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Țelul suprem ul luptei revoluționare a multor generații 

înfăptuit sub conducerea gloriosului nostru partid comunist 

POPORUL, DEPLIN STĂPÎN
SI PENTRU TOTDEAUNA

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat din Republica Federa
lă Germania, s-a aflat într-o vizită 
în tara noastră. în zilele de 8 si 9 
iunie a.c. Cu acest prilej. între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si Willy 
Brandt au avut loc convorbiri în pro
bleme de interes comun.

în cursul convorbirilor s-a subliniat 
importanta și necesitatea de a se ac
ționa pentru continuarea procesului 
de securitate, destindere și colaborare 
în Europa și în întreaga lume. în 
acest sens s-a evidențiat necesitatea 
de a se depune eforturi pentru 
impulsionarea realizării integrale a 
prevederilor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, si îndeosebi 
pentru completarea destinderii poli
tice cu măsuri concrete de dezarma
re militară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
Willy Brandt au reafirmat necesita
tea întreprinderii de măsuri practice 
în domeniul dezarmării, pentru înce
tarea cursei înarmărilor, subliniin- 
du-se în acest sens însemnătatea ac
tualei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. De o deosebită im
portantă este ca o parte din econo

miile realizate prin înfăptuirea de
zarmării și încetarea înarmărilor să 
fie alocată pentru dezvoltarea eco
nomică a țărilor in curs de dezvol
tare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
Willy Brandt s-au pronunțat pentru 
solutionarea tuturor conflictelor si a 
problemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, prin tratative, pentru 
excluderea din viata internațională a 
forței și a amenințării cu folosirea 
forței și au evidențiat necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor state
lor pentru înlăturarea focarelor de 
încordare care amenință pacea în 
diverse regiuni ale lumii.

Ei au reafirmat sprijinul pentru, 
dreptul popoarelor din Africa și din 
alte regiuni ale lumii pentru auto
determinare, pentru libertate si inde
pendentă națională.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si 
Willy Brandt au evidențiat importan
ta instaurării în viata internațională 
a unor relații noi. democratice. în
temeiate pe egalitate în drepturi, pe 
respectul independentei si suverani
tății naționale, pe nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței, pe neamestecul în treburile 
interne.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
Willy Brandt au evidențiat că efor

turile pentru pace si stabilitate in
ternațională reclamă depășirea sub
dezvoltării. instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care 
să favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor popoarelor, și în primul rlnd 
al acelora rămase in urmă, să creeze 
condiții pentru o dezvoltare mai 
echilibrată și stabilă a întregii eco
nomii mondiale, să înlesnească ac
cesul larg al tuturor popoarelor la 
cuceririle civilizației moderne, știin
ței si tehnicii avansate.

Ambele părți au exprimat satisfac
ția pentru stadiul și evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre Republica Socia
listă România si Republica Federală 
Germania în domeniile politic, eco
nomic. tehnico-știintific si cultural. 
Cei doi conducători au exprimat do
rința ca relațiile dintre cele două 
state să se dezvolte si extindă în vii
tor. în interesul celor două popoare, 
al colaborării pașnice dintre popoa
rele europene si din întreaga lume, 
în acest cadru, ei au evidențiat În
semnătatea continuării schimbului de 
păreri, informații si experiență între 
partidele politice din cele două țări, 
independent de deosebirile Ideolo
gice. ■

Vizita si convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie.

Cu inimile pline de emoție și îndreptă
țită mindrie patriotică cinstim în aces
te zile două evenimente de importan
ță istorică pentru mersul înainte al României 

pe calea progresului și civilizației — desfășurarea 
acum 130 de ani a revoluției burghezo-democratice în 
țările române și naționalizarea, în urmă cu trei decenii, 
a principalelor mijloace de producție industrială. O 
coincidență istorică cu profunde semnificații sociale a 
făcut ca, in aceeași zi de 11 iunie în care proclamația 
de la Islaz a guvernului instituit în Țara Românească 
de revoluția din 1848 a chemat la înfăptuirea înaltu
lui ideal al lui Bălcescu, „domnirea poporului prin po
por", cu o sută de ani mai tîrziu, în 1948, clasa mun
citoare, întregul popor muncitor să realizeze, prin isto
ricul act al naționalizării, „exproprierea expropriato
rilor", încununînd procesul cuceririi întregii puteri din 
miinile claselor exploatatoare.

Deși despărțite în timp prin durata unui secol, aceste 
evenimente cruciale se află, cum aprecia secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„intr-o profundă și organică interdependentă", repre
zintă „momente epocale in lupta poporului român 
pentru libertate și dreptate socială, pentru indepen
dentă și neatirnare, pentru dreptul de a fi stăpin pe 
destinul său". După un secol de la revoluția care a 
făcut să răsune cu o vigoare necunoscută pînă atunci 
aspirațiile fierbinți ale poporului de făurire a unei 
Românii libere, unite, moderne, după un veac de 
di rise și eroice bătălii pentru eliberare națională șl 
socială, viteazul și încercatul nostru popor, condus 
de Partidul Comunist Român, devenea, pentru prima 
oară și pentru totdeauna, singur stăpin al bogățiilor 
țării, singur stăpin pe destinele sale, pe propriul său 
viitor.

La 130 de ani de la revoluția din 1848, la trei decenii 
de la naționalizarea principalelor mijloace de produc
ție, avem deplin temei să privim cu satisfacție dru
mul străbătut, să scrutăm cu încredere și optimism 
viitorul pe care-1. clădim cu mîlnile noastre, inălțînd 
mărețul edificiu al unei țări socialiste multilateral dez
voltate. făcînd să prindă viață planurile cutezătoare în 
realismul lor ale marelui arhitect al patriei comuniste 
de mîine — Partidul Comunist Român.

Proprietatea socialistă, instaurată prin actul revolu
ționar al naționalizării, s-a afirmat, deopotrivă, ca 
bază a avîntului economic — ritmurile rapide de dez
voltare, printre cele mai înalte din lume, au făcut po
sibil ca producția industrială a României de astăzi să 
o întreacă de 45 de ori pe cea din 1948 — ca si a unor 
progrese substanțiale in ridicarea nivelului de trai al 
maselor. în același timp, pe temelia proprietății socia
liste, generalizată în întreaga economie, s-au consoli
dat independența și suveranitatea națională, s-au fău
rit coeziunea de nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului, unitatea frățească a tuturor fiilor pa
triei, români, maghiari, germani și a celorlalți locui
tori ai acestor meleaguri — izvor al forței de nezdrun
cinat și superiorității orânduirii noastre socialiste.
(Continuare în pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe corespondentul diplomatic 

al ziarului britanic „The Guardian1*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe Hella Pick, corespon

dent diplomatic al ziarului britanic 
„The Guardian".

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru ziarul „The Guardian".

Un moment fundamental in crearea României moderne
FĂURITORUT REVOLUȚIEI 

poporul, milioanele de puteri și voințe 
înmănuncheate în același țel
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Naționalizarea - act esențial în desfășurarea revoluției socialiste

CLASA MUNCITOARE 
stăpînă pe destinele ei, răspunzătoare 

de destinul comunist al patriei
Pagina a lll-a

Astăzi, în jurul orei 10, posturile noastre de radio și te
leviziune vor transmite direct marea adunare populară organi
zată în Capitală cu prilejul sărbătoririi a 130 de ani de la 
revoluția burghezo-democratică din 1848 și a trei decenii de la 
naționalizarea principalelor mijloace de producție.

Permanența 
spiritului revoluționar

PARTIDUL
Partidul este soarele cel bun
Suind prin codrii limpezi de amiază 
E pasul drept și inima vitează 
Crescută din voința cuvîntulul străbun.

BĂLCESCU
E chipul Iui ca-ntr-un cristal tăiat. 
Și el răsirînge lupta întregei națiuni, 
Iar spiritul frăției hrănită din bătrîni 
încununează fruntea acestui smead 

bărbat.

Azi, gîndul lui de-atuncea — luceafăr 
nestemat, —

Șl profeția-n care imense zări încap ! 
Poporul să nu aibă nici un stăpin

pe cap, — 
S-au împlinit în țară, așa cum a visat.

£ ca o zburătoare pornită din povești, 
Acoperindu-și cuibul în nopțile de ger. 
Sau ca o constelație pe cer 
Iluminînd sărmanii săi Bălceștl.

Virgil TEODORESCU
V

MESAJ STRĂBUN
De cînd ne știm la Dunărea bătrînă. 
Aici, pe plaiul nostru romănesc. 
Neîncetat în inima română
A curs același singe vitejesc.

Acestei lupte demn și brav urmaș 
Bălcescu crezul el l-a nemurit 
Și toată țara-n Cîmpul de Ia Blaj 
„Dreptate și Frăție" — a glăsuit.

O vrere crește-n inimi neclintită. 
Vlăstar născut din daci și din romani. 
Să fie țara pururi fericită. 
Independenți să fim și suverani.

Iar Ia un veac, în altă zi de vară. 
Senină cum e visul de eroi, 
Partidul ne-a făcut întîla oară 
Stăpîni pe munca noastră și pe noi.

Străbunii ne-au lăsat-o drept făclie 
Să ardă vie-n pieptul tuturor 
Pentru dreptate, pace și frăție 
Pe-acest meleag de doine șl de dor.

Azi cutezăm în ani de biruință 
Spre-nalte culmi să urce bucuria, 
Că-n țara noastră-s una, o ființă. 
Poporul, Ceaușescu, România.

Viorel COSMA |

Fiecare moment istoric 
îsi naște personalități do 
măsura dimensiunilor sale. 
Există o unitate organică, 
firească. între telurile 
unei ■ acțiuni sociale, asa 
cum se definesc ele Ia 
un moment dat. si crezu
rile ' cărora îsi dedică 
ființa cei care îsi asumă, 
conștient. împlinirea în 
faptă a idealurilor defi
nite mai lntîi teoretic.

Acest adevăr il aflăm 
pus într-o lumină fără 
de sfîrsif prin pleiada 
strălucită a revoluționa
rilor de la 1848. Peste 
secole, timpla ginditoare 
si privirile vizionare ale 
marelui Bălcescu vor ră- 
mine. pentru poporul ro
mân. ca un simbol al gin- 
dirii luminate de geniul 
anticipației istorice, ca un 
reper al unei conștiințe 
demne — demnitate năs
cută din sentimentul că 
flinta individuală se rea
zemă si îsi află rațiunea 
existentei în ființa colec
tivității. Acesta fu Băl
cescu. Si asemeni lui. în 
momentele sublime ale 
existentei lor. au fost toti 
cei ce si-au împletit viata 
cu cauza revoluției. Pe 
steagul de luptă al revo
luției. sintetizînd convin
gerile adinei ale fiilor săi. 
s-au încrustat pentru me
moria secolelor cuvintele- 
simbol „Dreptate. Liber
tate. Frăție". Pe steagu
rile de luptă ale revolu
ției. ca si în conștiințele 
celor care i-au dat trup 
capabil de faptă, au fost 
săpate adînc idealurile 
Unității si Independentei. 
Din multele lecții istorice 
pe care le propune revo
luția de la 1848. medita
ției de azi si de mîine. 
aceea a existentei unei 
implacabile dialectici a 
Istoriei. * continuității 
poporului ca ființă de

sine stătătoare se impune 
eu pregnantă. „De opt
sprezece veacuri, nația 
română n-a vegetat, n-a 
stat pe loc. ci a mers 
inainte. transformindu-se 
si iuptînd neîncetat pen
tru triumful binelui asu
pra răului, al spiritului 
asupra materiei, al drep
tului asupra silei, pentru 
realizarea atit in sinul 
său. cit si in omenire a 
dreptății si frăției".' s&ria 
Bălcescu. într-o aseme
nea viziune devine, dia
lectic vorbind, pe de-a-n- 
tregul verificabilă în is
toria poporului român a- 
sertiunea potrivit căreia 
„Revoluția generală fu 
ocazia iar nu cauza revo
luției române", ea fiind 
„dezvoltarea acelei miș
cări continue si providen
țiale. începută chiar de la 
origină", dind expresie, 
in programul său. „senti
mentului poporului".

Le spunem, numindu-i 
pe revoluționarii de la 
1848. „firi vizionare". Vi
zionare pentru că gîndul 
lor. cuvîntul lor. adunate 
în aforisme oricînd dem
ne de memoria istoriei, 
îsi păstrează întreaga ac
tualitate. Programul celor 
ce au dat expresie revo
luționară cauzei sacre a 
poporului conține în sine 
un veritabil mesai pen
tru viitor si aceasta în- 
trucît îsi extrage idealu
rile din marea învățătură 
de luotă. asa cum s-a 
ilustrat ea de-a lungul 
veacurilor. Citim cu o le
gitimă tresărire a inimii 
fraze înflăcărate, parcă 
menite să fie dăltuite în 
marmura vremii. în căr
țile ce le datorăm lumi
natelor conștiințe ale a- 
nului revoluționar sau în 
proclamațiile ce concen
trează patetic simțirea în

tregului popor din Mol
dova. din Tara Româ
nească. din Transilvania. 
„Popolul român voiește 
o patrie tare, unită in 
dragoste. compusă de 
frați, iar nu de vrăjmași, 
prin urmare decretă, după 
vechile sale datine. ace
leași drepturi civile si 
politice pentru tot româ
nul" : „Pe scurt, popolul 
român (...) decretă inde
pendenta sa administra
tivă si legislativă pe te
meiul tractelor lui Mircea 
și Vlad. si neamestecul al 
nici unei puteri din afară 
in cele din intru ale 
sale" : .... popolul român
declară azi că. dacă pro
clamația sa se vede pre
tutindeni insuflată de spi
ritul păcii, dacă ei nu 
vorbesc intr-un ton ame
nințător ci se tin pe dru
mul legilor si al tractelor. 
aceasta învederează ca
racterul lor cel pravilnic 
si sufletul lor ce deopo
trivă adoră libertatea si 
a lor si a altor nații, ce 
voind a se reîntregi în 
drepturile lor știe a res
pecta oe ale altor nații". 
Actuale la vremea în care 
se pronunțau, asumate 
fiind printr-o impresio
nantă solidaritate a con
științelor. aceste cuvinte 
aduc cu ele — dincolo de 
culoarea firească, arhaică 
— o dovadă a slujirii cu 
consecventă a acelor idea
luri ce au făcut dintot- 
deauna gloria unei nații.

Anul revoluționar 1848, 
chintesență logică a unor 
acumulări istorice, dă re
lief puternic aspirațiilor 
fundamentale ale poporu
lui, traduce în faptă so
cială meditația, filozofia

Nicolae DRAGOȘ
(Continuare 
în pag. a V-a)

Partidul sînt nădefdile și țara 
Și cîntecul izvoarelor cărunte 
Ecoul viu trecut din munte-n munte 
Prin visele întregi ca primăvara.

Partidul este cugetul curat, 
E cutezanță, muncă și avînt 
Mîndria că trăim pe-acest pămînt 
De doine și luceferi legănat.

Partidul este adevăr și iaptă. 
Ne-a scos istoria de sub porunci 
Și ne-a urcat drum neted printre stînci 
In zborul lui de ilacără-nțeleaptă.

Valeriu BUCUROIU

TEMEIUL 
LIBERTĂȚII»

NOASTRE
Ne-nvinsa țării clasă muncitoare — 
Temeiul drept al libertății noastre — 
In veci purta-va-n inimă un soare 
Și-un cer croit din salopete-albastre ;

Un cer de Iunie, ce se deschide 
înalt, peste stelarul românesc, 
Care creștea cu crengi de rod avide — 
Partidul clasei celor ce muncesc.

Iar clasa deveni proprietară 
Pe iabrici și pe propriile-i destine, 
Veghindu-și țara să respire bine. 
Ritmic să bată inima ta, țară!

Sorb crezu-acestei clase muncitoare 
Și iericirea-mi n-ai cum s-o măsori, 
Cînd versul meu răsare ca o tloare 
Pe buze sincere de muncitori!

Dim. RACH1C1

►
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FĂURITORUL REVOLUȚIEI 
poporul, milioanele de puteri și voințe 

înmănuncheate in același țel
„Revoluția burghezo-democratică de la 1848 a exprimat hotărîrea moldovenilor, muntenilor 

și transilvănenilor de a sfărîma vechile relații feudale, de a deschide calea noii orînduiri, de 
a făuri unitatea națională în cadrul frontierelor unuia și aceluiași stat, de a înainta neabătut 
pe drumul progresului și democrației".

NICOLAE CEAUȘESCU
0 permanența 

naționale. Istoria
a istoriei
meleagurilor

românești confirmă In chip strălucit 
adevărul potrivit căruia forța dina
mizatoare a dezvoltării istorice a so
cietății o formează masele largi 
populare. Intr-adevăr, dăinuirea 
noastră neîntreruptă aici și înainta
rea pe treptele de progres ale veacu
rilor, întreaga creație materială și 
spirituală lși au temei și făurar in 
milioanele1 de puteri și voințe, în
mănuncheate în tel șl luptă. Această 
realitate-permanență a fost pusă in 
relief cu o impunătoare tărie in re
voluția română de la 1848.

Potrivit cu configurația socială a 
societății românești, baza socială a 
revoluției au alcătuit-o țărănimea — 
vreme îndelungată principala forță a 
luptei pentru libertate națională și 
socială — și masele orășenești. Este 
un fapt plin de semnificații că mun
citorii din mine, ateliere și manu
facturi, tipografii, tabacii și măcela
rii, meșteșugarii și calfele, lucrăto
rii din comerț au fost în primele 
rînduri ale revoluției pe întreaga du
rată a desfășurării ei. Momentul 
1848 poartă, astfel, în înseși funda
mentele sale și mesajul clasei mun
citoare care va deveni stegarul celor 
mai înalte aspirații nutrite de po
porul nostru în istorie. Șl tocmai a- 
cest vast potențial de energie arun
cat în luptă de masele orășenești și 
țărănești explică vitalitatea revolu
ției, capacitatea de înrâurire a idea
lurilor sale în întreaga epocă ce i-a 
urmat.

de un duh râz*  
în Moldova, miș

carea țărănimii din primăvara anu
lui 1848, strins corelată cu cea a ma
selor orășenești, conducea spre o ri
dicare revoluționară de masă, fapt 
observat de consulul francez la Iași 
care raporta că „întreaga primejdie 
vine din partea țăranilor". Și tot 
țărănimea a fost aceea care, în urma 
intervenției represive din martie 
1848 a lui Sturdza, va continua re
voluția în această parte a țării. Ea 
adunase în munți arme de foc, in
clusiv tunuri, lucrate cu mijloace lo
cale. Documentele vremii vorbesc 
despre constituirea unei adevărate 
armate revoluționare formate din 
10 000 de țărani, care n-a mai putut

„Porniți 
vrâtltor".

acționa din cauza intervenției con
trarevoluționare externe.

O puternică stare de spirit revo
luționară caracteriza masele țără
nești din Transilvania în lunile de 
la începutul anului 1848. în orașe șl 
la sate au avut loc acțiuni Ia care 
au participat mase mari de țărani, 
precum și meșteșugari, calfe, inte
lectuali, mici funcționari — români, 
maghiari, sași, secui. în aceeași pe
rioadă, în Țara Românească s-au re- 
vitalizat tradiționale focare de re

Forța de nestăvilit izvorîtă 
din dreptele vreri ale națiunii
voltă, care vor deveni puncte de de
clanșare și piloni ai revoluției, pre
cum Islazul și Telega despre ai cărei 
locuitori autoritățile raportau că erau 
„porniți de un duh răzvrătitor și de 
o fără pildă pină acum nesupunere".

