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unto juuijun* g imani wiimuhh k înmiii sum a coNsiomiiE
Ieri s-a încheiat vizita in Marea Britanic 

a președintelui Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

Dînd glas sentimentelor de dragoste și satisfacției întregului 
popor pentru desfășurarea rodnică a vizitei, mii de bucu- 
reșteni au întîmpinat cu entuziasm pe președintele tării, 
adresîndu-i, din, toată inima, un călduros „BUN VENIT!“

Vineri. 16 iunie, s-a încheiat vizita 
de stat în. Regatul Unit al Marii 
Britanii si Irlandei de Nord a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu si a to
varășei Elena Ceausescu.

Este ora 10. In marca sală a Pa
latului Buckingham solii poporului 
român se reîntâlnesc cu regina 
Elisabeta a II-a si cu ducele de Edin
burgh. țn aceeași atmosferă de cor
dialitate 'si prietenie în care s-a des
fășurat întreaga vizită, președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu îsi iau rămas bun de la 

jregina Elisabeta a II-a si ducele de 
Edinburgh. Prin calde strîngeri de 
mină, sînt reconfirmate rezultatele 
deosebit de rodnice cu care s-a în
cheiat acest memorabil eveniment 
din cronica relațiilor româno-bri
tanice.

înaltii oaspeți îsi iau. de asemenea, 
rămas bun de la membrii Casei 
Regale. La rîndul lor. regina si 
ducele de Edinburgh iși iau rămas 
bun de la Gheorghe Oprea, prim 

Cu legitimă nrndrie patriotică, 
animați de puternice simțăminte 
de dragoste și stimă, comuniștii, 
intregul nostru popor iși exprimă 

satisfacția pentru rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitei 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

în Marea Britanie
Telegrame adresate 

din toată țara tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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Sentimente de aleasă stimă, 
prețuire și satisfacție față de 

prodigioasa activitate desfășurată 
de președintele României 

spre binele poporului nostru, 
al păcii și colaborării internaționale 
Mesaje și scrisori adresate de 
reprezentanți ai unor organizații 
politice, economice, sociale și 
culturale, de cetățeni britanici 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
timpul vizitei în Marea Britanie 

IN PAGINA A II1-A

viceurim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, ministru al afa
cerilor externe. Vasile Pungan. mi
nistru la Președinția Republicii So
cialiste România, sef al grupului de 
consilieri ai președintelui repu
blicii, Ion Avram, ministrul indus

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat pe regina Elisabeta a D-a și pe ducele de Edinburgh

sa Iaca o vizita in Republica Socialistă România
Cu prilejul vizitei de staj în Rega

tul Unit al Marii Britanii Si Irlan
dei de Nord, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, si tovarășa Elena 

triei construcțiilor de mașini, de la 
celelalte persoane oficiale care l-au 
insotit pe șeful statului român in 
vizita sa in Marea Britanic.

Pe peronul impozantei intrări prin
cipale a Palatului Buckingham. înain
te de urcarea in mașinile oficiale.

Ceausescu au invitat pe Maiestatea 
Sa regina Elisabeta a II-a și Alteța 
Sa Regală ducele de Edinburgh să 
efectueze o vizită în Republica So
cialistă România. 

președintele Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru ospitalitate si a dat. 
Încă o dată, o inaltă apreciere rezul
tatelor fructuoase cu care se încheie 
vizita.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Invitația a fost acceptată cu plă
cere si s-a convenit. în principiu, ca 
data efectuării vizitei de răspuns să
fie stabilită ulterior.

Vineri după-amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au înapoiat in Ca
pitală, venind din Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
unde au făcut o vizită de stat, la 
invitația Maiestății Sale regina 
Elisabeta a II-a și a ducelui de Edin
burgh.

In această vizită, șeful statului ro
mân a fost însoțit de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru ari guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministru la Președinția Re
publicii, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui republicii, și Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor dc mașini.

La aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați cu 
multă căldură de tovarășii Manca 
Mănescu, Iosif Banc. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazckas. Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan,

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU IN MAREA BRITANIE
1 9 9

Un eveniment de însemnătate 
istorică în dezvoltarea 

colaborării româno-engleze
Vizita de stat a președintelui Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, la 
invitația Maiestății Sale regina Eli
sabeta a II-a și a ducelui de Edin- 

. burgh, a constituit o nouă și impor
tantă acțiune a politicii externe de 
pace și colabora
re a tării noastre, 
îndeplinită cu 
strălucire de pre
ședintele ei si 
care a fost încu
nunată cu un mare 
succes politic.
Prin conținutul ei 
bogat, prin re
zultatele ei deo
sebit de mari, de 
pozitive si de îm
bucurătoare. a- 
ceastă vizită 
prima vizită de 
stat a președinte
lui României în 
Marea Britanie 
și. totodată, pri
ma vizită de stat 
dintr-o țară socialistă desfășura
tă la un astfel de nivel în această 
tară vest-europeană — a marcat un 
moment de excepțională însemnătate, 
fără precedent în întreaga istorie a 
legăturilor româno-engleze. deschi- 
zind o eră nouă, cu ample perspec
tive. în dezvoltarea acestor legături. 
Totodată, prin semnificațiile de lar
gă valabilitate, prin concluziile pri
lejuite și ecoul ei pe plan mondial, 
vizita s-a înscris ca un eveniment 
marcant al vieții internaționale. Cu 
deplin temei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sintetizînd rezultatele 
vizitei, sublinia, adresîndu-se reginei 
Elisabeta a II-a : „Doresc să de
clar că plecăm cu impresii deo
sebit de bune despre vizită, des
pre convorbirile cu dumneavoas
tră. cu primul ministru, despre 
acordurile ne care le-am încheiat și 
declarația ne care am semnat-o. 
Consider că se deschid perspective 
deosebit de bune pentru colaborarea 
româno-britanică viitoare, atît pe 
plan bilateral, cit si în soluționarea 
problemelor internaționale. Vizita 

Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Lconte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Stefan 
Voitec, îon Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Richard Winter, Vasile Marin, Vasile 
Mușat. Tovarășii din conducerea 
partidului și statului au venit îm
preună cu soțiile.

Erau, de asemenea, prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și al guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, alte persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau Colin G. Mays, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București, și mem
bri ai ambasadei.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, era împodobit 
cu drapelele partidului și statului. Pe 
frontispiciul aerogării se afla portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Cu inimile pline de bucurie, în 
întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu au venit pe aeroport 
mii și mii de bucureșteni. Ei au 
făcut conducătorului partidului și 

servește cauzei păcii și colaborării 
internaționale".

Cu deosebită satisfacție s-a putut 
constata în cursul vizitei că îndeosebi 
perioada ultimului deceniu a fost 
marcată de un proces de conti
nuă intensificare a relațiilor româno- 
britanice, puternic stimulate de în
tâlnirile la nivel înalt, de Declarația 

întreaga desfășurare a vizitei, rezultatele ei 
deosebit de fructuoase demonstrează nece
sitatea imperioasă și posibilitatea promovării 
unor largi relații multilaterale între statele cu 
orînduiri sociale diferite, pornindu-se de la 
dorința de colaborare, pe baza principiilor 
egalității, respectului suveranității și avantajului 

reciproc.

comună semnată în 1975 în urma con
vorbirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul britanic Ha
rold Wilson. Desfășurîndu-se sub 
asemenea auspicii favorabile, vizita 
a dat un nou și considerabil impuls 
relațiilor bune, prietenești, româno- 
engleze. dezvoltării lor pe un plan 
superior.

Oaspeți personali ai reginei Elisa
beta a II-a si ducelui de Edinburgh, 
președintele Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu s-au bucurat, 
în tot cursul vizitei, de onorurile 
cele mai inalte ; prin intermediul 
presei si televiziunii. întregul nostru 
popor a avut satisfacția si mîndria 
deosebită de a fi martorul ceremo
niilor fastuoase organizate în onoarea 
oaspeților, primiți si înconjurați cu 
respect de gazde, de familia regală 
britanică, de primul ministru si alti 
membri ai guvernului, de parlamen
tari si alti demnitari, de populația 
care i-a aclamat la trecerea corte
giului solemn sau pe străzile si la 
uzinele vizitate. în marele centru in
dustrial Bristol. 

statului nostru o primire deosebit de 
călduroasă, reafirmîndu-și sentimen
tele de dragoste, stimă și recunoș
tință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu <pentru activitatea neobosi
tă pe care o consacră bunăstării po
porului român, creșterii prestigiului 
și rolului României socialiste în via
ța internațională. Mulțimea scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, exprimîn- 
du-și satisfacția față de rezultatele 
atît de bogate ale vizitei în Marea 
Britanie și convingerea că aceasta va 
contribui la extinderea și adîncirea 
colaborării româno-britanice, în dife
rite sfere de activitate, în interesul 
celor două țări și popoare, al cau
zei generale a apropierii și înțelege
rii între națiuni, al destinderii și secu
rității pe continentul nostru și în în
treaga lume.

Grupuri de pionieri șl tineri au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Secretarul general al partidului, 
președintele republicii, a răspuns cu 
prietenie manifestărilor călduroase 
adresate de cetățenii Capitalei.

Avînd un intens caracter de lucru, 
exprimat în densitatea excepțională 
a contactelor si întîlnirilor pe care 
le-au avut președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. si tova
rășa Elena Ceaușescu. persoanele 
oficiale care i-au însoțit, vizita s-a 
remarcat. ' totodată. prin interesul 
viu. puternic, manifestat de cele mai 

largi cercuri ale 
opiniei publice, 
de liderii parti
delor politice, de 
cercurile econo
mice. științifice si 
culturale din 
Anglia, precum 
și pe plan mon
dial. Reflectînd 
acest interes deo
sebit de larg, pre
sa britanică, 
posturile de radio 
si televiziune au 
acordat spații 
ample relatării 
momentelor vizi
telor. numeroase 
comentarii rezul
tatelor acesteia, 

în toate aceste manifestări și-au gă
sit expresie atenția si prețuirea deo
sebită de care se bucură în lume 
România socialistă, pentru realiză
rile ei remarcabile în dezvoltarea 
multilaterală a tării, pentru con
secventa ei politică externă in 
slujba păcii si colaborării inter
naționale ; în același timp, și-au 
găsit amplă reflectare înalta consi
derație, prestigiul internațional pe 
care si l-a dobîndit președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru activitatea 
sa neobosită în slujba păcii, a celor 
mai înalte idealuri ale umanității. 
„România — a subliniat regina Eli
sabeta a II-a — deține o poziție dis
tinctă si joacă un rol semnificativ in 
afacerile mondiale. Personalitatea 
dumneavoastră, domnule președinte, 
ca om de stat de renume mondial, 
cu experiență si influentă, este larg 
recunoscută". „Noi — a declarat, la 
rîndul său, primul ministru, James 
Callaghan — avem o mare admirație 
pentru dezvoltarea economică rapidă
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cu legitima mîndrie patriotică, animați de puternice simțăminte de dragoste 
și stimă, comuniștii, întregul nostru popor își exprimă satisfacția pentru 
rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei [lena Ceaușescu în Marea Britanie^ 
Telegrame adresate din toată țara tovarășului Nicolae Ceaușescu

Din întreaga țară, prin telegrame, mesațe și scrisori 
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, comitete ju
dețene de partid, alte organe și organizații de partid, 
colective de oameni ai muncii din unități industriale 
și agricole, din instituții centrale, cetățeni de toate na
ționalitățile îșl exprimă deplina aprobare și entuziasta 
adeziune față de rezultatele bogate șl pline de semni
ficații ale vizitei întreprinse în Marea Britanle — mo
ment memorabil în cronica relațiilor româno-britanice, 
eveniment de amplă rezonanță internațională, care se 
înscrie ca o contribuție de deosebită Importanță la cau
za colaborării, păcii și înțelegerii în întreaga lume.

Cu legitimă mîndrie patriotică, 
cu inimile pline de bucurie și dra
goste fierbinte, comuniștii, toti oa
menii muncii din Capitală. împre
ună cu întregul nostru popor, vă 
exprimă, mult stimate tovarășe 
secretar general, întreaga recunoș
tință pentru prodigioasa activitate 
desfășurată în cursul vizitei pe 
care ati întreprins-o, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
gatul Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, ca strălucit repre
zentant al poporului român, al 
idealurilor sale de pace, colabora
re și cooperare între toate statele 
lumii — se arată în telegrama CO
MITETULUI MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R.

Este încă un prilej fericit pentru 
a vă transmite profundul nostru 
omagiu, dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. care în
truchipați în mod minunat tot ceea 
ce este mai înaintat, mai demn și 
mai valoros în conștiința națiunii 
române, chintesența tradițiilor stră
moșești de libertate și dreptate, 
pentru pilduitorul devotament și 
patriotismul nemărginit cu care 
slujiți tara, poporul, partidul, cu 
ale căror năzuințe și idealuri vă 
identificați în voință și fapte.

Vasta activitate internațională pe 
care o desfășurat! în spiritul unei 
înalte responsabilități față de des
tinele umanității, de cauza păcii și 
progresului social, activitate care 
întrunește adeziunea unanimă a 
întregului nostru popor și se bucu
ră de o largă apreciere pe arena 
internațională, reprezintă o contri
buție remarcabilă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările lumii, la întărirea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești. a tuturor forțelor progre
siste, democratice și antiimperia- 
liste, la promovarea unui climat 
nou în viața internațională, la fău
rirea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Vă mulțumim din inimă, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce întreprindeți 
spre binele patriei, al partidului și 
poporului, pentru neobosita dum
neavoastră activitate prin care 
România a devenit cunoscută și 
respectată pe toate meridianele lu
mii. Vă asigurăm că vom acționa, 
ca un singur om, neprecupețind 
nici un efort, strîns uniți în jurul 
partidului, al dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului și statului, pentru ca Româ
nia să înscrie în măreața sa isto
rie contemporană noi și noi împli
niri socialiste.

Alături de întregul nostru po
por. comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile brașovene — 
români, maghiari, germani — au 
urmărit cu profund interes și de
plină satisfacție vizita pe care dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord.

împărtășim — subliniază în con
tinuare telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. 
ȘI A CONSILIULUI POPULAR AL 
JUDEȚULUI BRAȘOV — înălță
toare sentimente de apreciere si 
satisfacție față de întreaga desfă
șurare și rezultatele deosebit de 
fructuoase ale acestei noi solii de 
colaborare. înțelegere și pace.

Primirea deosebit de cordială ce 
vi s-a rezervat, manifestările de 
prietenie, aleasă stimă si conside
rație cu care ați fost întimpinat de 
cele- mai marcante personalități ale 
vieții politice, economice si sociale 
engleze, ca de altfel pretutindeni, 
în această vizită. înaltele distincții 
ce v-au fost conferite dumneavoas
tră și tovarășei Elena Ceausescu 
au confirmat încă o dată. în modul 
cel mai elocvent, marele prestigiu 
de care se bucură România socia
listă. personalitatea dumneavoastră 
proeminentă de strălucit conducă
tor de partid și de stat, de clarvă
zător si neobosit militant pentru 
triumful celor mai nobile idealuri 
ale omenirii contemporane.'

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că dove
zile de respect și admirație cu care 
ati fost primit și în această isto
rică solie pe pămîntul britanic au 
amplificat în fiecare dintre noi, în 
fiecare locuitor al județului Brașov, 
fără deosebire de naționalitate, sen
timentul de mîndrie patriotică, de 
adeziune nețărmurită fată de poli
tica partidului și statului nostru, al 
dragostei celei mai adinei față de 
dumneavoastră.

în telegrama adresată de CON
SILIUL CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR se 
arată : Exprimîndu-vă cele mai 
profunde sentimente de dragoste, 
respect și adîncă prețuire. Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România vă adre
sează, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. în numele 
milioanelor de oameni ai muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități organizați in sin
dicate. un fierbinte salut șl urarea 
„Bine ați venit !“ din noua și de
osebit de Importanta dumneavoas
tră misiune politică — vizita de 
stat întreprinsă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Marea Britanie.

Oamenii muncii, sindicatele, în
tregul nostru popor, trup si suflet 
alături de dumneavoastră, conducă
torul care întruchipați în mod stră
lucit telurile nobile ale neamului 
românesc animat de idealurile 
înalte ale înțelegerii, destinderii și 
securității pe continentul nostru și 
în întreaga lume, am fost pătrunși 
de îndreptățită mîndrie patriotică 
pentru primirea deosebită si înal
tele onoruri cu care ați fost lntîm- 
pinat în Anglia. Acțiune politică 
de deosebită însemnătate, vizita de 
stat întreprinsă în Marea Britanie 
a înscris, prin rezultatele ei. o nouă 
și strălucită pagină în cronica re
lațiilor bilaterale româno-engleze 
și în viața politică internațională.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
organele și organizațiile sindicale, 
sub imboldul permanent al marii 

• Vii mulțumiri adresate secretarului general al partidului pentru neobosita sa 
activitate datorită căreia România a dobîndit un prestigiu internațional 
fără precedent în întreaga sa istorie.

• Un eveniment de excepțională însemnătate în cronica relațiilor româno-britanice, 
un exemplu de largă valabilitate internațională privind dezvoltarea colaborării 
între state, fără deosebire de sistem social-politic.

• însuflețite angajamente de a înfăptui neabătut, pe plan intern și internațional, 
grandioasele obiective stabilite de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională 
a partidului pentru propășirea multilaterală, independentă și suverană 
a patriei socialiste.

dumneavoastră pilde de dăruire 
patriotică, vă asigură și de această 
dată că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a folosi întreaga lor 
capacitate de muncă. întreaga lor 
pasiune și elanul revoluționar în 
scopul mobilizării tot mai eficien
te a oamenilor muncii în întrece
rea pentru realizarea planului pe 
1978 și pe întregul cincinal, pentru 
creșterea calitativă a întregii acti
vități, în contextul recentelor mă
suri de întărire a autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii. pen
tru accelerarea ascensiunii socie
tății noastre pe cele mal înalte 
trepte ale progresului și civiliza
ției, pentru creșterea permanentă 
a prestigiului României socialiste 
în lumea contemporană.

Telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R. subliniază satisfacția si mîn- 
dria patriotică pe care o exprimă 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
județ pentru rezultatele deosebite 
ale vizitei în Marea Britanie. A- 
ceastă vizită s-a bucurat de apro
barea deplină a tuturor locuitorilor 
județului, care o apreciază ca pe o 
nouă si strălucită solie de colabo
rare si pace, expresie a politicii 
internaționale a României socialiste, 
ce corespunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre, 
cauzei dezvoltării libere si inde
pendente a tuturor statelor, dorin
ței de largă cooperare internațio
nală. de promovare a progresului 
economic si social.

Sîntem mîhdri că în fruntea con
ducerii partidului si statului nos
tru vă aflati dumneavoastră, fiu 
vrednic si iubit al poporului român, 
purtător al idealurilor noastre de 
progres si prosperitate, neobosit 
militant pentru triumful păcii si în
țelegerii între națiuni, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
si politice în lume.

Exprimîndu-ne încă o dată ade
ziunea deplină la politica internă si 
externă a partidului si statului, vă 
mulțumim din toată inima, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru tot ce faceți ca 
tara noastră să se înalte demnă si 
prosperă în rîndul celor mai res
pectate țări ale lumii.

împreună cu întregul popor, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj — români, maghiari 
și de alță naționalitate — urmărind 
cu însuflețire vizita de stat pe 
care dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
efectuat-o în Marea Britanie, dau 
o înaltă apreciere acestui eveni
ment remarcabil in istoria relații
lor româno-engleze și a vieții in
ternaționale, cu largi semnificații 
pentru cauza independenței po
poarelor, a păcii, securității și 

cooperării mondiale — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R.

Primirea cu cele mai înalte ono
ruri care v-a fost făcută, ambianța 
sărbătorească a întregii vizite 
oglindesc în mod strălucit interesul 
și aprecierea de care se bucură 
țara noastră, sentimentele de sti
mă și considerație față de per
sonalitatea dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
unanim prețuită pentru calitățile 
excepționale de conducător politic, 
militant activ și clarvăzător pen
tru independența, progresul națiu
nilor, pentru pace, înțelegere și 
colaborare între toate popoarele.

înaltele titluri științifice britanice 
conferite tovarășei Elena Ceaușescu, 
interesul viu manifestat de perso
nalități ale științei și culturii en
gleze față de realizările științifice 
din țara noastră sînt o grăitoare 
dovadă a recunoașterii contribuției 
de seamă pe care tovarășa acade
mician Elena Ceaușescu o aduce la 
dezvoltarea chimiei românești, la 
extinderea activităților științifice, 
menite să constituie o bază reală 
pentru statornicirea unei colaborări 
cît mai largi între cele două țări și 
în acest domeniu.

Convinși că dezvoltarea multi
laterală a colaborării dintre Româ
nia și Marea Britanie corespunde 
pe deplin intereselor poporului 
nostru, ca și ale poporului englez, 

oferind, în același timp, în contex
tul lumii de azi. un viu exemplu 
de raporturi intre două state cu 
orinduiri sociale diferite, dornice 
să trăiască în înțelegere și priete
nie, aprobăm din toată inima re
zultatele vizitei, exprimîndu-ne, 
totodată, adeziunea totală fată de 
întreaga activitate internă'și inter
națională pe care o desfășurați, 
spre binele și fericirea poporului 
român, făcînd să crească tot mai 
mult prestigiul țării noastre în 
lume. Vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom dărui întreaga energie și ca
pacitate de muncă mărețelor idea
luri pe care le promovați cu 
inegalabilă consecvență și clar
viziune revoluționară, urmindu-vă 
neabătut cu gîndul și fapta, dînd 
viață în mod exemplar tuturor sar
cinilor ce ne revin din programul, 
hotărîrile și întreaga politică a 
partidului, din prețioasele dumnea
voastră indicații, care ne însufle
țesc și ne mobilizează permanent 
să sporim contribuția comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județul Cluj la înflorirea scumpei 
noastre patrii, la ridicarea ei pe 
culmi tot mai înalte de progres, 
civilizație și cultură.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN COVASNA 
AL P.C.R. se arată : Comuniștii, 
toți oamenii muncii — români și 
maghiari — din județul Covasna, 
asemenea întregului popor, au 
urmărit cu viu interes și deplină 
satisfacție neobosita activitate pe 
care ați desfășurat-o și cu acest 
prilej în interesul dezvoltării rela
țiilor româno-britanice, pe multi
ple planuri, pentru asigurarea unui 
climat de pace și securitate pe pla
neta noastră.

