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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,

a conducerii 
de partid și de stat, 
ieri a început în Capitală 

CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ
A UNIUNII 
ARTIȘTILOR 
PLASTICI

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut să 

particip la deschiderea lucrărilor 
Conferinței naționale a Uniunii 
artiștilor plastici și să vă adre
sez, cu acest prilej, dumneavoas
tră, participanților la conferință, 
tuturor pictorilor, sculptorilor, gra
ficienilor, celorlalți slujitori ai 
artei plastice din țara noastră,. în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Conferința dumneavoastră are 
loc în condițiile cînd întregul po
por, strâns unit sub conducerea 
partidului, desfășoară o activitate 
clocotitoare pentru înfăptuirea is
toricelor hotărâri ale Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale de ridicare a patriei noas
tre pe noi culmi de progres și ci
vilizație. Vom încheia peste cîteva 
zile prima jumătate a acestui an 
și, totodată, prima jumătate a 
cincinalului 1976—1980. Putem 
spune că am realizat cu succes 
programul primei jumătăți a cinci
nalului, abținînd peste plan o pro
ducție de mai bine de 40 miliarde 
lei. Aceasta creează condiții pentru 
înfăptuirea atît a planului cincinal 
elaborat de Congresul al XI-lea. 
cît și a Programului suplimentar 
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Primire călduroasă în sala lucrărilor Conferinței

stabilit de Conferința Națională 
pentru realizarea, în acest cincinal, 
a unei producții suplimentare de 
cel puțin 100 miliarde lei. In agri
cultură am realizat în medie pe 
primii doi ani o producție de ce
reale de peste 19 milioane tone 
anual. Condițiile din acest an ne 
permit să prevedem că vom avea, 
de asemenea, o recoltă bună. Au 
cunoscut un progres puternic știin
ța, învățămîntul, cultura — factori 
de seamă ai construcției orânduirii 
noi, socialiste.

întreaga activitate de dezvoltare 
economico-socială a țării are drept 
scop creșterea în ritm înalt a for
țelor de producție, a bogăției na
ționale și ridicarea, pe această 
bază, a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru popor 
— țelul suprem al politicii parti
dului, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe care o 
edificăm în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Sînt cunoscute măsurile pe care 
le-am adoptat pentru creșterea în- 
tr-un ritm mai înalt a veniturilor 
oamenilor muncii pe cincinal — cu 
32 la sută, față de 20 la sută, cît 
era prevăzut în plan. Am încheiat 
prima parte a majorării cu 3 luni 
mai devreme, urmînd ca în 1979 
și 1980 să realizăm cea de-a doua 
etapă a majorării, astfel ca pînă 
la sfîrșitul anului 1980 creșterea
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului de Stingă - Comuniștii din Suedia

retribuției reale să depășească 32 
la sută. Aceste măsuri au fost po
sibile datorită faptului că minuna
ta noastră clasă muncitoare, țără
nimea, toți oamenii muncii din 
sectorul producției materiale — 
factorul hotărîtor al dezvoltării so
cietății noastre, ca de altfel al ori
cărei societăți — au obținut rezul
tate mai bune decît prevăzusem 
inițial.

Avem toate condițiile să reali
zăm cu succes planul cincinal în 
toate domeniile și chiar — așa cum 
am menționat — să-l depășim sub
stanțial. Aceasta ne-a permis să 
trasăm, la Conferința Națională, o- 
biectivul ca în următorul cincinal 
România să depășească stadiul de 
țară în curs de dezvoltare și să 
pășească în rîndurile țărilor cu o 
dezvoltare economică medie. Tot
odată, creăm condițiile pentru 
avântul general al societății noas
tre, dezvoltăm democrația socialis
tă, participarea conștientă a tutu
ror oamenilor muncii, a tuturor 
cetățenilor la conducerea societă
ții, la elaborarea politicii interne și 
externe și înfăptuirea ei — aces
tea constituind cerințe obligatorii 
pentru edificarea societății socia
liste, pen-tru mersul ferm înainte 
al României spre făurirea societății 
comuniste. (Aplauze puternice, în
delungate).

în același timp, în spiritul uma
nismului revoluționar, facem totul 
pentru asigurarea condițiilor de 
afirmare plenară a personalității 
umane, pentru promovarea în toate 
sectoarele vieții sociale a princi
piilor noi, revoluționare, ale eticii 
și echității socialiste. Am realizat, 
de asemenea, lucruri de seamă în 
înfăptuirea programului ideologic 
de educare a oamenilor muncii în 
spiritul concepției materialist-dia- 
lectice despre lume și viață, în 
spiritul, socialismului științific. A- 
ceasta șfe poate demonstra și prin 
avîntul puternic pe care l-a luat 
Festivalul național „Cîntarea 
României", care s-a transformat 
într-o puternică manifestare a vo
inței întregului nostru popor de a 
munci, de a dezvolta economia, 
știința, cultura, arta, de a ridica 
patria noastră pe noi trepte de 
progres și civilizație. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Se poate spune că tot ceea ce 
am realizat este rezultatul creației 
și muncii libere a întregului nos
tru popor, al conducerii sale de 
către partidul comunist, care, că- 
lăuzindu-se după concepția revo
luționară materialist-dialectică și 
istorică, după principiile socialis
mului științific, aplică în mod 
creator, la condițiile țării noastre,
(Continuare în pag. a IlI-a)

In. cursul după-amiezii de joi, 
tovarășul-Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, 
condusă de tovarășul Lars Werner, 
președintele partidului, care efec
tuează o vizită de prietenie în țara 
noastră. Din delegația P.S.C.S. fac 
parte tovarășii Gunnar Agren, mem
bru al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al partidului, Lars 
Pettersson, secretar al C.C. al 
P.S.C.S., și Karin Mansson, președin
ta Comisiei politice pentru proble
mele femeii.

La primire au participat tovarășii

Șeful tribului Ashanti, președintele Adunării șefilor de trib din Ghana

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a primit, 
joi după-amiază. pe Otumfuo Opoku 
Ware al II-lea. șeful tribului 
Ashanti. președintele Adunării șefi
lor de trib din Ghana, care face 
o vizită de prietenie în tara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al F.U.S.

4. PRINCIPIILE NOI DE RELAȚII 
INTRE STATE-unicn temelie

a coexistenței pașnice
O cerință imperioasă a timpurilor noastre este generalizarea 

în viața internațională a principiilor noi de relații între state. Parti
dul nostru, întregul popor vor face totul pentru a contribui la 
realizarea unor relații internaționale noi, astfel ca fiecare popor, 
fiecare națiune să se poată dezvolta liber, să-și făurească o viață de 
bunăstare și fericire, într-o lume a păcii și colaborării pe planeta
noastra.

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga evoluție a vieții interna

ționale evidențiază că recunoașterea 
și promovarea politicii de coexistență 
pașnică a statelor cu orinduiri sociale 
diferite reprezintă unica alternativă a 
salvgardării planetei de perspectiva 
unei conflagrații pustiitoare și, în 
același timp, calea sigură spre pro
pășirea tuturor popoarelor. Tocmai 
de aceea ideea coexistenței pașnice 
și-a ciștigat. de-a lungul anilor, o 
tot mai largă recunoaștere internațio
nală.

Firește însă, o simplă recunoaștere 
platonică nu poate fi suficientă — 
esențialul este să se acționeze concret 
pe arena internațională, în conformi
tate cu principiile coexistenței pașni
ce. să se depună eforturi intense și 
permanente pentru materializarea 
acestui concept. Iată de ce prezintă o 
deosebită însemnătate întrebarea — 
pe ce baze poate și trebuie să fie 
clădită coexistența pașnică ?

Așa cum a cristalizat întreaga ex
periență a relațiilor internaționale, 
coexistența pașnică presupune dez
voltarea raporturilor de colaborare 
multilaterală dintre statele cu orin
duiri sociale diferite pe temelia trai
nică a principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne ale altor state, avantajului 

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Mulțumind pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România și de a 
cunoaște nemijlocit realizările po
porului nostru pe calea edificării 
noii societăți, președintele Partidu
lui de Stingă — Comuniștii a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros și cele mai bune urări, 
dînd, totodată, o înaltă apreciere ac
tivității rodnice pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și statului nos
tru.

Oaspetele a fost însoțit de Ohe- 
neba Osei Yaw, șeful tribului An- 
kase, și Nana J. Edward Mensah, 
purtătorul de cuvînt al lui Otumfuo 
Opoku Ware al II-lea.

La întrevedere au participat tova
rășii Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, si Nicolae Popovici. ad
junct al ministrului justiției.

reciproc, nerecurgerii Ia forță și la 
amenințarea cu forța.

Să ne oprim, succint, asupra fiecă
ruia din aceste principii.

Suveranitatea. Se p°3te 
afirma că respectarea principiului 
suveranității este piatra unghiulară a 
vieții internaționale, deoarece din 
conținutul său rezultă toate celelalte 
principii și norme ale relațiilor din
tre state. Suveranitatea este o cali
tate esențială -a statelor, de a-și re
zolva liber și după propria voință, 
fără nici un fel de ingerințe din
afară, presiuni etc., problemele in
terne sau externe si. totodată, fără 
a încălca drepturile altor state sau 
principiile legalității internaționale. 
Prin materializarea suveranității își 
găsește înfăptuire acea cerință esen
țială a dezvoltării societății, a păcii 
și colaborării internaționale — res
pectiv dreptul fiecărui popor de a fi 
stăpin pe propriile destine, de a-și 
organiza viața așa cum dorește, po
trivit propriilor interese.

Suveranitatea politică își găsește 
întregire prin suveranitatea econo
mică — adică dreptul fiecărui popor 
de a fi stăpin pe resursele naționale 
ale propriei țări, de a le folosi potri
vit intereselor sale, de a-și dezvolta 
economia națională în direcțiile, rit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rindul său, tovarășului 
Lars Werner, celorlalți membri ai 
delegației, un salut prietenesc șl a 
urat conducerii partidului noi succe
se în lupta pentru apărarea intere
selor vitale ale poporului suedez, 
pentru progres și bunăstare.