Participare activa, am
plă la marile adunări popu
lare. Generalizarea șiadîncirea 
acțiunii deschise a maselor va mar
ca, de fapt, și începutul propriu-zis 
al revoluției. în Transilvania, cele 
trei adunări revoluționare de la Blaj, 
din lunile aprilie, mai și septembrie 
1848 au reprezentat adevărate foru
muri populare de decizie, de direc
ționare a luptei potrivit mersului 
concret al revoluției în fiecare mo
ment. Cei peste 40 000 de participant! 
la adunarea națională de pe Cîmpia 
Libertății de la Blaj din 3—5 mai 
1848 au dat tărie programului revo
luționar prin votul lor și au depus 
jurămînt că vor lupta pentru înfăp
tuirea lui.

Atunci cînd, în Transilvania, se 

impunea ca unică soluție pentru a- 
părarea și continuarea revoluției 
luarea armelor, masele populare 
n-au pregetat să se angajeze în lup
ta armată. Aceasta a avut drept re
zultat faptul că pe o întinsă parte 
a Transilvaniei a fost organizată o 
țară românească, instaurată de popor 
și pentru popor, apărată de oștirea 
populară.

Tot astfel, în Țara Românească, 
momentul declanșării revoluției a fost 
un moment al ridicării la acțiune a 

maselor țărănești, la Islaz. în dimi
neața zilei de 9 iunie aici s-au adu
nat mii de lucrători ai ogoarelor din 
Celei, Moldoveni, Corabia, Gîrcov, Si- 
liștoara ș.a. Maselor de săteni li s-au 
alăturat unități militare, constituite 
în cea mai mare parte tot din fii de 
țărani și de lucrători. Marșul trium
fal al revoluției prin Oltenia a în
semnat amplificarea rlndurilbr ctr 
alți numeroși țărani, cărora li s-au-f 
alăturat masele de orășeni. Cînd gu-, 
vefnul provizoriu a ajuns la Craiovâ; " 
populația orașului a înfrânt complo
tul contrarevoluționar inițiat de au
toritățile reacționare. Triumful revo
luției în Țara Românească, menține
rea regimului revoluționar victorios 
timp de 105 zile, trecerea la înfăp
tuirea prevederilor programului re
voluționar se datorează maselor oră
șenești, in frunte cu lucrătorii, și ma
selor țărănești, care au acționat în 
strinsă coeziune.

La adunările revoluționare de la 
Filaret, care au avut loc ori de cite 
ori se luau decizii fundamentale, 
masele de lucrători și țărani dădeau 
consensul lor măsurilor ce se impu

neau. Aceste adunări au fost adevă
rate forumuri populare de guvernare 
revoluționară, expresie politică a re
publicii democratice, în care se rea
liza domnia poporului prin popor, 
împreună cu republica românească 
din Munții Apuseni, regimul revolu
ționar din Țara Românească oferă 
imaginea cea mai palpabilă a revo
luției române ca Înfăptuire practică 
unitară, menită să instaureze noi rân
duieli, de esență populară, pe melea
gurile românești.

Scut de nădejde al cu
ceririlor revoluționare. cînd> 
in luna iunie, revoluția a fost pusă 
la grea încercare de către cercurile 
reacțiunii, masele populare au ri
postat energic, eliberind cu prețul 
unor jertfe de sînge membrii guver
nului revoluționar arestați sau lm- 
pur.ind reyenirea guvernului provi
zoriu — plecat din Capitală în urma 
știrilor , despre' iminența intervenției 
țariste. Din toate județele — scria 
Elias Regnault — țăranii au trimis 
în acele zile în capitală delegații, 
care „asigurau pe conducătorii re
voluției de chezășiunea razemulul ce 
ei sint gata a-i da Ia trebuință. Sa
tele cele mai îndepărtate trimiteau 
pe reprezentanții lor, însoțiți purure 
de învățătorul sătesc și de preut. Lo
cuitorii din munți, ce nici odinioară 
nu ieșiseră din locurile lor, plecară 
la drum în carăle lor și veniră la 
București, imbrăcați in vechile lor 
costumuri daciane și mîndri de a În
tinde mina către șefii națiune! rege
nerate".

O. contribuție decisivă au adus ma

sele la apărarea regimului revoluțio
nar în fața primejdiei externe. în 
împrejurările in care, la 19 iulie, ar
mata otomană în frunte cu Su- 
leiman-pașa a trecut Dunărea, la 
Giurgiu, la 20 iulie, pe cimpul Li
bertății de lingă București a avut loc 
o impresionantă adunare populară, 
in care cei peste 30 000 de partici- 
panți au protestat împotriva inter
venției străine. întemeiat pe ati
tudinea fermă a maselor, Bălcescu a 
preconizat soluția de „a opune tur
cilor o rezistență violentă făcind din 
piepturile și brațele țăranilor un zid 
de apărare, peste care armata oto
mană să nu poată trece".

Armatele țariste aveau să întîm- 
pine, la pătrunderea lor in Țara Ro
mânească și pe parcurs, aceeași dirză 
împotrivire. La 15 septembrie 1848, 
cind unitățile țariste au trecut Milco- 
vul, administratorul județului Rimni- 
cu Sărat, Scarlat Turnavitu, „se puse 
în fruntea a o mulțime de țărani pen
tru a protesta contra încălcării teri
toriului" — scrie A.D. Xenopol. Așa 
cum consemnează Ion Heliade Ră- 
dulescu, el a fost pus „în fiare Îm
preună cu cite va sute de țărani și 
preoți care fură nevpiți sft urmeze 
pe jos armata care înainta spre Ca
pitală".

O expresie profund revelatoare a 
voinței maselor de a apăra revoluția 
in fața invadatorilor străini a fost 
organizarea armatei revoluționare de 
la Rîureni (Vîlcea), de sub condu
cerea generalului Gheorghe Maghe- 
ru, care n-a mai. putut acționa insă 
din cauza masivelor forțe invadatoa
re și a intervenției unor diplomat! 
europeni»

îpăbușiiă în sînge, revoluția, română 
de ;la 1848 nu a fost și nu putea să 
fie înfrântă, pentru că năzuințele ce 
au generat-o răspundeau cerințelor 
inexorabile ale progresului istoric. A 
revenit clasei muncitoare, în frunte 
cu partidul său revoluționar, misiu
nea istorică de a prelua idealurile 
revoluționare și de a le ridica, in 
noile condiții, pe treapta lor cea mai 
înaltă. Clasa muncitoare a fost forța 
polarizatoare și dinamizatoare a re
voluției socialiste care a împlinit și 
depășit cu mult aspirațiile de drep
tate socială și libertate națională ale 
înaintașilor.

Prof. univ. dr. 
Constantin CORBU

---------------------- Pe frăția tuturor locuitorilor -----------------------------------  

fără deosebire de naționalitate se întemeiază fericirea patriei

Bătălia pompierilor cu oștirea turcâ pe Dealul Spirii. 13 septembrie 1848. 
(Litografie de epocă)

z------„Aceste decrețăiț vin—x

din glașuț generaț a/ țar/7"
„NAȚIUNEA PRETINDE INDEPENDENȚA SA"

„Națiunea românâ, râzimatâ pe principiul libertății, egalității șl frâ- j 
țlel, pretinde independența sa națională, in respectul politic, ca să fi
gureze în numele său, ca națiunea română să-și albă reprezentanții săi 
la dieta țării în proporțiune cu numărul său, să-șl albă diregătoril săi 
în toate ramurile administrative, |udecătorești șl militare in aceeași pro
porțiune, să se servească de limba sa în toate trebile ce se ating de 
dinsa, atit in legislație cit șl in administrație. Ea pretinde pe tot anul 
o adunare națională generală".

Din „Petifia națiunii române" adop
tată la Blaj, 3—5 mai 1848

„UNIREA — CHEIA DE BOLTA A EDIFICIULUI NAȚIONAL"
„Pe lingă aceste radicale Instituții, singurele care ne pot regenera 

patria, apoi partida națională mal propune una, ca cunună tuturor, ca 
cheia boitei, fără care s-ar prăbuși tot edificiul național: aceasta este 
Unirea Moldovli cu Țara Românească...; o unire dorită de veacuri de 
toți românii cei mai însemnați ai aminduror Principatelor, o unire pe 
care, după spiritul timpurilor, cu armele în mină au vroit să o săvîr- 
șească Ștefan cel Mare și Mihal Viteazul, carele șl a|unsese a se Inti
tula : Cu mila lui Dumnezeu, domn al Țârii Românești, al Moldovei șl al 
Ardealului".

Din „Dorințele partidei naționale in 
Moldova", august 1848

„ÎMPREUNA ASUDAM, ÎMPREUNĂ 
SĂ GUSTĂM DULCEAȚA FRUCTELOR..."

„Fraților I Spiritul de care e pătrunsă și însuflețită Eu
ropa, cu un Impuls mai elastic străbate la sufletul nostru 
decit la al oricărei națiuni care a mai văzut pină acum raza 
libertății; libertate, egalitate, frățietate, aceste principii sint 
deviza noastră, acestea tezaurul și cel mai sfint obiect... 
Firea ne-a așezat in una patrie, ca împreună să asudăm 
cultlvind-o și împreună să gustăm dulceața fructelor ei...”.

AVRAM IANCU, 15 iulie 1849
„SPUNEȚI UNGURILOR, SACUILOR SI SAȘILOR 

CA îl IUBIM CA PE FRAȚII NOȘTRI"
„Spuneți ungurilor, săcuilor șl sașilor câ noi îi Iubim ca 

pe frații noștri, cu carii lăcuim intru o țară. Spuneți-le cu 
cuvintul și le arâtați cu fapta că noi ii Iubim, insă e drept 
ca șl el să ne iubească șl să corâspundă Iubire! noastre 
ce o avem câtră el... Spunețl-le să urmeze aceste principe, 
cari ne chiamă pre toți fiii țării să ne îmbrățișăm și să ne 
sărutăm frâțâște, strigind : să trăiască frâțlnătatea I Aceas

ta e frâțlnătatea cea adevăratâ pre care e intemelată feri
cirea țării cea din lontru”.

Din proclamația elaborată de ARON 
PUMNUL, la începutul lunii aprilie ■ 
1848

„CINE SEAMĂNĂ DUȘMĂNIE Șl URA
ÎNVRE ROMANI Șl MAGHIARI ESTE TRĂDĂTOR 

AL PROPRIEI NAȚIUNI"
„Românii și ungurii au neapărată trebuințâ de cea mal 

strinsâ frâțle... cine seamănă dușmănie, urâ șl produce 
vârsare de singe între aceste douâ națiuni surori este tră
dător al propriei națiuni".

Din scrisoarea revoluționarului ma
ghiar SIMONFFY JOZSEF adresată 
lui Avram Iancu, 1849

„IDEEA DE NAȚIONALITATE 
ADÎNC ÎNRĂDĂCINATĂ ÎN INIMI"

„Ideea de naționalitate era atit de adine inrădâcinată in

inimile tuturor, incit ea nu va mal putea fl vreodată stirpitâ. 
Mulțimea îmbrățișa acest crez al naționalitâțil atit de căl
duros, stringindu-l la inima el entuziastâ, ca șl stegarul 
rânit pe cimpul de luptâ... Acest sentiment puternic de a 
trâi și a muri pentru naționalitatea lor l-au exteriorizat și 
l-au consfințit cu numele de români; șl unde este puterea 
care să le poată lua aceastâ naționalitate, unde se află 
dreptul care ar putea să le-o conteste ?"

STEFAN LUDWIG ROTH, 1848

„NOI, SECUII, DORIM SĂ MENȚINEM 
CU SFINȚENIE LEGĂTURILE FRĂȚEȘTI"

„Dorim in aceastâ țarâ pace șl libertate, de roadele dulci 
ale cârora sâ ne putem bucura impreunâ cu voi; dorim să 
menținem cu sfințenie legâturile frâțlei... Respectâm națio
nalitatea, limba și credința voastrâ șl sintem gata sâ le 
apărăm cu tâișul armelor noastre".

Din Proclamația adunării secuilor de 
la Lutița către români și sași, 15—17 
octombrie 1848

„EGALITATEA DREPTURILOR POLITICE"
„Poporul român decretâ :
Independența sa administratlvâ șl legislativă... șl neamestec al nici 

unei puteri din afară in cele din intru ale sale.
Egalitatea drepturilor politice.
Contribuție generalâ.
Adunanțâ generalâ compusâ din reprezentanți ai tuturor stârilor 

societății.
Domnul responsabil ales pe cinci ani șl câutat in toate stârile 

societâții...
Libertatea absolutâ a tiparului...
Gvardie națlonalâ.
Instrucție egalâ și intreagâ pentru tot românul de amindouâ sexele.
Aceste decretârl vin din glasul general al țârii, sint drepturi vechi 

ale ei, sint dupâ legi, sint după tractate".

Din „Proclamația de la Islaz", 9 iu
nie 1848

La Islaz, masele și-au spus cu vigoare cuvintul:
EGALITATE, LIBERTATE"„DREPTATE,

Ziua de 9 iunie 1848 a a- 
șezat Islazul in șirul vetre- 
lor de istorie revoluționară 
fierbinte ale acelui an, ală
turi de Iași și Brașov, de 
București, Blaj și Lugoj. Și 
l-a așezat cu drept cuvint, 
pentru că aici s-a aprins 
flacăra revoluției intre Car- 
pați și Dunăre, integrind 
astfel intreg pămîntul ro
mânesc valului revoluționar 
— care mătura pe continent 
în acea „primăvară a po
poarelor" — ruginite vesti
gii ale feudalismului.

Semnal dătător de spe
ranțe noi, Islazul era un 
nou forum democratic în 
care poporul dădea glas 
vrerilor sale, și le spu
sese la Iași și la Blaj, și 
cum mai avea să le mai 
spună, in acel an fierbinte, 
de atîtea ori la București. 
Lugoj și din nou la Blaj. 
Toate aceste adunări confe
reau un veșmint propriu 
revoluției române, demon- 
strînd și prin aceste forme 

de acțiune revoluționară — 
unele și aceleași pentru toa
te teritoriile locuite de ro
mâni — că revoluția româ
nă era una și indestructi
bilă.

Zeci de mii de oameni 
s-au adunat la Islaz din ju
dețul Romanati. si nu nu
mai de acolo, la chemarea 
revoluționarilor. S-au adu
nat — așa cum spunea la 
adunare preotul Radu Șap
că, el însuși din neam de 
țărani — pentru a scăpa 
de abuzul clăcii. de cor
vezile iobăgie!, pe drept 
asemuite cu „muncile fa
raonilor".

Intr-un cadru solemn pe 
„Cimpul Regenerării", cum 
avea să fie denumit apoi 
locul, s-a dat citire „Pro
clamației" revoluționare. 
Era intiia oară cînd era fă
cut public programul poli
tic al revoluției in Țara 
Românească. Și chiar dacă 
în expresiile sale el ne a- 
pare uneori moderat — a- 
tari formule se impuseseră 

pentru a evita de la înce
put o intervenție a forțelor 
reacționare externe — de 
sub acest veșmint răzbat 
cu forță idei înaintate, re
voluționare, obiective pro
fund înnoitoare, in consens 
cu nevoile etapei pe care o 
străbătea țara.

Ca un fir roșu străbate 
proclamația voința fermă 
de libertate și independen
ță națională : „Poporul ro
mân voiește cu o voință 
tare a-și păstra neatir- 
narea administrației sale, 
neatîrnarea legiuirii sale, 
dreptul său suveran in cele 
dinăuntru". Se sublinia tot
odată că românii erau de
ciși să-și apere cu orice 
preț aceste drepturi.

Șța înscris în „Constitu
ție" și un ansamblu de re
forme sociale; ce anulau 
practic prevederile Regula
mentului organic, pe primul 
plan situîndu-se cele pri
vind modificarea nedrepte
lor raporturi dintre țărani 

și stăpinii de pămînt. „Cla
ca, dar și acea infamă iobă
gie — se stipula în Procla
mația de la Islaz — se des
ființează, lucrarea la lucrul 
drumurilor se desființează, 
săteanul fără pămint se face 
proprietar".

Cuvintul „ștergerii clăcii" 
a fost alăturat in program 
cerințelor de înnoire a 
structurilor societății româ
nești, de făurire a unor 
instituții corespunzătoare 
veacului. Se preconiza ast
fel instituirea contribuției 
generale după venit, căci 
„dreptatea nu sufere a pur
ta numai săracii sarcinele 
țării și bogății să fie scu
tiți" ; se proclamau „ace
leași drepturi civile și po
litice pentru tot românul", 
iar unul din acestea era că 
toate stările societății îșl 
pot trimite deputății în re
prezentanța națională pe 
baza votului universal.

Asemeni programelor re
voluționare moldovene și 

ardelene, „Proclamația de 
la Islaz" a chemat și națio
nalitățile conlocuitoare la 
viața politică a țării, pe ba
za egalității în drepturi cu 
poporul român. Adresîn- 
du-se locuitorilor de altă 
religie și naționalitate ce 
trăiau în țară, proclamația 
vestea : „Patria este a 
noastră și a voastră. Vouă 
vă place a ședea intrinsa și 
ea vă primește... Aceleași 
drepturi vom avea cu toții".

Din buchetul obiectivelor 
Proclamației de la Islaz se 
încheagă un cuprinzător 
program politic al națiunii 
române la mijlocul secolu
lui trecut, program ce răs
pundea celor mai acute ne
voi ale sale. Tocmai aceas
ta și explică adeziunea en
tuziastă a maselor la pro
gramul pașoptist, faptul că 
mulțimile de la Islaz „au 
jurat" pe „proclamație", 
conferindu-1 astfel caracte
rul de „constituție a po
porului".

Două momente au între

git la Islaz măreția zilei de 
9 iunie 1848. Poporului și 
ostașilor le-au fost înmlna- 
te două drapele tricolore. 
Și dacă ochii celor prezenți 
inotau în lacrimi, iar ini
mile băteau mai cu putere, 
aceasta se datora faptului 
că fîlfîirile steagului roșu, 
galben și albastru vesteau 
lumii că sub faldurile sale 
un popor viguros se consi
deră și voiește a fi consi
derat o entitate distinctă, cu 
drepturi de necontestat a- 
supra teritoriului pe care 
trăiește, drepturi legitimate 
de singele vărsat de secole 
pentru apărarea acestui pă- 
mînt. de sudoarea muncii 
cu care îl făcuse sa ro
dească din vechime.

Un guvern a fost apoi 
constituit ; din după-amia- 
za zilei de 9 iunie, țarâ 
avea așadar un guvern 
nou. revoluționar, emanație 
directă a voinței mulțimilor 
de la Islaz, primul de acest 
fel în întreaga istorie a nea
mului.

Pe „Cimpul Regenerării" de la Islaz. 9 iunie 1848. (Desen de epocă)

Unele obiective înscrise 
în „Constituția" de la Islaz 
au prins viată în timpul 
celor trei luni de zile 
de guvernare revoluționară. 
Cele mai multe au de
venit realitate în decenii
le următoare, iar altele 

s-au împlinit abia în anii 
socialismului, cînd pe pă- 
mînturile peste care flutu
ră mindru tricolorul înăl
țat cu 130 de ani in urmă 
la Islaz, poporul unit a de
venit cu adevărat stăpin al 
destinului propriu, edifi-

cind. printr-o gigantică în
cordare de energii și voin
țe. orînduirea nouă, socia
listă.

Pagină realizată de
Silviu ACHIM
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CLASA MUNCITOARE
stăpină pe destinele ei, răspunzătoare 

de destinul comunist al patriei
„Naționalizarea a deschis o etapă nouă în istoria relațiilor de producție din țara noastră, 

a dus la lichidarea marii burghezii industriale și financiare, la crearea unui puternic sector socialist 
de stat în economie, a permis trecerea la conducerea planificată a economiei naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
Odată cu transformările pe care le-a determinat în baza economică a societății 

prin statornicirea relațiilor noi, socialiste, actul revoluționar al naționalizării a determinat o 
schimbare fundamentală în condiția socială a clasei muncitoare, devenită clasa dominantă 
și pe plan economic, deținătoare, împreună cu toți cei ce muncesc, a întregii puteri. De-a 
lungul celor trei decenii care au trecut de la naționalizare, rolul conducător al clasei munci
toare s-a întărit și se întărește continuu, chezășuind înaintarea fermă a țării pe calea socia
lismului.