Primirea deosebit de călduroasă 
Si cordială. înalta stimă si prețuire 
de care v-ați bucurat pe tot 
parcursul vizitei, convorbirile pur
tate ne-au umplut inimile de 
bucurie și deosebită mîndrie că 
destinele României socialiste sînt 
încredințate dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
remarcabil om de stat, care, prin 
neobosita și prodigioasa activitate 
pe care o desfășurați. ați făcut ca 
patria noastră socialistă să se 
bucure de un binemeritat prestigiu 
și autoritate internațională. Rezul
tatele vizitei consfințesc în același 
timp faptul că este pe deplin po
sibil ca state deosebite ca orânduire 
socială să colaboreze, pornindu-se 
de la principiul egalității si res
pectului reciproc. al dreptului 
fiecărei națiuni de a se dezvolta de 
sine stătător. în conformitate cu 
interesele si aspirațiile sale.

Vizita marchează un moment 
memorabil in cronica relațiilor de 
colaborare româno-britanice. con
stituie ' rin eveniment cu profunde 
semnificații politice, care exprimă 
în cel mai înalt grad dorința co
mună a României socialiste si Ma

rii Britanii de a extinde relațiile 
bilaterale în interesul reciproc, ca 
și al cauzei generale a cooperării 
intre națiuni, a destinderii si secu
rității pe' continentul nostru si în 
întreaga lume.

Pilduitorul dumneavoastră exem
plu de dăruire și pasiune revolu
ționară în tot ceea ce faceți pentru 
binele și fericirea poporului nos
tru. pentru cauza păcii si pro
gresului în lume, ne înzecesc 
eforturile pentru traducerea în via
tă o politicii interne și externe a 
României socialiste. Vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem ferm hotărîți să depu
nem întreaga noastră pricepere și 
capacitate pentru realizarea în mod 
exemplar a sarcinilor economico- 
sociale ce ne revin din istoricul 
program al Partidului Comunist 
Român de edificare pe pămîntul 
milenar al patriei străbune a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. făcînd să crească contribu
ția noastră la traducerea în fapte a 
politicii interne și externe a parti
dului si statului, pentru creșterea 
continuă a bunăstării fiilor tării, 
pentru sporirea prestigiului ei in
ternațional.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul Galați își exprimă, într-o 
deplină și entuziastă unanimitate, 
acordul și adeziunea fierbinte față 
de rezultatele vizitei pe care ați în

treprins-o, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Marea Britanie 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN GALATI AL 
P.C.R.

Asemenea întregului nostru po
por, angajat sub prodigioasa dum
neavoastră conducere in opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism, oamenii muncii 
gălățeni sînt pătrunși de o adîncă 
admirație și mîndrie patriotică 
știind că România contemporană a 
devenit, datorită dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, o țară stimată în lume pentru 
clarviziunea, consecvența și fermi
tatea cu care își afirmă idealurile 
sale umaniste de pace și înțelegere 
între popoare. Interesul cu care 
lumea politică, opinia publică mon
dială urmăresc inițiativele dumnea
voastră pe planul vieții internațio
nale, prețuirea și stima cu care 
ați fost întîmpinați în vizita între
prinsă în Marea Britanie, ca și în 
celelalte țări unde ați purtat solia 
României de pace și înțelegere 
între popoare, reflectă profunda 
justețe a politicii interne și inter
naționale promovate cu fermitate 
de partidul nostru, de dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar 
general.

Vizita în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord con
stituie o nouă expresie a politicii 
promovate de România de înțele
gere cu toate statele lumii, indife
rent de orinduirea lor socială. O 
asemenea linie politică exprimă 
idealurile întregului nostru popor, 
care vă urmează, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu încredere și 
abnegație, cu dăruire și hotărîre 
nestrămutată, în eforturile dumnea
voastră de a înălța patria noastră 
ca o națiune liberă, independentă 
și prosperă, care să ocupe un loc 
demn între națiunile lumii.

Acum, cînd vizita în Marea Bri
tanie s-a încheiat cu un strălucit 
succes, vă exprimăm întreaga 
noastră admirație și recunoștință 
față de neobosita dumneavoastră 
activitate depusă cu abnegație și 
patos revoluționar spre binele țării 
noastre, pentru triumful progresu
lui și păcii în viața internațională.

Comuniștii, întregul colectiv al 
COMBINATULUI SIDERURGIC 
REȘIȚA au urmărit cu deosebit 
interes vizita pe care ați între
prins-o, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în Re
gatul Unit al Marii Britanii.

Noi, oamenii muncii din stră
vechea vatră a flăcării nestinse de 
secole a siderurgiei românești, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem an
gajați cu toate forțele în realizarea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne situa 

prin forțele noastre la nivelul în
crederii ce ne-o acordați, pentru a 
participa efectiv la asigurarea ne
cesarului de metal al economiei na
ționale. Aprobînd, la fel ca întregul 
nostru popor, activitatea pe care o 
desfășurați, dorim să vă asigurăm 
de întreaga noastră dragoste, stimă 
și prețuire și să vă urăm ani mulți 
în fruntea partidului și statului 
nostru, spre binele întregii noastre 
națiuni.

Cu sentimente de mîndrie. de a- 
leasă vibrație patriotică, noi. comu
niștii, toți locuitorii plaiurilor gor- 
jene, asemenea întregii noastre na
țiuni, am trăit încă o dată momen
te de neasemuită bucurie și înaltă 
satisfacție față de rezultatele vizi
tei de stat întreprinse de dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Marea Britanie — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GORJ AL P.C.R.

Primirea deosebit de caldă și 
înaltele onoruri ce v-au fost acor
date pretutindeni constituie - cea 
mai elocventă expresie a renume- 
lui de care se bucură astăzi pe 
toate meridianele lumii România 
socialistă. Acest renume se dato
rează în mod esențial puternicei 
personalități și prodigioasei dum
neavoastră activități puse perma
nent, cu, inegalabilă dăruire, în 

slujba propășirii patriei, însufleți
rii și consecvenței cu care militați 
neobosit pentru dezvoltarea liberă 
a tuturor popoarelor, pentru cola
borarea internațională și pace în 
întreaga lume. Relațiile statornici
te între România și Marea Brita
nie, documentele semnate, si cele
lalte rezultate ale vizitei vor ridi
ca, fără îndoială, pe un plan supe
rior raporturile bilaterale, confir
mă că atunci cînd se pornește de 
la principiile egalității și respectu
lui reciproc este întru totul posibil 
ca două state cu orinduiri sociale 
diferite să colaboreze rodnic, să 
trăiască în înțelegere și prietenie, 
adueîndu-și astfel o contribuție 
concretă la cauza securității și co
operării în lume.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
deplinul acord față de întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului, al cărei ilustru 
promotor și mesager sînteți, vă în
credințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
pentru noi, comuniștii și toți cei 
ce muncesc în Gorj, nu va exista 
nimic mai presus decît munca rod
nică, plină de abnegație pentru în
făptuirea neabătută a mărețului 
program de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
scump al patriei.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IASI AL P.C.R. se arată : 
Oamenii muncii de pe meleagurile 
județului Iași. în frunte cu comu
niștii. urmărind cu deosebit interes 
vizita dumneavoastră, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
în Regatul Unit al Marii Britanii si 
Irlandei de Nord. își exprimă sen
timentele de profundă satisfacție si 
mîndrie patriotică pentru activitatea 
pe care ati desfăsurat-o sî de 
această dată ca mesager al idealu
rilor de pace si de bună colaborare 
care animă politica externă a parti
dului si tării noastre cu toate sta
tele si popoarele lumii. Ne bucurăm 
din toată inima pentru rezultatele 
vizitei — o nouă ilustrare a apre
cierilor de care se bucură în lume 
România socialistă — promotoare 
consecventă a principiilor demo
cratice de relații între state, prin
cipii care capătă o tot mai largă 
confirmare internațională.

Ne exprimăm, cu acest prilej, 
sentimentele de înaltă prețuire si 
stimă pentru contribuția deosebită 
pe care ati adus-o si o aduceți per
manent la creșterea continuă a 
prestigiului patriei noastre în lume 
si ne angajăm să facem totul si 
în continuare pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii noastre interne 
si externe. îndeplinindu-ne toate 
sarcinile ce ne revin din istoricul- 
program elaborat de cel de-al 
XI-lea Congres si hotărîrile Confe
rinței Naționale a partidului.

tn telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ILFOV AL 
P.C.R. se arată : Oamenii muncii 
din orașele și comunele Ilfovului, 
constructori de nave, filatoare si 
țesătoare, lucrători pe ogoare, in 
școli, pe șantiere de construcții și 
schele petroliere, sînt nespus de 
fericiți că — la scurt timp după 
strălucita vizită în țări socialiste 
din Asia — o nouă și remarcabilă 
pagină de afirmare a României, a 
vocației sale de pace și înțelegere 
cu toate popoarele lumii este în
scrisă în cartea de aur a istoriei 
contemporane a națiunii noastre 
prin rezultatele fructuoase ale 
vizitei de stat pe care ati efec- 
tuat-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Marea Britanie.

Este o mare bucurie pentru noi 
— și o mărturisim cu mîndrie pa
triotică — să vedem că dobîndește 
o tot mai largă audientă concepția 
dumneavoastră despre noile prin
cipii de relații Internaționale, că se 
bucură de un tot mai larg sprijin 
activitatea consecventă ce o desfă
șurat! pentru realizarea securității 
și cooperării în Europa și în lume, 
pentru dezarmare, în primul rînd 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
lichidarea subdezvoltării și a ra
porturilor de inechitate între state, 
pentru edificarea noii ordini econo
mice și politice internaționale. în 
scopul stabilității economice și 
progresului generat

Contribuția dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
este uriașă în toate aceste dome
nii, numele ce-1 purtați, alături de 
cel al României, a devenit un sim
bol al demnității, suveranității și 
independenței, al luptei pentru 
salvgardarea păcii, promovarea co
laborării și înțelegerii între toate 
națiunile lumii.

Dorim să folosim acest _ prilej 
pentru a vă adresa, din inimă, dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, cele mai calde 
felicitări și sentimentele noastre de 
profundă gratitudine față de nobila 
activitate ce o depuneți în slujba 
cauzei păcii, a bunăstării si ferici
rii poporului român. în slujba so
cialismului și comunismului.

Salutând cu deosebită satisfacție 
rezultatele rodnice ale vizitei in 
Marea Britanie. ne exprimăm to
tala noastră adeziune față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului, față de vasta și 
prestigioasa activitate ce o depuneți 
în slujba intereselor supreme ale 
națiunii, ale păcii și colaborării în
tre toate popoarele si dorim să vă 
asigurăm, și cu acest prilej, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că Ilfovul își va aduce o contribu
ție tot mai mare la opera de edi
ficare a socialismului si comunis
mului pe pămîntul patriei.

Tinăra generație a României, în 
profundă și indisolubilă unitate în 
jurul partidului, al conducerii sale, 
în frunte cu dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comunist încercat, pa
triot înflăcărat, militant neobosit 
pentru cauza păcii și progresului 
social, își exprimă cu nețărmurită 
bucurie și intensă vibrație patrio
tică, asemenea întregului nostru 
popor, aprobarea unanimă și satis
facția deplină pentru rezultatele 
remarcabile ale prestigioasei vizite 
de stat pe care ați întreprin
s-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Marea Britanie — se 
arată în telegrama adresată de 
COMITETUL CENTRAL AL UNI
UNII TINERETULUI COMUNIST. 
Vizita în Marea Britanie reprezintă 
o elocventă confirmare a justeței 
politicii externe a partidului si sta
tului nostru, care poartă pecetea 
hotărîtoare a contribuției dumnea
voastră — personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Faptul că în Declarația comună 
se exprimă în mod distinct voința 
de a întări și diversifica schimbu
rile și cooperarea între tinerii și 
organizațiile de tineret din cele 
două țări constituie pentru noi o 
nouă și grăitoare expresie a aten
ției deosebite pe care o acordați 
tineretului patriei, rolului său activ 
în dezvoltarea relațiilor prietenești, 
pe multiple planuri, cu organiza
țiile și forțele progresiste și demo
cratice ale tineretului de pretutin
deni. Vă asigurăm că vom dezvolta 

continuu colaborarea prietenească 
cu tineretul și organizațiile sale 
din Marea Britanie, cu tinerii și 
organizațiile lor democratice din 
întreaga lume, in vederea consoli
dării unității de acțiune a tinerei 
generații în lupta pentru securitate 
și cooperare, pentru pace și pro
gres social.

Ingăduițl-ne, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca, dînd expresie atașamentului 
deplin al tineretului la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, respectului, dra
gostei și recunoștinței sale nemăr
ginite față de dumneavoastră, să vă 
încredințăm că, urmîndu-vă lumi
nosul exemplu, vom acționa neabă
tut, cu perseverență și fermitate, 
pentru a îndeplini, împreună cu 
toți ceilalți oameni ai muncii, sar
cinile ce ne revin în înfăptuirea 
hotărârilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R., pentru propășirea continuă 
și gloria scumpei noastre patrii.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
AL P.C.R. se arată : împreună cu 
întregul nostru popor, locuitorii 
acestor înfloritoare meleaguri ale 
României socialiste — români, ma
ghiari. ucraineni și de alte națio
nalități, înfrățiți în muncă si aspi
rații — au urmărit cu sentimente 
de adîncă mîndrie patriotică, cu 
cea mai aleasă prețuire si aprobare 
recenta vizită de stat pe care 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. ați intreprins-o în 
Marea Britanie. înaltele onoruri ce 
v-au fost rezervate, manifestările 
pline de strălucire și stimă cu care 
ați fost intîmpinat pretutindeni 
ne-au umplut inimile de nețărmu
rită bucurie. în toate acestea am 
văzut din nou cît de puternice sînt 
simțămintele Si dovezile de prie
tenie arătate față de poporul român, 
rit de amplu si profund este vene
rată în lume activitatea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
care ati ridicat prestigiul si auto
ritatea internațională a României 
pe culmi necunoscute pină acum.

Ne exprimăm deplina convingere 
că. această nouă și minunată solie 
de pace si prietenie, rezultatele 
deosebit de fructuoase ale convor
birilor ce le-ați purtat în Marea 
Britanie vor contribui la extinde
rea si întărirea continuă a colabo
rării pe multiple planuri dintre 
cele două țări, vor marca un mo
ment de mare însemnătate în lupta 
pentru promovarea unor relații noi 
între țările continentului nostru, 
ale lumii întregi.

Oamenii muncii din Maramureș, 
mobilizați de comuniști, vă asigu
ră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că își vor intensifica 
eforturile pentru realizarea exem
plară a sarcinilor economico-sociale 
care ne revin, adueîndu-si contri
buția la înfăptuirea înțelegerilor 
care au fost convenite în timpul 
vizitei, pentru înflorirea neconte
nită a patriei noastre socialiste, 
pentru creșterea și mai puternică 
a prestigiului ei international.

La încheierea strălucită a noii 
misiuni de pace și colaborare, prin 
a cărei desfășurare și rezultate se 
evidențiază cu pregnanță politica 
consecventă a României de creare 
a unui climat de bună înțelegere și 
conlucrare între toate statele, 
hotărâtoarea dumneavoastră con
tribuție la afirmarea patriei noastre 
în lume — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN MU
REȘ AL P.C.R. — gindurile cele 
mai bune ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii de pe 
meleagurile mureșene — români, 
maghiari, germani — care vorbim 
limba comună a idealurilor și fap
telor de zi cu zi dăruite înălțării 
unei Românii cum n-a mai fost 
vreodată, se îndreaptă către dum
neavoastră, omul de omenie, pildui
tor exemplu de slujire, cu 
nestrămutată credință comunistă, a 
partidului și poporului, a cauzei so
cialismului, a binelui întregii ome
niri, conducătorul iubit al partidu
lui și poporului nostru.

Un sentiment de adîncă satisfac
ție și mîndrie patriotică am încer
cat cu toții la acordarea înaltelor 
distincții științifice tovarășei Elena 
Ceaușescu, încă o dovadă a recu
noașterii unor preocupări deosebit 
de valoroase pe tărîmul științific, 
a afirmării tot mai puternice a 
științei românești în contextul 
creației mondiale.

Sîntem deosebit de mîndri că vi
zita dumneavoastră a adus o nouă 
contribuție la creșterea prestigiului 
internațional al României socialis
te, ca urmare a politicii active de 
pace și înțelegere între țări și po
poare, promovată neabătut de 
Partidul Comunist Român, politică 
al cărei inițiator sînteți dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, întruchipînd 
năzuințele și aspirațiile întregii 
națiuni române.

Identificîndu-ne pe deplin cu a- 
ceastă politică, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Mureș 
ne reafirmăm hotărârea fermă de 
a o susține prin fapte de muncă 
mărețe, neprecupețindu-ne efortu
rile pentru traducerea în viață a 
programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înălțare a Româ
niei spre comunism, a hotăririlor 
Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN MAREA BRITANIE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

s-a întîlnit cu secretarul general
al P.C. din Marea Britanie, Gordon McLennan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit. vineri 
dimineața, cu Gordon McLennan, se
cretar general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie.

La primire au participat Reuben 
Falber, membru al Comitetului Poli
tic. secretar cu problemele organiza
torice al P.C. din Marea Britanie, și 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne.

Gordon McLennan și-a exprimat

satisfactia pentru vizita efectuată în 
Marea Britanie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. apreciind că. prin 
rezultatele ei. această vizită se în
scrie ca o contribuție deosebit de în
semnată Ia amplificarea relațiilor pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific. cultural si în alte domenii de 
activitate dintre cele două state.

în cadrul convorbirii au fost subli
niate bunele raporturi statornicite 
de-a lungul anilor între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Marea Britanie si s-a realizat un

schimb de opinii privind activitatea 
și preocupările actuale ale celor două 
partide. precum și în legătură cu 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale. S-a relevat că lărgirea 
continuă a raporturilor dintre cele 
două partide este menită să contri
buie la dezvoltarea conlucrării prie
tenești dintre popoarele român și 
britanic, dintre cele două țări, ser
vește cauzei păcii, destinderii si coo
perării în Europa si în lume.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

PLECAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU DIN LONDRA

(Urmare din pag. I)
La rindul său. regina Elisabeta a 

Il-a si-a exprimat deosebita satis
facție de a-i fi avut ca oaspeți în 
această importantă vizită de stat ne 
președintele României 
Elena Ceausescu, cărora 
calde urări de drum 
toarcerea în patrie.

După încheierea 'ceremoniei de 
rămas bun. coloana oficială de mașini 
se îndreaptă spre aeroportul Heath
row. Aici, membrii suitei de onoare, 
alte oficialități britanice salută încă 
o dată pe înaltii oaspeți.

Sînt de fată ambasadorul Româ
niei la Londra. Pretor Popa, si amba
sadorul Marii Britanii la București. 
Reginald Louis Seconde.

La scara avionului, 
reginei Elisabeta a Il-a. 
Curții Regale, lordul 
transmite președintelui Nicolae

Ceausescu, tovarășei Elena Ceausescu 
salutul cordial de rămas bun al su
veranei britanice.

La ora 10,50. ora locală, aeronava 
prezidențială decolează. îndreptin- 
du-se spre București.

(Urmare din pag. I)

si tovarășa 
le-a adresat 
bun la in-

in numele 
șambelanul 
Mac- Lean.

care a avut Ioc în ultimii ani in 
România și recunoaștem rolul im
portant pe care dumneavoastră, 
domnule președinte, îl aveți în rea
lizarea acestui progres accelerat. Vă 
spun bine ați venit, astăzi, aici, nu 
numai ca unui conducător al unei 
țări cu care avem relații foarte cor
diale. dar si ca unui distins om de 
stat, ca unei personalități remarca
bile a vieții internaționale". Aseme
nea exprimări elogioase au fost rosti
te si de numeroși alti reprezentanți 
ai vieții politice, economice, cultu- 
ral-stiintifice din Anglia ; adăugîn- 
du-se celor similare din nenumărate 
țări, ele sînt pentru fiecare cetățean 
al României un izvor de legitimă 
mindrie patriotică fată de prestigiul 
crescînd al tării, al președintelui ei.

în același timp. în cursul vizitei în 
Anglia s-au bucurat de înaltă apre
ciere activitatea desfășurată de to
varășa Elena Ceaușescu în viata po
litică. meritele sale deosebite pe tă- 
rimul stiintei — ceea ce si-a găsit 
reflectarea în conferirea unor înalte 
si prestigioase titluri științifice.

Rezultatele convorbirilor oficiale la 
nivel înalt, desfășurate într-o at
mosferă cordială si prietenească, de 
stimă si 
sintetizate 
semnată 
Ceausescu 
Callaghan 
semnificație bilaterală si internațio
nală. care înscrie acordul României 
și Angliei de a acționa pentru inten
sificarea relațiilor multilaterale, pen
tru conlucrarea lor mai activă pe 
arena mondială, pe baza principiilor 
înscrise în Declarația din 1975, a 
căror însemnătate este reconfirmată, 
în vederea promovării prieteniei din
tre popoarele român si britanic, a 
păcii si cooperării internaționale.