în cursul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind 
activitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide și a avut loc un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale mișcării comuniste și mun-
(Continuare în pag. a V-a)

A luat parte ambasadorul Ghanei 
la București, Kwame Addae.

Oaspetele a înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Con
siliului Militar Suprem al Republicii 
Ghana, general Ignatius Kutu A- 
cheampong. în numele său și al per
soanelor care îl însoțesc, președinte
le Adunării șefilor de trib din Ghana 
a adresat, totodată, tovarășului
(Continuare în pag. a V-a)

mul și proporțiile corespunzătoare 
cerințelor poporului. Realizarea inte
grală a suveranității naționale este 
incompatibilă cu orice forme de con
ducere suprastatală, cu orice fel de 
organisme supranaționale, fie ele in 
domeniul politic, economic sau în 
sfera relațiilor externe, orice act de 
decizie fiind de resortul exclusiv al 
statului suveran, al factorilor de 
conducere legitimi ai fiecărui popor.

în același timp, suveranitatea im
pune respectul integrității teritoriale. 
Aceasta exclude pătrunderea cu for
ța pe teritoriul altui stat, cucerirea 
sau anexiunea, acțiunile ce au ca 
scop alipirea sau dezmembrarea te
ritoriului, modificarea prin constrin- 
gere a statutului teritorial sau orice 
altă atingere adusă integrității terito
riului unui stat. Spre a evoca, exem- 
plificativ, un singur caz — este bine
cunoscut că starea de conflict din 
Orientul Mijlociu, cu consecințele și 
amenințările sale atît de grave pen
tru pacea mondială, se perpetuează 
tocmai datorită încălcărilor aduse 
principiului respectării suveranității, 
respectiv ocupării si stăpînlrii prin 
forță de teritorii arabe în urma 
războiului din 1967 și refuzului de a 
se recunoaște poporului palestinian 
dreptul de a-și forma un stat pro-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Intr-o emoționanta unitate de ginduri și simțăminte, din întreaga țară - 
noi expresii ale profundei satisfacții față de rezultatele vizitei tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Slena Ceaușescu în Marea Britanie, 
față de prodigioasa activitate a președintelui republicii, in slujba 

promovării unor relații noi între toate statele lumii
Din mesajele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

în telegrama MINISTERULUI 
INDUSTRIEI METALURGICE se 
arată : Comuniștii. toti oamenii 
muncii din ramura metalurgiei, au 
urmărit cu deosebit interes, satis
facție și mîndrie patriotică vizita 
pe care ați efectuat-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Marea Britanie.

Primirea strălucită ce v-a fost 
rezervată și înalta considerație cu 
care ați fost tratat pretutindeni, 
convorbirile oficiale, intîlnirile cu 
reprezentanți ai vieții politice, eco
nomice și științifice au scos in 
evidență interesul și admirația po
porului englez pentru România de 
azi. pentru politica sa clarvăză
toare, al cărei făuritor și promotor 
principal sinteti. pentru atitudinea 
hotărită a României in modul de 
abordare și soluționare a proble
melor contemporaneității. au re
levat prestigiul dobindit de țara 
noastră in lume.

înaltele distincții care au marcat 
aportul dumneavoastră excepțional 
la dezvoltarea raporturilor de co
laborare între România si Marca 
Britanie, precum șl înaltele titluri 
pentru merite științifice conferite 
tovarășei Elena Ceaușescu au re
liefat recunoașterea contribuției 
strălucite a solilor poporului ro
mân, rolul României in viața poli
tică si științifică internațională.

în numele oamenilor muncii din 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII. din 
toate unitățile sanitare — se spune 
in altă telegramă — exprimăm 
profunda noastră recunoștință pen
tru rezultatele strălucite in noua 
misiune de prietenie și pace pe care 
ați intreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. in Marea Bri
tanie. Sintem mindri și noi. ase
menea întregului popor, că s-a Con
firmat încă o dată, cu puternică 
forță, stimă și prețuire fată de 
personalitatea dumneavoastră- iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. om 
politic proeminent al lumii con
temporane. luptător înflăcărat și 
minunat exponent al aspirațiilor 
milenare de pace și prietenie ale 
poporului nostru.

Folosim și acest nou prilej pen
tru a ne angaja, încă o dată, in fața 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, de a de
pune toate eforturile și Întreaga 
noastră capacitate de muncă pen
tru indeplinirea neabătută in viață 
a sarcinilor pe care ni le-ati în
credințat de a asigura sănătatea po
porului nostru muncitor.

Cu sentimente de profundă recu
noștință și mindrie patriotică pen
tru activitatea pe care o desfășu
rat! în fruntea partidului și statu
lui nostru, comuniștii, întregul per
sonal muncitor din MINISTERUL 
APROVIZIONĂRII TEHNICO-MA- 
TERIALE ȘI CONTROLULUI 
GOSPODĂRIRII FONDURILOR 
FIXE ne exprimăm convingerea 
deplină că această nouă și minunată 
solie de pace și prietenie ce a-ti 
purtat-o in Marea Britanie va con
tribui la intărirea continuă și ex
tinderea pe multiple planuri a co
laborării dintre cele două țăn, va 
marca un moment de excepțională 
Însemnătate in cronica, relațiilor 
dintre popoarele român și englez, 
un exemplu strălucit, cu largi e- 
couri internaționale, privind pro
movarea unor relații noi între ță
rile continentului nostru, ale lumii 
întregi.

Aprobind din adincul inimii re
zultatele noii solii de pace și prie
tenie in Marea Britanie, mindri că 
sintem contemporanii unei epoci 
istorice in care România, prin acti
vitatea strălucită a conducătorului 
său, se bucură de cea mai aleasă 
stimă și prețuire din partea po
poarelor lumii, permiteți-ne, o 
dată în plus, să ne reafirmăm an
gajamentul și hotărîrea noastră 
nestrămutată ca. sub conducerea 
partidului, in strinsă unitate și fră
ție, să muncim cu toată energia și 
pasiunea pentru a transpune în via
ță hotăririle Congresului al XI-lea, 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru înfăptuirea grandio
sului program de dezvoltare a pa
triei, în care sportului i s-au în
credințat nobile misiuni sociale — 
se arată în telegrama CONSILIU
LUI NAȚIONAL PENTRU EDU
CAȚIE FIZICA SI SPORT.

Primirea impresionantă de care 
v-ați bucurat, înaltele onoruri și 
ambianța de caldă prietenie, cordia
litate și stimă în care s-au desfă
șurat intîlnirile și convorbirile cu 
personalități marcante ale vieții po
litice și economice din Marea Bri
tanie constituie o nouă și strălucită 
apreciere dată activității dumnea
voastră pentru promovarea consec
ventă a principiilor coexistenței 
pașnice intre țări cu sisteme social- 
politice diferite, de dezvoltare a re
lațiilor de colaborare, in spiritul 
stimei și încrederii reciproce.

Alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, comuniștii. în
tregul colectiv de muncă al COMI
TETULUI DE STAT PENTRU 
PREȚURI — se arată intr-o altă 
telegramă — am urmărit cu viu in
teres fiecare etapă a vizitei de stat 
ce ați efectuat-o impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in Marea 
Britanie. Ne îndeplinim o înaltă 
datorie partinică și patriotică, ex- 
primind întreaga noastră adeziune, 
acordul deplin față de rezultatele 
bogate ale vizitei. Extinderea re
lațiilor între cele două state con
stituie o confirmare strălucită, cu 
valoare exemplară, a principiilor 
de colaborare intre state avînd sis
teme sociale diferite, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Alături de întregul nostru popor, 
cu inimile și conștiința vibrind de 
satisfacție, cadrele militare și per
sonalul muncitor civil din MARELE 
STAT MAJOR — se spune intr-o 
altă telegramă — au urmărit cu 
deosebită atenție și interes vizita de 
stat pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu ați întreprins-o în 
Marea Britanie.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, de inaltă pildă de 
dăruire comunistă și patriotică, 
care ați purtat în Marea Britanie 
mesajul luminos de pace și cola
borare, ne reafirmăm și cu acest 
prilej încrederea de /iczdrunci- 
nat in politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, vo
ința fermă și angajamentul de a 
munci cu abnegație și dăruire pen
tru transpunerea ei in viață.

Profund convinși de justețea po
liticii științifice a partidului și sta
tului nostru, vom depune toate e- 
forturile pentru înfăptuirea doctri
nei noastre militare, fundamentată 
multilateral în operele dumnea
voastră. vom acționa cu hotărire 
și răspundere comunistă pentru în
tărirea capacității de apărare a 
scumpei noastre patrii — Republi
ca Socialistă România.

Prin documentele semnate, prin 
semnificația și caracterul constructiv 

• „Ecoul larg al vizitei dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, militant 
neobosit pentru interesele majore ale umanității, reprezintă o dovadă semnificativă 
a stimei și prețuirii de care vă bucurați, pe plan internațional".

• „Prin strădania și remarcabila dumneavoastră muncă ați transformat România 
intr-un partener apreciat al oricărei țări dornice de colaborare".