Creștere rapidă, continuă, preponderentă

1948 «=100 (IN PROCENTE)

Întărirea rolului conducător al clasei muncitoare se exprimă pregnant în creșterea rapidă, conti
nuă, preponderentă a clasei muncitoare față de celelalte categorii sociale, pe ansamblul țării, cit și 
in cadrul fiecărui județ.

Imagini din turnatoriile de metal dinainte de naționalizare șl de astăzi: prima înfățișează munca grea din halele insalubre ale fostelor uzine „Malaxa"; 
a doua — linia automatizata de la turnatoria întreprin derii „Steagul roșu" din Brașov

z--------- La conducerea țării, a tuturor treburilor obștești A

1965 ., 1975

BWM MUNCITORI
1^'.  J PERSONAL MUNCITOR

1977
Se observă de-a lungul celor 30 de ani o 

creștere mult mal rapidă a numărului mun
citorilor in raport cu ansamblul personalului 
muncitor; ritmul de creștere al clasei munci
toare se accelerează simțitor după anul 1965, 
tendință ce se menține șl in actualul cincinal.

• în vreme ce personalul 
muncitor a sporit de la 1 700 
mii în anul 1948, la 6 740 MII 
în anul 1977, numărul munci
torilor a crescut, în aceeași 
perioadă, de la 1 140 mii la 
5 386 MII; astfel, ponderea 
muncitorilor în totalul perso
nalului muncitor a sporit de 
la 67 la sută în anul 1948 la 
aproape 80 LA SUTĂ în anul 
1977.

• Creșterea mai rapidă a 
muncitorilor a modificat sub
stanțial ponderea acestora și 
în ansamblul populației ocu
pate — de la 13,7 la sută, 
cît era în 1948, la 52,5 LA 
SUTA în anul 1977. Deci și 
numericește clasa muncitoare 
a devenit principala clasă a 
societății noastre.

PUTERNICE DETAȘAMENTE MUNCITOREȘTI 
IN TOATE JUDEȚELE ȚÂRII

© Deosebit de rapid au crescut rîndurile clasei muncitoare 
in județele mai puțin dezvoltate ale țării:

• 51,4 LA SUTA din totalul membrilor Partidului Comunist 
Român, forța politică conducătoare în societatea noastră, sînt 
muncitori, ceea ce definește partidul nostru ca un partid 
muncitoresc.

• Caracterul muncitoresc al statului nostru își găsește re
flectarea în reprezentarea corespunzătoare a clasei munci
toare în organele centrale și locale ale puterii de stat:

— din cei 349 deputați ai M.A.N., 115 lucrează nemij
locit în producție;

— 52,65—53,62 la sută dintre deputății aleși în consiliile 
populare municipale, respectiv orășenești, provin din rîndu
rile clasei muncitoare.

• Pentru a se asigura participarea nemijlocită ti muncito
rilor la conducerea vieții economico-sociale, la soluționarea 
treburilor obștești, în ultimii ani a fost creat un întreg ansam
blu de noi forme și structuri ale democrației muncitorești :

— adunările generale ale oamenilor muncii — for suprem 
de conducere a activității în unitățile economice ;

— consiliile oamenilor muncii — organ de conducere 
colectivă în întreprinderi; din cei 103 000 membri ai acestor 
consilii, 50 000 sînt muncitori, dintre care 87,4 LA SUTA 
(adică 43 644) lucrează nemijlocit în producție ;

— consiliile de control muncitoresc și comisiile pe proble
me în întreprinderi;

-r- unitățile de control al oamenilor muncii sub îndru
marea Frontului Unității Socialiste.

— Congresul Consiliilor oamenilor muncii — for suprem 
de conducere a activității în sfera industrială, construcțiilor și 
transporturilor, care se întrunește o dată la cinci ani.

— Consiliul Național al Oamenilor Muncii — organism 
permanent de conducere, îndrumare și control al consiliilor 
oamenilor muncii avînd ca președinte pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

• în vederea creșterii rolului conducător al-clasei munci
toare în viata societății, recent, partidul a stabilit ca cel puțin 
30 LA SUTĂ din efectivul consiliilor de conducere ale mi
nisterelor și celorlalte organe centrale, fără excepție, să fie 
format din muncitori și maiștri lucrînd nemijlocit în producție.

• Au fost lărgite atribuțiile principalei organizații de 
masă a oamenilor muncii — sindicatele, acestea fiind repre
zentate în toate organele de conducere colectivă — de la 
consiliile oamenilor muncii pînă la guvern.

• Conferința Națională a partidului a preconizat ca un 
mare număr de muncitori care lucrează nemijlocit în produc
ție să facă parte din consiliile de conducere ale instituțiilor cul
tural-educative, ale publicațiilor, radioteleviziunii etc.

• Reorganizarea sistemului nostru judiciar preconizează 
înființarea Consiliilor de judecată muncitorești, formate din 
judecători populari aleși din rîndul oamenilor muncii și 
participarea acestora, alături de judecătorii de profesie, în 
toate instanțele de judecată, inclusiv la Tribunalul Suprem.

mii persoane

Județul 1950 1977 Dinamica 
creșterii

Argeș 48,6 203,1 4,2 ori
Bistrița 18,4 73,4 4,0 „
Botoșani 15,3 61,1 4,0 „
Covasna • 19,3 59,6 3,0 „
Dîmbovița 35,1 143,6 4,7 „
Ialomița 31,2 101,6 3,2 „
Gorj 15,6 102,2 6,6 „
Harghita 30,1 147 4,9 „
Sălaj 11,3 52,0 4,6 „
Tulcea 21,8 73,9 3,4 „
Vaslui 19,3 84,7 4,4 „
Vrancea 19,1 77,8 4,1 „

------ Calificare superioară, larg orizont------- 

cultural, model de conștiință revoluționară
• Față de 1948, cînd majoritatea covîrșitoare a muncito

rilor aveau cel mult 4 clase primare, în prezent pregătirea 
lor minimă este de 7—8 clase, completate cu alte forme de 
pregătire profesională. De pe acum, un număr însemnat de 
muncitori dispun de studii liceale; limita minimă de școlari
zare a muncitorilor este, în prezent, de 10 clase, urmînd să 
se ajungă, în viitorul apropiat, la obligativitatea învățămîn- 
tului liceal.

• în anul 1977 ponderea muncitorilor calificați în econo
mie ajunsese la aproximativ 82 LA SUTĂ, iar în industrie la 
circa 85 IA SUTA, comparativ cu circa 45 la suta în anul 1948.

• Asimilarea revoluției științifico-tehnice contemporane a 
impus apariția unui număr însemnat de profesii muncitorești 
noi ce implică o pregătire profesională complexă și un grad 
superior de cultură, cum ar fi cele de electroniști, programa

tori, reglori de circuite automate, operatori ș.a. A sporit simți
tor gradul de mecanizare și automatizare în meseriile așa-zise 
„tradiționale" — forjor, oțelar, miner, sondor, mecanic, strun
gar etc.

• Clasa muncitoare este principalul promotor și susțină
tor al întrecerii socialiste, autoarea a numeroase inițiative de 
mare eficiență economică ; eroismului, hărniciei, capacității ei 
de creație li se datoresc în mod hotărîtor ritmurile înalte de 
dezvoltare a economiei, succesele mari dobîndite în toate do
meniile.

• Afirmîndu-și în toate împrejurările spiritul revoluționar, 
devotamentul neclintit față de cauza socialismului, față de 
interesele vitale ale națiunii — clasa muncitoare are un rol 
decisiv în înrădăcinarea tot mai puternică în viața noastră 
socială a eticii și echității socialiste.

' nW

lașlul, renumit tn trecut doar prin tradițiile sale culturale , a devenit in anii socialismului unul dintre puternicele centre industriale ale țârii, tn Imagine: aspect de pe platforma Industriala construita in acest municipiu Foto : S. Cristian
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„Rolul industrializării in edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 

in România și trecerea la comunism"
Cu prilejul aniversării a trei de

cenii de la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție, vineri 
s-au desfășurat în Capitală lucrările 
sesiunii științifice cu tema : „Rolul 
industrializării in edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în România și trecerea la comunism", 
organizată de Academia Republicii 
Socialiste România, Academia de 
științe sociale și politice. Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Academia de 
de studii economice și Institutul de 
studii istorice și social-politice.

La lucrările sesiunii au participat 
membri și membri supleanti ai Co
mitetului Politic Executiv' al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații de 
masă, directori ai unor mari între
prinderi industriale din țară, mun
citori. academicieni, profesori, cerce
tători. studenți. activiști de partid, 
participant direct la înfăptuirea me
morabilului eveniment.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de ști
ințe sociale și politice, care a subli
niat importanta actului istoric de la 
11 iunie 1948, eveniment cu urmări 
profunde în transformarea socialistă 
a României, punind în evidentă ca
pacitatea Partidului Comunist Român 
de aplicare creatoare a principiilor 
marxist-leniniste în solutionarea pro
blemelor complexe ale revoluției și 
construcției socialismului în România.

în comunicarea „Contribuția crea
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de in
dustrializare socialistă a țării", pre
zentată de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, s-a 
subliniat că industrializarea socialistă, 
ca opțiune strategică fundamentală, 
a constituit coordonata întregii poli
tici economice a partidului și statu
lui nostru, în toate etapele construc
ției socialiste. în fundamentarea unei 
concepții științifice de industrializare 
socialistă, a spus vorbitorul, un rol 
hotărîtor l-a avut secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Odată cu alegerea sa la 
cîrma partidului șl statului, conceptul 
de industrializare socialistă a căpă
tat noi valențe, noi trăsături, situîhd 
pe prim-plan laturile calitative ale 
dezvoltării economice.

Orientările stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului — a spus 
vorbitorul — au avut menirea de a 
înlătura unele concepții limitative 
privind direcțiile și conținutul indus
trializării socialiste și de a imprima 
o nouă viziune, revoluționară, stra
tegiei Industrializării. Aceste noi 
orientări de politică industrială au 
avut ca scop esențial stabilirea unor 
raporturi corespunzătoare între ra
murile producătoare de mijloace de 
producție și cele producătoare de 
bunuri de consum ; promovarea pro
gresului tehnic în consens cu revo
luția tehnicoo^tiințifică mondială; 
creșterea rolufuî gihdirii și" cercetării 
științifice proprii ; dezvoltarea priori
tară a ramurilor moderne, de vîrf ; 
utilizarea maximă a resurselor na
turale ; extinderea industriei pe în
treg teritoriul țării și dezvoltarea in
dustrială a tuturor județelor și lo
calităților.

O însemnătate deosebită pentru 
elaborarea conceptului românesc de 
industrializare socialistă prezintă te
zele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind corelația dintre acumulare și 
consum, așezarea la temelia acestuia 
a științei și tehnicii celei mai înain
tate. Datorită profunzimii, clarviziu- 
nii și perspicacității secretarului ge
neral al partidului. România dispune 
în prezent de un concept modern de 
industrializare socialistă a țării, de o 
experiență originală și valoroasă în 
organizarea eforturilor creatoare ale 
poporului.

în comunicarea „Importanta si 
rolul istoric al naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție pen
tru construcția noii orînduiri sociale 
în România", prezentată de tovarășul 
Ion Popescu-Puturi. directorul Insti
tutului de studii istorice și social- 
politice, se relevă că actul revolu
ționar al naționalizării ilustrează cu 
putere că poporul român a știut, ca 
întotdeauna, să se situeze în actuali
tatea si stringenta mersului istoriei, 
acest act fiind un imperativ generat 
nemijlocit de noul curs al dezvol
tării tării noastre în epoca inaugurată 
de insurecția triumfătoare din august 
1944.

în continuare,, vorbitorul a arătat 
că naționalizarea principalelor mij
loace de producție a fost opera clasei 
muncitoare, clasă care reprezenta cel 
mai profund poporul român. în 
frunte cu partidul său revoluționar, 
clasa muncitoare a dovedit si prin 
actul naționalizării că este continua
torul de drept si făurarul aspirațiilor 
supreme ale poporului, al voinței sale 
dintotdeauna de a fi stăpîn ne munca 
și înfăptuirile proprii. Deschizind o 
etapă nouă ih evoluția relațiilor de 
producție din țara noastră, actul re
voluționar al naționalizării a repre
zentat una dintre victoriile decisive 
ale oamenilor muncii, ce avea să 
pună temelia trainică viitoarei dez
voltări socialiste a României. Națio
nalizarea a însemnat, pentru poporul 
român, condiția necesară și momen
tul care a declanșat progresul său 
economic și social rapid.

în comunicarea prezentată de to
varășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării — „îm
bunătățirea conducerii, organizării 
și planificării economiei naționa
le" — se evidențiază intensa activitate 
desfășurată de partid pentru elabo
rarea și înfăptuirea unei politici te
meinic ancorate în realitățile econo
miei românești, în cerințele etapei 
actuale de. dezvoltare a societății 
noastre. Secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
subliniat vorbitorul, a avut un rol 
hotărîtor în elaborarea politicii de 
edificare a societățit socialiste multi
lateral dezvoltate in tara noastră, in 
stabilirea măsurilor concrete de În
făptuire a acesteia. în crearea actua
lului sistem de organizare, conduce
re și planificare, în perfecționarea 
continuă a mecanismului economico- 
financiar. în cadrul ansamblului de 
măsuri adoptate, un loc deosebii de 
important a ocupat si ocupă in con
tinuare perfecționarea continuă a 
structurilor organizatorice și a acti
vității de planificare, pentru ca a- 
cestea să permită — pe baza con
cepției de conducere unitară a socie
tății — stimularea inițiativei si răs
punderii unităților socialiste. întări
rea autonomiei lor in procesul de e

laborare și realizare în condiții de 
eficientă maximă a planului național 
unic.

Menționând că pe primul plan 
se situează institutionalizarea. in 
întreaga economie, a principiului 
muncii și conducerii colective, vor
bitorul a spus: Partidul nostru 
consideră organismele colective de 
conducere, consiliile oamenilor mun
cii. adunările generale ca forme 
dezvoltate ale autoconducerii munci
torești, de manifestare a răspunderii 
fiecărui colectiv pentru buna gospo
dărire a mijloacelor materiale șl fi
nanciare ce le sint încredințate. Per
manentul simț al noului, ce caracteri
zează conducerea partidului, a fost 
pus în evidență, o dată in plus, 
de plenara Comitetului Central 
din martie a.c., care a adoptat 
un cuprinzător ansamblu de măsuri 
privind perfecționarea conducerii și 
planificării economico-financiare. Sta
bilite în concordanță cu cerințele e- 
tapei actuale de dezvoltare a econo
miei — a spus vorbitorul — noile 
măsuri adoptate de plenară, la iniția
tiva și corespunzător orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, urmă
resc să pună de acord mecanismul 
economico-financiar existent, prea 
rigid și complicat, cu cadrul organi
zatoric democratic creat după Con
gresul al IX-lea, astfel incit organis
mele de conducere colectivă să dis
pună de mijloacele necesare îndepli
nirii in cele mai bune condiții a sar
cinilor ce le revin.

Noua înfățișare a puternicului Șan
tier naval din Oltenița și condițiile 

Sesiune științifică organizată de Academia 
Republicii Socialiste România, Academia de științe 
sociale și politice, Academia „Ștefan Gheorghiu* *4, 

Academia de studii economice și Institutul de studii 
istorice și social-politice cu prilejul aniversării 

a trei decenii de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție

• Teatrul Național București 
(sala Mare) : Un fluture pe lampă 
— 19,30, (sala Mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30, (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 16. Poe
zie și dans — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic — 20, (sala mică a Palatu
lui) : După-amiezile muzicale ale 
tineretului — 18.
• Opera Română : Madam But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyet — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19, (sala Stu
dio) : Anecdote provinciale —
19,30.
• Teatrul de comedie București : 
Cercul de cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chail
lot — 19.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Nu am încredere în 
bărbați — 19,30, (sala Studio) : 
Conversație... — 19.
• Teatrul Giulești (sala mare) : 
Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" : Rapsodii de primăvară —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
• „Rapsodia română" : Bun venit 
la „Rapsodia" ! — 18,30.
• Studioul. de teatru I.A.T.C. : 
Conversații clasice — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" — Po
veștile de aur — 10, Acțiunea 
Codalbul — 17.
• Circul București : Circul lili
putanilor de Ia Circul Mare din 
Moscova — 19.30.

noi în care lucrează constructorii na
vali de aid au fost prezentate in co
municarea „Mărturii despre înfăp
tuirea actului naționalizării la Șan
tierul naval din Oltenița", făcută de 
tovarășul Ioan V. Cristea, director 
al șantierului, care și-a început acti
vitatea ca mundtor al acestei unități 
încă din 1944. De la mai puțin de 100 
muncitori dți eram atunci, a spus el, 
am ajuns acum la aproape 4 000, iar 
în următorii ani, prin darea în folo
sință a unor noi capacități de pro
ducție în șantier,' vor lucra aproxi
mativ 7 000—8 000 de oameni ai mun
cii. De la construcția de sainere și 
șlepuri de 1 000 și 2 000 tone, am tre
cut la vase de agrement costiere, la 
remorchere împingătoare de 2 400 
C.P., la spărgătoare de gheață, mo
tonave de 5 000 tone și cargouri ma
ritime de 2 400 tdw.

Șantierul naval Oltenița cunoaște, 
în ultimii ani, o puternică dezvolta
re, iar aceasta este organic legată de 
politica înțeleaptă promovată de 
Partidul Comunist Român, politică 
al cărei promotor și genial inițiator 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Recentele măsuri privind autocon- 
ducerea și autogestiunea, creșterea 
rolului și atribuțiilor consiliilor oa
menilor muncii, lărgirea cadrului de
mocratic în care acestea își desfă
șoară activitatea atestă, încă o dată, 
cu forța argumentului cît de realis
tă și, în același timp, novatoare este 
politica promovată de partidul și 
statul nostru.

Comunicarea „Rolul clasei munci
toare în dezvoltarea forțelor de pro
ducție și înfăptuirea, sub conducerea 
P.C.R., a marilor transformări revo
luționare în țara noastră", prezenta
tă de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
sintetizat drumul parcurs de clasa 
noastră muncitoare în anii edifică
rii noii orînduiri sociale, care «a dus 
cu cinste pe umerii săi greul indus
trializării, a luptat cu abnegație și a 
făcut sacrificii pentru ca această o- 
peră. vitală pentru națiunea noastră, 
să triumfe.

în perfecționarea continuă a con
ducerii societății pe baze științifice, 
în adincirea democrației socialiste, o 
contribuție de exoepțională importan
ță a adus secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a acționat și acțio
nează cu consecvență, cu profundă 
viziune creatoare pentru asigurarea 
unei conduceri științifice și demo
cratice a societății, a formelor con
crete organizatorice, prin care clasa 
muncitoare să-și poată exercita e- 
fectiv rolul de forță socială condu
cătoare.

Subliniind. în continuare, impor
tanta măsurilor adoptate de partid 
pentru adîncirea democrației econo
mice. afirmarea oamenilor muncii în 
calitatea lor de producători și, în 
același timp, stăpîni ai mijloacelor 
de producție, vorbitorul a spus: 
Această cerință se realizează in prin
cipal prin organele de conducere co
lectivă din întreprinderi, centrale, 
ministere, în componenta cărora, pe 
lingă cadre ale administrației de stat, 
intră reprezentanți aleși ai oameni
lor muncii, precum și ai organelor de 
partid, sindicat, de tineret', de femei 
și prin adunările generale ale oame
nilor muncii, formă supremă demo
cratică de conducere a unităților. în 
structura noastră economică și so
cială.