Pornindu-se de la însemnătatea în- 
tîlrvirilor la nivel înalt, confirmată 
si de experiența relațiilor româno- 
britanice. s-a decis ca acestea să fie 
promovate în continuare, odată cu in
tensificarea consultărilor la toate ni
velurile si în toate domeniile. în 
acest sens este semnificativă si ho
tărîrea de a se organiza, periodic, 
mese rotunde româno-britanice, la

înțelegere reciprocă sînt 
în „Declarația comună" 

de președintele Nicolae 
si primul ministru James 
— document de amplă

Maiestății Sale Regina ELISABETA
a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de

A II-A
Nord

LONDRA, 
să vă exprimLa încheierea vizitei noastre în Marea Britanie doresc 

cele mai calde mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea de care 
ne-am bucurat tot timpul pe pămintul țării dumneavoastră.

Sînt încredințat că vizita în Marea Britanie, convorbirile purtate și 
înțelegerile la care am ajuns se vor înscrie ca o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor româno-britanice, vor întări și mai mult 
prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a adresa 
Maiestății Voastre și ducelui de Edinburgh, din partea mea și a soției mele, 
cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
poporului britanic.

care, să se discute probleme bilate
rale si internaționale de interes 
comun.

în cursul vizitei au fost semnate 
numeroase acorduri de colaborare în 
domeniile politic, juridic, economic, 
cultural — care. în ansamblu, creea
ză un cadru propice pentru amplifi
carea si diversificarea largă, multi
laterală a relațiilor dintre cele două 
țări.

Un mare si important pas marchea
ză actuala vizită de stat în domeniul 
relațiilor economice, care au ample 
perspective de amplificare si diver-

Sentimente de aleasă stimă, prețuire și satisfacție
față de prodigioasa activitate desfășurată de președintele

României spre binele poporului nostru,
și colaborării internaționale

Pe adresa președintelui Nicolae Ceaușescu, la reședința de la Bu
ckingham Palace, care i-a fost rezervată cu prilejul vizitei de stat 
efectuate în Marea Britanie, împreună cu tovarășa Elena- Ceaușescu, 
la invitația reginei Elisabeta a Il-a și a ducelui de Edinburgh, au 
sosit, în timpul cît s-a aflat în Anglia, un mare număr- de scrisori, 
telegrame și mesaje din partea unor cetățeni britanici, care au ținut 
să-și exprime satisfacția deosebită pentru vizita de stat a șefului 
statului român, apreciind-o ca un moment de cea mai mare impor
tanță în evoluția relațiilor româno-britanice, în întărirea prieteniei 
și colaborării dintre cele două țări și popoare.

al păcii

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

producerea avionului B.A.C. 
uneia

Spey
care,

pentru 
și a 
torului 
acțiune 
turile existente în 
planul aeronauticii, deschide noi și 
ample perspective în acest domeniu 
de vîrf al industriei moderne. Un șir 
de alte înțelegeri vizează extinderea 
cooperării economice în domeniile 
transportului, agriculturii și indus
triei alimentare și în alte domenii, ale 
cooperării tehnico-științifice între 
instituțiile specializate.

Pe plan cultural, semnarea unui

din variantele mo- 
în România — 

dezvoltînd începu- 
cooperarea pe

în scrisoarea adresată de către !t. 
colonel RICHARD CRAWSHAW. se
cretarul Grupului parlamentar de pri
etenie anglo-român, se arată : „Toată 
lumea aștepta aici cu nerăbdare să vă 
vadă și să-și exprime admirația pen
tru tot ceea ce poporul român, sub 
conducerea dumneavoastră, realizează 
în decursul ultimilor ani. Sîntem im
presionați de spiritul independent pe 
care țara dumneavoastră l-a afirmat 
întotdeauna, adesea în împrejurări 
foarte dificile. Vizita dumneavoastră 
va contribui mult la cimentarea pri
eteniei existente între popoarele 
noastre. Exprimînd opinia tuturor 
membrilor grupului nostru parla
mentar. aș dori să Spun că ne aș
teptăm cu toții la o cooperare prie
tenească și mai largă în viitor. Noi, 
în Marea Britanie, 
cu prietenie către 
toți cei care vin 
în pace".

Deputatul con
servator BARNEY 
HAYHOE a trans
mis „calde și cor
diale urări" pre
ședintelui Româ
niei, exprimînd 
convingerea că ‘ 
„vizita de stat în 
Marea Britanie 
va contribui la 
consolidarea prie
teniei și armo
niei între popoarele noastre".

în același sens, deputatul laburist 
JOAN L. EVANS a dat expresie 
convingerii că vizita va conduce „la 
relații noi, mai strînse între po
poarele român și britanic, astfel ca 
împreună să acționăm pentru o lu
me a cooperării internaționale și a 
păcii".

Arhitectul BARBU CALINESCU, 
fiul fostului prim-ministru Armand 
Călinescu, stabilit în Marea Britanie 
încă înainte de război, arată in scri
soarea adresată președintelui Româ
niei socialiste : „Consider că vizita 
pe care o faceți acum este de o 
mare importanță pentru' relațiile 
bune care există între România și 
Marea Britanie. Este un pas înainte 
pe drumul pe care l-ați întreprins 
pentru promovarea păcii în lume și 
înțelegerii dintre oameni.

Știu că dumneavoastră ați încurajat 
strîngerea legăturilor cu coloniile 
românești din străinătate, activitate 
care a avut, cum este și normal, nu
mai rezultate bune și a adus bucurii 
sufletești multor familii despărțite 
de țară ca rezultat al tulburătorilor 
ani de război. Dezvoltarea acestor 
relații între românii din străinătate 
și patria în care s-au născut con
tribuie, de asemenea, în mod firesc 
la îmbunătățirea legăturilor culturale 
și sociale dintre România și țările 
unde sînt stabiliți cetățeni de origine 
română.

Cu toate că sîntem la cîteva mii de 
kilometri de patrie, ne-am simțit și 
am fost întotdeauna alături de po
porul român. Noi păstrăm cu sfințe
nie tradițiile strămoșești, urmărim 
cu mult interes realizările poporului 
și apărăm de aici interesele Româ
niei. Cred că este bine să avem le
gături cît mai strînse cu cei din țară, 
căci rezultatele acestui dialog conso
lidează ceea ce este un act natural.

întindem mîna

Locuind aici, este firesc ca să ur
măresc în special politica externă pe 
care a urmat-o România în ultimii 
ani. Doresc să vă exprim admirația 
mea personală și aceea a românilor 
din străinătate, care apreciază aceas
tă activitate, succesul pe care l-ați 
avut ca urmare a neîncetatelor efor
turi depuse.

Ne bucurăm în mod special de vi
zita pe care o faceți în Marea Bri
tanie. căci relațiile de prietenie ale 
României cu aliații sînt, de aseme
nea, un act istoric. Sînt sigur că 
dumneavoastră, ca luptător împotriva 
fascismului, ați apreciat ca și noi, cei 
ce am fost aici în timpul războiului, 
curajul și hotărîrea poporului brita
nic, care a continuat neîncetat lupta 
împotriva fascismului.

După atîtea suferințe resimțite de

bilit relații foarte bune cu sindicatele 
din România și sînt încredințat că 
vizita dumneavoastră în Marea Bri
tanie va întări pe mai departe rela
țiile de prietenie dintre cele două 
popoare".

La rîndul său, președintele Uniunii 
sindicale a muncitorilor din 
triile constructoare 
SCANLON, scrie 
„Sintem bucuroși 
Bristolul în scopul 
melor legate de industria 
constructoare de avioane și 
toare de 
că veți 
întîlniți 
citorilor 
litate. Sîntem siguri că 
dumneavoastră va contribui 
tărirea legăturilor dintre 
noastre și salutăm eforturile 
tate spre realizarea acestui 
rat".

în scrisoarea adresată în 
Asociației funcționarilor ; 
mentali naționali și locali, de către 
GLYN J. PHILLIPS, președinte, și 
GEOFFREY DROIN, secretar gene
ral, se arată : „Asociația noastră, 
care reprezintă peste 700 000 de 
funcționari publici și este una din

indus- 
de mașini, HUGH 
în mesajul său : 
că veți vizita 

discutării proble- 
noastră 
de mo- 
convinși 

să vă 
ai mun-

avioane. Sîntem 
avea posibilitatea 
cu reprezentanți 
angajați în această loca- 

vizita 
la în- 

popoarele 
îndrep- 
dezide-
numele 

guverna-

tru realizarea unor măsuri eficiente 
de dezangajare militară pe continent, 
în vederea promovării încrederii, 
cooperării și securității în Europa și 
în întreaga lume.

Situațiile complexe create impun 
reglementarea conflictelor din Orien
tul Mijlociu, din Africa, din alte 
regiuni ale lumii, pe căi politice, 
prin tratative între părțile interesate, 
fără nici un amestec din afară. în 
acest sens, România a subliniat și 
cu acest prilej necesitatea ca în Afri
ca să nu se ajungă la confruntări, 
ci, dimpotrivă, problemele să fie so-

Un eveniment de însemnătate istorică

sificare între Anglia, țară cu un 
mare potential economic si un înalt 
nivel tehnologic, și România, tară cu 
o economie în plin avînt. angajată in 
realizarea unor ample planuri de 
dezvoltare, ne baza celor mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii mondiale. 
Prin această prismă, apare pe deplin 
realistă decizia celor două părți de 
a acționa pentru creșterea pînă in 
1980 a volumului anual de schim
buri comerciale. în ambele sensuri, 
de două ori si jumătate în compara
ție cu nivelul atins în 1974. ajungin- 
du-se în anul 1985 la un miliard de 
lire si chiar depășindu-se acest nivel, 
în mod deosebit, au fost evi
dențiate posibilitățile de a se promo
va cooperarea în producție. în spe
cial în sectoare prioritare ale pro
ducției industriale, constituirea de 
societăți mixte, conlucrarea pe terte 
Piețe — forme noi. moderne de coo
perare economică, de real avantaj 
reciproc. Edificatoare în această pri
vință sînt acordurile dintre industria 
aeronautică română si firmele „Bri
tish Aerospace" si „Rolls Royce",

acord de cooperare în domeniile în- 
vățămîntului, științei și culturii, ho
tărîrea de a înființa reciproc centre 
culturale sînt călăuzite de dorința 
comună de a promova mai buna cu
noaștere reciprocă a valorilor cultu
rale ale celor două țări, apropierea 
și prietenia dintre cele două popoare.

Schimburile de vederi, largi și cu
prinzătoare, care au avut loc in 
timpul vizitei în problemele vieții 
internaționale au condus la concluzia 
pozitivă de a se intensifica conlucra
rea dintre România și Anglia 
scopul sporirii contribuției lor la 
luționarea marilor probleme ale 
mii de azi.

Popoarele celor două țări sînt 
mod deosebit interesate în înfăptui
rea securității în Europa. Exprimîn- 
du-și insatisfacția pentru rezultatele 
dezamăgitoare ale reuniunii de la 
Belgrad, România și Anglia au sub
liniat cerința intensificării eforturilor 
pentru traducerea în viață a princi
piilor și angajamentelor de la Hel
sinki, pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii din 1980 de la Madrid, pen

în 
so- 
lu-
în

lutionate de țările africane, fără 
amestec din afară, asigurindu-se in
dependența, suveranitatea și unitatea 
lor.

în cursul convorbirilor a fost evi
dențiată necesitatea imperioasă a 
unor măsuri reale de dezarmare, ex- 
primîndu-se speranța că actuala se
siune specială a Adunării Generale a 
O.N.U. va conveni recomandări des
tinate realizării unor progrese reale 
pe calea dezarmării, în special a 
dezarmării generale.

Declarația comună consemnează 
voința celor două țări de a acționa 
împreună pentru a contribui la pro
movarea unor relații economice in
ternaționale mai echitabile, care să 
ducă la lichidarea 
lărgirea comerțului 
țări rea stabilității 
diale.

Ca o concluzie 
logului româno-britanic, 
țări și-au manifestat voința de 
ționa pentru soluționarea temeinică 
și durabilă a problemelor care con
fruntă omenirea, cu participarea ac
tivă a tuturor 6tatelor, mari și mici,

subdezvoltării, 
internațional, în- 
economiei mon-

generală a 
cele

dia- 
două 

a ae-

atîtea națiuni, azi lupta principală 
trebuie să fie lupta pentru apărarea 
păcii. Sintem mîndri că România și-a 
găsit un rol important intr-o activi
tate atit de nobilă".

„Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
pentru Europa centrală și occiden
tală — se arată în scrisoarea 
EPISCOPULUI LUCIAN FLOREA 
FĂGArAȘANUL — își îndreaptă în 
aceste clipe simțămintele către dom
nia voastră și academician dr. Elena 
Ceaușescu, care săvîrșiți această mă
reață și istorică vizită pe pămîntul 
Angliei. Neobosita activitate pe 
care o depuneți fără încetare pen
tru binele și fericirea patriei noas
tre ne îndeamnă să ne exprimăm, 
cu deosebită satisfacție, respectul și 
stima noastră față de prodigioasa 
activitate pe care o desfășurați cu 
multă abnegație pentru păstrarea și 
continuarea istoriei noastre sacre, a 
libertății, independentei, suveranității 
naționale și a integrității Republicii 
Socialiste România moderne. Vă asi
gurăm, domnule președinte, de în
treaga noastră afecțiune și devota
ment românesc".

în numele Mișcării cooperatiste 
britanice și a Partidului cooperatist, 
președintele mișcării, JOHN PAR
KINSON, și secretarul acesteia, DA
VID WISE, scriu : „Aplaudăm prie
tenia ce există între popoarele noas
tre și ne alăturăm tuturor celor care 
își exprimă dorința ca vizita dum
neavoastră să îmbunătățească și să 
întărească legăturile dintre noi".

„în numele Uniunii generale a 
muncitorilor din transporturi, repre- 
zentînd două milioane de sindicaliști 
din Marea Britanie — se spune în 
mesajul adresat de C. H. URWIN, 
secretar general adjunct al uniunii — 
doresc să vă urez un călduros bun 
venit cu ocazia vizitei pe care o efec
tuați în această săptămînă. Am sta-

corespunzător cerințelor democratiză
rii relațiilor

Desigur, 
România și 
rii Britanii 
sînt țări cu 
osebite. Or, 
a vizitei, 
cursul convorbirilor, perspectivele pe 
care ele le-au deschis pentru viitor 
demonstrează în modul cel mai con
cludent că 
între două 
socială, ca 
voltare, să 
extindă 
reciproe avantajoasă, atunci cînd se 
pornește de la dorința comună de a 
se acționa in acest sens, cînd la te
melia raporturilor interstatale se a- 
șază statornic principiile egalității 
în drepturi, respectului suveranității 
și avantajului reciproc.

Dezvoltarea pe această bază a re
lațiilor româno-britanice are, de 
aceea, o semnificație care depășește 
cadrul bilateral și dobîndește o im
portanță principială, general-valabilă. 
într-0 lume în care există state cu 
orînduiri diferite, în care se accen
tuează contradicții internaționale, 
persistă conflicte, animozități și stări 
de încordare, evoluția relațiilor ro- 
mâno-engleze. rezultatele actualelor 
convorbiri la nivel înalt purtate în 
spiritul egalității în drepturi, respec
tului si înțelegerii mutuale, dovedesc 
că aceasta si numai aceasta este ca
lea dezvoltării încrederii între state, 
adîncirii conlucrării si cooperării 
prietenești, menținerii si consolidării 
păcii. înfăptuirii unei securități reale, 
creării condițiilor pentru ca toate na
țiunile să se poată dezvolta liber, 
nestingherit, la adăpost de orice acte 
de ingerință și agresiune, într-un 
climat de destindere și colaborare 
fructuoasă.

Opinia publică din România, între
gul nostru popor salută rezultatele 
rodnice ale vizitei de însemnătate cu 
totul remarcabilă în Marea Britanie, 
cu convingerea că ele deschid per
spective noi de amplificare a relații
lor reciproce, în concordanță cu 
interesele celor două popoare, cu de
zideratele de pace și colaborare ale 
întregii omeniri.

Ion FÎNT1NARU

internaționale.
Republica Socialistă 
Regatul Unit al Ma- 
și Irlandei de Nord 

orînduiri sociale de- 
întreaga 

principiile
desfășurare 

afirmate în

este pe deplin posibil ea 
țări, diferite ca orinduire 
potențial și grad de dez- 
se statornicească și să se 

relații bune, de colaborare

acest 
un

cele mai largi organizații de 
fel din Europa, vă adresează 
călduros bun venit.

Asociația noastră 
te mult interes spre 
legături strînse cu . .
special cu Uniunea sindicatelor din 
întreprinderile administrației de stat 
și consiliilor populare. Sperăm să 
dezvoltăm mai departe aceste con
tacte și sintem siguri că vizita dum
neavoastră va ajuta în acest sens și, 
desigur, va fi stimulatoare pentru 
prietenia dintre cele două țări ale 
noastre, care prezintă atîta valoare 
pentru pacea și securitatea popoare
lor europene".

Organizatorul național al Uniunii 
sindicatelor conservatoare, JOHN C. 
BOWIS, scrie în mesajul său : „Con
siderăm important să dezvoltăm le
găturile pe . baze constructive între 
organizația noastră și uniunile sindi
cale din România și sperăm ca, în 
curînd, să putem iniția contacte cu 
organizații sindicale din țara dum
neavoastră, prin schimburi bilaterale 
și discuții în probleme de interes co- 
'mun".

în numele Facultății de aeronauti
că a Colegiului imperial de știință și 
tehnologie, ROBERT OWEN arată : 
„Domeniul aeronauticii este un do
meniu în care savanții români au 
adus o înaltă contribuție șl mă simt 
mîndru de înfăptuirea unor relații 
strînse între aceștia și facultatea la 
care lucrez. Doresc ca această co
laborare să fie lungă și fructuoasă, 
îmi exprim speranța că dumneavoas
tră Și doamna Ceaușescu vă veți 
simți bine în țara noastră".

în scrisoarea adresată de parohul 
Bisericii Ortodoxe Române din Lon
dra, CONSTANTIN ALEXE, se spu
ne : ^Doresc a da glas voinței și sen
timentelor de aleasă stimă și prețuire 
ale sutelor de cetățeni britanici de 
origine română, membri ai parohiei 
noastre, care trăiesc în ospitaliera 
Anglie, față de vizita pe care o să
vîrșiți în Marea Britanie. Strădaniile 
domniei voastre pentru independen
ță, pace, înfrățire între toate popoa
rele lumii, neamestec în treburile 
interne ale altor state, dreptate și 
echitate socială sînt cunoscute, mult 
apreciate și susținute de toți românii 
răspîndiți în toate părțile lumii și 
mai cu seamă de cei ce viețuiesc în 
Anglia. Vă rugăm a ne permite să 
adresăm, domniei voastre și doamnei 
academician dr. Elena Ceaușescu, cele 
mai sincere urări de prosperitate și 
de înmulțite succese în neobosita lu
crare a domniei voastre de indepen
dență, neatîrnare și libertate a po
porului nostru românesc".

Adresînd calde urări de bun venit 
președintelui României, HARRY MC 
CORMICK, secretar onorific al 
Agenției de turism „R.O.C.", arată în 
scrisoarea sa : „De cînd am vizitat 
România pentru prima dată, după 20 
de ani, în 1967 și mi-am dat seama 
de imensele realizări obținute in 
acest timp, m-am simțit mîndru de 
legăturile mele de sînge cu țara unde 
m-am născut, am copilărit și studiat. 
Toate realizările României în dome
niile social, culturale, tehnic, științific,

foar-privește cu 
România și avem 

U.G.S.R., și în

de promovare a bunelor relații între 
popoare le personific în dumneavoas
tră, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, și vă urez din toată 
inima succes deplin în cimentarea 
legăturilor de prietenie, comerciale și 
de altă natură, pentru folosul re
ciproc al României independente și 
al Marii Britanii".

HARRY GOLD, secretarul Clubu
lui anglo-român pentru călătorii, 
subliniază : „Cunoscînd că președin
tele Nicolae Ceaușescu este un 
apărător puternic al coexistenței 
pașnice între toate națiunile lumii, 
sperăm că vizita în această țară, de 
fapt prima a unui șef de stat din 
Europa răsăriteană, va conduce la o 
colaborare multilaterală, spre folosul 
ambelor țări și al întregii lumi".

în scrisoarea cetățeanului britanic 
ADOLFO LOPEZ se arată : „Vizita 
va fi, desigur, salutată de milioanele 
de oameni care văd în lupta dum
neavoastră permanentă pentru co
existență pașnică și suveranitate na
țională expresia activității unei mari 
personalități de reputație mondială".

„Vizita dumneavoastră în Marea 
Britanie la invitația reginei — se 
spune in scrisoarea lui G. MC. ALIS- 
TER, director general al societății 

Sovscot L.T.D. — 
----------------------  este un eveni- 

o------------- ment istoric care,
rfrnni7ntiî sint sigur- 3oacăI r rtlll/ri III un ro1 de mareIguilikuill importanță în re-

. , , alizarea unei a-
hrilOniPI propieri mai strin-
Lll ILdlllLI se între popoare

le noastre. In zile
le noastre este im
portant să se facă 
totul pentru re
zolvarea prin dis
cuții. pe calea în
țelegerii recipro- 
majore care con- 
iar dumneavoas-

ce, a problemelor 
fruntă omenirea, 
tră, în calitate de conducător al 
poporului român, ați dovedit ini
țiativă. bucurîndu-vă 
influentă în adoptarea
Vă rog să acceptați cele mai bune 
urări si p vizită încununată de mari 
succese in avantajul reciproc al Româ
niei și Marii Britanii".

„Vizita dumneavoastră de stat, 
arată în scrisoarea să L. TEMPLE, 
directorul general al societății Pro
gressive Tours, va deschide în mod 
sigur calea unor contacte mai largi 
si mai numeroase si am dori să vă 
adresăm un călduros bun venit și 
vă urăm mari succese în misiunea 
dumneavoastră. Relațiile noastre cu
nosc o îmbunătățire continuă si. prin 
actuala dumneavoastră 
poate spune că ating un 
apogeu".