• „Vă transmitem un profund omagiu și vă mulțumim din inimă pentru energia 
cu care acționați pe arena mondială, pentru binele poporului român, pentru triumful 
păcii și rațiunii pe planeta noastră".

al discuțiilor si schimburilor de 
idei pe care .le-ati avut cu nu
meroase personalități ale vieții po
litice. economice si sociale din 
Marea Britanie privind mijloacele 
si căile de instaurare în relațiile 
dintre state — indiferent de mări
mea si orinduirea lor socială — a 
unui climat nou, în care toate po
poarele lumii să-și poat.ă dedica for
țele fericirii și libertății umane, noua 
și fructuoasa dumneavoastră solie 
de pace atestă realismul profund 
științific al politicii interne și 
externe a Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste — se 
spune în telegrama ACADEMIEI 
..ȘTEFAN GHEORGHIU". Se dove
dește astfel că este pe deplin posibil 
ca state deosebite ca orinduire socia
lă să trăiască în înțelegere și priete
nie atunci cind relațiile lor au la 
bază principiile egalității, respectă
rii independentei si suveranității 
de stat, neamestecului. în treburile 
interne, dreptului fiecărei națiuni 
de a se dezvolta de sine stătător, 
potrivit intereselor si aspirațiilor 
sale.

Exprimîndu-ne si cu acest prilej 
dragostea nețărmurită fată de dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, omul care isi consa
cră întreaga viată idealurilor de 
pace si libertate ale poporului ro
mân. bunăstării si fericirii sale, sin
tem mindri de înalta stimă si con
siderație cu care ati fost înconju
rați si de această , dată, dumnea
voastră si tovarășa Elena Ceausescu, 
în. noua misiune închinată triumfu
lui Păcii si înțelegerii între po
poare.

Colectivele de muncă ale între
prinderilor din cadrul COMBINA
TULUI MINIER VALEA JIU
LUI — se evidențiază în altă tele
gramă — au urmărit cu sentimente 
de inaltă mindrie patriotică și deo
sebit interes vizita de stat pe care 
ati efectuat-o in Marea Britanie 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Exprimindu-și admirația fată de 
marea dumneavoastră personalitate 
si de activitatea neobosită pe care 
o depuneți pentru înfăptuirea nă
zuințelor poporului român si a ma
rilor idealuri ale omenirii. însufle
țiți de îndemnurile pe care le-ați 
adresat personal, lucrătorii din 
adincurile minelor din Valea 
Jiului isi reafirmă si cu acest pri
lej voința fermă si angajamentul 
de a munci cu abnegație si dăruire 
pentru înfăptuirea îooliticii interne 
si externe a partidului, pentru a 
contribui din plin la realizarea 
mărețului program de dezvoltare și 
înflorire multilateială a patriei 
noastre.

Minerii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului. în frunte cu comu
niștii. exprimă, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai alese 
sentimente de dragoste, de prețuire 
si respect pentru strălucitele rezul
tate ale vizitei de stat întreprinse 
în Marea Britanie. impreună cu to

varășa Elena Ceaușescu. pentru 
noua si deosebit de valoroasa con
tribuție adusă in folosul păcii, pro
gresului si înțelegerii internațio
nale — se spune in telegrama 
COMITETULUI MUNICIPAL PE
TROȘANI AL P.C.R.

Dind expresie deplinei adeziuni 
si mulțumiri fată de rezultatele 
acestui important eveniment isto
ric. ne exprimăm încă o dată ata
șamentul profund fată de întreaga 
politică internă și externă a parti
dului si statului nostru, la elabo
rarea si promovarea căreia dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, aveți o contribuție hotă
râtoare. Sintem cu toții hotăriți să 
susținem această politică prin mun
ca noastră creatoare, printr-o acti
vitate intensă, de exemplară dăruire 
muncitorească, contribuind la întă
rirea economiei naționale, la con
solidarea prestigiului pe care Româ
nia l-a cistigat in lume datorită ac
țiunilor de pace întreprinse de dum
neavoastră. datorită neobositei dum
neavoastră activități închinate înțe
legerii si colaborării internaționale.

Comuniștii organizației munici
pale de partid Focșani, la fel ca 
Întregul nostru popor, au urmărit 
cu viu interes vizita întreprinsă de 
dumneavoastră și tovarășa Elena 
Ceaușescu in Marea Britanie.

Convorbirile avute cu oficialită
țile britanice au scos în evidență 

faptul că este pe deplin posibilă 
colaborarea intre state cu orânduiri 
sociale diferite, atunci cind se por
nește de la principiile egalității și 
respectului reciproc. al dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta de 
6ine stătător, in conformitate cu 
interesele și aspirațiile sale.

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar generai, că eforturile noas
tre vor fi Îndreptate spre realiza
rea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Conferinței 
Naționale a partidului, conștienți 
fiind că vom contribui in acest fel 
la ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL FOCȘANI AL P.C.R.

înalta solie de pace și colabora
re, dialogul purtat cu personalități 
ale vieții politice, econoanice și 
științifice din Marea Britanie stat 
expresia clarviziunii cu care dum
neavoastră slujiți politica indepen
dentă și suverană a României, a 
eforturilor depuse permanent pen
tru apropierea și' înțelegerea dintre 
națiuni, pentru instaurarea unui 
climat de securitate și încredere pe 
continentul european și in întreaga 
lume — se arată în telegrama 
COMITETULUI MUNICIPAL SU
CEAVA al P.C.R.

Apreciind fierbinte rezultatele 
remarcabile ale intilnirilor la nivel 
înalt româno-britanice, ne angajăm 
cu toții să urmăm neabătut exem
plul dumneavoastră de devotament 
și dăruire, muncind fără preget 
pentru Înălțarea României pe cul
mile civilizației comuniste.

Urmărind cu legitimă și aleasă 
mindrie patriotică desfășurarea vi
zitei întreprinse de dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
municipiul Cluj-Napoca — români, 
maghiari și de altă naționalitate — 
iși exprimă, odată cu întregul po
por, deplina satisfacție și acordul 
total față de rezultatele acestei noi 
și strălucite solii de prietenie, față 
de această remarcabilă contribuție 
la cauza păcii, securității și con
lucrării internaționale — se arată 
in telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL CLUJ-NAPOCA AL 
P.C.R.

Vă încredințăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a da viață cu 
răspundere comunistă sarcinilor 
izvorițe din documentele Congre
sului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, a prețioa
selor dumneavoastră indicații care 
măresc entuziasmul, optimismul in 
muncă și amplifică potențialul 
creator al poporului nostru pentru 
înălțarea pe cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație a scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

Alături de întreaga națiune, am 
trăit momente de adincă mindrie 

patriotică urmărind vizita de stat 
pe care a-ți intreprins-o în Marea 
Britanie, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu — se spune in 
telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL ARAD AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR MUNI
CIPAL. Primirea plină de strălu
cire ce vi s-a rezervat constituie o 
mărturie grăitoare a atenției și 
prețuirii deosebite de care vă bucu
rați dumneavoastră și România 
socialistă in întreaga lume. Vizita 
s-a înscris ca un mare succes poli
tic. ca un eveniment de o deosebită 
însemnătate și de amplă rezonanță, 
atît pe planul raporturilor bilatera
le. cît și în sfera vieții internațio
nale.

Fiind pe deplin încrezători în po
litica înțeleaptă pe care o promo
vați, in viitorul comunist al țării, 
ne vom intensifica eforturile pentru 
înfăptuirea la un nivel calitativ 
superior a hotăririlor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, pentru a con
tribui din plin la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pământul României.

Inimile noastre sînt ■ pline de 
mindrie patriotică pentru re
zultatele vizitei pe care dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
efectuat-o în Marea Britanie — se 

arată în telegrama COMITETULUI 
DE PARTID AL COMBINATULUI 
SIDERURGIC GALAȚI. Vedem in 
această vizită afirmarea mari
lor principii promovate de parti
dul și statul nostru pentru în
tărirea păcii și prieteniei intre 
popoare. Ne manifestăm atașa
mentul și deplina adeziune față 
de întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, în fruntea căruia dumneavoas
tră dați un strălucit exemplu 
de dăruire pentru cauza fericirii 
poporului român, pentru cauza ge
nerală a socialismului.

Siderurgiștii de Ia Galați vă asi
gură, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor folosi întreaga 
lor capacitate și voința muncito
rească pentru traducerea exemplară 
in viață a sarcinilor trasate de 
Conferința Națională a partidului, 
precum și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă pentru ob
ținerea de noi producții suplimen
tare.

Veteranii din războiul antifascist, 
asemenea întregului nostru popor, 
urmărind cu deosebit interes și 
inaltă mîndrie patriotică vizita 
dumneavoastră în Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
iși exprimă sentimentele de pro
fundă satisfacție pentru neobosita 
activitate pe care ați desfășurat-o 
ca mesager al idealurilor de pace 
și colaborare jalonate cu claritate 
și fermitate revoluționară în docu
mentele celui de-al XI-lea Congres 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ve
teranii războiului antifascist spriji
nă cu toată ființa lor politica in
ternațională a Partidului Comunist 
Român, al cărei arhitect și promo
tor neobosit sînteți dumneavoastră, 
ilustru fiu al națiunii noastre so
cialiste, eminentă .personalitate a 
vieții politice mondiale — se spune 
in telegrama COMITETULUI OR
GANIZATORIC AL VETERANI
LOR DIN RĂZBOIUL ANTIFAS
CIST.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din județul Alba iși ex
primă profundul atașament și de
plina adeziune față de rezultatele 
de o excepțională importanță ale 
soliei dumneavoastră de pace și 
prietenie in Marea Britanie — se 
spune în telegrama CONSILIULUI 
JUDEȚEAN ALBA AL OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITA
TE MAGHIARA.

Entuziasmul și calda prietenie ce 
s-au manifestat față de dumnea
voastră și față de tovarășa Elena 
Ceaușescu în tot timpul vizitei au 
demonstrat încă o dată prestigiul 
înalt de care se bucură țara noas
tră in întreaga lume, prețuirea de
osebită ce vi se acordă dumnea
voastră personal.