„Uzina noastră, creație a politicii 
de industrializare socialistă" — a fost 
tema comunicării tovarășului Nicolae 
Lazăr, muncitor la întreprinderea de 
mașini grele din București, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. în ea sint înfăți
șate eforturile materiale făcute de 
statul nostru pentru utilarea la cel 
mai înalt nivel tehnic a acestei uni
tăți de bază în construcția de mașini, 
care realizează astăzi un volum de 
producție de peste 50 de ori mai 
mare decît în 1966.

Caracteristica planului pe acest 
an si in viitor nu este numai 
creșterea cantitativă, a spus el, 
ci si latura calitativă exprimată 
prin diversificarea accentuată a ga
melor de produse, asimilarea altora 
de mare tehnicitate ce sint premiere 

pentru industria constructoare de 
mașini din țara noastră. în prezent 
colectivul nostru, ca de altfel oame
nii muncii din întreaga țară, acțio
nează cu fermitate pentru trecerea 
la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
plenara C.C. al P.C.R. din martie 
anul acesta, cu privire la realizarea 
producției nete, a producției fizice, 
la autoconducerea și autogospodărirea 
muncitorească, la participarea oame
nilor muncii la beneficii.

în comunicarea tovarășului loan 
Ursu. membru supleant a-1 Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. „Revo
luția tehnico-știînțifică — baza dez
voltării în ritmuri susținute a eco
nomiei naționale" se subliniază că 
momentele decisive ale afirmării 
științei și tehnologiei, ca avangardă 
a dezvoltării țării, sint nemijlocit și 
complex legate de gîndirea revolu
ționară. de concepția novatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
a adus o contribuție inestimabilă la 
dezvoltarea cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice românești pe 
bazele cele mai moderne, la funda
mentarea căilor de creștere a eficien
ței economice și sociale a acestor ac
tivități in țara noastră.

Congresul al IX-lea al partidului a 
constituit un moment hotărîtor în e- 
volutla științei si tehnologiei na
ționale. un adevărat moment de 
schimbare a destinului acestora 
— a spus vorbitorul. Pentru 
prima oară știința și tehnologia 
din România primeau, din partea 

partidului. în numele întregii socie
tăți. o comandă socială fermă, che
marea de a se angaja cu toate forțele 
în opera de construcție economică. 
Astăzi. în perspectiva timpului scurs, 
se pot aprecia și mai bine consec
venta si fermitatea cu care partidul, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a pre
gătit politic si organizatoric armata 
de cercetători, ingineri si proiectau ti 
ai tării pentru încredințarea unei 
misiuni de o amploare si răspun
dere fără precedent.

în comunicarea „Dezvoltarea ecp- . 
nomică și socială a județelor în tre
cut rămase în urmă", prezentată de 
tovarășul Petre Preoteasa, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., se precizează că, la fel ca 
și alte județe ale României antebe
lice, Doljul s-a situat in rîndul jude
țelor slab dezvoltate din punct de 
vedere industrial. Doljul a de
venit unul dintre județele de 
frunte ale țării, avînd o economie 
modernă, în care industria, ramură 
conducătoare, asigură dinamismul În
tregii economii și dezvoltarea pro
porțională a forțelor de producție pe 
teritoriul său. Pe baza acestor im
portante mutații, s-au produs schim
bări de seamă în structura populației 
și a forței de muncă, numărul popu
lației în agricultură scăzind de la 78 
la sută, cît era in 1960, la 50,6 la sută 
în 1977.

„Industrializarea socialistă și viața 
oamenilor muncii din orașul nostru", 
comunicare prezentată de tovarășul 
Litschel loan, muncitor la întreprin
derea „Automecanica" din Mediaș, 
pune în evidență noua configurație 
eoonomică și socială a acestei așe
zări, a întregului județ Sibiu. însăși 
viața mea — a spus vorbitorul — și 
ca mine sint milioane și milioane în 
România, indiferent că sint români, 
maghiari, germani, sîrbi sau de alte 
naționalități, es-te legată prin mii de 
fire de industrializarea socialistă, 
marcată acum 30 de ani prin națio
nalizarea celor mai importante mij
loace de producție.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că, prin munca înfrățită a ro
mânilor, maghiarilor și germanilor, 
județul Sibiu a devenit printre cele 
mai intens industrializate din Româ
nia. iar Mediașul industrial realizea
ză azi în 30 de zile cit producea 
acum trei decenii într-un an. In cin
cinalul actual, a spus vorbitorul. Me
diașul se va completa cu noi obiec
tive industriale și cartiere de locuințe 
cu mii de apartamente. Oameriii 
muncii din județul și orașul pe care 
le reprezint, care. în prezenta con
ducătorului nostru iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-au sărbătorit, nu 
de mult, șapte secole de atestare do
cumentară. pun la temelia prezentu
lui nostru socialist puterea faptelor 
de fiecare zi. a muncii înfrățite, dra
gostea și recunoștința lor fată de glo
riosul nostru partid si conducătorul 
său iubit, al cărui exemplu de ge
neros patriotism vrem să-l urmăm 
cu demnitate muncitorească.

în comunicarea tovarășilor Emilian 
Dobrescu, ministru secretar de stat, 
prim-vicepresedinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, și Costin Mur- 
gescu, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. cu tema „Industrializarea, dez
voltarea în ritm rapid a economiei 
socialiste — baza ridicării neconte
nite a nivelului de trai material și 
cultural al poporului", se subliniază 
că. în condițiile rămînerii economice 
în urmă, care fusese moștenită, rea
lizarea telului socialismului impunea 
— ca o condiție sine-qua-non — con
centrarea întregului efort național 
spre o dezvoltare rapidă' a forțelor 
de producție, pe temelia noilor re
lații sociale care se extindeau treptat 
si se consolidau.

în condițiile României — se arată 
în continuare — opțiunea clară făcu
tă în acest sens, după 1965. constituie 
temelia pe care se realizează atît 
dezvoltarea economică in ritmuri ra
pide și, deci, treptat reducerea de
calajelor fată de țările avansate in
dustrial, cît și amplificarea perma
nentă a fondului bunăstării sociale, 
prin intermediul căruia sint satisfă
cute cerințele legii fundamentale a 
socialismului.

în comunicarea prezentată de 
tovarășul Ferdinand Nagy, prim- 

secretar al Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R., „Repartizarea ra
țională a forțelor de producție pe te
ritoriul țării — temelia trainică a re
zolvării marxist-leniniste a pro
blemei naționale în România" 
se arată că experiența istori
că a deceniilor construcției so
cialiste evidențiază consecventa, gri
ja deosebită cu care a fost transpus 
în fapte ansamblul de măsuri elabo
rat de partid pentru solutionarea pro
blemelor complexe ale edificării so
cietății noi și, în cadrul, ei. a pro
blemei naționale. Oamenii muncii în
țeleg că factorul de loază al reali
zării deplinei egalități în drepturi a 
tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, al dezvoltării 
rapide a forțelor de producție, re
partizarea lor rațională pe întregul 
teritoriu al tării' creează drumul 
pentru dezvoltarea vieții materiale și 
spirituale noi, pentru satisfacerea ne
voilor personale ale tuturor cetățeni
lor țării, pentru creșterea fără prece
dent a culturii și civilizației.

Principialitatea și modul creator în 
care Partidul Comunist Român a re
zolvat problema națională își găsesc 
explicația in rolul și contribuția ex
cepțională ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea și înfăp
tuirea politicii naționale a partidu
lui. politică care în profunzime a- 
sigură egalitatea in drepturi a oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

„Industrializarea și participarea 
României la diviziunea internaționa
lă a muncii", comunicare prezenta
tă de tovarășul Gheorghe Dolgu, 
rectorul Academiei de studii eco
nomice, relevă modelul românesc de 
dezvoltare, elaborat cu contribuția 
hotăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care conține ca o coordo
nată de bază ideea necesității obiec
tive a participării active a țării la 
circuitul economic mondial. Această 
extindere a colaborării internaționa
le, a arătat vorbitorul, apare din ori
ce analiză calitativă și cantitativă a 
dezvoltării noastre ca o premisă și, 
in același timp, ca un rezultat al in
dustrializării în ritmuri înalte a ță
rii, ca o premisă și un rezultat al 
ridicării nivelului tehnic al produc
ției și al produselor, a sporirii efi
cienței întregii activități economice.

Doctrina și practica românească 
despre diviziunea internațională a 
muncii și participarea României la 
această diviziune are în vedere un 
sistem mondial bazat pe lichidarea 
subdezvoltării, a împărțirii lumii in 
țări bogate și țări sărace, în țări 
creatoare și țări consumatoare de 
tehnologii, pe articularea durabilă, 
rezonabilă și echitabilă a unor eco
nomii naționale independente repre- 
zentînd cadrul de bază al progresului 
economic și social.

în cuvîntul de închidere, tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de conducere 
al Academiei „Ștefan Gheorghiu", a 
evidențiat faptul că, așa cum s-a re
levat in suita de comunicări prezen
tate. naționalizarea principalelor mij
loace de producție a constituit, în 
virtutea logicii istoriei, alături de 
cucerirea puterii, un moment culmi
nant al luptei de clasă desfășurate 
de proletariat și aliații săi firești, sub 
conducerea avangărzii comuniste. în
scrierea României în rîndul statelor 
cu cele mai ridicate ritmuri de creș
tere economică din lume, integrarea 
sa tot mai activă în diviziunea inter
națională a muncii se datorează fap
tului că partidul nostru a elaborat, 
cu contribuția determinantă a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o concepție profund știin
țifică în domeniul dezvoltării econo- 
mico-sociale. în continuare, vorbito
rul a arătat că în elaborarea și re
alizarea politicii de industrializare, în 
stabilirea priorităților dezvoltării eco
nomice. în amplasarea teritorială a 
forțelor de producție partidul nostru 
s-a călăuzit neabătut după principiul 
îmbinării criteriilor economice cu va
lorile politice si social-umane ce iz
vorăsc din însăși esența orînduirii 
noastre, al cărei scop suprem este 
prosperitatea patriei socialiste, ridi
carea constantă și generalizată a ni
velului de trai material si spiritual 
al maselor.

Gîndirea profund creatoare a se
cretarului general al partidului — a 
spus în încheiere vorbitorul — luci
ditatea prospectivă, inepuizabila sa 
energie revoluționară, prestigiul 
imens de care se bucură în întreaga 
lume însuflețesc întregul partid, în
tregul nostru popor, angajat cu toate 
forțele sale materiale și spirituale în 
opera de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La sfîrșitul lucrărilor sesiunii, par
ticipanții au adresat o telegramă 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se exprimă 
neprețuita stimă și considerație față 
de secretarul general al partidului, 
militant revoluționar remarcabil al 
clasei muncitoare, proeminentă per
sonalitate politică a lumii contempo
rane, de numele și activitatea căreia 
sint indisolubil legate marile izbînzl 
ale edificării socialiste a patriei, 
prosperitatea și propășirea întregii 
noastre națiuni.

Reafirmăm și cu acest prilej, se 
subliniază în telegramă, deplina 
noastră adeziune la politica partidu
lui și statului la a cărei elaborare a- 
veți un rol determinant și sprijinim 
cu toate forțele preocuparea dum
neavoastră consecventă pe care o 
manifestați pentru dezvoltarea ar
monioasă a forțelor de producție pe 
tot cuprinsul patriei — bază traini
că a creșterii nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului, a reali
zării adevăratei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate.

în continuare, în telegramă se spu
ne : Cele trei decenii care au trecut 
de la naționalizare au arătat între
gii lumi măsura capacităților crea
toare ale unui popor liber șl inde
pendent, deplin stăpîn pe avuția și 
destinul său,- care și-a atras simpa
tia, respectul și aprecierea oameni
lor de bună credință de pretutindeni.

Animați de puternicele sentimente 
de prețuire față de tradițiile de lup
tă ale poporului nostru pentru liber
tate socială și națională și de nețăr
murită dragoste față de patrie, noi, 
participanții la sesiune, ne angajăm 
în fața dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
înzecim eforturile pentru a contri
bui împreună cu întregul popor la 
progresul multilateral al economiei, 
științei și culturii, făcind totul pen
tru a înălța România pe culmile ci
vilizației comuniste.

(Agerpres)

IERL ÎN CAPITALĂ A AVUT LOC

Deschiderea expoziției pictorului 
englez William Turner

în seria manifestărilor ce preced 
vizita de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu o vor 
efectua în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, la invi
tația Maiestății Sale regina Elisabeta 
a Il-a și a ducelui de Edinburgh, 
vineri la amiază a avut loc în Ca
pitală un eveniment de seamă pentru 
viața noastră artistică : deschiderea 
expoziției pictorului englez William 
Turner. Din creația acestui mare ar
tist aparținînd primei jumătăți a 
secolului trecut, la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România sint 
prezentate 70 de acuarele, gen în 
care autorul a excelat, dîndu-i un 
nou și puternic impuls. In acuarelele 
expuse, cea mai mare parte realizate 
în cursul călătoriilor întreprinse in 
diferite țări europene, Turner face 
dovada elocventă a deosebitelor sale 
calități de peisagist, impresionînd 
prin profunzimea și transparența 
poetică a culorii. Creator de limbaj 
pictural, artistul englez manifestă în 
pinzele sale o mare capacitate de 
invenție, o adîncă sensibilitate, o cu
noaștere subtilă a tensiunii colo- 
ristice.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Vasile Nicolescu, director in Con

Lucrările simpozionului cu tema: „începutul invățămintului 
agronomic, silvic și de medicină veterinară din România"

ba Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală a avut loc 
vineri un simpozion pe tema „înce
putul învățămîntului agronomic, sil
vic și de medicină veterinară din 
România", prilejuit de împlinirea a 
125 de ani de la deschiderea cursu
rilor primului institut de, agricultură 
din tara noastră.

Au participat cadre didactice din 
instituțiile de învățămînt superior a- 
gronomic, specialiști din institute de 
cercetări și din unități de producție, 
reprezentanți ai Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, ai 
Academiei de științe agricole și sil
vice.

Ministrul educației și învățămîn- 
tului, tovarășa Suzana Gâdea, a re
levat sprijinul dat de conducerea 
partidului, • personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezvoltării învă- 
țăminitului în țara noastră, actualei 
organizări a învățămîntului agrono
mic. care se înscrie pe linia sarcini
lor trasate de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Au fost prezentate apoi referate 
cu privire la evoluția învățămîntului 
agronomic, silvic și de medicină ve
terinară. pregătirea specialiștilor în 
concordantă cu cerințele practicării

Poporul, deplin stăpîn 
si pentru totdeauna

(Urmare din pag. 1)

Eroica noastră clasă muncitoare 
s-a dovedit pe deplin la înălțimea 
misiunii ei istorice — atît în bătă
lia grea, plină de sacrificii, purtată 
în primele rînduri ale poporului 
pentru a sfărîma „orinduirea cea 
crudă și nedreaptă", cit si în mun
ca harnică spre a făuri, cu eforturi 
si dăruire fără seamă, noua orin- 
duire socială ; ea și-a demonstrat 
in mod strălucit capacitatea de a 
gospodări tara mai bine decît bur
ghezia. spre binele și prosperitatea 
întregii națiuni.

Sărbătorirea acestor aniversări 
în condițiile perfecționării cadrului 
instituțional menit să asigure 
participarea nemijlocită a clasei 
muncitoare la guvernarea statului, 
la conducerea întregii activități 
economico-sociale, ale trecerii la 
noul mecanism economico-finan
ciar întemeiat pe autoconducere și 
autogestiune în unitățile economice 
— ilustrează 'limpede inepuizabilele 
resurse ale societății noastre de 
accelerare a ritmului progresului 
prin valorificarea plenară a avan
tajelor proprietății socialiste. Trans
punerea în viată a ansamblului 
măsurilor inițiate de partid in ve
derea creșterii eficientei economice 
și a dezvoltării proprietății socia
liste. a adîncirii democrației mun
citorești reprezintă chezășia înain
tării tot mai rapide spre viitorul 
luminos, prefigurat de Programul

Adunare festivă cu prilejul 
„Zilei miliției" *

Cu prilejul aniversării a 29 de ani 
de la înființarea organelor de miliție, 
vineri a avut loc în Capitală o adu
nare festivă.

Despre semnificația acestei aniver
sări a vorbit colonel Ion Voicu, 
locțiitor al șefului Inspectoratului ge
nerai al miliției.

La adunare au luat parte membri 
ai conducerii Ministerului de Interne, 
activiști de partid si de stat, gene
rali. ofițeri, subofițeri activi și în re
zervă.

In încheierea adunării, intr-o at
mosferă de puternică însuflețire, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei mili
ției", generalii, ofițerii, subofițerii, 
personalul muncitor își reafirmă cu 
tărie dragostea și devotamentul fată 
de patrie, partid și popor si își în
dreaptă sentimentele de adîncă re
cunoștință si înaltă prețuire către 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, eminentă și stră
lucită personalitate a lumii contem
porane. Vă raportăm că, însuflețite

Concurs de creație
Comitetul executiv al Consiliu

lui popular al județului Brăila, 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă, cu sprijinul 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste și Uniunii artiștilor 
plastici, organizează un concurs 
national pentru realizarea în 
municipiul Brăila a „Monumen
tului Independenței".

Monumentul va oglindi erois
mul poporului român și partici
parea la războiul de indepen
dență a locuitorilor și a marina
rilor din județul Brăila.

Concursul este public șl pot 

siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Colin G. Mays, însărcinat cu afaceri 
ad -interim al Marii Britanii la 
București, și prof. Michael Kitson, de 
la Institutul de artă „Courtauld" din 
Londra.

Au participat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie România-Marea Britanie, 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Uniunii ar
tiștilor plastici, personalități ale 
vieții culturale, un numeros public.

Erau de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră și 
alți membri ai corpului diplomatic.

*
Cu prilejul deschiderii expoziției 

„William Turner", la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România a 
avut loc vineri după-amiază o ma
nifestare, în cadrul căreia prof. 
Michael Kitson, de la Institutul de 
artă „Courtauld" din Londra, a con
ferențiat despre „William Turner 
acuarelist". în continuare a fost pre
zentat un film documentar-artistic 
dedicat marelui pictor englez.

(Agerpres)

unei agriculturi de mare randament, 
integrarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția.

în încheiere, participanții au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R.. tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, între altele :

Aniversarea a 125 de ani de la 
înființarea învățămîntului agronomic 
din România constituie pentru noi 
prilejul de a cinsti tradițiile progre
siste ale școlii agronomice româ
nești și, totodată, de a ne manifesta 
hotărîrea de a continua și îmbogăți 
aceste tradiții cu fapte și realizări 
noi, pe măsura măreției epocii pe 
care o trăim. Ne angajăm încă o da
tă, în fața dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul nos
tru respectat și iubit, să ne consa- 
crăm întreaga capacitate, putere de 
muncă și de creație înfăptuirii sar
cinilor trasate învățămîntului supe
rior de către cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, să facem din fie
care facultate a institutului nostru 
un centru de învățămînt, cercetare 
și producție, să ne aducem o contri
buție sporită la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie.

(Agerpres)

partidului, de hotăririle Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale, a scurtării distantei care 
ne desparte de țările avansate eco
nomic.

Preluind și dezvoltind si în do
meniul politicii externe moștenirea 
luptătorilor revoluționari din 1848, 
care proclamau principiile libertă
ții. independentei si suveranității 
popoarelor, ale conlucrării si soli
darității lor frățești spre binele 
umanității, partidul promovează o 
politică externă dinamică, construc
tivă. urmărind consecvent întărirea 
colaborării cu toate țările socialiste, 
cu tarile nealiniate, cu toate for
țele antiimperialiste, dezvoltarea 
cooperării cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, in 
scopul făuririi unei lumi mai bune 
șl mai drepte. Prestigiul fără pre
cedent de care se bucură azi Româ
nia socialistă pe toate meridianele 
confirmă justețea orientării, iniția
tivelor și acțiunilor ei neobosite 
menite să contribuie la solutiona
rea pașnică a oricăror diferende, 
la întărirea păcii si securității in
ternaționale.