în numele Direcțiunii ________
Solus Electronics L.T.D., G. WOOD, 
scrie : „De mai multi ani compania 
noastră este angajată în relații cu 
întreprinderea „Electronica" din 
București. Bazîndu-ne pe aceste ra
porturi bune de colaborare, salutăm 
în mod călduros venirea dumnea
voastră si a soției dumneavoastră în 
tara noastră.

Reputația dumneavoastră ca mare 
om de stat pe plan mondial este 
larg cunoscută în opinia publică și 
vizita dumneavoastră este de natu
ră să întărească raporturile de prie
tenie și colaborare dintre popoarele 
român și britanic".

în numele conducerii firmei Stun- 
croff Limited, care importă confec
ții si îmbrăcăminte din România, 
B. R. LONG își exprimă „deplina 
satisfacție pentru bunele relații de 
afaceri stabilite cu România", și a- 
dresează „cele mai bune urări pen
tru ca vizita de stat să fie agreabilă 
și rodnică".

ALI E. KILIK, directorul Sunguest 
Holydays Ltd., cea mai importantă 
agenție de voiaj din Marea Britanie, 
care organizează călătorii turistice 
în România, transmite urări de bun 
venit. „Dorim să vă asigurăm — se 
arată în scrisoare — că organizația 
noastră va face tot ce este posibil 
să trimită cît mai multi turiști bri
tanici în minunata dumneavoastră 
țară".

W. R. VANGHAN, președintele A- 
sociației Comerciale de masini-unel- 
te, scrie : „Este un privilegiu pentru 
mine, ca președinte al Asociației co
merciale britanice de mașini-unelte, 
să vă adresez un bun venit dumnea
voastră și soției dumneavoastră cu 
ocazia vizitei de stat în Marea Bri
tanie. Industria noastră are legături 
cu organizații industriale din Româ
nia într-o serie de probleme cu ca
racter comercial, inclusiv schimb de 
informații-cooperare — și sînt 
cit s-o spun — în vînzarea de 
șini-unelte și echipament atît 
România, cît și din România, 
resc să avem o cooperare pe termen 
lung și reciproc avantajoasă cu țara 
dumneavoastră și sper. în 
timp, că veți avea o ședere plăcută 

1 și folositoare în tara noastră".

de multă 
acestei căi.

vizită, se 
moment de
Companiei

feri- 
ma- 
spre 
Do-

același

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Rog pe Excelenta Voastră să primească mulțumirile mele sincere pen
tru amabilul mesaj transmis cu prilejul survolării Austriei. împreună cu 
acestea, exprim 
nală și pentru 
securității.

cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră perso- 
un viitor fericit poporului român, într-o lume a păcii și

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLAEGER
Președintele federal al Republicii Austria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care a avutMulțumesc 

amabilitatea să mi-1 adreseze cu ocazia survolării Belgiei.
La rîndul meu, îi adresez urările mele călduroase de fericire personală, 

prosperitate României și dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două 
țări ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor
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DOUĂ ȘANTIERE FAȚA ÎN FAȚA Expoziția anuală
Combinatul de utilaj greu din lași I.N.E.T.O.F. din Galați republicană

Cum au reușit 
constructorii să cîștige• •

Obiectivul nr. 1 de pictură și sculptură

cîteva luni
recuperarea restanțelor 
la montajul utilajelor

Hala turnătoriei de fontă de la 
Combinatul de utilaj greu din Ia: 
Asistăm 
aici in 
șarjelor de fontă. Șuvoiul incandes
cent de ............................... j '
precizie în forme, supunîndu-se docil 
comenzilor date de oamenii din echi
pa topitorului Octav Tănase, echipă 
care se mîndrește cu faptul că, în 
luna aprilie, a elaborat șarja cu nu
mărul unu. Evenimentul a avut loc 
cu două luni și jumătate mai devre
me decît era prevăzut. De altfel, nota 
caracteristică a lucrărilor care se 
desfășoară pe acest mare șantier, 
unul din principalele obiective de 
investiții din acest 
ferită de avansu
rile importante de 
timp cîștigate de 
constructori si 
montori la exe
cutarea capacită
ților productive. 
Secția de meca- 
no-sudură. 
mul 
luat 
ciar, 
zată 
ce constituie 
adevărat 
în materie : cu 20 
de luni mai de
vreme. în hala de 
utilaj metalurgic 
va începe în cu- 
rind, cu aproape
6 luni în avans, activitatea de pro
ducție.

— Sporirea accentuată a producti
vității muncii, prin ridicarea gradu
lui de mecanizare la toate catego
riile de lucrări și îmbunătățirea or
ganizării activității sub toate aspec
tele — de la programarea si urmări
rea lucrărilor pînă la gospodărirea cu 
maximă grijă a materialelor și în
tărirea disciplinei — se află la baza 
devansării termenelor de punere in 
funcțiune a primelor capacități pro
ductive. ne spune inginerul Du
mitru Rebei, directorul grupului de 
șantiere de pe platforma combinatu
lui. Avem stabilit un program deta
liat care cuprinde măsurile ce vor 
determina. în acest cincinal, dubla
rea productivității muncii pe șantier.

După finalizarea lucrărilor la 
turnătoria de fontă și hala de utilaj 
tehnologic, acum preocupările con
structorilor s-au concentrat asupra 
continuării în ritm susținut a celor 
de la turnătoria de oțel și hala de 
degroșare, precum și asupra deschi
derii în această lună a unor fronturi 
de lucru la oțelăria electrică. Tot 
ceea ce s-a realizat aici, într-un timp 
scurt, cu mult mai scurt decît a fost 
prevăzut inițial, este rezultatul mun
cii harnice a celor peste 2 000 de 
constructori și montori. Iată prezen
tate de autorii lor cîteva metode de 
muncă ce își dovedesc eficiența.

Toma Iftimie, șef de brigadă dul
gheri : „La turnătoria de oțel aveam 
de executat fundații mari — care ne
cesita fiecare pînă la 100 metri pă-

la un moment devenit firesc 
ultima vreme : elaborarea
metal lichid este dirijat cu

cincinal, este con-

trațî de cofraje. Pe lingă consumul 
mare de lemn, lucrarea ar fi fost 
anevoios de executat din panouri 
simple. Ne-am gîndit că putem face 
cofrajele din cadre multiple. Astfel, 
cofrajele la aceste fundații le-am fă
cut din cadre mari, alcătuite din 140 
de panouri, care, pe lingă reducerea 
efortului fizic, au determinat și 
scurtarea la jumătate a timpului ne
cesar lucrării, ca și eliminarea consu
mului de material lemnos. Experien
ța pe care am ciștigat-o, avantajele 
noii metode ne-au determinat să o 
aplicăm acum și la o altă lucrare — 
rezervorul de apă“.

Ion Pop, inginer-șef de lot : ..La 
halele de utilaj metalurgic și meca-

Am revenit după patru luni pe 
șantierul întreprinderii navale de e- 
lice, piese turnate din neferoase, pie
se turnate și forjate din oțel 
(I.N.E.T.O.F.) din Galați. Prima con
statare : în acest interval de timp 
lucrările au avansat considerabil. De
sigur, se pune întrebarea dacă rit
mul actual de construcții și, mai ales, 
cel de montaj este Suficient pentru a 
se asigura punerea în funcțiune 
cursul acestui an 
tăți.

— Este un ritm 
zător, ne declară 
șeful șantierului 
de șantiere pentru construcții indus
triale și agrozootehnice Galați, Avem

în 
a primelor capaci-
de lucru corespun- 
ing. Emil Barbu, 
nr. 3 al Grupului

pri- 
obiectiv pre- 
de benefi- 
a fost reali- 
într-un timp 

un 
record

INVESTIȚIILE $

tul că deși șantierul nr. 3 al 
G.S.C.I.Az. Galați acționează cu circa 
225 oameni, numai un sfert dintre ei 
lucrează în două schimburi. Pe șan
tier se află lucrări în toate stadiile 
posibile — de la șanțuri încă neaco
perite și turnări de betoane pentru 
fundații, pînă la lucrări de finisaj. 
Această stare de lucruri nu face de
loc casă bună cu afirmația că, după 
numai 5—6 luni, întreprinderea va 
începe să producă cu primele capa
cități. Este adevărat, prioritate ab
solută au halele prevăzute să intre 
primele in producție : forja, hala de 
neferoase și cea de prelucrări meca
nice, deși nici în cazul lor nu sint 
încă deplin clarificate toate proble- 

de 
docu- 

pentru 
si nici 

peste 
pardoselile,

» •«

• Stadiul si ritmul lucrărilor
9

• Preocupări și direcții de acțiune
no-sudură grea urma să executăm 
închideri pe travee din panouri și 
cadre metalice. La o travee comple
tă, care are o lățime de 12 metri și 
o deschidere de peste 20 metri, mon
tajul construcției metalice este o 
operație destul de dificilă, pentru 
care se prevede o durată de execuție 
de o lună și jumătate. Utilizînd a- 
samblarea la sol a panourilor și mon
tarea acestora apoi în travee. am re
dus la jumătate perioada de execu
ție. în afară de aceasta, noul proce
deu mai oferă un avantaj. Este evitat 
lucrul la înălțime, ceea ce dă posibi
litatea introducerii schimbului doi**.

Ion Doboș, muncitor : „Nu poate fi 
obținută o productivitate înaltă fără 
sporirea gradului de mecanizare a lu
crărilor. Iată de ce în adunarea ge
nerală am cerut să fim dotați cu un 
număr mai mare de pompe de be
toane. Le-am primit și, ca atare, me
canizarea turnării betoanelor a cres
cut acum la 70 la sută. Am stabilit 
împreună cu stația de betoane un 
nou grafic de livrare a betoanelor, 
corespunzător dotării superioare pe 
care o avem, astfel lncît să folosim 
cit mai bine mijloacele tehnice din 
dotare".

Constructorii acestui important o- 
biectiv de investiții, prin realizările 
obținute pînă acum, au certe 
bilități de a depăși sarcinile ce 
vin în acest an cu circa 150 
oane lei — ceea ce constituie,
tic, o dublare a angajamentului asu
mat în întrecere.

posi- 
le re- 
mili- 
prac-

in vedere însă intensificarea lui, fapt 
de natură să ducă la respectarea an
gajamentului de punere în funcțiune 
a noilor capacități în trimestrul IV 
a.c. Ca argumente, iată ce spun ci
frele : în semestrul I ne revine 
un plan valoric de construcții de a- 
proape 20 milioane lei ; or. pe cinci 
luni am realizat peste 17 milioane 
lei, ceea ce înseamnă că am obținut 
un avans substanțial, pe care sîntem 
hotărîți să-1 majorăm in cursul lunii 
iunie.

Optimism manifestă și beneficia
rul. „Din totalul utilajelor contrac
tate, am achiziționat peste două 
treimi, ceea ce asigură atît realizarea 
și depășirea planului de montaj pe 
anul în curs, cit și punerile în func
țiune din trimestrul IV a.c., ne spu
nea ing. Emil Ghiorghi, directorul 
I.N.E.T.O.F. Mai mult. în luna mai 
am depășit substanțial planul de 
montaj al utilajelor. Se asigură astfel 
recuperarea în foarte mare măsură a 
restanței existente la sfîrșitul lunii 
aprilie la montaj, restanță ce va fi 
total recuperată in luna iunie".

Totuși, dincolo de optimismul de
clarat și întemeiat al interlocutorilor 
noștri, au fost evidențiate, pe par
cursul analizei efectuate pe șantier, 
o seamă de noi posibilități pentru ac
celerarea lucrărilor, dar și anumite 
deficiențe ce grevează asupra efor
turilor depuse de constructori și 
montori. Am reținut mai întîi fap-

mele legate 
ultimele 
mentatii 
fundații 
realizate 
tot 
închiderile s.a.

în hala de ne
feroase discutăm 
cu loan Gîlea, 
sef de lot în ca
drul șantierului 
nr. 2 al Grupului 
de șantiere insta
lații Brăila. A- 
flăm. astfel, că 
la montai se lu
crează cu vreo 
60 de oameni, din 
care doar jumă
tate montori pro- 
fiind electricieni

Deschisă în preajma a- 
propiatei Conferințe națio
nale a Uniunii artiștilor 
plastici. Expoziția anuală 
republicană de pictură si 
sculptură prezentată in 
sălile Dalles si ..Tudor Ar
ghezi" 
cații 
de- a ilustra 
preocupărilor și a căutări
lor, orientările noi și inte
resante, conturarea unor 
fenomene originale. Varie
tatea mare a acestor lucrări 
trimise de pictori și scul
ptori din întreaga țară este 
virtual menită să răspundă 
unei pronunțate diversifi
cări a receptării din partea 
publicului, să vină în în- 
tîmpinarea gusturilor 
preferințelor artistice 
iubitorilor de frumos.

înțelese și asimilate 
nuanțat în procesul de 
creație artistică, valorile 
trecutului, dar și sugestiile, 
solicitările multiple ale ci
vilizației noastre contempo
rane coexistă în cadrul ac
tualei expoziții. Alături de 
maeștri consacrați, precum 
Margareta Sterian, Ion 
Irimescu, Ion Musceleanu, 
Alexandru Mohi, I. Popes
cu Negreni, Jozsef Bene, 
Michaela Eleutheriade. Fr. 
Bomches, ale căror lucrări, 
fiecare în parte, reprezintă 
tot atîtea direcții, omolo
gate de cursul firesc al 
artei noastre, numeroase 
alte lucrări relevă, de ase
menea, prezența unor con
cepții artistice bine defini
te, ale unor atitudini bine 
precizate față de realitatea 
condiției umane.

Disponibilitatea față de 
cele mai diverse modalități 
de expresie, de la postim-

capătă semnifi- 
sporite — acelea 

diversitatea

si 
ale

mitrescu, ecourile unui su- 
prarealism de bună calitate 
la Florin Niculiu și Paula 
Ribariu. aparent divergente, 
se intilnesc in afirmarea 
unor sentimente contem
porane, in investigarea lu
cidă și pasionată a realită
ților proprii universului 
artistic al fiecăruia. înre
gistrate ca intr-o diagramă 
a sensibilității, imaginile 
„Școlii generale de la Sco- 
binți" de Dan Hatmanu sau 
„Dimineața de primăvară" 
realizată de Ion Sălișteanu, 
„Portretul unei tinere 
fruntașe" de Mihai Rusu 
sau „Țăranca din Apuseni" 
de Elena Greculesi, portre
tele semnate de Ion Stendl 
sau Petre Velicu au fost, 
fiecare in parte, îmbogățite 
cu datele, cunoscute, ale 
personalității artistice pro
prii fiecăruia dintre semna
tari. Ca si în anii trecuti, 
semnificativă ne apare, de 
asemenea, prezența unor 
lucrări de mari dimensiuni 
în care prin intermediul 
unui figurativism modern, 
de o reală putere de percu
ție. Vladimir Șetran sau Ion 
Bițan, Th. Moraru sau Mir
cea Vremir, Gh. Spiridon 
sau Toma Roată, Spiru 
Chintilă sau Radu Costi- 
nescu, Eugen Popa sau Vir
gil Neagu au propus ima
gini inspirate de ambianța 
cotidiană a muncii con
structive, metafore de o 
reală sugestivitate. Dcmon- 
strind o solidaritate funciară 
a artiștilor noștri ou tara Si 
frumusețile ei. numeroase 
lucrări prezentate acum sint 
lucrări de un anumit dina
mism interior, al căror far
mec stă de multe ori în 
rostirea simplă a lucrurilor.

Ioana Kassargian „OMAGIU

de calitate superioară

priu-zisi. restul
ventilagli si muncitori necalificați. 
Se lucrează, de regulă, numai în
tr-un schimb si. de asemenea, se 
mai absentează, citeodată, chiar in 
proporție foarte ridicată. Există, așa
dar, posibilități de a se realiza un 
ritm mult mai rapid de montaj prin 
înlăturarea acestor deficiențe organi
zatorice.

Hala de prelucrări mecanice se află 
într-o situație mai critică. Aici în
chiderile nu sînt încă terminate pe 
mari suprafețe ; la fel stau lucrurile 
și cu o parte din pardoseli și fun
dații. Constructorii șantierului nr. 3 
al G.S.C.I.Az. Galați pot fi văzuți la 
lucru, desigur, dar din linsa unui 
control mai riguros al muncii exerci
tat de către șefii de lot. șefii de for
mații și de puncte de lucru, nu se 
muncește permanent cu întregul po
tențial. apar mari pauze și momente 
de relaxare.

Existența acestor deficiențe arată 
că ■ optimismul conducerii șantierului 
și întreprinderii beneficiare nu are o 
justificare temeinică. Pentru realiza
rea fiecărui obiectiv in graficul sta
bilit și chiar înainte de termen este 
deosebit de necesar acum, in preajma 
încheierii semestrului, să se aplice un 
program ferm de lucru Ia fiecare loo 
de muncă, să se asigure operativ do
cumentația tehnică și materialele de 
construcții-montaj, folosirea la maxi
mum a utilajelor și forței de muncă.

D. CONSTANTIN 
M. CORCAC1 
D. PEAEȘU

AURUL BARAGANULUiVladimir Șetran
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Din multiplele conside
rente care ne-au determi
nat să stăruim în aceste 
rinduri asupra recentei 
consfătuiri a lucrătorilor 
din unitățile comerciale, de 
prestări de servicii si ho
teliere ale municipiului 
București — unul, si anume 
caracterul dezbaterilor, ne-a 
reținut cu deosebire aten
ția. Fiindcă, intr-adevăr, 
ceea ce a putut fi remarcat 
— nu chiar de la începutul 
dezbaterilor, dar pînă la 
urmă cu o reală satisfac
ție — a fost faptul că par- 
ticipanții la consfătuire au 
înțeles să-si evalueze acti
vitatea nu atît prin prisma 
unor criterii strict statisti
ce, cit mai ales in funcție 
de măsura în care ei răs
pund efectiv exigentelor, 
mereu sporite, formulate de 
cetățeni.

Comerțul 
desfăcut în 
de mărfuri ___ 
lei mai mare decît cel din 
1975, asigurînd o aprovizio
nare mai bună a orașului 
cu produsele solicitate de 
populație. Odată cu aceas
ta. datorită unor preocupări 
stăruitoare din partea mu
nicipalității, succese ce me
rită a fi consemnate au 
fost înregistrate în dezvol
tarea si modernizarea pro- 
priu-zisă a rețelei comer
ciale. în perioada amintită 
au fost construite si date 
in folosință spatii 
ciale însumind 156 mii mp. 
situate îndeosebi in noile 
ansambluri de locuințe. 
Printre altele, au fost rea
lizate o serie de artere co
merciale reprezentative, 
cum sînt cele de pe șoseaua 
Pantelimon-Iancului. Calea 
Dorobanților, bd. N. Titu
lescu, șoseaua Alexandriei; 
au fost date in folosință

■ marile magazine „Unirea" 
si „Bucur-Obor". au fost 
modernizate 470 de unităti 
comerciale si 10 piețe agro
alimentare. în sectorul pres
tărilor de servicii, efortu
rile principale au vizat in 
primul rînd dezvoltarea si 
diversificarea acestora, rit
mul de creștere urmînd să 
fie de 16 la sută în acest 
an fată de 1977. iar în do
meniul turismului si activi
tății hoteliere — lărgirea 
ariei de cuprindere a ac-

tiunilor întreprinse si dez
voltarea bazei materiale, 
îndeosebi ca urmare a mo
dernizării unor hoteluri cu 
o importantă capacitate de 
cazare.

Fără a mai intra în de
talii. se cuvine să mențio
năm că toate acestea si. de
sigur, multe alte fapte si
milare se înscriu firesc în 
coordonatele unei activități 
fructuoase desfășurate sub 
conducerea municipalității, 
ale unor preocupări perse-

înpartizării judicioase, 
funcție dă cerințe, a măr
furilor in rețea, vor fi ex
tinse si generalizate siste
mele de desfacere pe bază 
de autoservire. în 
legătură 
pecte a 
taliat și 
jelor — 
fecționarea lor din 
le mai ieftine si 
mal buna organizare a 
reintroducerii lor în circuit 
și terminind cu crearea

strînsă 
cu asemenea as- 
fost discutată de- 
problema 
incepind

am bala- 
cu con- 
materia- 

usoare.

bucurestean a 
1977 un volum 
cu 3,8 miliarde

comer-

• Tn 1980 volumul mărfurilor puse la 
dispoziția populației va fi cu peste 50 Ea 
sută mai mare decît în 1975 © Un amplu 
program de dezvoltare a rețelei comer
ciale și de servicii, între care construi

rea a 190 000 mp spații comerciale

verente, care, in continua
re, Vor trebui să fie si mai 
mult intensificate pentru a 
se asigura transpunerea 
exemplară in viată a sar
cinilor stabilite de condu
cerea partidului în dome
niul aprovizionării si ser
virii populației.

Un deziderat firesc, pen
tru împlinirea căruia — 
din perspectiva numeroa
selor observații si sugestii 
făcute de cetățeni — con
sfătuirea a desprins cu cla
ritate direcțiile principale 
de acțiune pentru perioada 
următoare. Pe bună drepta
te s-a relevat că. în contex
tul sporirii continue a vo
lumului f 
1980 va fi 
sută mai 
1975) este 
urmărească 
scurtarea drumului mărfu
rilor de la furnizori pînă 
la magazine, prezentarea 
lor în condiții si modalități 
cit mai atractive, promo
varea unor forme moderne 
de servire. în acest sens se 
vor lua măsuri pentru asi
gurarea cu precădere a fon
dului de marfă de la fur
nizori din Capitală sau (în 
cazul legumelor si al altor 
produse agroalimentare) 
din zonele limitrofe, se va 
acorda atenția necesară re

desfacerilor (în 
i cu peste 50 la 

mare decît în 
necesar să se 

îndeaproape

condițiilor pentru extinde
rea pe scară largă a con- 
teinerizării transporturilor.