Profund convinși de justețea po
liticii științifice a partidului șl 
statului nostru, noi, oamenii muncii 

de naționalitate maghiară, ca fii ai 
acestei țări, care ne bucurăm, îm
preună cu întregul popor român, de 
tot ce s-a înfăptuit sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
dumneavoastră personal, in scumpa 
noastră patrie, ne reafirmăm și cu 
acest , prilej incredcrea de nezdrun
cinat in politica internă și interna
țională a partidului nostru, voința 
fermă și angajamentul de a munci 
cu abnegație și-dăruire pentru în
făptuirea programului luminos e- 
laborat de Congresul al XI-lea.

Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMÂNIA, co
muniștii. întreg personalul munci
tor al Academiei au luat cunoștin
ță cu mindrie patriotică de rezul
tatele strălucite ale vizitei pe care 
ați întreprins-o. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în Marea 
Britanie. Primirea deosebit de 
cordială și înaltele onoruri ce v-au 
fost rezervate, căldura cu care v-au 
întîmpinat peste tot locuitorii țării- 
gazdă. contactele și convorbirile 
deosebit de fructuoase pe care 
le-ați avut cu acest prilej. înaltele 
distincții și titluri acordate dum
neavoastră • și tovarășei Elena 
Ceaușescu atestă in mod incon
testabil prestigiu] de care se bucură 
în lume remarcabila dumneavoas
tră personalitate, activitatea neobo
sită. exemplară pe care o desfă- 
șurați cu consecvență revoluțio

nară pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi ale progresu
lui și civilizației, pentru instaurarea 
unui climat de incredere. secu
ritate și colaborare între toate sta
tele si popoarele lumii.

Urmindu-vă exemplul, de Înaltă 
dăruire și neasemuit devotament, 
de muncă neobosită și inalt spirit 
cutezant și revoluționar in slujba 
poporului român. a afirmării 
României socialiste în lume, ne 
angajăm în fața dumneavoastră, a 
conducerii de partid și de stat, să 
facem totul, să contribuim cu în
treaga noastră capacitate profesio
nală la înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Istoria va consemna ca pe un act 
de o importanță deosebită pentru 
relațiile externe ale țării noastre 
vizita dumneavoaslră in Marea Bri
tanie, vizită care constituie un mo
del al felului în care două țări cu 
orânduiri sociale diferite, cu tradi
ții specifice pot să-și dezvolte 
relațiile in interesul ambelor țări 
și al păcii In lume — se spune în 
tele,grama INSTITUTULUI DE 
STUDII ȘI PROIECTĂRI ENER
GETICE.

Aprobind cu entuziasm rezulta
tele vizitei pe care dumneavoas
tră, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați întreprins-o în 
Marea Britanie, ne exprimăm și cu 
acest prilej adeziunea față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului, față de efor
turile pe care le depuneți, dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru binele po
porului român, pentru ca pacea si 
rațiunea să triumfe pe planeta 
noastră.

în telegrama COMITETULUI 
ORĂȘENESC CERNAVODA AL 
P.C.R. șe spune : Cu nemărginită 
satisfacție și mindrie patriotică am 
descifrat in primirea deosebit de 
călduroasă de care v-ați bucurat in 
timpul vizitei de stat in Marea 
Britanie dovada înaltului prestigiu 
de care se bucură România socia
listă. dumneavoastră personal, pe 
toate meridianele globului.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că. invă- 
țînd necontenit din exemplul dum
neavoastră luminos de muncă și 
viață, ne vom consacra întreaga 
energie creatoare pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor isto
rice adoptate de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națională 
ale partidului, aducindu-ne întrea
ga contribuție la ridicarea patriei pe 
noi trepte de progres și civilizație.

Miile de oameni ai muncii din 
întreprinderea noastră — se spune 
în telegrama ÎNTREPRINDERII 
„ELECTROPUTERE’-CRAIOVA — 
la fel ca întreaga națiune română, 
au urmărit cu interes și satisfac
ție, cu admirație și inaltă mindrie 
patriotică vizita de stat in Marea 
Britanie a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu — eveniment remarcabil 
in istoria relațiilor de colaborare 
româno-engleze.

înaltele onoruri, sentimentele de 
deosebită stimă și considerație cu 
care solii poporului român au fost 
întîmpinați și înconjurați, omagiul 
reprezentanților cetățenilor Lon
drei, amplul șir de manifestări de 
entuziasm și simpatie ale celor mai 
largi pături ale opiniei publice bri
tanice oglindesc edificator prețui
rea și admirația de care se bucură 
astăzi președintele României, sînt 
expresia recunoașterii personalită
ții sale proeminente.

Primirea prietenească și plină de 
respect cu care ați fost intimpinat 
demonstrează încă o dată stima și 
prețuirea de care vă bucurați dum
neavoastră, strălucit conducător al 
României socialiste, personalitatea 
dumneavoastră de remarcabil om 
politic al lumii contemporane, sol 
al poporului român dornic de pace 
și prietenie cu toate popoarele — 
se arată în telegrama INSTITUTU
LUI CENTRAL DE FIZICĂ.

Ne angajăm- în fața dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a-cum la întoar
cerea pe pămîntul scump al Româ
niei. că nu vom precupeți nici un 
efort pentru transpunerea în- viață 
a mobilizatoarelor sarcini ce revin 

cercetării științifice și ingineriei 
tehnologice în domeniul fizicii, sus- 
ținînd astfel prodigioasa dumnea
voastră activitate închinată edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, creșterii prestigiului 
în lume a scumpei noastre patrii.

Asemeni întregului nostru popor, 
am urmărit cu profund interes vi
zita, luind cunoștință cu satisfacție 
de numeroasele dovezi de stimă și 
apreciere ale poporului englez față 
de milenara șl bogata istorie a po
porului nostru, față de realizările 
sale. în construirea unei vieți mai 
prospere, față de personalitatea 
dumneavoastră — se arată in te
legrama COMBINATULUI DE IN
DUSTRIALIZARE A LEMNULUI 
PIPERA—BUCUREȘTI.

Noi vedem în aceste aprecieri o 
recunoaștere tot mai largă pe plan 
internațional a înaltelor calități de 
om politic și militant revoluționar 
întruchipate în persoana dumnea
voastră, care a reușit ca nimeni al
tul să situeze România pe un loc 
de cea mai înaltă cinste In rindul 
popoarelor lumii.

Vizita dumneavoastră în Marea 
Britanie a constituit pentru noi o 
dovadă grăitoare a stimei și consi
derației profunde de care vă bucu
rați pretutindeni în lume, ca re
marcabilă personalitate și om de 
stat de renume mondial, care a ri
dicat prestigiul și autoritatea in
ternațională a României pe culmi 
neatinse niciodată in trecut — se 
arată în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL APELOR.

Comuniștii și oamenii muncii din 
Consiliul Național al Apelor văd 
în vizita pe care ați efectuat-o in 
Marea Britanie o nouă dovadă a 
posibilităților ca state cu orînduiri 
sociale deosebite să colaboreze, in 
toate domeniile, atunci cind se por
nește de la principiile egalității și 
respectului reciproc, ale dreptului 

Pe adresa secretarului general al partidului, președintele republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au mai sosit numeroase telegrame 
din partea unor instituții centrale, comitete municipale și orășenești 
de partid, comitete executive ale consiliilor populare, centrale indus
triale, combinate și uzine, organizații de masă, lucrătorilor din co
merțul exterior și interior, din cooperație, uniuni de creație, unități de 
învățămînt de toate gradele, institutelor de cercetare și proiectare, 
instituțiilor de cultură, artă, presă, precum și a unui mare număr de 
oameni de cele mai diferite profesii, tineri și virstnici, bărbați și fe
mei, români, maghiari, germani și de alte naționalități. Telegramele 
exprimă deplina aprobare a întregului popor față de rezultatele deose
bit de rodnice ale vizitei de stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în Marea Britanie, apreciindu-le ca o con
tribuție de excepțională însemnătate la dezvoltarea relațiilor de co
laborare multilaterală dintre cele două țări și popoare, în interes re
ciproc, la promovarea cu succes a coexistenței pașnice, destinderii șl 
înțelegerii Internaționale. în telegrame este exprimată, totodată, voința 
fermă a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate, de a acționa strins uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin, pentru înflorirea României socialiste și sporirea 
contribuției el la victoria cauzei progresului, libertății popoarelor șl 
păcii în lume.

fiecărei națiuni Ia dezvoltarea de 
sine stătătoare.

Cu deosebit interes ți deplină 
satisfacție, comuniștii, întregul nos
tru colectiv de muncă au urmărit 
intensa activitate pe care ați des
fășurat-o în timpul vizitei de stat 
efectuate in Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord — se 
arată in telegrama ÎNTREPRINDE
RII DE MAȘINI-AGREGAT ȘI 
MAȘINI-UNELTE SPECIALE IAȘI. 
Rezultatele cu care s-a incheiat 
vizita demonstrează că, plecînd de 
la principiile de bază ale politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, se poate realiza un sistem 
de relații care să permită dezvol
tarea cooperării și colaborării în 
diverse domenii intre România și 
Marea Britanie, în folosul poporu
lui român și al poporului britanic, 
fiind totodată un model al modului 
în care două state, cu sisteme so- 
cial-politice diferite, pot conlucra 
in interesul popoarelor lor, al des
tinderii și cooperării in Europa și 
în întreaga lume.

împreună cu întregul nostru po
por, am urmărit cu justificat inte
res, cu un sentiment de inaltă 
mîndrie patriotică, vizita pe care ați 
efectuat-o în Marea Britanie. S-a 
confirmat, încă o dată, prestigiul de 
care se bucură România socialistă, 
politica sa internă și externă, rea
lizările obținute in dezvoltarea e- 
conomico-socială, șub conducerea 
Partidului Comunist Român, in 
frunte cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general. Vă 
asigurăm că oamenii muncii de pe 
platforma chimică a orașului Turnu 
Măgurele vor acționa cu hotărire 
pentru indeplinirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale P.C.R.. a progra
mului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a României spre comu
nism — se arată în telegrama 
COMBINATULUI DE ÎNGRĂȘA- 
MINTE CHIMICE TURNU MĂ
GURELE.

Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA „UNIO“ — SATU MARE, 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
români, maghiari și de alte națio
nalități — se spune în altă telegra
mă — salută cu sinceră bucurie 
și satisfacție rodnicele rezultate cu 
care s-a încheiat Vizita de stat pe 
care ați intreprins-o în Marea Bri
tanie.

Însuflețiți de dragostea pe care 
o nutrim pentru dumneavoastră și 
devotamentul nețărmurit față de 
partid, față de perspectivele lumi
noase spre care ne călăuziți cu în
țelepciunea și clarviziunea unui 
mare conducător, toți comuniștii și 
oamenii muncii din întreprinde
rea noastră ne exprimăm din 
adincul inimilor deplina ade
ziune față de politica internă ți 
externă a partidului și statului nos
tru, față de eforturile pe care le 
depuneți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general al partidului, președin
te al republicii, pentru ca pacea, 
prietenia între popoare să triumfe 
pe întreg globul pămintesc.

întregul activ al organizației 
noastre — se spune în telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL SO
CIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE — a 
urmărit cu profundă emoție sl 
adincă satisfacție vizita de stat pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați efectuat-o, împreună' ini " tova
rășa Elena ■6eaiațeseu,-taMat'ea Bri
tanie. -Primirea. care v.n.sra...,făcut 
cu cele mai înalte onoruri, desfă
șurarea vizitei intr-o?atmosferă în
suflețită, sărbătorească, precum șl 
semnarea unor importante docu
mente în interesul ambelor state 
reprezintă o dovadă grăitoare a 
marii atenții acordate dumneavoas
tră. șeful statului român, a stimei 
și considerației profunde manifes
tate în Marea Britanie. ca pretutin
deni in lume, fată de personalita
tea dumneavoastră politică remar
cabilă. care a ridicat prestigiul in
ternațional al României pe culmi 
neatinse niciodată in trecut.

Recenta vizită de stat in Anglia 
constituie o contribuție de cea mai 
mare Însemnătate la lărgirea co
laborării bilaterale, punind în evi
dentă încă o dată prestigiul de care 
România se bucură pe toate meri
dianele lumii, contribuția excepțio
nală pe care cel mai iubit fiu al 
poporului nostru o are in promo
varea unei politici internaționale iz- 
vorite din respectarea suveranității 
si independentei tuturor statelor 
lumii — se arată în telegrama ÎN
TREPRINDERII ..AUTOMATICA" 
— BUCUREȘTI.
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la Conferința națională a Uniunii artiștilor plastici
(Urmare din pag. I)
adevărurile» și legitățile generale, 
asigurând mersul ferm înainte al 
țării pe drctmul socialismului, pe 
drumul societății comuniste. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni,
Așa cum. am menționat, pe baza 

avîntului forțelor de producție, 
edificăm o știință, un învățămînt 
și o artă strîns legate de munca 
pașnică, creatoare a poporului 
nostru, care să înnobileze și să 
dea noi dimensiuni spirituale în
tregii națiuni.

Am vizitat expoziția dumnea
voastră, în care sînt înfățișate 
realizările obținute în intervalul 
care a trecut de la conferința 
precedentă. într-adevăr, s-au creat 
lucrări artistice de seamă, opere 
despre care se poate .spune că vor 
rămîne în patrimoniul culturii 
naționale. Alături de1 ceea ce ați 
prezentat în această expoziție, s-au 
creat și alte lucrări ’valoroase — 
mă refer îndeosebi la cele peste 
150 de monumente și lucrări mo
numentale realizate în ultimii ani 
în diferite localități ale patriei, 
dintre care unele de un înalt nivel 
artistic și de o reală importanță 
istorică și socială. Se poate spune 
deci că și arta plasticiă, luată in 
toată complexitatea sa, a obținut 
rezultate importante !în această 
perioadă. In acest fel, artiștii plas
tici au adus o contribuție însem
nată la activitatea de țformare a 
omului nou, la dezvoltanea culturii 
și artei noastre naționalle și, fără 
îndoială, prin aceasta și la dezvol
tarea artei și culturii , universale. 
Pentru realizările obțiihute în pe
rioada care a trecut, dpresc să vă 
adresez cele mai calde felicitări și 
urarea ca în anii următbri să reali
zați opere și mai bune, de valoare 
artistică și socială și mai înaltă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Nu aș prezenta însă un tablou 
complet dacă nu aș menționa și 
faptul, bine cunoscut de dumnea
voastră, că la dezvoltarea artelor 
plastice și-au adus contribuția și 
mii și mii de artiști amatori, care, 
în cadrul Festivalului „Cîntarea 
României", au realizat numeroase 
lucrări, dintre cărei unele de o va
loare artistică și socială deosebită. 
La prima expoziție organizată în 
cadrul Festivalului „Cîntarea Ro
mâniei" am avut prilejul să re
marc ce minunate talente sînt în 
rîndul poporului nosttru. De altfel, 
nu e un secret că dintotdeauna 
poporul român, oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, fără deosebire 
de naționalitate, au dat dovadă de 
o înaltă măiestrie, die o sensibili
tate artistică deosebită. De altfel, 
poporul este creatorul și purtătorul 
faclei artei, întregii civilizații în 
patria noastră. De aceea, în parti
ciparea activă a maselor populare, 
a poporului însuși la creația artis
tică, inclusiv în domeniul artelor 
plastice, stă chezășia dezvoltării 
tot mai puternice a culturii noas
tre, a îmbogățirii continue a patri
moniului național, a ridicării ni
velului de măiestrie al națiunii 
noastre socialiste. Poporului îi 
datorăm, și în domeniul artei, tot 

ceea ce am realizat mai de preț 
de-a lungul timpului, tot ceea ce 
păstrăm de veacuri ! Poporul va 
asigura continuarea și dezvoltarea 
artei noastre ! De altfel, și dum
neavoastră sinteți fii ai poporului 
și împreună cu poporul trebuie să 
realizați înflorirea culturii socia
liste ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Subliniez aceasta pentru că, pe 
măsura creșterii forțelor de pro
ducție, a bogăției naționale, pe 
măsura dezvoltării automatizării și 
mecanizării proceselor de produc
ție, a reducerii duratei timpului 
de muncă în producția materială, 
oamenii vor dispune de mai mult 
timp atît pentru odihnă, cît și 
pentru creația liberă. Revine deci 
atît Uniunii artiștilor plastici, cît 
și cercurilor de creație care func
ționează în mii și mii de între
prinderi, instituții, localități, sar
cina de a stimula și încuraja des
fășurarea activității artistice.

Bazîndu-mă pe aceste realități 
ale vieții noastre sociale, am de
plina convingere că arta plastică 
— la fel ca și celelalte domenii ale 
creației literar-artistice — au per
spective minunate de înflorire. 
Fără îndoială că la Festivalul din 
anul viitor al „CSntări'i României1* 
și la conferința viitoare a uniunii 
dumneavoastră vor fi prezentate 
lucrări ce le vor lăsa în urmă pe 
cele realizate pînă acum. Știu că 
dispuneți de forță, de imaginație, 
că poporul nostru — cum am ară
tat — dispune de un minunat ge
niu artistic. De aceea, am deplină 
încredere că arta noastră plastică 
va înflori tot mai mult (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși șl prieteni.
Realizăm acum un vast program 

de construcții sociale — locuințe, 
case de cultură, alte așezăminte 
social-culturale. Orașele și satele 
patriei noastre se transformă 
rapid, căpătînd o înfățișare nouă, 
modernă. Am dori ca dumneavoas
tră, artiștii plastici din toate do
meniile și specialitățile, să luați 
parte mai activă la această intensă 
activitate. Dorim ca unele d'in edi
ficiile pe care le vom realiza în 
anii următori, într-o concepție ar
hitecturală originală, să înglobeze 
și lucrări, de pictură și sculptură, 
fresce, alte opere monumentale, 
care să le îmbogățească artistic, 
punînd astfel în valoare și capaci
tatea creatoare, imaginația, spiri
tul novator al artiștilor noștri. 
Vom continua, desigur, să realizăm 
în diferite localități ale țării noi 
monumente, atît pe teme istorice, 
cît și pe teme inspirate din munca 
și viața poporului, din construcția 
clocotitoare a societății socialiste.

Dorim însă ca și în domeniul 
picturii să realizăm valori superi
oare. Cred că veți fi de acord că 
ar merita să reluăm și să dezvol
tăm unele tradiții mai vechi ale 
artei plastice românești exprimate 
în opere de mare valoare, dintre 
care unele se păstrează, iar altele, 
din păcate, au fost distruse în tim
pul războiului. Urmînd aceas
tă tradiție, ridicînd-o pe o treaptă 
superioară în condițiile de astăzi,

să realizăm opere de mari dimen
siuni atît ca tematică, cît și ca 
proporții fizice. Cred că nu este o 
cerință prea mare, o sarcină prea 
grea pentru dumneavoastră ! Dim
potrivă ! (Aplauze puternice).

Am constatat unele realizări im
portante în domeniul tapiseriei — 
de asemenea specific poporului ro
mân — care oferă posibilitatea 
realizării unor lucrări de mari 
proporții, cu o tematică foarte va
riată și de o înaltă calitate artis
tică. Sînt și alte domenii ale artei 
plastice în plin progres, la care nu 
vreau să mă refer, deoarece dum
neavoastră le cunoașteți foarte 
bine.

Ceea ce dorim noi de la artiștii 
plastici, ceea ce am dori să mar
cheze conferința dumneavoastră 
este trecerea, și în acest domeniu 
artistic, de la cantitate la o cali
tate nouă, superioară, adică Ia lu
crări de înaltă valoare socială, is
torică, artistică.