Omagiul suprem pe care poporul 
nostru îl aduce în aceste zile re
voluției de la 1848 și actului revo
luționar al naționalizării constă 
într-o si mai puternică mobilizare 
a energiilor sale creatoare pe calea 
trasată de Partidul Comunist Ro
mân pentru înfăptuirea comunis
mului pe pământul patriei.

de succesele mărețe obținute de 
întregul nostru popor in îndeplinirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, cadrele de miliție se află 
puternic angajate în lupta pentru 
traducerea în vjată a sarcinilor de 
înaltă răspundere ce le revin în apă
rarea valorilor fundamentale ale po
porului român, a ordinii și liniștii 
publice. în ocrotirea vieții Si demni
tății persoanei.

Avi nd . exemplul dumneavoastră 
strălucit în muncă și viată si anima
te de un profund patriotism, cadrele 
de miliție — de la subofițer la ge
neral — vă raportează, mult iubite 
și stimate tovarășe comandant su
prem al forțelor armate, că vor ac
ționa cu devotament si abnegație, cu 
dăruire si spirit de sacrificiu, fermi
tate și competentă pentru apărarea 
si consolidarea orînduirii sociale și 
de stat, a cuceririlor revoluționare 
ale poporului român, făuritor entu
ziast al societății socialiste multila
teral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie.

participa individual sau în co
lectiv cei care doresc.

Predarea proiectelor se poate 
face în zilele de 15—16 noiem
brie 1978 la Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
Brăila, Piața Poligon nr. 2.

Tema concursului, regulamen
tul și lămuriri suplimentare se 
pot obține de la Comitetul ju
dețean de cultură și educație 
socialistă Brăila la telefon 
1 42 98 și de la Uniunea artiști
lor plastici — București, telefon 
50 73 15.

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 1

In jurul orei 10 — transmisia- 
. ne directă de la marea adunare 

populară organizată în Capitală eu 
prilejul sărbătoririi a 130 de ani 
de la revoluția burghezo-democra- 
tică din 1848 și a 3 decenii de la 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție
PROGRAMUL 1

12,00 Cîntece patriotice
12.15 Pe plai de Mioriță
13,10 Familia Palliser. Episodul ÎS 
14,05 Voci și orchestre
14.30 30 de ani de la naționalizare. Un 

oraș numit uzină
15,00 Carnet de reporter
15.25 Clubul tineretului
16.25 In frunte-i clasa muncitoare. Pro

gram de cîntece
16.40 Documentarul românesc 
17,00 Agenda cultural-artistică
17.30 Săptămîna politică internă șl In

ternațională
17,45 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Charles Chaplin
10,00 Secvențe din epopeea lusitană 
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.30 Arcuri peste timp. Spectacol festiv 

dedicat împlinirii a 130 de ani de 
la revoluția din 1848 și a 30 de ani 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție

21.40 Teleenciclopedia
22.15 Telejurnal
22,50 întîlnire cu satira șl umorul
23,35 Campionatul mondial de fotbal : 

Tunisia — R.F.G. Repriza a Il-a.
0,15 Campionatul mondial de fotbal : 

Italia — Argentina. Transmisiune 
directă
PROGRAMUL 2

22,15 Telejurnal
22,50 Mari filme western : ,,O trompetă 

în depărtare". Premieră pe țară.

cinema
• Ultima cină ; EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cintă pentru mine : PATRIA
— 9: 1.1,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Eliberarea orașului Praga : 
VICTORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Tentacule : SALA PALATULUI
— 17,15; 20, LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 20,15, BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,
GRADINA CAPITOL — 20,30.
• Fiii „Marii Ursoaice" : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Aventurile lui Robin Hood : 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Urmăriți fără vină : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Doctorul Poenaru s CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
EXCELSIOR — 9; 11,16; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,15.
• Cartea junglei : DOINA — 9,30; 
11,15; 14,45.
• Urgia : DOINA — 16; 18; 20.
• Un om cu „ldei“ : GRIVITA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de documentare ro
mânești î TIMPURI NOI — 9; 11; 
13.
• Zile fierbinți : TIMPURI NOI — 
15,30; 17,45; 20.
• Gentleman Jim : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• E atît de aproape fericirea î 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mercenarul : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• Transamerica Express : MELO
DIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
GLORIA — 8,45; 11,30; 14; 18.30; 
19, GRADINA TITAN — 20. FLA
MURA — 9; 11,30; 14,16; 16,45;
19,30.
• Pintea : DACIA — 9; 11,ÎS;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Alt bărbat, altă femeie : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13.3Q; 15,45; 
18; 20,15.
• Septembrie : BUCEGI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
• Rătăcire : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Dragoste șl... statistică : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Pentru patrie : MIORIȚA — 9; 
12,15; 16; 19,15.
• O vară cu un cowboy : FE
RENTARI — 10,30; 15; 17; 19.
• Jandarmul din Saint — Tropez; 
Jandarmul la New York — 9,45. 
Puterea și Adevărul (ambele serii)
— 14, Omicron — 18,30, Cei o mie 
de ochi ai doctorului Mabuse —
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Profetul, aurul și ardelenii : 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Cine nu riscă nu cîștigă î VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Marele singuratic : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Bătălia navală din 1894 : 
POPULAR — 16; 18.
• Aurel Vlaicu î MUNCA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițistul pilot de curse ; COS
MOS — 16; 18; 20, PARC HOTEL
— 20.
• Eu, tu și Ovidiu ; ARTA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziel;
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Ediție specială : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Zmeul de hlrtie : FLACARA
— 10,30; 13,30; 16,30; 19,30. la gră
dină — 20, Program pentru copii
— 9.
• Scaramouche ; GRĂDINA FES
TIVAL — 20.
• Piedone, comisarul fără armă : 
GRADINA BUZESTI — 20.
• Guerrilla î GRADINA LIRA —
20,15.

teatre
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Vizita președintelui Partidului Social-Democrat 
din Republica Federală Germania, Willy Brandt

Președintele Partidului Social-De
mocrat din Republica Federală Ger
mania, Willy Brandt, a depus, vineri 
dimineața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului si a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au participat to
varășii Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C, al P.C.R.. Vasile 
Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal Bucu
rești.

Au tort de fată persoanele oficiale 
care Însoțesc pe președintele Parti
dului Social Democrat din Republica 
Federală Germania, precum și Ri
chard Balken, ambasadorul acestei 
țări 1*  București.

★
Președintele P.S.D. din R.F. Ger

mania. Willy Brandt, insotit de to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
vizitat. In cursul dimineții de vineri. 
Combinatul petrochimic de la Brazi 
— una dintre unitățile reprezentative

Conf
Vineri după-amiază, președintele 

Partidului Social-Democrat din 
R. F. Germania, Willy Brandt, s-a 
întîlnit cu ziariști romaniredactori 
ai presei centrale, ai Agerpres și Te
leviziunii — precum și cu corespon
denți ai presei străine.

Cu acest prilej, oaspetele a declarat 
că a discutat cu președintele Nicolae 
Ceaușescu unele probleme ale si
tuației din Europa și din lume, în
deosebi cele privind securitatea euro
peană, destinderea și dezarmarea, 
lichidarea subdezvoltării. „Am discu
tat despre ce este necesar să se în
treprindă pentru a se realiza o li
mitare a înarmărilor și o reducere 
a acestor Înarmări în Europa. Avem 
’ceeași opinie : destinderea va supra
viețui în următorii ani dacă va li 
sprijinită de măsuri concrete în do
meniul dezarmării".

In legătură cu problemele referi
toare la lichidarea subdezvoltării, a 
așa-numitului dialog Nord-Sud, a 
continuat vorbitorul, „președintele 
Nicolae Ceaușescu și cu mine avem 
opinii similare : trebuie să se stabi
lească o conexiune între înarmările 
pe plan mondial și dezvoltarea pe 
plaiy mondial. Cu alte cuvinte, în de
ceniul următor trebuie să reușim să 
redirijăm o serie de fonduri pentru 
dezvoltare și pentru promovarea coo- ■ 
perării internaționale".

După ce a relevat că „relațiile din
tre Republica Federală Germania și 
Republica Socialistă România sint 
bune", președintele P.S.D. a declarat 
că s-a discutat, de asemenea, despre 
utilitatea ca între P.S.D. și P.C.R. să 
se desfășoare un schimb de opinii și 
un schimb de experiență, fără ca 
prin aceasta să se ascundă unele de
osebiri care rezultă din tradițiile și 
ideologiile diferite.

„Convorbirile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu — a apreciat Willy 
Brandt — au fost de o înaltă valoare 
pentru mine. Președintele Ceaușescu 
se numără printre personalitățile po
litice internaționale care dețin o bo
gată experiență nu numai în ceea 
ce privește propria tară, regiunea in

ale industriei noastre chimice. La 
sosirea In combinat, in intîmpinare 
au venit tovarășul Ion Cîrcei. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, alte oficia
lități locale. Ing. Popa Alecu. direc
tor adjunct al Centralei pentru 
rafinării și petrochimie, a prezentat 
oaspetelui profilul acestei unități, 
care prelucrează mai bine de 40 la 
sută din întreaga producție de țiței 
a tării, gama largă a principalelor 
produse ce poartă marca combinatu
lui prahovean și care, după cum 
se știe, sint deosebit de solicitata la 
export — între beneficiari se numă
ră, de asemenea, firme din R. F. 
Germania. Totodată, oaspetele a luat 
cunoștință de procesul de fabricație, 
interasîndu-se de instalațiile si teh
nologiile folosite, în bună parte 
creații, românești.

★
Ambasadorul Republicii Federale 

Germania la București. Richard 
Balken. a oferit. în cursul după-amie- 
zii de vineri, o recepție în onoarea 

erință de p 
care aceasta este situată, cl întreaga 
lume. Președintele României este an
gajat de ani de zile în realizarea 
unei colaborări pe bază de egalitate 
in drepturi între națiuni, pentru a 
se asigura securitatea și pacea, o 
politică de echitate între țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate.

Pentru mine a fost încurajator să 
constat că avem, in multe privințe, 
puncte de vedere identice sau foarte 
apropiate. La aceasta se adaugă și 
faptul că președintele Ceaușescu a 
subliniat importanța pe care o acordă 
colaborării cu R.F.G. Despre aceasta 
am discutat și acum unsprezece ani, 
cind am vizitat România. Apoi, am 
continuat convorbirile noastre în 1973, 
cu prilejul vizitei oficiale in R.F.G. 
a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Cu toate că vizita mea a fost foarte 
scurtă am dobîndit impresii vii în 
legătură cu dezvoltarea deosebită pe 
care a cunoscut-o România în ulti
mul deceniu. Mă întorc în patrie cu 
sentimente de profund respect șt 
prietenie sinceră față de poporul 
român".

Subliniind din nou că relațiile din
tre România și R.F.G. sint bune, 
vorbitorul și-a exprimat convinge
rea că acestea pot fi îrhbunătățite în 
continuare. „Consider că există încă 
posibilități considerabile pentru ex
tinderea relațiilor noastre economice, 
în decursul anilor, am înregistrat un 
curs ascendent în ceea ce privește 
colaborarea tehnico-științifică și cul
turală".

„Poziția României — a subliniat în 
context Willy Brandt — este deose
bit de importantă și în ceea ce pri
vește raporturile dintre țările in curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate și 
această poziție ne interesează".

Răspunzind, apoi, la întrebările 
ziariștilor, vorbitorul a opinat, între 
altele, că atmosfera politică din Eu
ropa ar putea fi influențată pozitiv 
prin realizarea — în conformitate eu - 
prevederile Actului final de la Hel
sinki —* a unui număr mai mare da ' 
înțelegeri bilaterale intre diversele

președintelui Partidului Soclal-Do- 
mocrat din R.F.G., Willy Brandt.

Au luat parte Constantin Dăscăles
cu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Mușat. secretar al C.C. al 
P.C.R., alte persoane oficiale.

A participat Eberhard Diengels, 
șeful secției Internationale a P.S.D.

★
Vineri seara, președintele Partidu

lui Social-Democrat din R. F. Germa
nia, Willy Brandt, care a efectuat o 
vizită de prietenie în tara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialista România, a pă
răsit Capitala.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Constantin 
Dăscălescu si Vasile Mușat. de acti
viști de partid.

A fost de față Richard Balken, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

(Agerpres)

resă
state ale continentului, precum șl 
prin începerea din timp a pregătiri
lor în vederea reuniunii de la Ma
drid, din 1980.

în ceea ce privește negocierile de 
dezarmare, președintele P.S.D. a a- 
rătat că „va trebui să se țină seama 
de dorința statelor de a nu fi exclu
se de la aceste negocieri, astfel lncît 
toate statele să aibă posibilitatea să 
participe la elaborarea măsurilor de 
dezarmare". Constituie o cerință ur
gentă — a continuat el — să se o- 
prească în primul rînd înarmările 
nucleare, experiențele nucleare, ast
fel încit și prin stoparea testelor nu
cleare să se pună capăt spiralei în
armărilor nucleare. Cred că lucru
rile în domeniul dezarmării vor de
pinde și de limitarea trupelor și ar
mamentelor in Europa. De asemenea, 
consider că trebuie să creăm un pu
ternic curent de opinie internațio
nală împotriva înarmărilor și pentru 
alocarea in folosul dezvoltării eco
nomice a fondurilor cheltuite astăzi 
pentru înarmare. „Președintele 
Nicolae Ceaușescu — a subliniat 
vorbitorul — a fost printre primii 
care au arătat lumii ce consecințe 
are cheltuirea zilnic a mai mult de 
un miliard de dolari pentru înar
mări".

Exprimîndu-și opiniile în legătură 
cu modalitățile de lichidare a sub
dezvoltării si decalajelor în lume, 
Willy Brandt a apreciat, între altele, 
că trebuie să crească influenta țări
lor în curs de dezvoltare în organis
mele specializate, cum sint Banca 
mondială pentru dezvoltare. Fondul 
Monetar Internațional sau. eventual, 
să se creeze alte organisme cu profil 
adecvat. Cred că regulile comerțului 
international trebuie dezvoltate in 
sensul creșterii echilibrate a schim
burilor : trebuie promovat mai mult 
decît pină acum transferul de tehno
logii.

Willy Brandt a relevat, totodată, 
importanța și utilitatea' ^îtensificării 
și continuității întîlnirilor și schimbu- 

-lui de vederi între oamenii politiei«*"<>  
răspundere din diferite țări.
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TIR: Campionatele internaționale ale României TENIS:

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru dl Guvernului Republicii Socialiste România

în numele guvernului (1 poporului australian, doresc să vă mulțumesc 
dv„ guvernului și poporului României pentru mesajul dv. de simpatie și 
condoleanțe transmis în legătură cu decesul lui Sir Robert Menzies.

Amabilul dv. mesaj a fost foarte mult apreciat.
Mesajul dv. de compasiune și Încurajare a fost transmis familiei 

Menzies.
Al dv. «lncer,

J. M. FRASER
Prim-ministru al Australiei

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Emil Bobu, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit vineri 
după-amiază delegația Uniunii Ti
neretului Socialist din Iugoslavia 
(U.T.S.I.), condusă de Azem Vlasi, 
președintele Conferinței U.T.S.I., care 
efectuează o vizită în țara noastră, 
la invitația C.C. ăl U.T.C.

Cu prilejul primirii s-a relevat 
importanța întîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președinte al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, pentru in
tensificarea, pe multiple planuri, a 
relațiilor tradiționale de prietenie și 
cooperare dintre cele două partide, 
țări și popoare, pentru extinderea 
legăturilor dintre tineretul român și 
tineretul iugoslav.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, au parti
cipat tovarășii Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., Nicu 
Ceaușescu, Radu Enache și Ion Sasu, 
secretari ai C.C. al U.T.C.

A fost prezent Trifun Nikolici, am-

basadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
în cadrul vizitei în țara noastră, 

delegația Uniunii Tineretului Socialist 
din Iugoslavia s-a întîlnit cu to
varășul Ștefan Mocuta. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R.. a avut discuții cu tineri si 
6tuden.ti de la întreprinderea „Uni
rea", Universitatea „Babeș-Bolyai" șl 
întreprinderea avicolă de »tat din 
Cluj-Napoca, a vizitat obiective so- 
cial-culturale din București si jude
țul Cluj.

în cadrul convorbirilor finale de la 
C.C. al U.T.C.. s-a realizat un schimb 
de păreri privind unele aspecte ac
tuale ale mișcării internaționale de 
tineret și studenti. precum si în le
gătură cu dezvoltarea. în continuare, 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre tineretul celor două țări ale 
noastre.

La Muzeul de istorie a Republicii 
Socialiste România, delegația U.T.S.I, 
s-a întîlnit, într-o atmosferă caldă, 
prietenească, cu reprezentanți ai ti
neretului din Capitală.

Vizita unei delegații de activiști ai P. C. Bulgar
La invitația' C.C. al P.C.R., o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist Bulgar, condusă de P. A. 
Pîrvanov, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.B., a făcut o vizită în 
schimb de experiență in țara noas
tră în perioada 5—9 iunie. Oaspeții 
au avut convorbiri la Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale. Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, Comitetul județean Con
stanța al P.C.R., Comitetul de partid 
al sectorului 8 București. Delegația 
a vizitat unități economice și socia)- 
culturale din Capitală și județul Con
stanța, s-a întîlnit cu activiști ai

Cronica

ZIUA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI

Excelenței Sale Domnului RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

LISABONA
Cu ocazia Zilei naționale a Portugaliei, vi adresez cele mal calde fe

licitări și urări de fericire personală, iar poporului portughez prieten multă 
bunăstare și prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, în spiritul 
Tratatului de prietenie și cooperare, relațiile prietenești de conlucrare din
tre țările noastre vor continua să se dezvolte pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și în alte domenii, în interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, securității și colaborării in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MARIO SOARES
Prim-ministru al Republicii Portugheze

LISABONA
Cu prilejul Zilei naționale a Portugaliei îmi este plăcut a vă adresa 

felicitările mele, împreună cu sincere urări de fericire personală șt de 
prosperitate poporului portughez.

MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Partldulul Comunist Român, cu ca
dre de conducere din unitățile vizi
tate.

Vineri după-amiază, delegația de 
activiști ai P.C. Bulgar a fost primită 
de tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Ștefan Kiss, secretar de 
stat la Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 

Socislc
A fost de fată T. Ralovsky, minis

tru plenipotențiar la Ambasada R. P. 
Bulgaria din București.

• I • zilei

La poligonul Tunari au început vi
neri după-amiază întrecerile celei 
de-a 20-a ediții a Campionatelor in
ternaționale de tir ale României, 
competiție de amploare a tirului eu
ropean. la care participă tintasi din 
14 țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, Republica A- 
rabă Egipt, Franța, Iugoslavia, Ita
lia. Polonia. Spania. Suedia. Ungaria. 
U.R.S.S. și România.

Prima zi de concurs a fost favo
rabilă sportivilor români, care au 
terminat învingători in trei probe. 
Lauren țiu Pop a ciștigat proba de 
pistol liber, cu 567 puncte, fiind ur
mat de Ragnal Skanaker (Suedia) — 
566 puncte și Vladimir Silov 
(U.R.S.S.) — 566 puncte. în proba fe
minină de pușcă standard, 60 focuri

culcat, victoria a revenit Niculinei 
Iosif — 596 puncte, urmată de coe
chipiera' sa Dumitra Matei și Regina 
Petrzke (R.D. Germană) — ambele 
cu cite 593 puncte. La pistol stan
dard feminin, pe primul loc s-a si
tuat Anișoara Matei — 580 puncte, 
urmată de Laszlone Kotrocze (Unga
ria) — 579 puncte și Maria Sălăjan 
— 578 puncte.

Singurul succes al oaspeților a 
fost inregistrat în proba de pușcă 60 
focuri seniori, ciștigată de cehoslo
vacul Jiri Vogler — 597 puncte. Cu 
același număr de puncte (597), tră
gătorul român Ion Olărescu a ocu
pat locul doi, urmat de Ilie Codrea- 
nu — 596 puncte.