Din dezbateri am reți
nut, de asemenea, o altă 
problemă care reclamă o 
abordare intr-o concepție 
nouă. Este vorba de creș
terea contribuției lucrăto
rilor din comerț la ridicarea 
ștachetei calității mărfuri
lor pe care le pun la dis
poziția cumpărătorilor. Pe 
drept cuvint s-a subliniat 
că exigenta lor poate și 
trebuie să fie o barieră de 
netrecut pentru produsele 
de calitate necorespunză- 
toare. iar cunoașterea exac
tă a cerințelor pieței — o 
condiție pentru orientarea 
producției, pentru înnoirea 
și modernizarea continuă 
a acesteia. Ceea ce presu
pune — așa cum s-a arătat 
în consfătuire — maximum 
de receptivitate si solicitu
dine din partea lucrătorilor 
comerciali, un permanent 
efort pentru cunoașterea 
temeinică a realității, a ce
rințelor și preferințelor 
cumpărătorilor.

Deziderate perfect reali
zabile. intrucît încă de pe 
acum se prefigurează si 
condițiile materiale nece
sare în acest scop, consfă
tuirea adoptind un amplu 
program de măsuri, care.

între altele, prevede o dez
voltare considerabilă a ba
zei materiale, modernizarea 
in ritm susținut a rețelei 
comerciale și de prestări de 
servicii. Bunăoară, progra
mul prevede construirea și 
darea în folosință. în urmă
torii doi ani si 
unei suprafețe 
care va insuma 
In felul acesta.
teaua comercială a Capita
lei va totaliza un milion de 
metri pătrați. revenind ast
fel la 1 000 de locuitori o 
suprafață de 508 mp. în ca
drul acestei acțiuni se va 
urmări în 
dotarea 
ciale a 
Berceni, 
Giulești, 
tari. De __ ___
amenajate noi unități co
merciale pe bd. 1 Mai, N. 
Titulescu, Calea Moșilor, 
șoseaua Ștefan cel Mare, 
șoseaua Mihai Bravu. Tot în 
această perioadă se va în
cheia acțiunea de redare în 
circuit a fostelor vaduri co
merciale. suprafața comer
cială recuperată alungind 
astfel la 70 mii mp pentru 
comerț si 15 mii mp pentru 
unitățile de prestări 
servicii. Totodată, 
modernizate peste 
unități comerciale, 
cu precădere pe 
centrale ale orașului.
vor efectua lucrări de ex
tindere și modernizare a 12 
piețe agroalimentare. altele 
noi urmind să fie construi
te în cartierele Titan. Dru
mul Taberei și Berceni; se 
va lărgi baza materială a 
turismului, capacitatea de 
cazare in hoteluri ciungind 
la neste 10 500 locuri.

Paralel cu preocupările 
pentru înfăptuirea unor a- 
semenea obiective, o aten
ție deosebită va fi acorda
tă pregătirii și perfecționă
rii personalului, urmărin- 
du-se ca investițiile făcute 
în acest scop să se regă
sească in imbunătățirea în
tregii activități de aprovi
zionare și servire a cetățe
nilor. Este o concluzie fi
rească pe care lucrătorii 
din aceste sectoare de acti
vitate vor trebui să o con
firme prin fapte.

PROGKAMUL 1
Telex
Roman-folleton : Familia Palllser 
Curs de limba spaniolă / 
Conceit distractiv
Carnet de reporter: Tinerii ci- 
mentiști
Ritmuri muzicale

jumătate, a 
comerciale

190 mii mp. 
în 1980. re

mod deosebit 
cu unităti comer- 
cartierelor Titan. 
Drumul Taberei, 

Bănoasa. Feren- 
asemenea. vor fi

de 
vor fi 

400 de 
situate 

arterele 
se

D. TÎRCOB

14,35
14,55 Bucureștiui necunoscut. Arhitecțl 

bucureșteni și operele lor
15,20 Omul și marea — documentar 
16,05 Clubul tineretului... la Porțile Za- 

randului
17,15 Agenda cultural-artistică
17.45 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret — Charles Chaplin
19,00 Sîntem cîntecul luminii. Spectacol 

pionieresc cuprinzînd selecțiuni din 
Festivalul cîntecului pentru șoimii 
patriei, pionieri și școlari, ediția 
1978, realizat de Consiliul național 
al Organizației pionierilor, în co
laborare cu Radioteleviziunea ro
mână și Uniunea compozitorilor 

19,30 Telejurnal
20,00
20.45

Teleenclclopedia
Film serial : „Om bogat, om sărac'
— seria I, episodul 1 
Telejurnal22,20

22,40 întîlnire cu satira și umorul
23,10 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00
20,25
20,45
21,30
21,50
22,55 închiderea programului

Desene animate 
Tinerii șl muzica lor 
Bijuterii muzicale 
Meridiane culturale 
Caseta cu Imagini

teatre
• Teatrul Național București (sala 
Mare) ; Căruța cu paiațe — 19, 
(sala Mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Program prezentat dc Compania 
de balet Murray Louis din S.U.A.
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(ia Ateneul Român) ; Concert de 
concerte, dirijor Mircea Cristescu
— 20, (la Sala Mică a Palatului) : 
După-amiezile muzicale ale tinere
tului — 18.
• Opera Română : Boema (spec
tacol extraordinar) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania —■ 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Adio, Charlie — 10,30, 
(sala Studio) ; Jocul — 19.
• Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : Noaptea păcălelilor — 
20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-1 de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă-

presiomsm și fovism la su
prarealiștii, ca și recursul 
la realitatea cea mai con
cretă pe care o poate oferi 
imaginea fotografică inte
grată ansamblului pictural 
coexistă in cadrul unei vi
zibile și foarte accentuate 
orientări spre realitățile și 
realizările cele mai de sea
mă ale României socialis
te. Diferentele individuale 
determinate de date tem
peramentale, de formație 
sau de apartenența la o 
anume generație contribuie, 
o dată mai mult, la configu
rarea unei imagini de an
samblu. Am intîlnit astfel 
fastuoasa violență cromati
că a compoziției lui Ion 
Pacea, ca și limbajul ex
presiv, paleta diferențiată, 
ostila narațiunii a compo
zițiilor lui Brăduț Cbvaliu, 
o armonioasă apropiere, cu 
sensibilitatea contempora
nă, de lumea rapsozilor 
populari în lucrarea lui 
Virgil Almășanu, ca și arti
cularea unor viziuni peisa
gistice limpezi și luminoase 
la Constantin Blendea, La- 
zăr Iacob sau Grigore Va- 
sile. Mai gravi în tematica 
abordată, Vasile Celmare 
sau Octav Grigorescu au 
creat lucrări în care o cer
tă monumentalitate coexistă 
cu o tratare picturală, sen
sibilă a suprafețelor. Rea
lizată in acorduri rare, cu 
intensități și surdine ale 
unor tonuri delicate. ..Cîn
tecul Iancului" de Traian 
Brădean sau compoziția 
semnată de Marius Cilie- 
vici, preocuparea lui Viorel 
Mărgineanu în domeniul 
investigării sugestiilor mi
raculoase ale culorii într-o 
compoziție cu inedite efec
te decorative, metaforele 
poetic-picturale create de 
Sabin Bălașa și Zamfir Du-

In filtrarea discretă a emo
ției. încrezători în forța e- 
motională a înfăptuirilor 
noastre ei le cîntă direct, 
readucindu-ni-le sub ochi 
cu întreg coeficientul lor de 
frumusețe si grandoare. Si 
n-ar fi decît să amintim 
aici (fără pretenția unei cu
prinderi exhaustive) lucră-

rile unor artiști ca Aurel 
Nedel. Sorin flfoveanu. 
Pavei Codită. Gh. I. Anghel. 
Mihai Bandac. Georgeta 
Năpărus. Gabriela Pătulea 
Drăguț, Ștefan Cîltia. Pe
tru Popovici. Florin Mitroi. 
Nicolae Groza. Val Gheor
ghiu. Marin Gherasim. So
rin Dumitrescu. Liviu Suhar. 
Gabriel Catrinescu. Ion Gri
gorescu. Lucian Masek. Ion 
Ressu etc.

Sala ..Tudor Arghezi" a 
Teatrului Național reunește, 
de asemenea, o bună parte 
a selecției de pictură. Pre
zenta pe simezele acestei 
expoziții a lucrărilor unor 
numeroși artiști din variate 
centre ale tării, ca si orien
tarea lor aproape exclusivă 
spre peisaj a transformat 
această a doua parte a ma
nifestării într-un cald e- 
logiu adus chipului nou al 
patriei. Fără a supralicita 
dimensiunile sau semnifica
ția lucrărilor, pictorii au 
articulat în cea mai mare 
parte a acestor imagini vi
ziuni peisagistice variate. 
Din lucrările semnate de 
Matilda Ulmu — a cărei ex
poziție personală a fost, cu 
puțin timp în urmă, deschi
să în aceeași sală, Horia 
Cucerzan, Mariangela Vlă- 
dulescu, 
nescu. 
Costin 
Ciocoiu. 
fiței. : 
desprinde 
rintă acordată

, Augustin Consti- 
Aurel Iacobescu. 

Neamtu. 
Costache

Eremia Profeta se 
aceeași prefe- 

peisaiuluL

Emil 
Aga-

Ion Musceleanu „PORTRET"

nașe” (sala Savoy) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Fotbal 
cu cîntec — 19,30.

cinema
• Cu stele in păr și lacrimi tn 
ochi : SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• întoarcerea fiului risipitor : 
CAPITOL — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20.30.
• Amintește-ți de mine : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Cîntă pentru mine : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MODERN — 9; 11.15; 13.30: 16;
18,15; 20,45, la grădină — 20,15.
• Doctorul Poenaru : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, Serial Năică — 9.
• Tentacule : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la gră
dină — 20,15, BUCUREȘTI — 8,45: 
11; 13,15; 15.30; 17,45; 20, FAVORIT
— 11.15; 15,45; 18; 20,15,--------------
CAPITOL — 2Q.30.
• Pirații din Pacific — 
morilor : VICTORIA — 
16; 19.

GRAdina

Insula co-
9,30: 12,30;

• Papillon (ambele serii) : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.
• Jandarmul se Însoară, Jandar
mul la plimbare — 9,45, Femeia in 
Lună — 14, Omul invizibil — 16,15, 
Gloria nu cîntă — 18,30, Babette 
pleacă la război — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Bugsy Malone : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.15.
• Program de desene animate :
DOINA — - - ----- -----
• Andrei 
15,30; 19.
e Ultima ____ ____
EXCELSIOR’ — 9; 11,15; ÎS
15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI — 
ÎL,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• împușcături sub clar de lună : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,46; 18; 20.
• Transamerlca Express s GRI- 
VIȚA — 9; 11,45; 14.30; 17.16; 20, 
AURORA — 8.45; 11,30; 14,45; 17; 
19,15, la grădină — 20, TOMIS — 
9; 11,30; 14,15; 16,45; 19.30. la gră
dină — 20,15.
• Jucăria : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Pentru patrie t BUCEGI — 9; 
12.15; 15,45; 19, FLACARA — 11,30: 
14,30; 18, Program pentru copii 
— 9.
• Un om cu „idei" t BUZEȘTI —

9,30; 11; 12,30; 14,15. 
Rubliov : DOINA

escapadă a Iul Olscn :
11,15; 13,30;~z~- ' 9;

în pofida inevitabilei varie
tăți legate de prezenta nu
merică a expozanților, cele 
mai multe dintre aceste 
lucrări sînt mărturii ale 
unof Stări afective declan
șate de un moment al rea
lității.

Mai puțin numeroasă, se
lecția de sculptură prezen
tată numai in sălile Dalles, 
prin caracterul ei cuprin
zător. sintetizind experiența 
artistice ale ultimului an de 
activitate, este prezidată de 
aceleași criterii calitative. 
Acest sector al expoziției în 
ansamblul său constituie, 
de asemenea. încă o modali
tate de afirmare si confrun
tare a valorilor. Ca si 
în manifestările anterioare, 
putem observa si acum a- 
celasi echilibru între direc
țiile fertile ale realismului 
vizual, si aspirația spre 
sinteză, spre simplitate, fie 
că este vorba de evocarea 
unor figuri ale istoriei 
precum Stefan cel Mare 

si 
Bu- 
Mi- 
an-

figuri ale 
i Ștefan cel

(de Paul Vasilescu 
Mihai Buculei) sau 
rebista (de Grigore 
nea), de o declarată 
corare în universul contem
poran al muncii la George 
Apostu („Tînără muncitoa
re la postul de comandă"), 
de evidențierea ritmului 
armonios al unei siluete 
(Silvia Radu. Mihai Bucu
lei. Rodica Stanca Pamfil). 
Ar trebui de asemenea men
ționate stiinta de a sonda 
ecourile adinei ale lem
nului la Ovidiu Maitec. 
Gh. Iliescu Călinesti sau 
Peter Balogh, armonia si 
sensurile echilibrului volu
metric atît de bine stăpînite 
de Aurelian Bolea, ritmul 
decorativ al compoziției 
Ioanei Kassargian. portre
tele realizate de Paul Va
silescu. Horia Flămîndu. 
Dumitru Pasima. Constantin 
Popovici. cu o fină intuiție 
a psihologiei modelului? Va
rietatea modalităților de ex
presie si a materialelor a- 
bordate 
sculptori 
Eftimie 
Axinte, 
Fleissig. 
Turcu, 
Lehel 
Bente 
cîteva 
prin
prin amploarea problema
ticii propuse si rezolvate.

Privind în contextul ac
tualului moment artistic si 

modalitățile cele 
de exprimare 
să contribuie 
unor preocu- 
cele mai ac- 

oic- 
să re-

în lucrările unor 
ca Radu Aftenie. 
Bîrleanu. Liana 

Doru Covrig. N. 
Dan Covătaru. Gh. 
Dinu Cîmneanu. 

Domokos, Tiberiu 
(pentru a cita doar 
nume) se remarcă 
bogăția de idei.

cultural, 
mai diferite 
nu fac decît 
la reliefarea 
pări dintre 

din domeniu.luale
turii si sculpturii, 
compună prin intermediul 
rezultatelor activității crea
toare desfășurată pe cu
prinsul întregii țări însăsi 
atmosfera artei noastre con
temporane.

Marina PREUTU

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20. VOLGA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,15.
• Eliberarea orașului Praga : 
ARTA — 9: 12,30; 16; 19.
• Gentleman Jim : DACIA — 9: 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ultima cină : COTROCENI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15.
• Profetul, aurul și ardelenii s 
LIRA — 15.30; 17,45; 20, la grădină 
— 20.
• Zmeul de htrtie : FERENTARI
— 10; 13; 16; 19.
• Eu, iu și ovidiu : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Urmăriți fără vină : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20, PARC HOTEL
— 20,15, GRADINA TITAN — 20,15.
• Acțiunea „Autobuzul" : PACEA
— 16; 18; 20.
• Aventurile Iul Robin Hood : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ediție specială I VIITORUL — 
15.30; 17.45; 20.
• Cine nu riscă nu cîștigă :
MIORIȚA — 9; 11; 13,15: 15,30;
11,45; 20.
« Rătăcire : POPULAR — 16; 18.
• Pledone, comisarul fără armă : 
MUNCA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• E atit de aproape fericirea : 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Aurel Vlaicu : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările și urările pe care ați binevoit 
a-mi adresa cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a Republicii Unite Ca
merun.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a reînnoi Excelentei Voastre 
dorința ca legăturile de solidaritate și cooperare frățească dintre țările 
noastre să se mențină și să se dezvolte.

Vă rog, domnule președinte, să fiți Încredințat de Înalta șl amicala 
mea considerație.

AHMADOU AHIDJO
Președintele 

Republicii Unite Camerun

Sosirea delegației Partidului 
de Stingă - Comuniștii din Suedia

Vineri, după-amiază a sosit la 
București delegația Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, 
condusă de Lars Werner, președintele 
partidului, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, efectuează o vizită în țara 
noastră. Din delegație fac parte Gun
nar Agren. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.S.C.S.. Ears

Cu privire la convocarea sesiunii C.A.LR.
La 27 iunie a.c. se vor deschide 

la București lucrările ședinței a 
XXXII-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

încheierea lucrărilor colocviului internațional 
„Contribuția UNESCO, prin invățămint și educație, 

la instaurarea unei noi ordini economice internaționale"
Vineri s-au încheiat lucrările co

locviului internațional „Contribuția 
UNESCO, prin învățămînt și edu
cație, la Instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale1', organizat 
la București de Comisia română 
pentru UNESCO, Academia de 
științe sociale șl politice și Ministe
rul Educației și învățămîntului.

Timp de trei zile, experți în pro
bleme legate de tema colocviului, din 
România și din țări reprezentînd 
diferite zone geografice ale lumii, au 
prezentat numeroase comunicări ști
ințifice, înfățișînd experiența dobin- 
dită de țările lor în direcția creșterii 
contribuției învățămîntului și educa
ției la instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, preocupare 
de cea mai mare actualitate pentru 
popoarele lumii. în ansamblul lor, 
comunicările au subliniat că in lume 
se mențin încă adinei decalaje în do
meniul învățămîntului și că mobili
zarea forțelor umane, prin educație, 
știință și cultură, joacă un rol deter
minant în instaurarea unei noi ordini 
internaționale. De asemenea, forma
rea de cadre naționale și utilizarea 
lor rațională pentru dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală consti
tuie cerințe de prim ordin pentru 
toate țările, cadrele devenind astfel 
baza indispensabilă a oricărui pro
gres, o necesitate de care depinde 
eficacitatea înfăptuirii programelor 
naționale și internaționale de dez
voltare.

Comunicările au relevat, de aseme
nea, că pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, im
perativ major al lumii contemporane, 
sint necesare eforturi neobosite din 
partea tuturor forțelor progresiste de 
pretutindeni. în rîndul acestora un 
rol important revenind tinerei gene
rații, .puternică forță a progresului și 
înnoirii lumii, care este vital intere
sată în realizarea unor profunde 
transformări ale societății umane, în 
asigurarea unui climat de pace, în 
lichidarea subdezvoltării, în făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Petterson, secretar al C.C. al P.S.C.S., 
și Karin Mansson, ziaristă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Virgil Cazacu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Musat. secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

în conformitate cu înțelegerea in
tervenită, ședința sesiunii se va des
fășura la nivelul șefilor de guvern 
din țările membre ale C.A.E.R.

Un larg ecou au avut în cadrul co
locviului comunicările prezentate de 
oamenii de știință români, care au 
pus în evidență concepția româneas
că a președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind noua ordine economică inter
națională. care se inspiră dintrjun 
înalt sentiment de responsabilitate 
față de destinele omului. Comunică
rile prezentate de experții noștri au 
relevat, totodată, că România, ea în
săși țară în curs de dezvoltare, acțio
nează ferm, alături de alte state, 
pentru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice' internaționale, care să asi
gure condiții ițe real progres pentru 
toate popoarele, și în primul rînd 
pentru cele mai puțin dezvoltate, ast
fel ca fiecare națiune să beneficie
ze de cuceririle civilizației contem
porane.

S-a subliniat că, în Republica So
cialistă România, dezvoltarea și mo
dernizarea învățămîntului, integrarea 
sa cu cercetarea și producția, afir
marea deplină a școlii de toate gra
dele ca principal factor de cultură și 
civilizație, educarea și pregătirea 
pentru muncă și viață a tinerei ge
nerații, corespunzător obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
Programul P.C.R., pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, constituie o preocupare de 
prim ordin a întregii societăți.

Concluziile colocviului și propune
rile formulate de participanți, care 
urmăresc intensificarea pe viitor a 
acțiunilor UNESCO și ale altor 
organizații internaționale, în direc
țiile care au constituit obiectul dez
baterilor, au fost adoptate de partici
panți, în consens, în ultima ședință 
a colocviului.

Schimbul de opinii și de experien
ță realizat in cadrul reuniunii a fost 
apreciat de către toți participants, 
pentru modul deschis și constructiv 
în care s-a desfășurat, pentru carac
terul științific, argumentat, în care 
au fost abordate problemele discu
tate.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R., o de

legație de activiști ai Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, condusă 
de Houska Lubomir. șef de sector la 
C.C. al P.C.C.. a făcut o vizită în 
tara noastră pentru schimb de expe
riență în perioada 13—16 iunie.

Delegația a avut întîlniri de lucru 
si convorbiri la Secția organizatorică 
a C.C. al P.C.R.. la Comitetul jude
țean Buzău al P.C.R., la comitetul 
pentru consiliile populare, la Comi
tetul de partid al sectorului 4 — 
București. De asemenea, oaspeții au 
vizitat obiective economice, sociale 
și culturale din municipiul București 
si județul Buzău.

Vineri, delegația de activiști ai 
P.C. din Cehoslovacia s-a întors in 
patrie.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

si Educației Socialiste. în sălile 
Muzeului Banatului din Timișoara 
s-a deschis vineri o expoziție de gra
vură contemporană din Belgia. La 
vernisajul expoziției au participat re
prezentant! ai municipalității, oameni 
de artă si cultură, un numeros public. 
Au fost de fată reprezentanți ai Am
basadei Belgiei la București.

★
Un grup de balerini de la Opera 

Română din București au plecat vineri 
în Italia. împreună cu Compania de 
balet clasic din Reggio Emilia, in- 
terpretii noștri îsi vor da concursul 
la 12 spectacole cu „Don fjuijote" 
de Minkus. Acompaniamentul va fi 
susținut de Orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Oradea, dirijată de 
Comei Trăilescu.