Este de înțeles că nu dorim orice 
fel de lucrare cu conținut tema
tic. Dorim lucrări tematice execu
tate cu multă măiestrie artistică, 
opere care să înfățișeze munca, 
viața, entuziasmul întregului nos
tru popor în edificarea vieții, a 
noii societăți, care să redea isto
ria și lupta eroică a maselor, a 
mișcării revoluționare, a comuniș
tilor pentru libertatea și indepen
dența patriei, pentru dreptate so
cială și națională, pentru .socia
lism. Toate acestea să fie însă în
fățișate într-o formă artistică care 
să demonstreze talentul și forța 
creatoare a artiștilor noștri plas
tici, virtuțile spirituale ale poporu
lui nostru. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Cred că, fără pretenția de a fi 

complet, am sintetizat ceea ce aș
teptăm noi de la dumneavoastră, 
de la Conferința Uniunii artiștilor 
plastici. Desigur, vă rămîne sar
cina să dezbateți aceste probleme, 
să elaborați programul prin care 
să răspundeți acestor cerințe ale 
partidului, cerințelor întregii noas
tre națiuni, care așteaptă de la 
dumneavoastră, de la toți oamenii 
de creație, opere de o valoare tot 
mai mare din toate punctele de 
vedere. Am convingerea că veți 
răspunde cu cinste acestor cerințe 
în următorii ani, că artele plasti
ce din România vor înregistra un 
progres remarcabil în toate dome
niile. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Aceasta pune, desigur, în fața 
uniunii, â conducerii sale noi ce
rințe, îndatorirea de a acorda mai 
multă atenție dezbaterilor în rîn
dul artiștilor plastici, inclusiv al 
cercurilor . de creație din unitățile 
economice, sociale și teritoriale, 
discutării problemelor creației, e- 
laborării unor tematici, a unor ori
entări care să răspundă cerințelor 
și așteptărilor noastre. Nu vreau 
să se înțeleagă cumva că vrem să 
limităm într-un fel libertatea de 
creație. Fiecare poate să creeze ce 
vrea. Așa cum am mai spus și al
tădată însă, vreau să spun și 
acum : noi avem anumite preten
ții din punct de vedere al temati
cii și al calității artistice. 
Fiind, în numele poporului, bene
ficiarii operelor de artă, avem 
pretenția ca acestea să răspundă 
cît mai bine cerințelor la care 
m-am referit. Am în vedere în mod 
deosebit lucrările de artă monu- 
mentalăî inclusiv frescele înfățișînd 
istoria națională mai veche și mai 
nouă a patriei noastre, prezentul 

socialist. Este cunoscut că așa s-a 
procedat întotdeauna în cazul lu
crărilor de înaltă valoare socială, 
istorică și artistică. In acest scop 
trebuie să lucreze, colective largi, 
din ’care nu pot lipsi, alături de 
artiști, istorici, alți specialiști, oa
meni ai muncii. Astfel se pot 
elabora tematici care să răspundă 
pe deplin cerințelor noastre, ur
mînd ca cei ce le vor realiza să-și 
valorifice tot talentul și toată pri
ceperea pentru a le da o expresie 
artistică cît mai înaltă. Nu spun 
nimic nou amintind că așa au pro
cedat cei mai mari pictori și sculp
tori ai lumii. Știți bine că celebra 
Capelă Sixtină a fost realizată de 
Michelangelo la comandă, pe baza 
unei tematici impuse ; e adevărat, 
artistul a depășit cu mult ceea ce 
aștepta cel care a comandat-o. 
Și noi sperăm că veți dezvolta și 
îmbogăți tematica, realizînd opere 
de artă care să ducă faima măies
triei artiștilor plastici din Româ
nia. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Desigur, pe lingă asemenea 
opere, fiecare poate executa orice 
lucrări crede că e bine să realizeze 
și să le expună. Avem condiții 
largi de expunere și vom avea și 
mai multe; desigur, judecătorul 
suprem — ca în toate, de altfel — 
este poporul. Dacă veți realiza lu
crări prețioase, fără îndoială că ele 
vor fi binevenite și oamenii mun
cii, cei care le vor cumpăra, vor da 
prin aceasta aprecierea lor concretă 
asupra valorii muncii dumneavoas
tră. Aceasta impune, desigur, reali
zarea unor lucrări care să fie înțe
lese de oameni. Și dacă vor fi bine 
înțelese acum, fiți siguri că vor fi 
înțelese și de generațiile viitoare ! 
(Aplauze furtunoase).

Am dori ca Uniunea artiștilor 
plastici să joace în toate aceste pri
vințe un rol mai activ. Dacă am 
reținut bine, ați spus în cuvîntul 
introductiv că vreți să fiți cît mai 
aproape de noi în activitatea artis- 
tică-educativă. Eu am considerat 
întotdeauna artiștii plastici, ca și 
pe ceilalți creatori, de altfel, scrii
tori și artiști, ca foarte apropiați de 
întreaga activitate â partidului și 
statului nostru — ca să spun așa, 
ca detașamente active ale marelui 
front de formare a omului nou. 
(Aplauze puternice). Pentru a rea
liza împreună opera educativă de 
formare a omului nou, este nece
sar ca, într-adevăr, să mergeți 
ferm pe această linie, să faceți to
tul ca politica partidului nostru 
comunist — care corespunde inte
reselor vitale ale întregului nos
tru popor — să capete ex
presie în toate domeniile, in
clusiv în arta plastică. Desigur, 
să realizați aceasta în forme de o 
mari diversitate, dar de un înalt 
nivel social și artistic. Să demon
străm astfel că, într-adevăr, socia
lismul deschide perspective minu
nate pentru afirmarea creației li
bere a oamenilor în toate dome
niile ! (Aplauze furtunoase).

Consider necesar să subliniez și 
cu acest prilej marea răspundere 
ce revine criticii de artă, publicații
lor noastre centrale, periodicelor 
cultural-artistice în procesul de 
orientare a creației plastice. Aces
tea sînt chemate să joaee un rol 
mai activ în aprofundarea proble
melor teoretice ale artei, pe baza 
esteticii revoluționare, să-i orien
teze pe artiști spre temele majore 
ale vieții, să formuleze aprecieri 
obiective la adresa fiecărei opere, 
încurajând ceea ce este înaintat, 

valoros și, desigur, respingând imi
tația, modele efemere, îndepărta
rea de realitate, de lupta și mun
ca poporului.

Este de înțeles că, alături de 
uniune, de conducerea ■ uniunii. 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste are o mare răspundere în 
sprijinirea realizării acestor ce
rințe, cu atît mai mult cu cît uniu
nea este și ea reprezentată în Con
siliul Culturii. Conducerea Consi
liului Culturii trebuie să fie mai 
activă decît până acum în realiza
rea obiectivelor de care am vorbit. 
Ea nu trebuie doar să viziteze 
expozițiile, ci — într-un anumit 
sens, la figurat, desigur — să lu
creze împreună cu artiștii, cu 
uniunea, pentru realizarea acestor 
obiective, să ajute, să contribuie la 
înfăptuirea lor. Numai așa Consi
liul Culturii își va demonstra ro
lul, eficacitatea — pentru că și în 
acest domeniu trebuie să realizăm 
o anumită eficiență, desigur nu în 
primul rînd economică, ci artistică 
și ideologică. (Aplauze puternice). 
Or, eficiența artistică, politică și 
ideologică nu este cu nimic mai 
puțin importantă decît eficiența 
economică ! (Vii aplauze). De
sigur, fără o activitate econo
mică eficientă și rentabilă nu pu
tem desfășura nici activitatea de 
creație; dar, la rîndul lor, creația 
activitatea politico-educativă au 
un rol foarte important în crește
rea eficienței economice, în ridi
carea nivelului general al întregii 
noastre activități sociale. în acest 
sens înțeleg eu sarcina și rolul 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

De asemenea, se impune ca or
ganizațiile de partid, începînd de
sigur cu cele din cadrul Uniunii 
artiștilor plastici, de la Consiliul 
Culturii, organizațiile de partid 
județene, orășenești, trebuie să a- 
corde mai multă atenție și să ajute 
mai activ în înfăptuirea obiective
lor importante ce stau în fața ar
tiștilor plastici, a tuturor creatori
lor din țara noastră. Printr-o strîn*  
să colaborare și unitate vom putea 
răspunde exigențelor tot mai înal
te impuse de dezvoltarea generală 
a țării, asigurând astfel și înflori
rea artelor plastice.

încă o dată, doresc să exprim 
convingerea că actuala dumnea
voastră conferință va constitui un 
moment important în intensifica
rea activității uniunii, în trecerea 
la o calitate nouă în creația arte
lor plastice.

Cu această convingere, așteptând 
rezultate tot mai de seamă în crea
ția dumneavoastră viitoare, opere 
tot mai valoroase, urez succes de
plin Conferinței Uniunii artiștilor 
plastici. Vă doresc dumneavoastră, 
tuturor artiștilor plastici, din toate 
genurile, multe și mari succese, 
multă sănătate și fericire ! (Aplau
ze puternice, îndelungate. Toți cei 
prezenți în sală se ridică în pi
cioare și ovaționează cu entuziasm 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).Tovarășul Nicolae Ceaușescu a inaugurat expoziția Uniunii artiștilor plastici

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, joi dimineața s-au deschis in 
Capitală lucrările Conferinței naționale a Uniunii artiștilor plastici.