întrecerile continuă astăzi, Ia ora 
9,30.

CICLISM: ..Cursa Victoriei"
Competiția internațională clclistă 

„Cursa Victoriei" a programat ieri 
două etape. Prima, desfășurată dimi
neața contracronometru individual pe 
distanta de 7 km. a revenit rutierului 
român Mircea Romașcanu cu timpul 
de 14’52”. urmat de Vasile Teodor — 
15’06” și Vladimir Korobkov 
(U.R.S.S.) — 15’09”.

După-amiază. concurenții au pornit 
pe traseul Predeal — Piriul Rece —

Rișnov — Cioplea, primul trecînd li
nia de sosire cehoslovacul- V. Kve- 
tan. cronometrat pe distanta de 145 
km în 3h 39’49”. Pe locul doi s-a cla
sat T. Vasile.

în clasamentul general după 5 eta
pe se menține lider Korobkov, urmat 
de T. Vasile la 2’44” și N. Savu la 
2’53”.

Astăzi se dispută ultima etapă 
Predeal — București.

Virginia Ruzici 
dubla finalistă

Finala probei de simplu femei din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței se va disputa in 
acest an între jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici și campioana iugosla
vă Mima Jausovec.

în partida semifinală, desfășurată 
vineri după-amiază pe terenul cen
tral al celebrei arene pariziene „Ro
land Garros" în prezența a peste 
10 000 de spectatori. Virginia Ruzici a 
obținut o victorie clară cu 6—3, 6—0 
in fața jucătoarei franceze Brigitte 
Simon. Jucătoarea noastră s-a impus 
prin serviciile sale puternice, o mare 
mobilitate în teren și dese atacuri 
reușite la fileu — subliniază în co
mentariile lor agențiile internaționa
le de presă.

în cealaltă șemifinală, Mima Jau
sovec a învins-o cu 6—3, 6—4 pe te- 
nismana. cehoslovacă Regina Marsi- 
kova.

în perioada 5—8 iunie s-au desfă
șurat la București lucrările sesiunii 
Comisiei mixte, româno-austriece de 
cooperare științifică și tehnologică. 
Cu acest prilej a fost examinat sta
diul programelor de cooperare con
venite și s-a recomandat realizarea 
unor noi programe de cercetare-dez- 
voltare în domenii de interes comun.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
din partea română de prof. Ion 
Mânzatu, membra al Biroului execu
tiv al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, iar din partea 
austriacă de dr. Wilhelm Grimburg, A 
șeful departamentului cercetare din’ 
Ministerul pentru Știință și Cer
cetare. ' . . ,

Au. luat' parte tovarășul' Ton "‘Ursii, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Franz 
Wunderbaldinger, ambasadorul Aus
triei la București.

★
Vineri au început în Capitală lu

crările simpozionului „Raporturi 
culturale româno-bulgare in perioa
da modernă", organizat de Universi
tatea București.

La deschidere au luat parte Stan 
Soare, adjunct al ministrului educa
ției și invătămîntului, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Todor Ralovsky. ministru plenipoten
țiar la Ambasada Bulgariei la Bucu
rești, academicieni, cadre didactice, 
cercetători și studenți români și bul
gari.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
George Ciucu. rectorul Universității 
din. București, Paul Miclău, decanul 
Facultății de limbi străine, B. Sen- 
dov, rectorul Universității din Sofia, 
acad, P. Dinekov și D. Filipov, rec
torul Universității din Tîrnovo. Vor
bitorii au subliniat importanta mani
festării, rolul acesteia în mai buna 
cunoaștere a limbii si literaturii, a 
culturii române și bulgare. Au fost 
relevate, de asemenea, tradiția înde
lungată a studierii limbii si litera
turii române și bulgare în cele două 
tari, precum, si aspecte ale colaboră-, 
iii universitare ...în . perioada modernă.

★
în perioada 3-9 iunie ne-a vizitat

■" țara o ‘delegație ^Comitetului - un
gar de solidaritate, condusă de Kă- 
roly Kiss, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, vicepreședinte al Con
siliului național al sindicatelor din 
R.P.U.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 
Astăzi și duminică, ultimele meciuri preliminare

Campionatul mondial de fotbal se 
reia astăzi cu meciuri din grupele I 
și a II-a. La Buenos Aires se vor 
întilni. într-un joc pentru desem
narea cîstigătoarei grupei I. Italia și 
Argentina, iar la Mar del Plata, tot 
în prima grupă, vor juca- Franța și 
Ungaria. Stadionul din Rosario va 
găzdui partida Mexic — Polonia, in 
timp ce. la Cordoba. Tunisia va da 
replica echipei R. F. Germania (gru
pa a II-a).

Ultimele jocuri din grupele preli
minare vor avea loc duminică. în

cel mai important meci al zilei, de
cisiv pentru calificarea Braziliei în 
faza semifinală, la Mar del Plata, 
brazilienii vor primi replica Austriei. 
Tot în grupa a IlI-a. Suedia si Spa
nia se vor întilni- la Buenos Aires. 
Grupa a IV-a programează urmă
toarele partide : Peru — Iran (Cor
doba) și Scoția — Olanda (Mendoza).

Indiferent de rezultatele meciurilor 
anunțate mai sus. trei echipe sint 
de-acum calificate în faza semifi
nală : Italia. Argentina si Austria.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN » IUNIE 1978

Extragerea I: 46 53 14 32 35 66 80 
88 61

Extragerea a II-a: 12 76 18 43 73 
29 42 86 2

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI:
1036 095 lei din care 350 481 lei 
report la categoria 1.

A apărut:
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr. 11/1978
în deschidere este publicat arti

colul „Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țări din Asia — o 
strălucită contribuție la cauza păcii 
și colaborării internaționale, la creș
terea prestigiului României în rîndul 
națiunilor lumii". în continuare sint 
inserate articolele : „Conducere con
cretă. eficientă în activitatea de 
partid" ; „Perfecționarea sistemului 
de retribuție si creșterea cointere
sării materiale" ; „Repartizarea for
țelor de producție pe teritoriu și 
omogenizarea economică"

în continuare sînt publicate arti
colele : „Proprietatea socialistă — 
baza progresului multilateral al so
cietății noastre" si „Naționalizarea Si 
consecințele ei social-economice" (la 
rubrica „Trei decenii de la actul re
voluționar al naționalizării") ’, „O 
revoluție cu profund caracter social" 
și „Conștiința națională în gîndirea 
socială pașoptistă" (La rubrica „130 
de ani de la revoluția română din 
1848“) ; „Aspecte ale crizei teoriei 
economice burgheze contemporane” 
(„Consultații"); „Perfecționări impu
se de noua structură a școlii" 
(„Știință — învătămînt”) ; „Tehno
logia și cursa Înarmărilor" și „Li
chidarea apartheidului, cerință a 
progresului și civilizației contempo
rane" („Viata internațională")

★
Vineri după-amiază. la Casa de 

cultură a Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
avut loc o manifestare culturală de
dicată celei de-a 80-a aniversări a 
proclamării independentei Republicii 
Filipine.

Programul 8-a încheiat cu prezen
tarea unui film documentar filipinez.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Con
siliului. Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă si cultură, un 
numeros public.

Au participat Leticia Ramos Sha- 
hani, ambasadorul Republicii Filipi
ne la București, membri ai amba
sadei. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

asupra rosturilor unei na
ții, asupra cauzei supre
me căreia un popor me
rită a 1 se dedica pe 
de-a-ntregul. în Pantheo- 
nul marilor fii ai patriei 
își află locul meritat un 
Bălcescu, un lancu, Ko- 
gălniceanu sau Cuza, Si- 
mion Bărnuțiu sau Ma- 
gheru, Eftimie Murgu sau 
Gheorghe Barițiu, toți cei 
care, simțind împreună 
cu poporul, și-au dedicat 
cutezător gîndirea și viața 
împlinirii sentimentelor 
acestuia, adică libertății 
și suveranității sale.

Destinul multora dintre 
cei ce au întruchipat 
pentru eternitate spiritul 
revoluționar al acelui an 
memorabil îi adaugă în 
galeria martirilor țării, 
între aceștia, ca un de
miurg, numai în aparență 
înfrint, se înalță, cu 
fruntea sa luminată, Băl
cescu. îngemănîndu-și •- 
moția cu scrutarea lucidă 
• veacurilor de dinainte,

• „M1NCAȚI RAȚIO
NAL I". Aceasta este tema 
unei campanii de informare a 
opiniei publice, care se va des
fășura în Franța, incepînd de Ia 
1 iulie, din inițiativa Ministe
rului Sănătății și a „Comitetu
lui de educație pentru sănătate". 
Obiectivul acestei acțiuni este 
ca „fiecare francez să devină 
conștient de necesitatea de a 
adapta consumul său alimentar 
necesităților sale reale”. Nu va 
fi vorba de „diete" sau de „in
terdicții alimentare" care vizea
ză pe suferinzii de anumite ma
ladii, ci de un „mod de alimen
tare normal pentru oameni 
normali'". între altele, campania 
își propune să acrediteze opinia 
dominantă în rîndul specialiști
lor potrivit căreia o hrană va
riată nu reclamă interzicerea 
nici unui aliment de bază (in
clusiv piine, cartofi, lapte), ci 
raționalizarea calorică, păstra
rea proporțiilor între diferite 
principii nutritive.

• BICICLETĂ SOLA
RĂ. Pentru a dovedi posibili
tățile multiple de folosire a 
energiei solare. Asociația pen

tru protecția mediului înconju
rător și a naturii, din Freiburg 
(R.F.G.) a prezentat la o expo
ziție de mecanisme acționate cu 
energie solară un tip de bi
cicletă numit „Solarmobil". Este 
vorba de prima bicicletă din 
Europa care funcționează cu 
energia solară captată de o in
stalație fixată deasupra cadru
lui. Creatorii acestui vehicul 
(în fotografia alăturată) afirmă 
că progresele tehnice permit 
deja să se treacă la „elibera
rea" orașelor de fumul gazelor 
emanate de actualele mijloace 
de transport.

• „AEROPORT 79— 
80" va fi, se pare, titlul ur
mătoarei producții din seria cu
noscutelor filme consacrate unor 
mari catastrofe aeriene : „Aero
port 70, 75 și 77". Compania 
americană „Universal" a primit 
autorizația să se folosească de 
unul din avioanele „Concorde" 
pentru turnarea acestui film, 
care va începe în luna august.

• NAVIGATOARE TE
MERARA. Englezoaica Naomi 
James, în vîrstă de 29 de ani, 
și-a incheiat călătoria solitară 
in jurul lumii la bordul unei 
ambarcațiuni cu pînze, stabilind 
un nou record mondial — cu 48 
de ore mai puțin decît prece
dentul record. Navigatoarei, 
care a parcurs 30 000 de mile în 
cele 9 luni de voiaj, i-a fost 
pregătită o primire triumfală in 
micul port Darmouth, din sud- 
vestul Angliei, din care a pornit 
in temerara călătorie Ia 9 sep
tembrie 1977.

• DE-ALE IUBIRII... 
Iubirea poate deveni o... boa
lă primejdioasă, cel puțin 
așa afirmă un studiu pu
blicat de revista „World Me
dicine" din Londra, care

a și găsit un termen știin
țific pentru „suferințele din 
dragoste" : erotopatologia. Cer
cetătorii afirmă că boala se 
manifestă printr-o accelerare a 
bătăilor inimii și o creștere a 
tensiunii sanguine, aiungîndu-se 
chiat la cazuri grave de haluci
nații, cînd bolnavii au senzația 
că ascultă o muzică ireală sau 
că pășesc... în nori. Atacurile 
repetate conferă „pacienților" o 
relativă Imunitate, iar in multa 
cazuri boala se vindecă de la 
sine. în cazul multor pacienți 
intervine insă acea „dependen
ță", asemănătoare cu cea fată 
de tutun sau stupefiante, ceea 
ce-i face să treacă de la o dra
goste chinuită la alta. Deși rară, 
moartea de pe urma suferințe
lor amoroase poate totuși inter
veni : cercetarea situației a 231 
de cupluri nefericite a indicat 
că femeile sînt mai „rezistente" 
și mai puțin susceptibile să

Astări este Ziua națională a 
Portugaliei.

Istoria multiseculară a Portuga
liei a fost marcată de perioade de 
înflorire altemînd cu altele de de
clin. O pagină întunecată în croni
ca mai recentă a acestei țări a fost 
dictatura fascistă, care a supus po
porul portughez unui regim de 
cruntă teroare.

După aproape jumătate de secol 
de opresiune, acțiunea insurecțio
nală de la 25 aprilie 1974 a milita
rilor patrioți, exprimînd voința 
maselor și sprijinită de acestea, a 
înlăturat regimul fascist, marcînd 
totodată sunetul de gong al ulti
mului și celui mai vechi imperiu 
colonial.

înscriindu-se în contextul mari
lor transformări politico-sociale 
progresiste ale actualității, victoria 
de acum mai bine de patru ani a 
marcat începutul unui1 proces de 
transformări înnoitoare, desfășurat 
intr-o continuă încleștare a forțe
lor democratice cu forțele reactiu- 
nii, care au încercat și încearcă 
să-și restabilească vechile poziții.

Poporul român, apropiat de po
porul 
tină 
limbă 
patie 
în Portugalia, și-a exprimat solida
ritatea deplină cu lupta forțelor 
progresiste din această tară pentru 
consolidarea cuceririlor democrati
ce. pentru dezvoltare liberă, pe ca
lea progresului economic și social — 
aspirații a căror Înfăptuire este in
disolubil legată de acțiunea uni
tară a acestor forțe. România s-a 
numărat printre primele state care 
au recunoscut noul regim democra
tic portughez si a stabilit relații cu 
el. în perioada care a trecut de a-

portughez prin originea la- 
comună, prin afinități de 
și cultură, a salutat cu sim- 
răsturnarea regimului fascist

tunet, raporturile reciproce au cu
noscut o puternică amplificare și 
diversificare.

Un moment 
semnătate în 
tipie planuri 
portugheze l-a constituit 
fectuată de președintele 
Ceaușescu în Portugalia, 
na anului 1975, care a urmat vizi
tei președintelui portughez în 
România. Convorbirile la nivel 
înalt de la București șl Lisabona, 
semnarea Tratatului de prietenie și 
cooperare — primul de acest 
încheiat între state ce aparțin 
nor organizații militare diferite 
celelalte documente semnate 
creat un cadru fertil pentru a 
dica pe o treaptă superioară legă
turile reciproce. Pe linia transpu
nerii în viață a înțelegerilor con
venite. relațiile economice au cu
noscut o creștere accelerată, s-au 
intensificat schimburile in domeni
ile culturii, științei și învățămîntu- 
lui. Ca țări profund interesate in 
înfăptuirea securității și cooperării 
în Europa. România șl Portugalia 
au conlucrat în cadrul Conferinței 
general-europene si. în genere, pe 
arena internațională pentru instau
rarea unor raporturi interstatale 
noi, in spiritul prevederilor Actului 
final de la Helsinki, in consens cu 
necesitatea edificării unei noi or
dini politice și- economice.

Sărbătoarea națională a Portuga
liei prilejuiește poporului nostru 
reafirmarea sentimentelor sale de 
prietenie fată de poporul portu
ghez. căruia îi adresează din toată 
inima urări de succes în dezvolta
rea democratică a tării, de prospe
ritate și pace.

de cea mai 
dezvoltarea 
a relațiilor

mare în- 
pe mul- 
româno- 

vizita e- 
Nicolae 

în toam-

fel 
u-
au 
ri-

V. o,

Recepție oferită de ambasadorul Portugaliei
Cu prilejul' Zilei naționale a Por

tugaliei. ambasadorul acestei țări la 
București. Antonio Novaes Machado, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Cioară, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul construcțiilor indus
triale. Virgil Teodorescu. vicepre- 

' ședințe al Marii Adunări Naționale, 
Petre Blajovici, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare. Vasile Gliga,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 șl 13 Iunie. In țară : Vremea va ti 
în general caldă. Cerul variabil 
prezenta îrmorărl mai accentuate 
vestul și nordul țării, unde

cu un sobru pa-evocind_ .... . ... . .
tetism și o remarcabilă 
rigoare științifică pe unul 
din marile simboluri ale 
aspirației tuturor români
lor, pe Mihai Viteazul,

7.-iul

ăi? At-Î «iua vil » v 4*  i'%, ikjî'iăXj'i

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. general-colonel Marin Nico- 
lescu, adjunct al ministrului apărării 
naționale, reprezentant! ai altor mi
nistere si instituții centrale, oameni 
de cultură si artă, generali si ofițeri 
superiori.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

va 
tn 

vor cădea

averse locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. In rest averse izolate. 
Vint slab pină Ia moderat cu intensi
ficări tn zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 9 șl 19 
grade, iar cele maxime între 20 și 28 
grade, izolat mai ridicate în sud. Izolat 
condiții de grindină. In București : 
Vreme relativ caldă cu cerul variabil. 
Vor cădea averse de ploaie tnsotlte de 
descărcări ------ - ■ • 
amiaza.

electrice îndeosebi după 
Vint slab pină la moderat.

nație se vor im-pentru 
plini".

Ziua 
amînată pentru viteazul 
principe.

Ziua aceea a fost amî-

aceea a fost

Permanența 
spiritului revoluționar

cel ee dăduse întliul mare 
semn al dăruirii pentru 
împlinirea idealului uni
tății naționale, Bălcescu 
scria: „Eroul va cădea", 
dar „va adăuga un nume 
glorios mal mult la șirul 
martirilor unității națio
nale, iar silințele lui vor 
lumina calea generațiilor 
viitoare și o zi va veni, 
cit de tirziu, cind ursitele 
glorioase ee el a visat

nată pentru intransigen
tul Bălcescu.

Dar ziua aceea exista 
proiectată cu un netăgă
duit drept la împlinire, 
de faptele șl gîndirea lor, 
în viitor. „Sufletu-mi te 
slăvește încă, inzeită li
bertate, și deși oamenii 
singiuirilor au învelit cu 
marama neagră dulce fața 
ta, cred că va veni ziua 
fericită, ziua izbîndirii, 
cind omenirea întreagă

se va scula spre a sflșia 
acest văl, și dușmanii toti 
se vor împietri la vede
rea soarelui tău de lumi
nă ; atunci nu va mai H 
nici rob, nici nație roa
bă. nici un stăpin pe al
tul, ci domnirea Dreptă
ții Și Frăției. Aceste cu
vinte ce-am dat de deviză 
nației melc va domni lu
mea ; atunci, așteptarea, 
visarea vieții mele se vor 
împlini; atunci toți româ
nii vor fi una și liberi 
și frați ! Vai ! Nu voi 
avea noroc de a vedea 
această zi, deși eu ase
meni am muncit și am 
pătimit pentru dreptate, 
și cel din urmă al meu 
cuvint va fi încă un imn 
ție, țara mea mult dragă!”.

S-a împămîntenit în 
România, prin actul is
toric gindit și Înfăptuit 
de partid, „înzeita liber
tate", „domnirea dreptă
ții și frăției".

Visul, curmat tragic, al 
Bălcescului a devenit un 
drept legitim al poporu
lui, al țării.

cadă victime ale acestei „boli" 
in urma unei deziluzii senti
mentale.

• SEISMOGRAFE 
SUBMARINE. ServichU me- 
teorologic japonez urmează să 
implanteze pe solul submarin, 
Jn cursul lunii iulie, un întreg 
sistem de alarmă împotriva cu
tremurelor de pămînt. într-o 
zonă aflată la sud-Vest de 
Tokio vor fi montate, pe o dis
tantă de 160 de km, cinci 
seismometre și un aparat de 
înregistrare a celor mai mici 
oscilații ale mareelor, împreună 
cu instalațiile corespunzătoare 
de comunicare a datelor.