★
Vineri după-amiază, ambasadorul 

Republicii Federale Nigeria la Bucu
rești, Luke Salisu Momodu Osobase, 
a părăsit Capitala, încheindu-și mi
siunea în țara noastră. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 Iunie. în țară : Vremea în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă, 
mai ales în cursul după , amiezelor. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, izolat mai coborîte la 
început în nordul țării. Maximele vor 
fi cuprinse între 17 și 27 de grade, local 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. în 
București : Vreme în curs de încălzire 
ușoară. Cer schimbător. Vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Trofeul ziarului „Pravda“ din U.R.S.S.
TBILISI (prin telex). — Tradițio

nalul concurs internațional de atle
tism, dotat cu trofeul ziarului „Prav
da", organ al C.C. al P.C.U.S., se 
desfășoară, de această dată, în fru
moasa capitală a Gruziei — orașul 
Tbilisi. întrecerile ediției a XlV-a au 
început ieri. La diferitele probe mas
culine și feminine participă 150 de 
atleți din 20 de țări, precum și a- 
proximativ 700 de atleți sovietici din 
numeroase cluburi și asociații.

Firește, atenția publicului a fost 
stimulată de prezența pe pistele sta
dionului din Tbilisi a unor figuri de 
renume ale atletismului mondial — 
cum sînt alergătorul cubanez Juan- 
torena, sprinterul sovietic Borzov, 
sau discobola Faina Melnik — ca și 
de perspectiva unor întreceri spec
taculoase — cum va fi, de exem
plu, cea din proba feminină de 1500 
metri, în care se confruntă cunoscu
tele alergătoare românce Natalia 
Mărășescu și Maricica Puică, alături 
de sovietica Stîrkina. Interesantă 
pentru public este șl proba de triplu 
salt, la care sînt înscriși și sportivii

ZIUA NAȚIONALĂ ă REPUBLICII ISLANDA

Excelenței Sale Domnului KRISTJAN ELDJARN 
Președintele Republicii Islanda

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, am deosebita plăcere 
de a vă adresa sincere felicitări și cele mai calde urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul islandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GEIR HALLGRIMSSON 
Primul ministru al Republicii Islanda

îmi este plăcut să vă adresez, cu ocazia Zilei naționale a Islandei, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Călătorul care sosește pe mare la 
Reykjavik poate zări de la mare 
distanță un monument care domină 
orașul de pe una din cele mai 
înalte coline. Monumentul evocă un 
eveniment care s-a petrecut cu 
peste 1 100 de ani în urmă. în jurul 
anului 874, o expediție de vikingi, 
condusă de Ingolfur Arnarson, a 
plecat să caute pămînturi necunos
cute. într-una din zile, vajnicii 
navigatori au zărit la orizont o 
fișie de uscat. Potrivit unui vechi 
obicei scandinav, conducătorul ex
pediției a aruncat în mare bucăți 
de lemn, urmărind apoi calea lor 
spre uscat. Astfel relatează vechile 
saga islandeze întemeierea Reykja- 
vikului de către normanzi.

Astăzi, circa două cincimi din cei 
peste 200 000 de insulari locuiesc in 
Reykjavik. Această concentrare a 
populației în capitală este impusă 
de faptul că patru cincimi din te
ritoriul țării sînt acoperite de 
munți și ghețuri. Insula apare ca 
un vast edificiu de bazalt, în nu
anțe închise, punctat de cușmele 
albe ale ghețarilor sau de craterele 
vulcanilor. Vitregia naturii „insulei 
de gheață" i-a călit însă pe stră
nepoții vikingilor, determinînd an
gajarea lor totală pentru a trans
forma stîncile de bazalt în grădini 
roditoare. Ei au folosit, de aseme
nea, cu multă iscusință gheizerele, 
energia lor slujind azi la termofi- 
carea locuințelor și încălzirea nu
meroaselor sere, au construit fabrici 
de îngrășăminte, de ciment, de in
dustrie ușoară.

români Carol Corbu și Adrian Ghio- 
roaie. De asemenea, Mariana Suman 
își va pune astăzi candidatura la un 
loc fruntaș în proba de 800 metri.

în prima zi a concursului, spor
tiva româncă Natalia Mărășescu a 
ciștigat proba de 1 500 m cu timpul 
de 4’08”4/10, fiind urmată de coechi
piera sa Maricica Puică 4’09”4/10. Pe 
locul trei s-a clasat Zamira Zaițeva 
(U.R.S.S.) 4T0”. în proba de săritură 
în înălțime bărbați, atletul sovietic 
Vladimir Iașcenko a stabilit un nou 
record mondial cu performanta de 
2,34 m.

V. MIRONESCU

Două medalii de aur la Campionatele europene de box (tineret)
în capitala Irlandei s-au încheiat 

aseară campionatele europene de 
box pentru tineret. în finala catego
riei muscă, pugilistul român Radu 
Daniel a obtinut un apreciat succes 
învingindu-1 la puncte (cu o decizie 
de 5—0) pe Dimităr Gheorghiev (Bul
garia). rezultat care îi aduce titlul 
de campion continental.

Baza economiei insulei, bogăția 
sa principală, o reprezintă peștele. 
De sute și sute de ani, islandezii au 
făcut din pescuit îndeletnicirea lor 
principală. Cînd islandezii denu
mesc heringul „argintul mării", iar 
marea „mina de argint", nu este o 
simplă metaforă, ci simbolul unei 
realități vitale. Peștele sub orice 
formă — congelat, sărat, conservat, 
uscat, ulei de pește, făină de pește 
— constituie aproape 90 la sută 
din totalul exportului. Așa se ex
plică și dezvoltarea și moderniza
rea continuă a flotei și industriei 
pescuitului.

Vechile aspirații ale poporului 
spre libertate și progres, care și-au 
găsit întruchiparea in cucerirea 
deplină a independenței de stat la 
17 iunie 1944, stau la baza politicii 
de colaborare și înțelegere pe care 
Islanda o promovează pe arena in
ternațională.

Acesta este cadrul fertil în 
care se înscrie și evoluția continuu 
ascendentă a relațiilor de colabo
rare dintre România și Islanda și 
la care o contribuție de cea mai 
mare importanță a adus vizita pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o in această țară în 1970. 
Există desigur toate condițiile ca 
aceste relații să se dezvolte tot mai 
mult în viitor, în interesul reciproc 
al celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Radu BOGDAN

GIMNASTICA:
Un mare concurs 

internațional ia Șanhai
PEKIN 16 (Agerpres). — La Pa

latul sporturilor din Șanhai a Început 
vineri un mare concurs internațional 
de gimnastică, la care participă 
sportivi și sportive din Canada, R.P.D. 
Coreeană, R. A. Egipt, Franța, Japo
nia, Olanda, România și R.P. Chine
ză. Peste 18 000 de spectatori, prezenți 
în tribune, au aplaudat pe sportivii 
participanți cu prilejul festivității de 
deschidere a întrecerilor. Concursul 
a debutat cu întrecerile pe echipe.

Cea de-a doua medalie de aur pen
tru culorile sportive românești a fost 
cucerită de Ion Joița, care în finala 
categoriei semigrea l-a învins prin 
ko tehnic în repriza a treia pe An
dreas Pergamenter (R. D. Germană). 
Medalii de bronz au obtinut la ac
tuala ediție a campionatelor Stefan 
Imbre si Vasile Gîrgavu.

TELEGRAME EXTERNE
PHENIAN

Deschiderea unei expoziții românești de fotografii, 
cărți și discuri

PHENIAN 16 (Agerpres). — în ca
drul acțiunilor prilejuite de vizita 
pe care a întreprins-o în R. P. D. Co
reeană tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la Casa de cul
tură „Ciăllima" din Phenian a avut 
loc, în ziua de 13 iunie, deschiderea 
unei expoziții românești de fotogra
fii, cărți și discuri. La festivitatea de 
deschidere a expoziției, organizată 
sub auspiciile Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea și ale 
Asociației de prietenie coreeano-ro- 
mână, au fost prezenți Ce Hi Zăn,

Ambasadorul României în Lesotho 

și-a prezentat scrisorile de acreditare
MASERU 16 (Agerpres). — Regele 

regatului Lesotho, Moshoeshoe II, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România, Aurel 
Ardeleanu, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în regatul Le
sotho.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
ambasadorul român a transmis rege
lui Moshoeshoe II un mesaj cordial

U. R. S. s.

Lansarea navei cosmice „Soiuz-29“
MOSCOVA 16 (Ager- 

preș). — Agenția T.A.S.S. 
anunță că. in conformi
tate cu programul sovie
tic de cercetare a spa
țiului cosmic, la 15 iu
nie. ora 23,17, ora Mos
covei, in Uniunea So
vietică a fost lansată 
nava cosmică „Soiuz-29“, 
pilotată de un echipaj 
format din cosmonauta

Vladimir Kovalionok, 
comandantul navei, și 
Aleksandr Ivancenkov, 
inginer de bord.

Programul de zbor 
prevede cuplarea navei 
cu stația orbitală științi
fică „Saliut-6“ și conti
nuarea experiențelor si 
cercetărilor începute în 
timpul activității la bor
dul complexului „Sa-

Concursul atletic
Stadionul central din Bratislava a 

găzduit, la finele săptămînii trecute, 
cea de-a XlX-a ediție a tradițio
nalului concurs internațional „P.T.S.", 
organizat de ziarul „Pravda" — Bra
tislava, centrul de televiziune si ra
finăria „Slovnaft".

Desigur, pentru atleții europeni, e- 
venimentul a căpătat semnificații a- 
parte prin aceea că unora le-a ofe
rit ocazia de a-și • verifica forțele 
(poate și de a-și putea anticipa șan
sele) cu puțin înainte de campiona
tele continentale, programate în au
gust la Praga. Aceste semnificații nu 
au fost omise de nici una din rela
tările celor peste 100 de ziariști ceho
slovaci și din alte țări, acreditați la 
acest concurs. între reputații sportivi 
sosiți la Bratislava s-au aflat record
mani mondiali, olimpici și europeni.

în prima zi a competiției a avut 
loc festivitatea de premiere a celor 
mai bine clasați în ancheta între
prinsă de organizatori în rîndul spe
cialiștilor din toată lumea referitor 
la cei mai buni sportivi pe anul 1977 
la probele de sărituri (lungime, înăl
țime, prăjină, triplu). Fruntașii cla
samentelor : Rosemarie Ackermann 

președintele Asociației de prietenie 
coreeano-română, Kim Yong Sun, vi
cepreședinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, alte 
persoane oficiale coreene, precum și 
Dumitru Popa, ambasadorul țării 
noastre la Phenian.

în cuvîntările rostite de Kim Yong 
Sun și ambasadorul român a fost ex
primată satisfacția deplină pentru re
zultatele deosebit de rodnice ale vi
zitei efectuate în R. P. D. Coreeană 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
pentru Declarația comună și cele
lalte documente importante semnate 
cu prilejul vizitei.

de salut și urări de sănătate, precum 
și urări de progres și prosperitate 
poporului din Lesotho.

Mulțumind pentru mesaj, regele 
Moshoeshoe II a rugat să fie trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un călduros mesaj de salut și urări 
de sănătate, iar poporului român 
urări de progres și bunăstare.

în cadrul convorbirii cordiale care 
a avut loc âu fost evocate relațiile 
de colaborare dintre România și Le
sotho.

liut-Soiuz" de echipaje
le navelor cosmice „So- 
iuz-26“, „Soiuz-27“ șt 
„Soiuz-28".

Cosmonauta se simt 
bine, iar sistemele de 
bord ale navei funcțio
nează normal.

Vladimir Kovalionok 
și Aleksandr Ivancenkov 
au început îndeplinirea 
programului de zbor.

de la Bratislava
(R.D.G.) și, respectiv, Joao de Oli
veira (Brazilia).

în cele două zile de concurs s-au 
înregistrat o serie de performanțe re
marcabile, între care : 17,44 m la tri- 
plusalt (brazilianul Joao de Oliveira), 
21,79 m la aruncarea greutății băr
bați (Udo Beyer din R.D.G.), 5,62 m 
la săritura cu prăjina (polonezul Ko- 
zakiewicz), 68,10 m la aruncarea dis
cului (W. Schmidt din R.D.G.).

Dintre atleții noștri prezenți la a- 
cest concurs, precum și la cel anter 
rior , de la Ostrava, s-au remarcat 
Vasile Bichea și Antoaneta Iacob, 
care au ciștigat probele de 3 000 m 
obstacole și, respectiv, 1 500 m, deși 
nu cu timpi prea buni. La Bratislava, 
ei au făcut o frumoasă impresie prin 
maniera cu care s-au impus, în spe
cial Bichea — remarcabil pentru com
bativitatea și pentru tactica adoptată 
într-o cursă desfășurată pe o ploaie 
torențială, ce făcea aproape invizibile 
obstacolele de pe traseu. Cornelia 
Popa a ocupat locul al treilea la să
ritura în înălțime (cu 1,84), lipsind 
foarte puțin să cîștige locul înțîi...

Ion DUMITR1U

întregul nostru popor a urmărit cu viu interes și cu deplină apro
bare cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare 
populară din Capitală, organizată cu prilejul sărbătoririi a 130 de ani 
de la revoluția burghezo-democratică din 1848 și a trei decenii de ta 
naționalizarea principalelor mijloace de producție. Evocînd bogatele 
tradiții revoluționare ale poporului nostru, marile cuceriri dobîndite 
ca rezultat al luptei neistovite purtate de-a lungul secolelor pentru 
eliberare națională și socială, secretarul general al partidului a sub
liniat uriașa importanță a realizării egalității depline in drepturi intre 
toți fiii patriei — cucerire ce se află la Izvoarele forței de nezdrun
cinat a societății noastre.

Participanți activi la con* 
ducerea întregii vieți poli
tice. Este binecunoscut faptul că 
oamenii muncii din rîndul naționali
tăților conlocuitoare participă nemij
locit, alături și în strinsă imitate cu 
poporul român, la exercitarea puterii 
politice și la conducerea întregii vieți 
economico-sociale, că ei sînt repre- 
zentați și fac parte nemijlocit din 
absolut toate organele de partid și 
de stat, centrale și locale — de la 
Comitetul Central al partidului, 
Marea Adunare Națională și guver
nul țării pină la comitetele de partid 
și consiliile populare — precum și din 
organele de conducere ale Frontului 
Unității Socialiste, ale tuturor orga
nizațiilor de masă și obștești.

Adincirea continuă a democrației 
socialiste amplifică necontenit aceas
tă participare : astfel, sistemul demo
crației noastre muncitorești a asigu
rat perfecționarea cadrului care per
mite oamenilor muncii maghiari, ger-, 
mani, sirbi și de alte naționalități 
să-și spună cuvîntul și să ia hotăriri 
— în condiții de deplină egalitate a 
drepturilor șl răspunderilor cu tova
rășii lor de muncă români — la 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, for suprem de conducere a 
unităților economico-sociale, precum 
și în consiliile oamenilor muncii ale 
centralelor, întreprinderilor și insti
tuțiilor. Integrate organic acestui sis
tem, Consiliile oamenilor muncii a- 
parținind naționalităților conlocuitoa
re asigură atragerea intensă și parti
ciparea activă a acestora la condu
cerea vieții sociale. îsi aduc con
tribuția, prin întreaga lor activitate, 
Ia soluționarea unor probleme speci
fice. în acest sens, sînt revela
toare recentele plenare ale con
siliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană 
la care a participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu care prilejuri au fost 
dezbătute aprofundat problemele ri
dicate in plenarele consiliilor jude
țene ținute anterior.

Temeliile economice ale 
egalității în drepturi. De- 
cretind prin lege și urmărind 
cu hotărîre deplina egalitate în 
drepturi a tuturor cetățeni’or 
tării, fără deosebire de naționalitate, 
partidul nostru a pornit de Ia ade
vărul confirmat de istorie, că drep
turile si libertățile politice sint 

cu adevărat viabile, trainice doar 
dacă se sprijină pe o bază econo
mică solidă, dacă toți membrii so
cietății au posibilitatea să benefi
cieze. în egală măsură, de roadele 
dezvoltării economice a tării. Nu 
poate exista o reală egalitate fără 
accesul egal la binefacerile civili
zației. Este, de pildă, știut că 
România burghezo-moșierească s-a 
„distins" nu numai printr-o situație 
generală de gravă înapoiere econo
mică, ci și prin flagrante inegalități 
în dezvoltarea diferitelor zone ale 
țării. în timp ce 80 la sută din puțina 
industrie pe care o avea la sfîrșitul 
deceniului patru era concentra
tă în numai șase județe ale țării, 
alte 20 de județe nu dispuneau, îm
preună. decit de 6 la sută din to
talul fondurilor fixe din economia 
națională. Despre ce reprezentau „in
stalațiile industriale" din aceste nu
meroase zone, „eminamente agrare", 
vorbește clar faptul că, în fostele 
județe Ciuc și Odorhei, de pildă, care 
formează, în mare, actualul județ 
Harghita, existau în 1935 doar vreo 80 
de joagăre de cherestea, peste 200 de 
mori țărănești, aproape 40 de ateliere 
pentru prepararea produselor lactate 
și cîteva făbricuțe de țiglă și cără
midă.

Realitățile economico-sociale obiec
tive ale tării noastre atestă grija stă
ruitoare a partidului nostru pentru ca, 
în cadrul general al dezvoltării în
tregii târî, să se asigure eresterea 
economică mai puternică a județelor 
rămase in urmă, inclusiv a celor cu 
populație din rîndul naționalităților 
conlocuitoare. Astfel. în timp ce pe 
ansamblul economiei producția in
dustrială a sporit în primii doi ani 
ai cincinalului cu 25,4 la sută, jude
țul Covasna a înregistrat un spor de 
35,8 la sută, județul Harghita — 30.3 
la sulă, județul Sălaj — 54,5 la sută.

Această orientare este întru totul 
valabilă pentru absolut oricare din 
sectoarele vieții economico-sociale — 
agricultură, transporturi, comerț, o- 
crotirea sănătății. De pildă, în ce 
privește creșterea gradului de urba
nitate, se poate arăta că în vreme ce 
numărul apartamentelor pe ansam
blul țării a sporit în cincinalul trecut 
cu aproape 54 la sută față de anii 
1966—1970, în județul Harghita s-a 
realizat o creștere de peste 170 la 
sută : circa 116 la sută in Sălaj ; a- 
proximativ 105 Ia sută în județul Co
vasna ; peste 81 Ia sută în județul 
Satu Mare etc.

Pentru înflorirea 
spirituale. Deosebit

vieții
conclu

dentă este preocuparea partidului 
nostru, in cadrul politicii de dezvol
tare culturală a întregului popor, 
pentru asigurarea celor mai largi po
sibilități pentru înflorirea vieții spi
rituale a naționalităților conlocui
toare.

De pildă, în ce privește dezvoltarea 
învățămîntului de toate gradele în 
limba maternă, se cuvine subliniat 
că în învățămîntul cu limba maghia
ră, ponderea orelor în limba mater-
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nă este de peste 76 la sută în învăță
mîntul primar, aproape 84 la sută în 
învățămîntul gimnazial și între 59—70 
la sută, în funcție de profil. în învă- 
țămîntul liceal. Statul asigură pregă
tirea personalului didactic pentru în
vățămîntul în limbile naționalităților 
conlocuitoare, acordă gratuit manuale 
școlare pentru toți copiii, burse, 
locuri în cămine etc.

Viața spirituală a naționalităților 
conlocuitoare este întregită de edita
rea unui mare număr de lucrări — 
numai in 1977 au apărut circa 315 
lucrări într-un tiraj de aproape 2,665 
milioane exemplare — crearea unei 
largi rețele de ziare și reviste — 
peste 60 de publicații — instituții da 
cultură (teatre, case de cultură, edi
turi etc.), asigurarea unui număr 
însemnat de ore de emisiune în pro
gramele radioului și televiziunii.

O deosebită preocupare manifestă 
partidul nostru pentru cultivarea tra
dițiilor si obiceiurilor naționalităților 
conlocuitoare, a creațiilor lor folclo
rice. la fel ca ale ponorului român, 
pentru conservarea si valorificarea 
obiectelor de artă populară în muzee, 
expoziții etc. Desfășurarea primei 
ediții a Festivalului national „Cîn- 
tarea României", la care au partici

pat peste 3>700 de formații artistice 
ale naționalităților conlocuitoare, a 
evidențiat pregnant cu cîtă vigoare 
înfloresc în tara noastră si arta si 
cultura acestora — parte integrantă 
a patrimoniului spiritual comun al 
României socialiste.

Toate aceste fapte reprezintă 
confirmarea de netăgăduit a a- 
precierii secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care sublinia recent 
că România se numără printre pu
ținele țări care a rezolvat intr-un 
mod democratic, umanist, problema 

natională si că ar fi de dorit ca toate 
naționalitățile, din toată lumea, să 
dispună cel puțin de aceleași drepturi 
de care dispun cetățenii de alte națio
nalități din țara noastră.

Probleme proprii, de com
petența și răspunderea fie
cărui partid comunist.Incon_ 
cepția partidului nostru, rezolvarea 
deplină, de esență și multilaterală, a 
problemei naționale are o deosebită 
însemnătate atît pe plan intern, pen
tru unirea forțelor întregului popor 
în opera de construcție socialistă, de 
făurire a propriei bunăstări. cît și 
pe pian international.

Așa cum se știe, dezvoltarea isto
rică a făcut că în timp ce pe terito
riul României s-au așezat. în strinsă 
conviețuire, naționalități conlocuitoa
re — maghiari, germani, sîrbi și alții 
— tot astfel să existe șl oameni ai 
muncii de naționalitate română în ță
rile vecine. Pornind de la aceste rea
lități. partidul nostru a subliniat și 
subliniază că prin asigurarea unor 
condiții de reală egalitate, de dezvol
tare economică și înflorire cultural- 
spirituală, naționalitățile pot $1 tre

buie să constituie factori de întărire, 
adincire si consolidare a legăturilor 
prietenești, de frăție si solidaritate 
dintre țările noastre. Este ideea ex
pusă cu claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintarea de la marea 
adunare populară, in care secretarul 
general al partidului nostru a subli
niat că existenta acestor naționalități 
cere să se acționeze si mai stăruitor 
pentru întărirea prieteniei dintre po
poarele si tarile noastre, pentru adin
cirea colaborării multilaterale si soli
darității reciproce.