Au participat tovarășii Manea Mănescu, losif Banc, Virgil Cazacu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Dumitru Popescu, losif Uglar, 
Ștefan Voitec și Miu Dobrescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați, la sosire, cu multă căldură de 
membrii conducerii Uniunii artiști
lor plastici.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, sculptorul Ion Jalea, ar
tist al poporului, președinte de 
onoare al Uniunii artiștilor plastici, 
a spus :

„Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele obștii artiștilor plastici din 
țara noastră, să vă adresez caldul 
salut de „Bine ați venit" în mijlocul 
nostru. Pentru colectivitatea noastră 
de artiști, acest moment este deosebit 
de solemn. Salutăm în persoana 
domniei voastre pe președintele sta
tului nostru, mult iubit și adine res
pectat de întregul nostru popor. Sa
lutăm pe neobositul și harnicul se
cretar general, care, în fruntea Parti
dului Comunist Român, înfăptuiește 
în mod programatic noul și marele 
destin al patriei și poporului. Cu 
deosebită satisfacție și mîndrie am 
urmărit, împreună cu întregul nos
tru popor, marile acțiuni pe care 
le-ati întreprins pe plan internațio
nal pentru destindere, colaborare si 
asigurarea păcii în lume. Aceste ac
țiuni v-au adus o largă recunoaștere 
ca om de stat și mare cunoscător 
al omului si societății lui. al legilor 
sociale care comandă omenirea. Ac
țiunile dumneavoastră pe plan inter
national au făcut să crească presti
giul patriei si poporului — un exem
plu pentru întreaga lume.

Odată cu marile realizări obținute 
de către oamenii muncii din tara 
noastră, care au dus la remarcabile 
succese si cuceriri, există si un evi
dent progres al artei caracteristice 
vremii pe care o trăim. Conferința 
națională a U.A.P. este chemată să 
analizeze activitatea noastră trecută 
si să traseze sarcinile ce ne revin 
în viitor".

în încheierea cuvântului său de sa
lut. vorbitorul a adresat tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu, în numele conducerii 
Uniunii artiștilor plastici, respec
tuoasa rugăminte de a inaugura si

vizita expoziția organizată cu prile
jul Conferinței naționale a Uniunii 
artiștilor plastici, in sălile Muzeului 
de artă al Republicii Socialiste 
România.

însumind lucrări inspirate din viata 
si activitatea oamenilor muncii, din 
îndelungata luptă a ponorului român 
pentru libertate, unitate și indepen
dentă națională, expoziția grupează o 
cuprinzătoare selecție din lucrările 
cele mai reprezentative realizate în 
perioada care a trecut de la prece
denta conferință. Este o retrospectivă 
a realizărilor artiștilor noștri de pe 
tot cuprinsul țării, care, alături de în
tregul ponor. îsi nun talentul si pu
terea lor de creație în sluiba înalte
lor idealuri ale înfloririi patriei, ridi
cării ei pe noi culmi de progres si 
civilizație. împreună cu maestri, de 
prestigiu ai artei noastre contempo
rane. alături de artiști din generațiile 
mature si tinere, expun, si unii din
tre proaspeții absolvenți ai institute
lor noastre de artă. Cele circa 300 de 
opere reunite aici — picturi, sculp
turi. lucrări de grafică si artă deco
rativă — oferă o imagine edifica
toare a stadiului actual al artei plas
tice românești cu trăsăturile ei ori
ginale definitorii, artă care, așa 
cum au relevat particioantii la 
dialogul prilejuit de această vi
zită, cunoaște și ea, în anii noș
tri, o epocă de puternică efervescen
ță creatoare. îndeplinind o nobilă 
funcție cultural-educativă. Expoziția 
ilustrează, totodată, bogata activi
tate desfășurată de membrii Uniunii 
artiștilor plastici — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — în cadrul filialelor și cena
clurilor existente în numeroase ora
șe ale țării, unde se bucură de con
dițiile necesare valorificării plenare 
a aptitudinilor lor, de un climat pro
pice afirmării libere a personalității 
artistice. Ea reprezintă o vie ex
presie a puternicului impuls im
primat dezvoltării artelor plastice 
de cadrul fertil creat prin organi
zarea. din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, a Festivalului 
național „Cintarea României".

Demonstrind pregnant profunda 

angajare civică a autorilor lor, ope
rele expuse evidențiază marea di
versitate de stiluri și modalități de 
expresie caracteristice artei noastre 
contemporane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu cercetează 
cu atenție lucrările prezentate în ex
poziție, zăbovesc cu interes în fața 
celor mai semnificative creații aie 
artiștilor noștri plastici.

Prima sală a expoziției este do
minată de o tapiserie de mari di
mensiuni. reprezentind portretul 
secretarului general al partidului. A- 
ceasta, ca și alte lucrări înfățișînd 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. au fost 
realizate în semn de profund omagiu
— așa cum subliniază organizatorii
— de dragoste și recunoștință, adus 
de artiștii din diferite generații 
partidului, secretarului său general, 
pentru condițiile optime create dez
voltării culturii noastre socialiste, 
pentru grija sa consecventă față de 
creșterea economică a țării, a bună
stării întregului popor.

Prin întreaga lor tematică, pictu
rile, sculpturile, lucrările de grafică 
grupate aici alcătuiesc o veritabilă 
frescă a drumului parcurs de po
porul nostru de-a lungul istoriei sale 
bimilenare, de la anii de început ai 
devenirii sale istorice pînă la pre
zentul socialist de astăzi. Rețin in 
mod deosebit atenția lucrările în 
care sînt evocate marile momente 
din trecutul nostru, care au fost sau 
vor fi in curînd aniversate : forma
rea statului dac centralizat sub 
conducerea lui Burebista. revoluția 
de la 1848. cucerirea Independenței 
de stat a României în 1877. răscoa
lele țărănești din 1907, formarea sta
tului național român unitar în 1918, 
naționalizarea principalelor mijloace 
de producție în 1948. Aceste eveni
mente, care jalonează calea spre 
epoca luminoasă de astăzi a tării 
noastre, și-au găsit o apreciată tra
tare artistică în numeroase opere cu 
adinei semnificații etice si estetice. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se opresc 
îndelung în fața acestor lucrări cu 
profund mesaj patriotic inspirate 
din luptele si jertfele poporului nos
tru pentru libertate socială si națio
nală, pentru apărarea independenței.

Ampla desfășurare de forte pentru 
edificarea socialismului multilateral 
dezvoltat pe pămîntul patriei, sub 
conducerea partidului, munca avân

tată depusă de toți cetățenii tării 
pentru continua ei propășire — in 
uzine, pe șantiere si ogoare. în labo
ratoare si școli, pretutindeni unde șe 
scrie o nouă pagină in cronica Româ
niei socialiste — sînt, de asemenea, 
convingător ilustrate în expoziție 
prin alte lucrări de o mare forță ar
tistică. Chipul omului nou, făurar 
al acestor bunuri materiale si spiri
tuale. dăltuit in bronz, piatră sau 
lemn, conturat de penel sau creion, 
își găsește aici veritabile transfigu
rări artistice. Remarcabile prin în
sușirile lor funcționale și estetice 
sinț. de asemenea, piesele din por
țelan și sticlă, prototipuri realizate 
de artiști plastici în cadrul simpo
zioanelor de creație organizate in 
colaborare cu Ministerul Industriei 
Ușoare, destinate, pe lingă funcția 
lor utilitară, să satisfacă gustul ar
tistic al oamenilor muncii, să răs
pundă nevoii de înfrumusețare a 
vieții lor cotidiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit 
apoi in fața panourilor unei expozi
ții documentare, care ilustrează, cu 
numeroase cifre și date, activitatea 
desfășurată de Uniunea artiștilor 
plastici in perioada 1973—1978, de la 
ultima Conferință națională a uniu
nii pină astăzi. După cum arată gra
ficele, peste 1 400 de membri ai Uni
unii artiștilor plastici — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — îsi desfășoară activitatea, 
ca pictori, sculptori, graficieni, deco
ratori, scenografi, critici de artă, in 
cadrul filialelor și cenaclurilor uniu
nii, repartizate pe întreg teritoriul 
țării. Cu prilejul documentărilor co
lective. al taberelor și simpozioanelor 
de creație, cum sint cele de sculptură 
de la Măgura, Arcuș și Galați, de 
ceramică de la Medgidia, de grafică 
de la Letea, Suceava și Tirgoviște, 
cele de artă decorativă organizate in 
colaborare cu Ministerul Industriei 
Ușoare, au fost realizate numeroase 
opere de diferite genuri menite să 
satisfacă nevoia de frumos a publi
cului larg. Orașele și satele noastre, 
ca și noile întreprinderi, instituții și 
locuințe construite în ultimul timp, 
s-au împodobit — așa cum o dove
desc graficele expoziției — cu lucrări 
de artă monumentală — statui, mo
zaicuri, fresce, tapiserii, inspirate 
din istoria mai veche sau mai nouă 
a patriei.

Bogata viață artistică a țării este 
reflectată și de cele peste 2 700 de 
expoziții, cuprinzînd peste 100 000 lu
crări. deschise în ultimii cinci ani, 
care au fost vizitate de peste un mi
lion de cetățeni. Rețin, de asemenea, 
atenția vitrinele în care sînt expuse

albume de artă, cărți în limba româ
nă și in limbile naționalităților con
locuitoare, din literatura originală și 
universală, ilustrate de graficieni din 
țara noastră.

Artiștii care au participat la aceas
tă intilnire adresează tovarășului

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu mulțumiri călduroase pen
tru cinstea pe care le-au făcut-o vi- 
zitind expoziția, îndemn pentru a re
aliza opere valoroase, care să îmbo
gățească cultura noastră socialistă, 
patrimoniul artistic al țării.

ÎN PAGINA A IV-A:
a

Deschiderea lucrărilor Conferinței naționale 
Uniunii artiștilor plastici
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„înaltă recunoaștere 
a marelui prestigiu dobîndit 

de știința românească"
Opinia publică din țara noastră și din numeroase țâri ale lumii a 

urmărit cu deosebit interes vizita de stat pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut-o recent in Marea Britanie, eveniment cu semnifi
cații ma|ore pentru dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două 
țâri, pentru afirmarea ideilor păcii și colaborării în lume.