• INTRĂRILE LA ME
TRO - MONUMENTE 
ARTISTICE. Intrările de me
tro din Paris, realizate de arhi
tectul F. Hector Guimard ta pe
rioada 1899—1913, au fost în
scrise în inventarul monumente
lor istorice ale capitalei france

ze. Guimard a împodobit pri
mele intrări de metro cu moti
ve sinuoase, inspirate din teme 
vegetale, tipice pentru stilul 
„nouille", pe atunci la modă, 
între timp, modelele create de 
Guimard au devenit celebre, u- 
nele din schițele sale inițiale 
fiind prețioase obiecte de mu
zeu.

• O VECHE REȘE
DINȚĂ SENIORIALĂ din 
orașul Stroud, din vestul Angli
ei, una din putinele zone unde 
se mai găsesc lilieci in număr 
mare, a fost achiziționată de 
curînd de un prieten al necuvîn- 
tătoarelor. în paragină de mai 
multi ani, clădirea de patru 
etaje cu 25 de încăperi nu a 
fost renovată, noul proprietar 
hotărînd să o lase în deplina 
stăpinire a animalelor nocturne.

• STRĂVECHI ORAȘ 
SUBTERAN. în s,a‘ul bra~ 
zilian Rio Grande do Sul, geo

logii au descoperit un oraș sub
teran construit de indieni în 
urmă cu 2 000 de ani. Orașul o- 
cupă aproximativ 10 hectare șl 
se compune din 30 de peșteri 
mari, unite între ele printr-un 
sistem de galerii.

• „SKYLAB" DISCI
PLINAT Experții stației din 
Goldstone (California) de ur
mărire a zborului laboratorului 
orbital american „Skylab" — au 
pus in funcțiune giroscoapele 
vehiculului spațial, care în ul
tima vreme a evoluat necontro
lat pe orbită. Manevra a reu
șit. Intenția experților ameri
cani este de a stabiliza labora
torul spațial, in greutate de 84 
tone, intr-o poziție optimă. Un 
purtător de cuvint al Agenției 
spațiale americane a apreciat 
că, in acest fel, răminerea pe 
orbită a laboratorului va fi pre
lungită cu aproximativ șase 
luni, perioadă considerată sufi
cientă pentru ridicarea lui pe o 
orbită superioară cu ajutorul 
„navetei" spațiale.
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„Salutăm eu bucurie vizita în Marea Britanie
a președintelui Nicolae Ceaușescu,

DEZBATERILE GENERALE DIN CADRUL SESIUNII 

SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A O. N U.
Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 

româno-franceze

om politic de talie mondială, convinși că 
relațiile excelente dintre țările noastre vor
cuprinde noi sfere ale colaborării prietenești"

în peisajul londonez, atît de bogat 
în relicve ale trecutului, o statuie 
înfățișind o femeie cu chipul dirz, 
care străjuiește, pe malul Tamisei, 
unul din capetele podului Westmin
ster, in imediata apropiere a monu
mentalului edificiu al parlamentului, 
produce, la prima vedere, nedumeri
re vizitatorului, pentru că 
turile ei nu evocă nici una 
figurile cunoscute ale 
tei istorii britanice, 
dezleagă însă lesne 
rul ghidului, care 
că este vorba de 
celt, Boudicca sau 
în vremuri învăluite în legendă, prin 
anii 60 ai erei noastre, s-a ridicat, 
pe meleagurile de azi ale Norfolk- 
ului. împotriva stăpînirii romane și, 
învinsă după lupte aprige, a prefe
rat să se omoare, luînd otravă, de
ci t să se predea. Fără voie, gîndul 
te duce imediat la celălalt mare ad
versar al romanilor, la Decebal. care, 
nu mult după aceea, ridicindu-se si 
el neînfricat, la extremitatea opusă 
a celui mai mare imperiu al timpu
lui, împotriva dominației străine avea 
să săvîrșească a- 
celași gest al su
premei jertfe, în 
fața unei superio
rități copleșitoare.

...La Filton, o 
mică localitate 
din apropiere de 
Bristol, centru 
cunoscut al in
dustriei aeronau
tice britanice, 
gazdele îți arată 
cu mîndrie, la 
numai cîțiva pași 
de impozantul se
diu central, o 
clădire mai mo
destă, în stilul tradițional britanic, 
inecată în verdeață. Aici a trăit și a 
lucrat vreme de doi ani, între 1912— 
1914, în calitate de șef al biroului de 
proiectări, sector-cheie al industriei 
aviatice, care abia se năștea în acea 
vreme, vestitul savant român Henri 
Coandă ; au trecut de atunci mai ' 
bine de șase decenii, industria aero
nautică britanică s-a dezvoltat și a 
devenit una din primele din lume, 
locul atelierelor modeste de la înce
putul secolului a fost luat de hale 
uriașe, dar clădirea unde Coandă a 
lucrat a rămas mai departe în pi
cioare, ca un omagiu adus contribu
ției sale la avîntul aviației mondiale, 
ca memento al unei epoci eroice, de 
pionierat...

...Două momente-simbol, două fap
te. poate mai puțin cunoscute, care 
arată că. peste arcuirea maiestuoa
să a timpului, între români și brita
nici s-au stabilit nu puține legături. 
Desigur. în succesiunea de eveni
mente din care s-a țesut puntea in
vizibilă, dar trainică, a apropierilor 
dintre cele două popoare, situate la 
capete opuse ale continentului, VI
ZITA DE STAT PE CARE PRE
ȘEDINTELE ROMÂNIEI, NICOLAE 
ceaușescu, Împreuna cu to
varășa elena ceaușescu, ur- 
meazA sa o efectueze in 
MAREA BRITANIE ÎNSUMEAZĂ 
TOATE TRASATURILE UNUI MO
MENT DE APOGEU IN EVOLUȚIA 
UNOR RELAȚII TRADIȚIONALE, 
fiind menită să le deschidă orizon
turile unui progres și mai simțitor în 
toate domeniile de activitate. Aceasta 
este, fără nici o excepție, concluzia 
unanimă desprinsă din numeroasele 
întîlniri, contacte și convorbiri avute 
in zilele din preajma vizitei cu per
sonalități guvernamentale de prim 
plan și alți factori de înaltă răspun
dere ai vieții politice, economice și 
publice britanice.

Cititorii au avut 
noștință de textul 
presa română al 
JAMES CALLAGHAN, 
vind marea insemnătate acordată de 
guvernul britanic acestei vizite — 
prima efectuată in Marea Britanie 
de un șef de stat dint.r-o țară socialis
tă — a ținut să sublinieze „rolul tot 
mai important pe care România, il 
joacă pe arena mondială". Elogiind 
personalitatea șefului statului român, 
„care a dobîndit reputația bineme
ritată de om de stat la nivel mon
dial, cu o profundă cunoaștere și în
țelegere a problemelor internaționa
le", premierul britanic a dat glas 
convingerii că dialogul cu președin
tele Nicolae Ceaușescu va fi „extrem 
de important", ducind la dezvoltarea 
unor relații și mai strînse intre cele 
două țări.

Aprecieri similare am putut auzi 
și din partea altor membri ai guver
nului britanic. Primind la palatul 
Westminster grupul de ziariști ro
mâni. lordul GORONWY-ROBERTS, 
ministru de stat la Ministerul Aface
rilor Externe și al Commonwealth- 
ului, a evocat tradiția îndelungata 
a raporturilor româno-britanice. ne-a 
împărtășit impresiile frumoase pri
lejuite de contactul direct cu reali
tățile tării noastre. în urmă cu doi

trăsă- 
din 

zbuciuma - 
Enigma se 
cu ajuto- 

te lămurește 
regina unui trib 

Boadicea. care,

ani. referindu-se apoi pe larg la 
semnificațiile apropiatei vizite a pre
ședintelui României, „om politic de 
talie mondială, spre care privim cu 
respect și admirație". Sînt convins, 
a continuat, că relațiile excelente 
dintre țările noastre vor atinge 
noi sfere ale colaborării prietenești 
in urma acestei vizite, pe care o aș
teptăm cu bucurie. Actualele noastre 
relații au ca bază solidă Declarația 
comună semnată la București în 1975, 
cu prilejul vizitei primului ministru 
britanic de atunci, Harold Wilson. 
Punem mult preț și dorim extinderea 
în continuare a raporturilor cu Româ
nia pe cele mai variate planuri — 
politic, economic, cultural. Trăim în 
secolul XX, cind sarcina conducerilor 
de stat este menținerea pretutindeni 
a destinderii, care este indivizibilă. 
In această privință împărtășim opi
nia României in legătură cu rezulta
tele nesatisfăcătoare ale recentei re
uniuni de la Belgrad asupra securită
ții și cooperării pe continentul euro
pean. Considerăm că, in perspectiva 
reuniunii de la Madrid, din 1980, tre
buie să edificăm punți constructive

dintre cele două țări ale noastre. 
Personal, aștept cu nerăbdare să mă 
reîntîlnesc cu președintele țării dum
neavoastră. Intr-adevăr, nimic nu 
poate înlocui contactele și discuțiile 
între oameni politici pentru a realiza 
o adevărată ințelegere internațională.

D-na Thatcher și-a împărtășit, de 
asemenea, satisfacția pentru posibili
tatea de a se reîntâlni cu tovarășă 
Elena Ceaușescu, de care se simte 
apropiată — după cum ne-a decla
rat — prin aceeași formație de spe
cialist în chimie, exprimindu-și, tot
odată, prețuirea pentru activitatea 
științifică a tovarășei Elena Ceaușescu.

Considerente similare au fost ex
primate și de dl. JOHN PARDOE, li
der adjunct al partidului liberal. 
Arătînd că vizita președintelui 
Ceaușescu este menită să joace un 
rol de primă importanță în strin- 
gerea și intensificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, interlocutorul 
a exprimat opinia că semnificația ei 
depășește sfera raporturilor bilate
rale. Tara dv., in 
fruntea ei se

Importante personalități ale vieții 
politice și publice din Regatul Unit 

își exprimă satisfacția profundă 
pentru apropiatul dialog la nivel înalt 

româno-britanic

prilejul să ia cu- 
interviului pentru 
primului ministru 

care, rele-

între statele europene, astfel încît si 
pregătim un teren cit mai propice 
desfășurării cu succes a acestei în
tâlniri. Destinderea, dezarmarea, 
stabilitatea sint indispensabile pentru 
viitorul Europei și pozițiile Româ
niei, care ne sint bine cunoscute, in 
aceste probleme se bucură aici, la 
noi, de o largă apreciere. Iată tot 
atâtea motive pentru a considera că 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
va servi și scopului general de conso
lidare a eforturilor comune, 
ca țel crearea 
re, mai drepte

Declarîndu-se 
cu punctul de 
împărtășit azi, pretutindeni in lume, 
că schimburile comerciale și coope
rarea între țări cu orînduiri dife
rite constituie una din căile cele 
mai sigure de a consolida climatul 
politic mondial, de a întări destinde
rea, ministrul comerțului, EDMUND 
DELL, a ținut, la rîndul său. să se 
facă interpretul sentimentelor de 
satisfacție pe care vizita la ni
vel inalt le generează deopotrivă 
in rindurile oficialităților și ale 
publicului larg. Pregătirile pen
tru buna desfășurare a acestui 
eveniment major din relațiile anglo- 
române sint gata, a subliniat inter
locutorul. Din partea noastră am 
făcut și vom face totul pentru ca vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
să șe încheie cu un succes deplin. 
Personal, am fost, nu de mult, in 
România, unde am avut cinstea deo
sebită să fiu primit de președintele 
dumneavoastră. împărtășim concluzia, 
pusă in evidență și de recenta sesiu
ne a Comisiei: mixte guvernamentale 
româno-britanice, că există bune 
perspective de lărgire și adincire a 
schimburilor economice, de realizare 
a unui grad mai avansat de coope
rare industrială, în domenii impor
tante de interes reciproc cum ar fi 
aeronautica, chimia, mașinile-u- 
nelte și altele. Menținem cu fermita
te și considerăm deplin realizabil 
obiectivul sporirii pină în 1980 de două 
ori și jumătate a volumului comer
țului în comparație cu 1974. De fapt, 
acest obiectiv este inferior'posibilită
ților largi existente de creștere a 
schimburilor economice.

Asemenea opinii sînt împărtășite 
nu numai in rindurile guvernului și 
partidului de guvernămint laburist, 
ci și în rindurile reprezentanților de 
frunte ai celorlalte principale 
partide. Primindu-ne cu amabilitate, 
în ciuda unui program deosebit 
de încărcat, în cabinetul său 
din Camera Comunelor, d-na MAR
GARET THATCHER, lider ai parti
dului conservator de opoziție, care 
a ținut să releve că una din primele 
vizite pe care le-a făcut in străină
tate, după ce a fost aleasă în actuala 
înaltă funcție din cadrul partidului, 
a fost în România, ne-a declarat : 
Întâlnirea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu a lăsat asupra mea o pu
ternică impresie. Admir mult gîndi- 
rea sa independentă și consecvența 
cu care conduce politica externă a 
țării sale. Fără îndoială, vizita pre
ședintelui Ceaușescu in Marea Bri
tanie reprezintă un eveniment de 
cea mai mare importanță

avind 
sigu-unei lumi mai 

și mai unite.
intru totul de 
vedere tot mai larg

acord

in relațiile

„Pacea și securitatea lumii 
nu pot fi asigurate 

decit pe calea dezarmării"
• Prioritate absolută măsurilor de dezarmare nucleară • Pro
puneri de creare a unor zone denuclearizate • Este nece

sară întărirea rolului O.N.U. în procesul dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — De la trimisul special : 

Dezbaterile generale ale sesiunii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării se apropie de sfirșit.

special de cind in 
află președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
a promovat in pla
nul politicii exter
ne o linie inde
pendentă care, 
fără să înstrăine
ze alte legături, a 
urmărit cu perse
verență extinde
rea relațiilor cu 
toate țările, inclu
siv cu cele din 
Occident. Salutăm 
din toată inima 
acest lucru si. la 
rindul nostru, do
rim să avem ra
porturi cit mai 
cu toate stateleprietenești posibil

lumii ; apreciem mult politica externă 
a României, o politică viguroasă și 
pilduitoare. Una din orientările 
deschizătoare de drumuri ale țării 
dv. — și unul din marile merite care 
revin politicii promovate de președin
tele Ceaușescu — este atenția acordată 
lumii a treia. Cred că dumneavoastră 
înțelegeți mult mai bine problemele 
dezvoltării economice a lumii a 
treia decit țările dezvoltate, sau, 
dacă vreți, supradezvoltate. Desigur, 
aceste probleme președintele țării dv. 
le cunoaște și le poate explica in 
modul cel mai competent, și sperăm 
că există posibilități de cooperare 
româno-britanică în vederea realiză
rii unor proiecte • de dezvoltare spe
cifice in lumea a treia, prin acțiunea 
comună a unor firme britanice șt a 
unor organizații economice de stat 
românești.

Un alt domeniu în care posibilită
țile de extindere a colaborării sînt 
din cele mai promițătoare este, fi
rește. cel al schimburilor științifice 
și culturale. Concludente sînt discu
țiile avute la Institutul regal de chi
mie și la Institutul politehnic din 
Londra, unde ni s-a vorbit elogios 
despre realizările științei românești, 
despre însemnătatea conlucrării intre 
oamenii de știință, ca o condiție a 
progresului general, ca un aport 
concret la cauza intelegerii și apro
pierii intre națiuni. In acest context, 
dr. ERIC PARKER de la Institutul 
regal de chimie și prof. TERENCE 
BURLIN, prorectorul Politehnicii 
londoneze, au avut cuvinte de apre
ciere deosebită la adresa activi
tății științifice a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a contribuției sale remar
cabile in ce privește îmbinarea cit 
mai strinsă a laturii cercetărilor cu 
lătura practică pe tărîmul acelei știin
țe moderne prin excelență pe care o 
constituie chimia. Ne simțim onorați, 
au ținut să sublinieze interlocutorii, 
de vizita unei personalități atit de 
reprezentative pentru știința 
nească cum este acad. 
Ceaușescu.

Spațiul nu ne îngăduie să 
ducem aprecierile pe care au ținut 
să le împărtășească ziariștilor români 
numeroși alți interlocutori, din par
tea conducerii grupului parlamentar 
de prietenie anglo-română. a Con
siliului Britanic, a Centrului pen
tru promovarea înțelegerii din
tre Marea Britanie și țările din 
Europa răsăriteană, a Consiliului 
pentru comerțul cu Europa de est, 
a Institutului regal pentru probleme 
internaționale, a unor corporații bine 
cunoscute, cum ar fi „British Aero
space" sau „Rolls-Royce", a socie
tății comerciale mixte anglo-române 
ARCODE, a unor prestigioase publi
cații. Numitorul cOmun al tuturor 
acestor declarații prietenești ? Con
vingerea izvorîtă din inimă că apro
piata vizită la nivel înalt se vestește 
ca o piatră de hotar In ansamblul 
relațiilor reciproce $1, totodată, ca un 
remarcabil eveniment al actualității 
internaționale.

Tn discursul său, șeful delegației 
Iordaniei, Hazem Nuseibeh. a arătat 
că, deși sesiunea specială nu va pu
tea duce, in cinci săptămîni de ac
tivitate, la atingerea telului final — 
dezarmarea generală și totală — o- 
biectivele sale, dincolo de orice pași 
concreți asupra cărora se va conve
ni. constau in evidențierea preocu
pării comune a tuturor statelor și în 
crearea unei mișcări la scară mondi
ală care să determine înfăptuirea 
unor măsuri concrete în domeniul 
dezarmării. Succesul sau eșecul in 
cîmpul dezarmării — a subliniat el — 
depinde în primul rind și in măsura 
cea mai importantă de înfăptuirea 
de către marile puteri a unor mă
suri privind încetarea completă a 
experiențelor cu arme nucleare, re
ducerea reciprocă anuală a bugete
lor militare cu 5—10 la sută, înce
tarea cercetărilor științifice în sco
puri de înarmare. Pe de altă parte, 
el a declarat că pacea lumii conti
nuă să fie amenințată ca urmare a 
nesocotirii drepturilor elementare le
gitime și inalienabile ale poporului 
palestinian și ale popoarelor din su
dul Africii. Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru declararea Orientului Mijlo
ciu ca zonă lipsită de arme nucle
are.

Istoria negocierilor de dezarmare 
nu a fost pină acum încurajatoare, a 
arătat conducătorul delegației Bir- 
maniei, U Maung Gyee, măsurile a- 
doptate pină acum neducind la o re
ducere a înarmărilor. întrucît pacea 
și securitatea tuturor națiunilor sînt 
direct legate de rezultatele negocie
rilor de dezarmare, a spus el. se im
pune informarea O.N.U. asupra pro
greselor înregistrate în negocierile 
care se desfășoară in afara cadrului 
ei. Arătind că problema dezarmării 
nucleare continuă să fie de cea mai 
înaltă prioritate. Vorbitorul a subli
niat responsabilitatea specială a sta
telor nucleare de a înfăptui măsuri 
de dezarmare nucleara și de a se 
abține de la folosirea sau amenința
rea cu folosirea armelor nucleare 
împotriva statelor neposesoare de 
asemenea arme.

Arsenalele uriașe, cursa febrilă a 
înarmărilor, continua perfecționare a 
armelor constituie o manifestare evi
dentă a situației periculoase care per
sistă in lume, a declarat reprezen
tantul permanent al Albaniei la 
O.N.U., Abdi Hassan Balete. Faptul 
că înarmările sporesc constituie o re
flectare directă a scopurilor agresive 
ale forțelor imperialiste. Sarcina is
torică a popoarelor, a continuat vor
bitorul, este de a persevera în lupta 
dreaptă pentru drepturile lor și de 
a-și spori vigilența. Statele iubitoare 
de lj^ertate trebuie să-și. întărească 
solidaritatea.