în acest context, tovarășul Nicolae

Ceausescu a evocat relațiile bune, 
frățești, dintre România si Ungaria, 
subliniind că „existenta unei naționa
lități române în Ungaria si a unei 
naționalități maghiare în România 
trebuie să contribuie la cimentarea și 
mai puternică a prieteniei si frăției 
dintre cele două popoare vecine". 
Fără îndoială, aceasta corespunde in
tereselor construcției socialiste in am
bele țări, progresului continuu al po
poarelor noastre, cauzei generale a 
prieteniei, solidarității și unității ță
rilor socialismului, înțelegerii și cola
borării internaționale.

Desigur, această dimensiune Inter
națională nu afectează cu nimic fap
tul că, în fiecare tară, problema na
țională este o problemă internă, de 
competenta factorilor de conducere 
suverană a statului. Problema națio
nală este una din componentele or
ganice ale dezvoltării societății din 
țara respectivă — iar rezolvarea ei 
revine, firesc, partidelor comu
niste și guvernelor din fiecare 
tară — așa cum acestora le reyine 
în mod integral si exclusiv sarcina 
soluționării tuturor celorlalte proble
me ale dezvoltării sociale, fie că este 
vorbă de sfera economiei, culturii, 
învățămîntului, democrației etc.

Este concepția, de înaltă principia
litate, afirmată cu atita claritate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la adu
narea populară din Capitală, unde a 
subliniat că este de competenta si 
răspunderea exclusivă a fiecărui 
partid comunist, în calitatea sa de 
forță politică conducătoare a socie
tății. să rezolve problema naționali
tăților din propria tară. Este o sar
cină ce revine statului respectiv, fie
cărui popor — din care fac parte 
Si naționalitățile conlocuitoare si 
care, tocmai pe baza egalității în 
drepturi, contribuie la soluționarea 
justă a problemelor ce apar, la întă
rirea continuă a coeziunii si progresul 
multilateral al întregii societăți. Po
porul. care include si naționalitățile 
conlocuitoare. este creatorul propriei 
șale istorii, oamenii muncii, actionînd 
in strinsă unitate, își făuresc îm
preună destinul comun. în acest 
sens. Partidul Comunist Român nu 
a considerat niciodată că problemele 
naționalității române din țările 
vecine, ca. de pildă, din Ungaria. 
Iugoslavia etc., ar trebui soluționate 
la București, ci apreciază că a- 
cestea sânt de resortul propriu al 
partidelor comuniste si muncitorești 
din aceste țări, găsindu-si rezolvările 
la Budapesta. Belgrad etc. La fel. 
problemele naționalităților maghiară, 
germană, iugoslavă nu îsi pot găsi 
soluționare la Budapesta. Berlin sau 
Bonn, ori Belgrad, ci sint re
zolvate la București. de către 
partidul si poporul român, prin orga
nismele profund democratice pe care 
le avem si în care sînt larg repre
zentate naționalitățile conlocuitoare.

Justețea acestei poziții decurge din 
faptul că ea respectă întru totul prin
cipiile de bază ale relațiilor dintre 
țările socialiste, care presupun res
pectul suveranității si independentei 
naționale, neamestecul în treburile 
interne, egalitatea în drepturi, grija 
pentru întărirea solidarității și unită
ții. Partidul nostru nu va folosi nici
odată existenta naționalității ro
mâne pe teritoriul diferitelor state 
pentru a se amesteca în treburile lor 
interne — și nici nu admite nimănui 
să folosească problema naționalități
lor pentru a se amesteca, în vreun 
fel, in viața internă a țării noastre.

Nu este greu de înțeles că dacă 
această normă esențială ar fi încăl
cată, dacă s-ar deschide poartă unor 
imixtiuni reciproce — aceasta nu ar 
servi întru nimic cauzei prieteniei și 
solidarității, ci, dimpotrivă, ar sluji 
numai cercurilor reacționare, pescui
torilor în ape tulburi.

0 preocupare constantă 
— întărirea continuă a fră
ției și unității celor ce mun
cesc Experiența istorică a demon
strat din plin că abordarea nejustă a 
problemei naționalităților, naționalis
mul și șovinismul de orice fel, pro

prii claselor exploatatoare, au lovit 
întotdeauna în interesele reale ale 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, au fost folo
site de cercurile reacționare străine 
pentru a dezbina și învrăjbi pe oa
menii muncii, pentru a-și înfăptui 
în acest fel mai lesne politica de do
minație și asuprire. A nu permite 
prin nimic reînvierea unor asemenea 
manifestări, a nu le crea în nici un 
fel teren de apariție este, fără îndo
ială, un imperativ al dezvoltării con
strucției socialiste și solidarității in
ternaționale.

Tocmai răspunzînd exemplar aces
tui imperativ, secretarul general 
al nartidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia în cuvintarea sa 
că este de datoria noastră, a fiecăruia 
să apărăm ca pe ochii din cap frăția 
Si unitatea celor ce muncesc, combă- 
tind si lichidind tot ceea ce poate 
alimenta naționalismul si șovinismul, 
prejudecățile si concepțiile retro
grade cultivate în trecut de clasele 
dominante. luînd poziție fermă, 
deschisă față de întrecerile cercu
rilor reacționare străine de a deni
gra politica națională a partidu
lui si statului. Cu prea multe jertfe 
au fost dobîndite cuceririle revoluțio
nare ale oamenilor muncii români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități în lupta pentru înflo
rirea patriei socialiste, ca să putem 
admite lezarea acestor cuceriri, în 
rîndul cărora deplina egalitate în 
drepturi a tuturor fiilor patriei se în
scrie ca o cucerire istorică, măreață 
victorie a socialismului. Orice insti
gări de șovinism si naționalism au 
fost și vor fi respinse cu fermitate 
de toți fiii României socialiste, indi- 

• ferent de naționalitate, string uniți 
în jurul forței politice conducătoare 
— Partidul Comunist Român, apără
tor consecvent si nesovăitor al inte
reselor fundamentale ale întregului 
nostru popor.

Succesele istorice obținute în cela 
trei decenii de construcție socialistă 
sînt rodul muncii unite a întregului 
popor, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate — 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități — si ele sînt în 
folosul tuturor cetățenilor României 
socialiste, fără excepție. Tocmai a- 
ceasta asigură o temelie de nezdrun
cinat solidarității frățești a tuturor 
celor ce muncesc din patria noastră. 
Beneficiind de depline drepturi ci
vice. de bunăstarea și demnitatea a- 
sigurate de societatea noastră socia
listă, oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate sînt deopotrivă 
fiii acestui pămînt. consideră pe 
drept România patria lor comună și, 
în numele acestei convingeri nestră
mutate. îsi consacră întreaga energie 
creatoare înfloririi ei, pe deplin în
credințați că în acest fel își făuresc 
viitorul fericit și luminos la care nă
zuiesc.

Ioan ERHAN
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Puternic ecou internațional al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 

Elena Ceaușescu în Marea Britanie
Vizita de stat pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re

publicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat-o, la invitația Maiestății Sale regina Elisabeta a Il-a și a du
celui de Edinburgh în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, a trezit un larg ecou in numeroase țări ale lumii.

Presa, radioteleviziunea și celelalte mijloace de informare în masă 
au reliefat semnificațiile majore ale evenimentului atît în ce privește 
dezvoltarea relațiilor româno-britanice, cit și pe plan internațional. 
Relevindu-se faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primul șef 
de stat al unei țâri socialiste care a întreprins o vizită de stat in 
Marea Britanie la invitația suveranei acestei țări — se subliniază că 
aceasta ilustrează o dată în plus prestigiul de care se bucură peste 
hotare președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, persona
litate proeminentă a vieții politice internaționale, om politic de seamă 
al timpurilor noastre.

Informînd despre sosirea la Lon
dra a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și relevînd ceremonialul întîmpină- 
rii înaltului oaspete de regina Eli
sabeta a Il-a, agenția T.A.S.S. se 
oprește asupra convorbirilor oficiale 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru James Callaghan, 
scoțînd în evidență că agenda aces
tora a inclus probleme ale situației 
din Orientul Mijlociu. Rhodesia, Ci
pru și Cornul Africii, precum si pro
bleme ale securității europene. Pre
ședintele român și premierul brita
nic, continuă agenția, au semnat o 
Declarație comună in care se relevă 
că a avut loc un larg schimb de opi
nii in legătură cu evoluția relațiilor 
româno-britanice.

T.A.S.S. a informat, de asemenea, 
despre primirea de 
Nicolae Ceaușescu a 
tanic al comerțului, 
ca și a grupului de 
ceri britanici, cu care a discutat 
probleme ale lărgirii colaborării e- 
conomice între România și 
Britanie. Sînt menționate, in 
text, acordurile semnate de 
prinderi românești cu mari 
britanice ca Rolls Royce și 
Aerospace.

într-o corespondență din Londra, 
agenția CHINA NOUA subliniază 
primirea grandioasă de la Gara Vic
toria, informează despre interviul a- 
cordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ziarului „The Guardian", 
preluind largi extrase din aprecieri
le șefului statului român cu privire 
la situația internațională actuală. 
După ce ilustrează poziția construc
tivă a țării noastre privind modali
tățile de soluționare pașnică a situa
țiilor conflictuale din Africa și din 
alte zone ale lumii, agenția eviden
țiază faptul că, în interviu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reafirmă poziția 
României de promovare a unei poli
tici de deplină independență, consi
derând că păstrarea și consolidarea 
independenței! naționale a României, 
ca și a oricărui stat de altfel, con
stituie o cerință obiectivă pentru co
laborarea internațională, pentru pa
cea in întreaga lume.

Agenția iugoslavă de știri TANIUG 
remarcă „marea importanță politică 
și economică" a vizitei de stat a pre
ședintelui României în Marea Brita
nie. După ce informează despre 
principalele momente ale vizitei, a- 
genția insistă asupra conținutului 
Declarației comune româno-britani
ce, arătînd că cele două țări atribuie 
..o importanță deosebită sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, care se des
fășoară la New York. Ele și-au ex
primat speranța că această sesiune 
va deschide noi perspective în abor
darea problemei dezarmării". Româ
nia și Marea Britanie — continuă 
agenția — relevă „necesitatea urgen
tă a progresului în domeniul dezar
mării și elaborării unei strategii 
puse de acord — care să conducă in 
cele din urmă la dezarmarea gene
rală și completă, îndeosebi la dezar
marea nucleară". Pronunțindu-se 
pentru consolidarea in continuare a 
procesului destinderii, părțile au ex
primat, totodată — subliniază Taniug 
— „dezamăgirea că rezultatele re
centei reuniuni de la Belgrad au fost 
mai puțin satisfăcătoare decît se 
aștepta". Ele au relevat „importanța 
pregătirii temeinice a următoarei 
reuniuni de la Madrid, pentru a asi
gura ca această reuniune să dea un 
nou impuls întăririi Încrederii, secu
rității și cooperării în Europa". Agen
ția iugoslavă subliniază, de aseme
nea, că, la încheierea vizitei, „au 
fost semnate numeroase 
privind 
nică și 
țări, o 
acordul 
perarea 
industriei aeronautice".

Cotidianele „NEPSZABADSAG". 
„MAGYAR HIRLAP" și alte ziare 
din R.P. Ungară și-au informat, la 
rindul lor, cititorii despre principa
lele momente ale vizitei, relevînd că, 
în cadrul convorbirilor oficiale, s-a 
procedat la un schimb de păreri 
asupra dezvoltării în continuare a 
relațiilor româno-britanice, subliniin- 
du-se cu precădere perspectivele 
adincirii raporturilor economice bi
laterale, precum și asupra unor pro
bleme internaționale de interes co
mun. Posturile de radio și televiziune 
ungare au prezentat aspecte ale 
vizitei șefului statului român in 
Marea Britanie.

Despre desfășurarea vizitei de stat 
a președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în Marea 
Britanie au informat, de asemenea, 
ziarele din Republica Democrată» 
Germană. „NEUES DEUTSCHLAND" 
a inserat știri privind desfășurarea 
vizitei și convorbirile cu primul mi
nistru James Callaghan. Cotidianul 
„BERLINER ZEITUNG" a relevat că 
„președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a examinat împreună cu 
primul ministru britanic, Callaghan, 
situația din Orientul Mijlociu, Rho
desia, Cornul Africii, precum și pro
bleme ale securității europene". 
Posturile de radio din R.D.G. au di
fuzat știri despre desfășurarea re
centului dialog la nivel înalt româno- 
britanic.

Informînd despre vizită, ziarul 
bulgar „RABOTNICESKO DELO" a 
reliefat temele convorbirilor româno- 
britanice la nivel înalt, subliniind că 
în centrul acestora s-au aflat dez
voltarea relațiilor Est-Vest și exami
narea modalităților 
laborării economice 
tre cele două țări.

Agenția cubaneză 
NA, calificînd vizita drept „i

către tovarășul 
ministrului bri-
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Poziția României-contribuție de seamă 
la soluționarea problemelor majore 

care confruntă omenirea
Un articol din ziarul argentinian „Clarin"

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — Ziarul argentinian de largă circu
lație „Clarin" a publicat un amplu articol consacrat gindirii politice a

portant imbold pentru relațiile din
tre cele două țări, în primul rînd pe 
plan comercial", scrie : „Legăturile 
economice româno-britanice au înre
gistrat un moment de deosebită în
semnătate în 1975. cu prilejul con
vorbirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru de 
atunci, Harold Wilson. Cu acel pri
lej, cele două personalități au fixat 
obiectivul de a realiza o creștere de 
două ori și jumătate a volumului co
merțului bilateral, intenție care tre
buie să se concretizeze pînă în anul 
1980. De atunci, s-a înregistrat o 
puternică intensificare a volumului 
schimburilor româno-britanice și, 
deja, acest volum s-a dublat în 1977, 
cu toate că mai rămîneau trei ani 
pentru realizarea obiectivului trasat 
în urmă cu doi ani“.

AGENȚIA CENTRALA TELEGRA
FICA COREEANA a pus accentul in 
relatările sale despre vizită asupra 
răspunsului dat de președintele 
Nicolae Ceaușescu corespondentului 
diplomatic al ziarului „The Guar
dian" cu privire la necesitatea reuni- 
ficării pașnice a nordului și sudului 
Coreei.

Ziarul „L’UNITA", organul Parti
dului Comunist Italian, a publicat o

Posturile de televiziune din această 
tară au prezentat imagini filmate de 
la sosirea la Londra. însoțite de co
mentarii în care au fost subliniate 
principiile politicii externe a Româ
niei. eforturile șefului statului ro
mân de a dezvolta relații de colabo
rare si înțelegere cu toate țările lu
mii. indiferent de orînduirea lor so
cială.

Cotidianul olandez de mare tiraj 
„N.R.C.-HANDELSBLAD" a publicat 
pe prima pagină un articol referitor 
la sosirea la Londra a înaltilor oas
peți români. în care remarcă primi
rea cu totul deosebită ce le-a fost 
rezervată, faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este primul șef de stat al 
unei țări socialiste căruia i-a fost 
rezervat un asemenea ceremonial. 
Articolul este însoțit de o fotografie, 
care îl înfățișează pe președintele 
Nicolae Ceaușescu trecînd în revistă 
garda de onoare aliniată 
Victoria din Londra.

„Președintele României. 
Ceaușescu, a sosit marți în ___
Regina Elisabeta a Il-a si prințul 
Philip au întîmpinat pe oaspeți la 
gara Victoria, în mod deosebit de 
călduros. Sosirea președintelui 
Ceausescu a reprezentat cel mai mare 
eveniment al Londrei din acest an, 
atrăgînd mulțimi de oameni pe stră
zile capitalei" — astfel își începe re
portajul său despre vizita șefului sta
tului român în Marea Britanie ziarul 
suedez „SVENSKA DAGBLADET". 
Ziarul scoate apoi în evidentă faptul 
că „Anglia are relații prietenești 
cu România si în raporturile dintre 
cele două țări nu '.există practic 
probleme".

Vizita distinșilor oaspeți români a 
fost pe larg ilustrată si în paginile 
principalelor cotidiane finlandeze. 
Arătind că „vizita se înscrie in ca
drul acțiunilor pe plan internațional

la gara

Nicolae 
Anglia.

Revista presei internaționale
corespondentă din Londra în care 
scrie : „Continuîndu-și intensul său 
program de activități internaționale, 
președintele Nicolae Ceaușescu a fă
cut o vizită în Anglia, căreia i se 
acordă un interes deosebit. în spe
cial datorită semnificației pe care o 
are în cadrul dezvoltării ascendente 
a colaborării economice dintre cele 
două țări". Pentru ilustrare, ziarul 
citează aprecieri ale unor înalte per
sonalități britanice, care au caracte
rizat vizita de stat a președintelui 
Republicii Socialiste România în 
Marea Britanie drept „o nouă etapă 
in dezvoltarea relațiilor lor econo
mice", „un impuls pentru un nivel 
nou, superior, al comerțului și pen
tru un grad mai avansat al cooperă
rii industriale", „un important pas 
înainte, o piatră de hotar in dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări".

Ziarele franceze au reflectat pe 
larg vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Marea Britanie. 
Organul Partidului Comunist Fran- 

„L’HUMANITE", după ce pre
zintă programul vizitei, subliniază 
accentul pus în cadrul convorbirilor 
româno-britanice pe extinderea coo
perării în domeniile aeronauticii și 
transporturilor. „LE MONDE" a evi
dențiat primirea excepțională re
zervată șefului statului român, rele
vînd faptul că „oficialitățile engleze 
au acordat o importanță deosebită 
vizitei președintelui Ceaușescu, a 
cărui politică externă independentă 
este apreciată în Marea Britanie". 
„LE FIGARO" a remarcat, la rindul 
său, primirea deosebită rezervată 
înalților oaspeți români, „primiți cu 
tot ceremonialul vizitelor oficiale in 
Marea Britanie". Ziarul a informat 
pe larg despre conținutul convorbiri
lor oficiale, vizitele lâ întreprinde
rile aflate în strânse relații de colabo
rare cu România, precum și acor
durile și înțelegerile încheiate în 
domeniile economic, comercial și 
cultural. Primirea cu totul deosebită 
făcută în capitala britanică distinși
lor oaspeți români a fost relevată, 
de asemenea, de cotidianul francez 
„LES ECHOS".-

„Este pentru prima dată 
un șef de stat al unei 
socialiste a fost primit la Lon
dra cu cele mai înalte onoruri" — 
relevă, la rindul său, ziarul elvețian 
„NEUE ZURCHER ZEITUNG". „O 
vizită de importanță politică", adaugă 
cotidianul „VATERLAND" din ace
eași tară, care subliniază „politica 
independentă a României și acțiunile 
șefului statului român pe linia rezol
vării conflictelor dintre state pe 
cale pașnică". Articole cu aprecieri 
asemănătoare au apărut si in coti
dianele elvețiene „JOURNAL DE 
GENEVE" Si „DER LANDBOTE".

cez,

ci nd
țări

ale președintelui Nicolae Ceaușescu", 
ziarul „HELSINGIN SANOMAT" co
mentează elogios politica externă a 
tării noastre. Același ziar inserează 
o fotografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu împreună cu regina Elisa
beta a Il-a. purtînd urmă torul text: 
„Președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu. i s-a făcut cea mai stră
lucitoare primire rezervată unui li
der al unei țări socialiste. Regina 
Elisabeta a Il-a s-a aflat Printre cei 
care l-au întîmpinat". U'n alt măre 
cotidian finlandez, „TURUN SANO
MAT", publică o fotografie de mari 
dimensiuni de la sosirea în capitala 
Marii Britanii, sub care se men
ționează : „Pentru prima dată, 
președintele României. Nicolae 
Ceausescu, a sosit marți într-o vizită 
oficială de patru zile în Anglia". 
Cotidianul „DEMARI" relevă. între 

. altele : „Politica externă indepen
dentă a României este strîns legată 
de politica ei de independență eco
nomică și comercială", tn con
text, ziarul subliniază importanța 
acordurilor economice româno-brita
nice semnate cu prilejul vizitei. Or
ganul Partidului Comunist din Fin
landa. ..KANSAN UUTISET". rele
vînd. la rindul său. importanta deo
sebită a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu. subliniază că problemele 
economice si comerciale au dominat 
agenda convorbirilor oficiale de la 
Londra. Cotidianul „SUOMENMAA" 
a publicat o corespondentă din capi
tala britanică, în care a informat pe 
larg despre ceremonia sosirii înaltilor 
oaspeți români, și a reluat pasaje din 
interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu corespondentu
lui diplomatic al ziarului „The Guar
dian", „UUSI SUOMI" a publicat, 
de asemenea, articolul intitulat 
„Străduințele unui patriot", înso
țit de o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
„Ca șef de stat al României. Nicolae 
Ceaușescu a condus personal raportu
rile tării sale cu celelalte state. în 
afara garantării neatirnării țării. 
Nicolae Ceaușescu a făcut România 
cunoscută in lume, a ridicat presti
giul ei".

Ziarul danez „AKTUELT" a con
sacrat vizitei de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Marea Britanie 
un amplu articol însoțit de o foto
grafie înfățișînd pe distinșii soli ai 
poporului român. Evocind prodigioasa 
activitate internațională a 
telui Nicolae Ceaușescu. 
apreciază 
tatea politicii externe 
inspirată de președintele 
Ceaușescu. „BERLINGSKE 
DE" și-a informat, la rindul 
titorii despre semnificațiile 
într-un articol însoțit de o fotografie

președin- 
articolul 

dinamismul și originali- 
românești, 

Nicolae 
TIDEN- 
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vizitei

care îl prezintă pe președintele 
Nicolae Ceaușescu salutînd pe locui
torii Londrei adunați pentru a-i ura 
bun venit în Marea Britanie, de-a 
lungul traseului de la gara Victoria 
pînă la Palatul Buckingham.