Reprezentantul permanent al Qa
tarului, Jasim Yousif Jamal, s-a pro
nunțat, printre altele, pentru crearea 
de zone de pace și fără arme nu
cleare in Orientul Mijlociu, Asia de 
sud, Africa și alte părți ale lumii.

Asemenea măsuri, a spus el. ar pre
zenta o mare importanță pentru îm
piedicarea războiului și pentru ne
amestecul in treburile interne ale sta
telor. El a cerut, de asemenea, abo
lirea tuturor formelor de prezență mi
litară in regiunea Oceanului Indian 
și respectarea suveranității tuturor 
statelor din această zonă.

Ministrul de externe al Guyanei, 
Rashleigh Jackson, a spus că pacea 
ar fi iluzorie prin menținerea în 
lume a excrescențelor coloniale și a 
unor relații de dominație și exploa
tare, a rasismului și a unui sistem 
economic internațional bazat pe ine
galitate și nedreptate. De aceea, pa
ralel cu eforturile făcute in cimpul 
dezarmării, trebuie intreprinși pași 
spre democratizarea relațiilor inter
naționale politice și economice. A- 
ceasta, a continuat el, impune respec
tarea intr-o măsură sporită a unor 
principii fundamentale, între care 
dreptul fiecărui stat de a-și înfăptui 
în deplină libertate obiectivele dez
voltării politice, economice și sociale 
și neamestecul în afacerile interne 
ale altor state. Procesul de destin
dere, a continuat el. trebuie lărgit la 
toate zonele globului, pentru- a răs
punde intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare.

Toate națiunile trebuie să fie an
gajate in mod activ intr-o exami
nare nouă si minuțioasă a crucialei 
probleme a dezarmării, a. declarat 
șeful delegației Bhutanului. Dago 
Tshering. Realocarea in scopuri paș
nice chiar a unor procentaje mici din 
resursele orientate spre înarmări ar 
aduce avantaje enorme in regiunile 
subdezvoltate ale lumii. Cursa 
înarmărilor, a remarcat el, „cos
tă statele tot mai mult, pentru 
a crea tot mai putină securitate".

Șeful delegației Laosului, Vithaya 
Sourinho. a subliniat că „pacea și 
securitatea internațională. factorii 
indispensabili ai progresului și dez
voltării. nu pot fi asigurate decit pe 
calea dezarmării". Apreciind că sar
cina sesiunii este „deosebit de grea, 
dar nu imposibilă", el a adăugat că, 
prin participarea activă a tuturor 
statelor, comunitatea internațională 
va putea face pași semnificativi 
pentru a feri omenirea de consecin
țele îngrozitoare ale unei confla
grații la scară mondială. Vorbitorul 
s-a pronunțat pentru măsuri urgente 
de dezarmare nucleară, pentru crea
rea de zone ale păcii, libere de arme 
nucleare.

Țările nealiniate, a subliniat șeful 
delegației Camerunului, Ferdinand 
Leopold Oyono, sint convinse că 
pacea si securitatea internațională 
se bazează nu pe confruntare și pe 
echilibrul terorii, ci pe cooperare in
ternațională. „Țările în curs de dez
voltare din Africa. Asia și America 
Latină, a spus el, sint elementul di
namic al acestei tendințe".

Vorbitorul s-a pronunțat pentru lăr
girea cadrului de lucru al Comite
tului de dezarmare de la Geneva și 
pentru întărirea rolului O.N.U. in 
procesul dezarmării.

PARIS 9 (Agerpres). — Intre 7 șl 
9 iunie a.c. la Paris s-au desfășurat 
lucrările sesiunii a 9-a a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică, științifică si tehnică ro- 
mâno-franceză. Delegația română a 
fost condusă de Gheorghe Rădulescu. 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in comisie, 
iar delegația franceză de Jean-Fran- 
țois Deniau, ministrul comerțului ex
terior. președintele pârtii franceze in 
comisie.

Cu prilejul lucrărilor sesiunii, cele 
două părți in comisie au apreciat cu 
satisfacție dezvoltarea multilaterală 
a colaborării româno-franceze. crește
rea volumului schimburilor reciproce 
de mărfuri, diversificarea si adînci- 
rea colaborării si cooperării in pro
ducție dintre cele două țări. Comisia 
a constatat că. în perioada de la se
siunea precedentă, au fost încheiate 
acțiuni de cooperare in domeniul au
tovehiculelor, mașinilor-unelte. indus
triei metalurgice, industriei chimice, 
turismului și altele.

în baza rezultatelor obținute pînă 
în prezent. în cadrul lucrărilor se
siunii comisiei mixte s-au adoptat 
măsuri pentru finalizarea de către 
întreprinderile si firmele din cele 
două țări a unor noi acțiuni. în

deosebi în domeniul construcției de 
mașini. aeronauticiL industriei elec
tronice si electrotehnice, informaticii, 
industriei chimice si petrochimice li 
altele.

O atentie deosebită a fost acordată 
schimburilor reciproce de mărfuri 
intre cele două țări, convenindu-se 
măsuri pentru lărgirea si diversifica
rea in continuare a acestora. Tot
odată au fost identificate noi dome
nii de cooperare privind participarea 
organizațiilor celor două țări la reali
zarea de obiective in terțe țări în 
domenii de interes reciproc.

în domeniul cercetării științifice șl 
tehnologice au fost obținute rezultate 
in mecanica fluidelor, exploatarea 
zăcămintelor petrolifere. în producția 
vegetală si animală si s-au con
venit noi teme de colaborare in do
meniul construcțiilor de mașini, me
talurgiei. construcții industriale, mine 
si medicină.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat din partea română de 
Gheorghe Rădulescu. iar din partea 
franceză de Jean-Franțois Deniau.

Au fost prezent! ambasadorul Româ
niei la Paris, Corneliu Mănescu, și 
ambasadorul Franței la București. 
Pierre Cerles.

încheierea pregătirilor pentru
cel de-al XI-lea Congres al U. C. I.

BELGRAD 9 (Agerpres) — Comi
tetul Executiv al Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via s-a întrunit, ieri. în ședință, sub 
președinția lui Stane Dolant. secretar 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. După cum infor-

★

La Belgrad s-a desfășurat, joi, o 
sesiune a Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F.I., in cadrul căreia s-a 
analizat modul de realizare a planu
lui in economie, relevindu-se. cu 
acest prilej, că principalele sarcini 
Si obiective au fost îndeplinite cu 
succes — informează agenția Taniug. 
Ritmul de creștere a industriei, 
în 1977, a fost de 9,4 la sută, 
ritm ce va fi menținut și in 
acest an. în primii doi ani ai actua
lului plan s-au obtinut rezultate în
semnate si in dezvoltarea agricul-

mează agenția Taniug, au fost exa
minate pregătirile pentru cel de-al 
XI-lea Congres al U.C.I., constatin- 
du-se că acestea au fpst terminate, 
asigurindu-se desfășurarea în bune 
condiții și cu succes a înaltului fo
rum al comuniștilor iugoslavi.

★

turii. producția agricolă crescând cil 
o medie anuală de 5 la sută. Agenția 
Taniug menționează că s-au obținut 
succese si în alte sectoare de activi
tate. in special în construcții ; unele 
rămîneri în urmă există in dome
niile turismului șl construcțiilor de 
locuințe.

Au fost obținute rezultate în ce 
privește stăvilirea creșterii preturi
lor. dar persistă încă unele surse 
care ar putea furniza creșterea pre
turilor -- precizează agenția citată.

Manifestări consacrate României

româ- 
Elena

repro-

Romulus CAPLESCU
Londra

Ambasadorul României în Danemarca și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

COPENHAGA 9 (Agerpres). — 
Maiestatea Sa regina Margareta a 
Il-a a Danemarcei a primit vineri pe 
noul ambașhdor extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România, Stana Drăgoi. care și-a 
prezentat scrisorile de ’acreditare.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste'România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ambasadorul român a

Lucrările Conferinței 
internaționale 

a muncii
GENEVA 9 (Agerpres). — Cea de-a 

doua zi a celei de-a 64-a Conferințe 
internaționale a muncii, reunită la 
Geneva, a fost consacrată in esență 
problemelor de procedură.

După alegerea președintelui reuniu
nii, în persoana lui Pedro Ojeda 
Paullada (ministrul muncii din 
Mexic), conferința a desemnat pe cei 
trei vicepreședinți ai săi. restul lu
crărilor fiind consacrate alegerii bi
rourilor diferitelor comisii.

In cadrul lucrărilor, ministrul mun
cii din Liban a evocat problema 
Orientului Mijlociu, condamnînd ocu
parea sudului Libanului de către for
țele israeliene. In context, el a sub
liniat necesitatea eliberării terito
riilor arabe ocupate.

transmis Maiestății Sale urări de să
nătate și fericire, precum și urări de 
prosperitate pentru poporul danez.

Mulțumind pentru mesaj, Maiesta
tea . Sa regina Margareta a Il-a a 
Danemarcei a rugat să fie transmise 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
urări de sănătate, precum și urări de 
prosperitate poporului român.

LUANDA

Reuniune la nivel inalt 
a țărilor africane 
din’ „prima linie14

LUSAKA 9 (Agerpres). — Citind 
surse guvernamentale din Lusaka, 
agențiile France Presșe . si U.P.I. 
anunță că in zilele de 10 și 11 iunie, 
în capitala R.P. Angola. Luanda, 
va avea loc o reuniune la nivel înalt 
a țărilor africane din „prima linie" 
și a S.W.A.P.O. — Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest. Șefii 
de stat din Angola. Botswana, Mo- 
zambic. Tanzania și Zambia, precum 
și președintele S.W.A.P.O.. relevă 
agențiile citate, vor discuta aspecte 
legate de o eventuală reluare a ne
gocierilor cu reprezentanții celor 
cinci țâri occidentale membre ale 
Consiliului de Securitate — Canada, 
Franța. R.F.G.. Marea Britanie și 
S.U.A. — privind viitorul constituțio
nal al Namibiei.

Vizită. Generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo, șeful Guvernului 
militar federal, comandant suprem al 
Forțelor armate ale Republicii Fede
rale Nigeria, și-a încheiat vineri vi
zita oficială în Polonia și a părăsit 
Varșovia. în ultima zi a vizitei, 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, și 
Olusegun Obăsanjo au semnat Decla
rația comună polono-nigerianâ. Tot
odată. a avut loc semnarea unor do
cumente privind dezvoltarea colabo
rării economice, comerciale si teh- 
nico-stiintifice bilaterale.

Greve în Italia. Aproximativ 
200 000 de muncitori din Italia au 
încetat, joi, lucrul, timp de cîteva 
ore. în semn de protest împotriva 
înrăutățirii în continuare a situației 
economice a tării si a extinderii șo
majului. Această acțiune a fost de
clanșată la chemarea principalelor

trei centrale sindicale italiene — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. După cum 
a anunțat joi ziarul „Avânți", in luna 
martie, în Italia, erau înregistrați 
peste 1 531 000 de șomeri, cu 17,3 la 
sută mai mulți decit în luna martie 
a anului 1977.

In prezența, reginei Iuliana.la 
Palatul regal din Amsterdam, 
Olanda, a avut loc o ceremonie 
în cadrul căreia teatrului ’ „Țăn
dărică" din București i-a fost de
cernat prestigiosul premiu „E- 
rasmus". La ceremonie au par
ticipat membri ai familiei rega
le, primarul orașului Amster
dam, personalități de frunte'ale 
vieții culturale din Olanda, re
prezentanți ai ministerelor aface
rilor externe și culturii, șefi ai 
unor misiuni diplomatice, zia
riști.

agențiile de presă transmit:
Comunicat. Încheierea în

tâlnirii care a avut loc între Georges 
Marchais, secretar general al P.C. 
Francez, si Joergen Jensen, președin
tele P.C. din Danemarca, a fost dată 
o declarație in care se subliniază ne
cesitatea continuării luptei hotărîte 
pentru drepturile oamenilor muncii. 
Referindu-se la politica Pieței comu
ne, P.C.F. și P.C.D. consideră că 
aceasta corespunde mai mult ca ori- 
cind intereselor marilor grupări mo
nopoliste. Comuniștii francezi si da
nezi. se spune în document, vor con
tinua lupta pentru o cooperare euro
peană democratică care să cores
pundă intereselor reale al? ță
rilor lor.

Delegație parlamentară 
a R.P. Chineze în America 
Latină. ° delegație parlamentară 
chineză, condusă de Ci Pîn-fei. vice
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze, a 
sosit, joi. la Caracas într-o vizită 
oficială în Venezuela — informează 
agenția China Nouă. La sosire. Ci 
Pîn-fei a declarat ziariștilor că vi
zita este prima pe care o întreprinde 
în America Latină o delegație parla
mentară a R.P. Chineze.

Primire la Atena, constan
tin Karamanlis, primul ministru al

Greciei, l-a primit. Ieri, pe generalul 
de armată Nikola Liubicici. secretar 
federal pentru apărarea națională al 
R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită ofi
cială la Atena. După cum precizează 
agenția Taniug. în cursul întâlnirii 
au fost discutate aspecte ale coope
rării greco-iugoslave si probleme in
ternaționale actuale, subliniindu-se 
faptul că cele două țări vecine sînt 
deosebit de interesate în menținerea 
și întărirea păcii în regiune.

Camera inferioară a par
lamentului R.F.G. ~ Bundestag- 
ul — a adoptat, joi seara, mai multe 
proiecte de lege vizînd intensificarea

Sub genericul „Rapsodia ro
mână", Radiodifuziunea din Sri 
Lanka a inaugurat o emisiune 
de 15 minute cu caracter per
manent consacrată muzicii româ
nești, care va fi transmisă săp
tămânal.

In introducerea noii emisiuni, 
Radiodifuziunea srilankeză a fă
cut o prezentare elogioasă crea
ției muzicale românești, eviden
țiind atit specificul național, cit 
și caracterul ei universal. Emi
siunea a relevat, totodată, spri
jinul și grija ce se manifestă 
in țara noastră, personal de că
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru păstrarea și 
dezvoltarea valorilor culturale 
ale României, ilustrate in mod 
elocvent de Festivalul național 
„Cintarea României". S-a sub
liniat, de asemenea, dorința ță
rii noastre de a promova rela
țiile culturale cu toate statele 
lumii.

în cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 60 de ani 
de la formarea statului național 
român unitar, in Mexic a avut 
loc o serie de manifestări cul
turale românești.

Canalul 4 al Televiziunii me
xicane a evocat momente din 
istoria poporului român și as
pectele semnificative ale evolu
ției relațiilor româno-mexicane.

Sub auspiciile Institutului na
țional al artelor frumoase 
(I.N.B.A.) a fost prezentată, in
tr-un cadru festiv, cartea poe
tului Darie Novăceanu „Puerta 
Abierta" („Poarta deschisă") 
care, apărută sub îngrijirea e- 
diturii „Maquina Electrica", sin
tetizează opera și biografiile 
unor tineri poeți români.

Poetul român a conferențiat, 
totodată, la Universitatea națio
nală autonpmă din Mexic și la 
Universitatea metropolitană des
pre poezia română contempora
nă,

La Clubul cinematografic al 
Ministerului Muncii din Peru, 
un numeros public a urmărit cu 
viu interes Festivalul filmului 
românesc, in cadrul căruia au 
fost prezentate lung-metrajele 
„Balada", „Felîx și Otilia" și 
„Drum in penumbră", care s-au 
bucurat de o apreciere deosebi
tă. Președintele Clubului cine
matografic al Ministerului pe
ruan al Muncii, referindu-se la 
filmul „Balada", a declarat că 
acesta „a fost ales ca cel mai 
bun dintre toate filmele străine 
prezentate in clubul nostru de-a 
lungul întregului an, impunin- 
du-se ca unul dintre cele mai 
reușite, atit prin calitățile sale 
artistice, cit și prin valorile sale 
profund patriotice".

ORIENTUL
KHARTUM 9 — Președintele Su

danului, Gaafar El NimeirL s-a îna
poiat, joi, la Khartum, după turneul 
întreprins in nouă țări arabe : R.D.P. 
a Yemenului, R. A. Yemen, Oman, 
Bahrein. Qatar. Emiratele Arabe 
Unite. Kuweit. Iordania și Arabia 
Saudită. într-o declarație făcută pre
sei. el s-a declarat optimist în ce 
privește posibilitățile refacerii soli
darității arabe. Nimeiri a indicat, 
potrivit agenției U.P.I., că va merge 
și in alte state arabe, continuînd, 
astfel, eforturile de realizare a soli
darității arabe.

Totodată, secretarul general al Li
gii arabe, Mahmud Riad, a anunțat, 
potrivit agenției M.E.N.. că șeful sta
talului sudanez va prezida reuniu
nea „Comitetului de solidaritate ara
bă". care se va întruni, la 17 iunie, 
la Khartum. Pe ordinea de zi a reu
niunii. precizează agenția M.E.N., fi
gurează, în primul rind, rezultatele 
contactelor pe care președintele Ni
meiri le-a avut cu conducătorii 
arabi.

WASHINGTON. — La Casa Albă 
a avut loc. vineri, o întrevedere intre

MIJLOCIU
președintele Jimmy Carter si o- 
hamed El-Gămassy, vicepremier și 
ministrul apărării al Egiptului, aflat 
intr-o vizită în S.U.A. Tot vineri, 
vicepremierul egiptean a avut con
vorbiri cu Zbigniew Brzezinski, con
silier al președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale. 
După cum transmite agenția M.E.N., 
au fost examinate, in acest cadru, 
conjunctura actuală din Orientul 
Mijlociu și situația din Africa, pre
cum și alte chestiuni interesind cele 
două țări.

BEIRUT. — Comandantul forțelor 
O.N.U. in Orientul Mijlociu, genera
lul Ensio Siilasvuo, a sosit, vineri, 
într-o vizită la Beirut pentru convor
biri cu oficialitățile libaneze. în ca
drul întrevederilor avute cu Fuad 
Boutros, ministrul de externe al Li
banului, și cu comandantul-șef al 
armatei libaneze au fost abordate — 
potrivit relatărilor agenției M.E.N. — 
probleme legate de retragerea. înce- 
pind de la 13 iunie a.c.. a trupelor 
israeliene din sudul Libanului, pre
cum si de rolul forțelor O.N.U. în 
etapa următoare.

luptei Împotriva terorismului. Ele 
prevăd, între altele, accelerarea pro
ceselor intentate persoanelor acuzate 
de organizarea, de acțiuni teroriste și 
extinderea posibilităților de suprave
ghere a persoanelor bănuite de par
ticipare la astfel de activități. Una 
dintre noile legi modifică reglemen
tările în vigoare în prezent referitoa
re la portul armelor de foc.

P.C. din Argentina si P.C. 
din S.U.A. se pronunță în spriji
nul popoarelor latâno-americane 
care luptă împotriva reactiunii și 
dominației monopolurilor transna
ționale și cer eliberarea din detenție 
a victimelor represiunilor din Chile, 
Uruguay, Paraguay și din alte țări, 
se arată în comunicatul privind vi
zita în S.U.A. a unei delegații a 
P.C. din Argentina, dat publicității 
la New York.

Ridicarea stării de ur
gență în Peru. Guvernul pe
ruan a ridicat starea de urgentă. în 
vigoare de la 10 mai a.c„ a restabi
lit garanțiile constituționale si a au
torizat publicarea de propagandă 
electorală, s-a anunțat la Lima.

Ridicarea stării de urgentă garan
tează desfășurarea normală a pro
cesului electoral în vederea alegeri
lor de la 18 iunie a.c. pentru desem
narea membrilor unei Adunări con
stituante.

Programul Alimentar Mon
dial (P.A.M.), organism al O.N.U./ 
F.A.O. cu sediul la Roma, a hotărit 
acordarea de urgență a unui ajutor 
în produse alimentare, în valoare de 
1 700 000 dolari, populației din Zim
babwe, cate a fost nevoită să se 
refugieze în Mozambic datorită tero
rii la care era supusă de reprezen
tanții autorităților rasiste.
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