Cel mai mare organ de presă por
tughez, „DIARIO DE NOTICIAS", 
apreciază că vizita în Anglia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu si a 
tovarășei Elena Ceaușescu „constituie 
un eveniment semnificativ, favorabil 
înțelegerii și cooperării internațio
nale". Televiziunea din Portugalia a 
transmis ample imagini de la cere
monia sosirii. în timp ce posturile 
de radio din această tară au informat 
despre momentele principale ale vi
zitei. într-un amplu comentariu, te
leviziunea a relevat importanța deo
sebită a vizitei atît pentru dezvol
tarea raporturilor bilaterale, cit și 
pentru profundele ei semnificații pe 
plan international. Comentariul a 
accentuat contribuția pozitivă pe 
care dialogul româno-britanic la nivel 
înalt o aduce la cauza destinderii în 
Europa și in lume.

„JORNAL DO BRASIL", „O GLO
BO" și alte cotidiane din Brazilia au 
consacrat vizitei comentarii ample. 
Însoțite de fotografii. Primirea deo
sebită rezervată oaspeților români, 
pregătirile minuțioase făcute de pri
mul ministru Callaghan în vederea 
întîlnirii cu președintele Nicolae 
Ceaușescu se datorează, potrivit co
mentariilor presei braziliene, stimei 
și respectului de care se bucură șeful 
statului român în Anglia și în lumea 
întreagă, ca urmare a liniei politice 
externe promovate de România, a 
rolului activ jucat de președintele 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional.

Presa mexicană a oglindit.. de ase
menea, la loc de frunte vizita de stat 
a președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în Marea 
Britanie. Principalele cotidiane au 
publicat știri și fotografii, in timp ce 
posturile de radio și televiziune au 
difuzat ample informații. Sub titlul 
„Președintele României vizitează ca
pitala engleză", ziarul „EL SOL DE 
MEXICO" a subliniat semnificațiile 
profunde ale evenimentului. Ziarul 
„EL UNIVERSAL", în articolul 
„Ceaușescu dorește să dezvolte co
merțul cu Anglia", se ocupă de as
pectele economice ale vizitei, relie- 
find posibilitățile intensificării schim
burilor dintre cele două țări. Articole 
similare au publicat și „EXCELSIOR", 
„EL DIA“, „EL NACIONAL" și alte 
publicații mexicane. La rindul său, 
televiziunea mexicană a prezentat 
vizita în Anglia in contextul ultime
lor acțiuni de politică externă ale 
României, într-un comentariu despre 
activitatea dinamică a șefului statu
lui român, postul mexican de tele
viziune a relevat importanța dialo
gului dintre conducătorii statelor 
europene pentru destinderea pe con
tinent.

Ziarul „JAPAN TIMES", într-un 
amplu articol despre desfășurarea 
vizitei, evidențiază ferma orientare 
a politicii externe românești spre 
promovarea relațiilor cu toate statele 
lumii, pe, baza respectării stricte a 
independenței și suveranității națio
nale. Articolul relevă, în context, ac
tivitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în vederea dez
voltării cooperării între state, iniția
tivele sale constructive pe plan in
ternațional în vederea soluționării 
pașnice a marilor probleme ale lumii 
contemporane. Posturile de televiziu
ne japoneze au transmis, la rindul 
lor. comentarii referitoare la acest 
eveniment.

Ziarul „TIMES OF ZAMBIA", ca 
și radioteleviziunea din Lusaka au 
elogiat, cu prilejul vizitei, personali
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înțelepciunea eu care evaluează situa
țiile încordate din Africa, poziția 
sa principială privind excluderea 
oricăror forme de intervenții din 
afară, menținerea păcii și securității 
pe continentul african, ca și în în
treaga lume. Presa și radioteleviziu
nea zambiană au apreciat rolul activ 
al șefului statului român în aborda
rea problemelor majore ale vieții 
internaționale, în sprijinirea mișcă
rilor de elibera're națională din Afri
ca australă, în întărirea solidarității 
militante cu țările africane in lupta 
lor pentru consolidarea independen
ței și înlăturarea oricăror forme de 
colonialism și discriminare rasială.

★
Asemenea ecouri pline de elo

gii la adresa României socialiste, 
a personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a contribuției sale 
neobosite la afirmarea României in 
viața internațională, la extinderea și 
diversificarea legăturilor țării noas
tre pe cele mai diverse planuri cu 
toate statele lumii, în interesul păcii, 
înțelegerii și unei reale destinderi 
internaționale, continuă să apară în 
paginile și in emisiunile mijloacelor 
de informare in masă de pe toate 
meridianele globului.

președintelui României, Nicolae 
de marile probleme ale lumii 

în articol, care este însoțit de foto
grafia tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sînt redate, pe larg, fragmente din 
cuvîntarea rostită de președintele 
României la adunarea populară orga
nizată cu prilejul aniversării a 130 
de ani de la revoluția burghezo-de- 
mocratică din 1848 și a trei decenii 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție.

în legătură cu situația din Africa, 
se evidențiază poziția țării noastre 
care se pronunță pentru respectarea 
independentei și integrității terito
riale a tuturor statelor africane. în 
context, este subliniată necesitatea 
„soluționării politice, prin tratative, 
de către țările africane înseși, a pro
blemelor litigioase dintre ele. exclu- 
zîndu-se intervenția și amestecul sub

Ceaușescu, poziției țării noastre față 
contemporane.

orice formă al altor state în treburile 
Africii, asigurîndu-se întărirea co
laborării, prieteniei și solidarității 
popoarelor africane". Totodată, în 
articol este prezentată aprecierea to
varășului Nicolae Ceaușescu asupra 
epocii contemporane. în legătură cu 
care se arată că „asistăm la o ascu
țire a contradicțiilor dintre diferite 
state și grupări de state, la intensi
ficarea activității pentru menținerea 
sau reîmpărțirea lumii în zone de 
influență și dominație". în încheierea 
articolului, se evidențiază că poziția 
țării noastre constituie o nouă con
tribuție la soluționarea problemelor 
cu care se Confruntă azi omenirea, 
aducind un aport major la realizarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

DE PRETUTIMDEMI
• SUPERFULGER. Ob‘ 

servațiile efectuate de pe sate
liți artificiali ai Pămîntului au 
dus la constatarea că punctul 
de pe planetă în care se con
centrează cele mai multe fur
tuni se află situat în nord-estul 
Oceanului Pacific, într-o zonă 
apropiată de arhipelagul nipon. 
Și mai interesant este faptul că 
aparatele instalate pe sateliți au 
înregistrat așa-numite superful- 
gere. Ele au căpătat această 
denumire datorită faptului că in 
timpul acestor descărcări elecr 
trice se eliberează o energie de 
ordinul a 10 trilioane de wați, 
față de 100 miliarde de wați, cit 
s-a înregistrat pînă acum în Ca
zul unor fulgere-record. Super- 
fulgerele constituie o raritate, 
ele produeîndu-se în medie 
după fiecare 2 miliarde de des
cărcări electrice obișnuite din 
atmosferă.

agențiile de presă transmit:

SESIUNEA SPECIALĂ_A ADUNĂRH GENERALE 

A O. N. U.

In favoarea unui document final corespunzător 
intereselor tuturor popoarelor lumii

Intervenția șefului delegației române
NAȚIUNILE UNITE 16. — Corespondență de la C. Vlad : Lucrările 

sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării 
se concentrează, in aceste zile, asupra elaborării documentului final.

Activitățile Comitetului plenar și 
ale organelor sale subsidiare reflectă 
preocuparea unui mare număr de 
state, între care și România, pentru 
accelerarea ritmului de definitivare 
a Documentului final, care trebuie 
să conțină prevederi clare și anga- 
jante. de natură să deschidă o 
perspectivă nouă în abordarea pro
blematicii dezarmării.

Totodată. în procesul de redactare 
a documentului se fac simțite, în 
continuare, o serie de tendințe ne
constructive. de tărăgănare a lucră
rilor. precum și încercări de „diluare" 
a conținutului textului ce urmează a 
fi prezentat spre adoptare în Adu
narea. Generală.

Luind cuvintul în Comitetul ple
nar, ambasadorul I. Datcu, șeful 
delegației țării noastre la sesiunea 
specială, a prezentat ansamblul de 
propuneri ale României în domeniul 
dezarmării, propuneri inspirate din 
gîndirea politică si preocuparea con
stantă ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie. Prezen
tarea ca document oficial al Adunării 
Generale a inițiativei românești, care 
sintetizează în 10 puncte propunerile 
prezentate de țara noastră la actuala 
sesiune specială, a declarat vorbito
rul, are că scop să faciliteze proce
sul în curs de desfășurare, cu parti
ciparea tuturor statelor, pe bază de 
egalitate, al elaborării Documentului 
final al sesiunii.

România, a continuat el, apreciază 
desfășurarea acestui proces într-o 
manieră constructivă, flexibilă, ast
fel ca, într-o atmosferă de lucru, 
prin luare» în considerare a intere
selor și punctelor de vedere ale tu
turor statelor, să se ajungă, in inter
valul scurt ce a mai rămas, la elabo
rarea unui Document final general- 
acceptabil, care să corespundă aștep
tărilor opiniei publice mondiale, po
poarelor lumii. Acesta este un mo
ment decisiv, în care fiecare dele
gație este chemată să manifeste spi
rit de răspundere și să dea dovadă 
de voința politică necesară pentru ca 
sesiunea să se încheie cu rezultate 
pozitive.

Subliniind necesitatea intensificării 
activității de redactare in toate gru
purile de lucru create de Comitetul 
plenar — acordindu-se importanță 
egală tuturor secțiunilor Documentu

lui final — șeful delegației Româ
niei a arătat că discuțiile, consultă
rile și contactele neoficiale trebuie 
să aibă ca linie dominantă înlesnirea 
acestui proces.

Dificultățile care apar în redacta
rea prevederilor unei secțiuni sau a 
alteia nu trebuie să fie invocate ca 
argumente pentru întîrzierea finali
zării altor capitole. Pentru a putea 
încheia această activitate în timp 
util, este necesar ca lucrările să 
evite acest cerc vicios — a spus am
basadorul român.

în ce privește problema mecanis
mului de negociere, unde procesul 
redactării este cel mai întîrziat — a 
evidențiat vorbitorul — delegația ro
mână dorește să sublinieze faptul că 
rezolvarea ei are o importanță deo
sebită, principială, direct legată de 
democratizarea procesului tratative
lor. de creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în soluționarea pro
blemelor dezarmării.

El a arătat că valoroasele propu
neri, sugestii și inițiative avansate de 
șefii de state și guverne, de miniștrii 
de externe din numeroase țări ale 
lumii in cursul dezbaterilor genera
le trebuie să fie transmise mecanis
melor de deliberare și negociere pen
tru studiere,. evaluare și recoman
dări.

în încheiere, șeful delegației țării 
noastre a declarat : „Dorim ca pro
punerile formulate in spirit construc
tiv de România, împreună cu nu
meroasele propuneri formulate de 
alte state, să contribuie la stimularea 
spiritului de conlucrare in cadrul 
grupurilor de redactare și de lucru 
în așa fel incit sfirșitul lucrărilor să 
consemneze reușita deplină a primei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării".

în cadrul lucrărilor Comitetului 
plenar, șeful delegației Suediei, Inga 
Thorsson, subsecretar de stat la Mi
nisterul de Externe și membru al 
parlamentului suedez, ca și alți parti- 
cipanți au apreciat aportul construc
tiv al României la activitățile Co
mitetului plenar.

în cuvîntul său, președintele Co
mitetului plenar, Carlos Ortiz de 
Rozas, a făcut apel la delegațiile 
participante să manifeste voința po
litică și să conlucreze în spirit con
structiv pentru a asigura înfăptuirea 
obiectivelor sesiunii.

Propunerile României difuzate ca 
document oficial al Națiunilor Unite

La sediul Națiunilor Unite, ansam
blul de propuneri privind dezarma
rea prezentat de România în cadrul 
dezbaterilor sesiunii speciale a O.N.U. 
a fost difuzat ca document oficial al 
Adunării Generale.

Documentul sintetizează direcțiile
★

La fundația „Carnegie" a avut loc 
o reuniune a reprezentanților unor 
organizații neguvernamentale, pre- 
zenți la New York cu ocazia desfă
șurării lucrărilor sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării.

în intervenția sa, Alexandru Co- 
roianu, membru al delegației țării 
noastre la lucrările sesiunii, a vor
bit despre poziția României în pro
blemele dezarmării, în special ale 
dezarmării nucleare. A fost exprima
tă solidaritatea țării noastre cu miș
carea de luptă pentru pace a cercu-

de acțiune și propunerile concrete ale 
țării noastre în domeniul dezarmării, 
rod al concepției politice și al acti
vității practice a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. vizînd adoptarea unor 
măsuri eficiente și substanțiale de 
dezarmare.

★
rilor largi ale opiniei publice, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și rea
lizarea unor măsuri efective de dez
armare.

în cadrul reuniunii, participanțli au 
evocat cu recunoștință mesajele a- 
dresate de președintele Nicolae 
Ceaușescu conferințelor internaționa
le împotriva armelor atomice și cu 
hidrogen — apreciate ca expresii ale 
preocupării constante a șefului sta
tului român pentru edificarea unei 
lumi a păcii și înțelegerii între po
poare.

înțelegere româno-vest- 
germdnâ. 16 iunie s-a semnat 
la Bonn înțelegerea privind punerea 
reciprocă Ia dispoziție de imobile 
pentru sediile bibliotecii României la 
Miinchen și bibliotecii R.F.G. la 
București.

încheierea plenarei C.C. 
al P.M.U.P. La Varșovia au luat 
sfirșit lucrările plenarei C.C. al 
P.M.U.P. Au fost discutate probleme 
ale dezvoltării științei poloneze în 
perioada construcției societății socia
liste dezvoltate, domeniu in care 
plenara a adoptat o hotărîre. De a- 
semenea, a fost adoptată o hotărîre 
referitoare la valorificarea fluviului 
Vistula.

Populația Iugoslavieieste 
de 21,767 milioane locuitori. între 
1947 și 1977, sporul populației a fost 
de 6 milioane locuitori.

Primire la Berlin. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., a primit, la Berlin, de
legația C.C. al Partidului Comunist 
Paraguayan, condusă de președintele 
partidului, Antonio Maidana, trans
mite agenția A.D.N. Cu acest prilej, 
Erich Honecker a exprimat solida
ritatea cu lupta patrioților para- 
guayeni pentru libertate, democrație 
și progres social, pentru drepturile 
omului și eliberarea tuturor deținuți- 
lor politici și a persoanelor răpite în 
Paraguay. Erich Honecker și Antonio 
Maidana au reafirmat hotărîrea celor 
două partide de a-și intensifica rela
țiile de colaborare.

Secretarul general al P.C. 
Peruan, J°rge Pra<J°> & afirmat 
că partidul său va propune ca, în ca
drul noii Constituții a țării, Peru să 
fie definit ca un „stat democratic și 
popular".

Declarație comună ceho- 
slovaco-mongolă. Praga 
au luat sfirșit convorbirile dintre de
legațiile de partid și guvernamentale 
ale R. S. Cehoslovace și R. P. Mon
gole conduse de Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S.C., și Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P.M. 
Conducătorii celor două delegații au 
semnat declarația comună cehoslova- 
co-mongolă. Totodată, a avut loc 
semnarea unui document privind 
principiile fundamentale ale extin
derii și adîncirii colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre cele 
două țări.

Parlamentul portughez ?i~a 
încheiat ieri sesiunea de primăva-ă, 
adoptînd o lege care interzice acti
vitatea organizațiilor bazate pe ideo
logie fascistă.

Ansamblul artistic ..Doina" al 
armatei, care se află intr-un 
turneu in Uniunea Sovietică, a 
prezentat cinci spectacole in o- 
rașul si regiunea Lvov. Bogăția 
repertoriului, virtuozitatea artiș
tilor au fost deosebit de apre
ciate de miile de spectatori, care 
au răsplătit cu însuflețite aplau
ze arta interpretativă a ansam
blului „Doina".

La Sala Congreselor din Co
tonou — capitala Republicii Be
nin — a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură românească 
contemporană. Francois Kouua- 
mi, ministrul turismului, cultu
rii si sporturilor, a relevat in fața 
unei numeroase asistente impor
tanta deschiderii expoziției pen
tru o mai bună cunoaștere a 
artei românești, pentru dezvol
tarea relațiilor intre popoarele 
beninez si român.

Regele Spaniei în vizită 
Ia Pekin. Pekin a sosit, vi
neri, regele Spaniei, Juan Carlos, 
pentru o vizită oficială de prietenie 
în R. P. Chineză — anunță agenția 
China Nouă. La sosirea pe aeropor
tul din capitala chineză, suveranul 
Spaniei a fost salutat de Hua Kuo- 
fen, președintele C.C. al P. C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Den Siao-pin, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, alte ofi
cialități chineze. în aceeași zi au a- 
vut loc convorbiri între Den Siao- 
pin, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și regele Spa
niei. Au fost examinate probleme le
gate de evoluția relațiilor dintre cele 
două țări.

Rata medie a inflației în 
cele 24 de țări membre ale Organi
zației pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare a fost, în luna aprilie, de 
0,9 la sută — se arată într-un docu
ment dat publicității la sediul 
O.E.C.D. din Paris. în ultimele șase 
luni, ritmul inflației a atins 7,7 la 
sută, iar în cursul anului 1977 — 8,3 
la sută.

• CEL MAI MARE 
AEROPORT DIN LUME 
se află în curs de construcție 
lingă Jeddah, Arabia Saudi tă. 
în întregime climatizat, comple
xul va ocupa o suprafață de 
peste 10 400 hectare în plin de
șert și va putea primi zilnic 
16 000 de pasageri (pentru com
parație amintim că cel mai 
mare aeroport din S.U.A., Dal- 
las-Fort Worth, are o arie de 
7 000 ha). Aeroportul din Jeddah 
va cuprinde un pavilion oficial, 
hotel și spital, un depozit cu o 
capacitate de 46 000 tone măr
furi, locuințe pentru personalul 
aeroportului și un mare atelier 
de întreținere a flotei aeriene. 
Pavilionul oficial va fi un „a- 
devărat monument arhitectu
ral", cu pereți din marmură 
albă -și interioare în stil orien
tal. El va dispune de o sală 
mare de recepție, de echipa
mente de comunicație pentru 
presă, radio și televiziune.

• SCRISOARE INE
DITĂ A LUI KARL MARX. 
Un cercetător ungar a identifi
cat, la Arhiva națională din Bu
dapesta, o scrisoare necunoscu
tă a lui KarI Mașx. Scrisoarea, 
datînd din 1853, era adresată lui 
Bertalan Szemere, unul din 
conducătorii revoluției burghe- 
zo-democratice de la 1848 din 
Ungaria, și este semnată Ch. 
Williams, pseudonim folosit de 
Marx pentru a induce în eroa
re cenzura. Descoperirea se ba
zează pe analiza grafologică și 
pe faptul că în scrisoare era ci
tat un articol al lui Marx pe 
care, la acea dată, doar el per
sonal îl putea aminti în con
textul respectiv.

• RADIOGRAFIA 
CLĂDIRILOR VECHI. 
Pentru stabilirea gradului de 
umiditate a zidăriei unor clă
diri vechi, cercetătorii de pe 
lingă Facultatea de inginerie din 
Wișmar (R.D.G.) au realizat un 
aparat care determină cu exac
titate stricăciunile provocate de 
apă în interiorul zidurilor. în 
ultimele luni, cercetătorii au 
consultat cu acest aparat mai 
mult de 1 400 de clădiri din par
tea veche a orașului Wismar, 
în urma diagnosticului dat de 
ei, s-a trecut la măsuri de re
condiționară a clădirilor mai 
puțin afectate și de demolare a 
celor fără scăpare, care conți
neau pînă la 200 litri apă pe 
metru cub.

• TRANSFER DUPĂ 
UN MILENIU. Cea
veche piață londoneză, vestita 
piață de pește Billingsgate, va 
fi transferată in curind in car
tierul Poplar din estul capita
lei, pe locul unor docuri care 
nu mai erau folosite de multă 
vreme. Consiliul municipal a 
luat această hotărîre cu scopul 
de a mări suprafața pieței și a 
moderniza depozitele de mă 
furi.

• ZIUA BUNĂ... NU 
SE POATE CUNOAȘTE 
DE DIMINEAȚĂ. Meteor°- 
logul Stanley Changnon, din o- 
rașul american Urbana, a emis 
ipoteza că cele peste 2 000 de 
avjoane care străbat în fiecare 
zi cerul de deasupra teritoriului 
statului Illinois ar provoca im
portante schimbări climatice, 
într-un raport amănunțit, înso
țit de calcule și fotografii, spe
cialistul american relevă că, în
tre posibilele „alterări" ale cli
matului datorită zborurilor a- 
vioanelor s-ar înscrie : tendința 
de creștere de la an la an a nu
mărului zilelor noroase, micșo
rarea treptată a diferenței din
tre maximele și minimele coti
diene de temperatură, scăderea 
numărului furtunilor însoțite de 
ploaie. Fotografiile demonstrea
ză că avioanele lasă in văzduh 
importante cantități de vapori 
de apă, care, prin condensare, 
se transformă în nori. Astfel, o 
zi care se anunță frumoasă, de- 
butind cu o dimineață senină și 
însorită, devine adeseori, după 
poluarea aviatică, o zi mohorî- 
tă, noroasă — explică meteoro
logul Changnon.

• PUIUL DE GANGE. 
Nu, nu este vorba de un pui 
de pasăre, ci de un pui de cro
codil. Exemplarul din imagine 
este al unui pui de crocodil de 
Gange, ce iese dintr-un ou clo
cit la incubator, la o stațiune

experimentală din statul indian 
Orissa. Fiind vorba de o specie 
amenințată cu dispariția, India, 
în colaborare cu O.N.U., a ini
țiat un amplu program de sal
vare a prețioaselor reptile.
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