întreaga desfășurare a vizitei a relevat cu claritate înalta apreciere 
de care se bucură pe plan internațional România socialistă, politica 
externă, realistă și activă, promovată consecvent de România in direc
ția edificării unei lumi mai bune și mai drepte, profunda stimă și con
siderație manifestate față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru efor
turile depuse în scopul realizării unei păci durabile pe continentul eu
ropean și în lume, întăririi continue a prieteniei și înțelegerii între 
popoare.

Cu sentimente de adîncâ satisfacție și admirație, întregul nostru 
popor a luat cunoștință de activitatea laborioasă desfășurată in timpul 
acestei vizite de stat de către tovarășa Elena Ceaușescu, personali
tate marcantă a vieții științifice din țara noastră, activitate încu
nunată de înalte mărturii la adresa contribuției sale deosebite la pro
gresul științei românești contemporane. Decernarea titlului de „Fellow" 
de către Institutul regal de chimie și a celui de Profesor Honoris Causa 
al Politehnicii Londrei centrale, acordat pentru prima dată unei perso
nalități științifice din străinătate, confirmă pe deplin acest fapt.

în semn de aleasă dragoste și stimă, de satisfacție față de înaltele 
titluri conferite tovarășei Elena Ceaușescu, numeroase colective din 
unități productive, de cercetare și de învățâmînt, organizații de femei, 
de elevi și pionieri au adresat telegrome prin intermediul cărora ex
primă calde felicitări tovarășei Elena Ceaușescu pentru distincțiile 
primite, pentru considerația cu care este privită știința românească 
pe plan internațional.

MEMBRII ACADEMIEI REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
se spune intr-o telegramă, au luat 
cunoștință cu vie satisfacție si în
dreptățită mtndrie de decernarea 
înaltelor titluri științifice ce v-au 
fost conferite cu ocazia vizitei e- 
fectuate în Marea Britanie — de
cernarea titlului de „Fellow* * de 
către Institutul regal de chimie și a 
titlului de Profe
sor Honoris Cau
sa al Politehnicii 
Londrei centrale, 
acordat pentru 
prima dată unei 
personalități știin
țifice din străină
tate.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19.30, (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 20.
• Opera Română : Madame Bu
tterfly — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Alibi - 19,30.
• Teatrul Giulești (Studio 74) ; 
Intimplări mai mult sau mal pu
țin ridicole — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Bun venit la Rapsodia
— 18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Băiatul 
cu floarea — 20.
• Teatrul „Țăndărică* (Ia Școala 
generală 197, cartier Dramul Ta
berei) : Tigrul purpuriu căruia ii 
plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Spectacol 
susținut de „Circul liliputanilor* 
de la Circul Mare dtn Moscova
— 19.30.

Aceste noi si 
prestigioase tit
luri științifice, ca 
și ceie cu care ați 
fost distinsă re
cent in Statele 
Unite ale Ameri- 
cii se adaugă ce
lor care v-au fost conferite în de
cursul îndelungatei și bogatei dum
neavoastră activități științifice de . 
instituții de invățămint superior si 
institute de cercetare cu renume 
din numeroase țări ale lumii.

Larga si unanima apreciere a va
loroasei dumneavoastră activități 
științifice, marcată de înaltele ti
tluri ce v-au fost conferite, de pu
blicarea lucrărilor dumneavoastră 
in limbile de circulație internațio
nală si de edituri recunoscute prin 
exigenta si audienta lor la cititor, 
precum și sublinierea elogioasă a 
contribuției dumneavoastră la dez
voltarea științei contemporane de 
către personalități de frunte ale ști
inței si culturii mondiale sînt o do
vadă grăitoare a recunoașterii de 
către forumul științific internațio
nal a originalității cercetărilor pe 
care le întreprindeți, a nivelului 
superior al acestor contribuții ști
ințifice.

Sînt. în același timp. încununarea 
unui îndelung si laborios efort crea
tor. a pasiunii si consecventei cu 
care v-ati dedicat dezvoltării știin
ței românești, afirmării ei pe plan 
internațional, extinderii legăturilor 
științifice si culturale ale țării noas
tre cu alte state.

Cercetătorii, tot personalul mun
citor din INSTITUTUL NAȚIONAL 
PENTRU CREAȚIE ȘTIINȚIFICĂ 
ȘI TEHNICA, în frunte cu comu
niștii. se arată într-o altă telegramă, 
au luat cunoștință, cu embtie și jus
tificată mîndrie patriotică, de știrea 
decernării dumneavoastră — mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
strălucită personalitate a vieții știin
țifice românești — a înaltelor titluri 
ale prestigioaselor instituții științi
fice din Marea Britanie.

Aceasta constituie o recunoaștere 
în plus ne arena mondială a înal
telor dumneavoastră merite științi
fice. a contribuției de seamă ne care 
o aduceți la dezvoltarea si deplina 
valorificare a creației tehnico-știin- 
tifice in domeniul chimiei, precum 
și la înflorirea generală a științei.

Cu acest prilej, vă rugăm să ne 
permiteți să vă adresăm, din toată 
inima, cele mai calde felicitări pen
tru titlurile care v-au fost conferite, 
însoțite de urările noastre de noi 
sucțese in multilaterala activitate 
pe care o desfășurați spre binele 
și înflorirea patriei noastre.

INSTITUTUL CENTRAL DE 
CERCETARE, PROIECTARE ȘI 
DIRECTIVARE ÎN CONSTRUCȚII 
— se spune in telegrama acestei 
instituții — vă adresează, din toată 
inima, cele mai calde felicitări pen
tru înaltele distincții care v-au fost 
acordate de prestigioasele instituții 
de știință — Institutul regal de chi
mie și Politehnica Londrei centrale.

Prin omagiul lor, aceste instituții 
aduc o nouă și strălucită recunoaș
tere internațională a distinselor 
dumneavoastră merite, a contribu
ției ample, remarcabile aduse de 
dumneavoastră. tovarășă Elena 
Ceaușescu, la dezvoltarea științei 
românești, a științei contemporane, 
pusă in slujba păcii și colaborării 
multilaterale între state, a progre
sului general al omenirii.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,05 Telecinemateca
.1,50 Corespondenții județeni transmit... 
12,05 Telex
16,05 Teleșcoală
6.30 Curs de limbă franceză
7,00 Emisiune în limba germană

19,00 Rezultatele tragerii Loto
9.05 Film serial pentru copil : „Cuore“
0.30 Telejurnal

10,00 Viata tn lumina normelor eticii șl 
echității socialiste

10,25 Film artistic : Făcătorul de filme. 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. Cu : Rod 
Steiger. Anna Lee, Robert Culp, 
James Dunn. Norman Fell. Regia : 
Joseph Leytes

însuflețiți de exemplu! dumnea
voastră, oamenii muncii din institu
tul nostru se angajează să depună 
toate eforturile pentru a-și spori 
contribuția la dezvoltarea științei și 
tehnologiei pentru înflorirea socie
tății noastre socialiste.

Succesele deosebite ale conduce
rii partidului și statului nostru în 

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu 

pentru înaltele titluri academice 
conferite cu prilejul vizitei 

în Marea Britanie
vizita efectuată In Marea Britanie 
ne. dau satisfacție deplină și ne 
umplu inimile de bucurie și mîn
drie — se spune în telegrama IN
STITUTULUI DE CERCETARE ȘI 
INGINERIE TEHNOLOGICA PEN
TRU IRIGAȚII ȘI DRENAJE BĂ- 
NEASA—GIURGIU, JUDEȚUL IL
FOV. Sintem mîndri că dumnea
voastră personal vi s-au acordat 
toate onorurile unei inalte persona
lități științifice și considerăm că în 
felul acesta știința românească este 
onorată.

Vă mulțumim cu deosebită căl
dură pentru aportul dumneavoastră 
exceptional la dezvoltarea stiintei. 
pentru contribuția inestimabilă ne 
care o aduceți la ridicarea ei pe 
treptele superioare ale cunoașterii.

Alături de întreaga noastră na
țiune. comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul nostru iși exprimă cele 
mai profunde sentimente, inalta sti
mă și considerație pentru aprecie
rile de care v-ați bucurat dumnea
voastră. tovarășă Elena Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vieții știin
țifice românești, în timpul vizitei pe 
care ați efectuat-o în Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TULCEA 
AL P.C.R.

încercăm un sentiment de mîndrie 
patriotică si de cea mai aleasă sa
tisfacție pentru înaltele titluri aca
demice primite, care reprezintă o 
nouă si strălucită confirmare ne 
plan mondial a contribuției dum
neavoastră la dezvoltarea si extin
derea activității științifice româ
nești. a științei contemporane puse 
în sluiba păcii si colaborării mul
tilaterale între state, a progresului 
general al omenirii.

Cu profunde sentimente de stimă 
si respect pentru activitatea deose
bită pe care o desfășurați. vă adre
săm cele mai calde felicitări pentru 
înaltele titluri științifice conferite 
ca semn al înaltei aprecieri acor
date creației științifice românești, 
contribuției pe care dumneavoastră 
o aduceți personal la dezvoltarea 
stiintei mondiale — se arată in te
legrama COMITETULUI MUNICI
PAL BUZĂU AL FEMEILOR.

Aprecierile care vi s-au făcut, 
cinstirea ce se aoordă unui distins 
om de stiintă ne îndreptățesc să fim 
mindre de dumneavoastră si vă asi
gurăm de hotărîrea noastră fermă 
de a acționa cu mai multă pasiune 
Si abnegație în vederea înfăptuirii 
idealurilor nobile pentru care mi
litați.

Femeile din municipiul Buzău vă 
adresează cele mai calde urări de 
sănătate, putere de muncă, noi si 
importante succese in domeniul sti
intei si tehnologiei, in activitatea 
politică si socială.

Sintem hotărite să facem, totul 
pentru a vă urma exemplul de dă
ruire si abnegație fată de scumpa 
noastră patrie.

Am aflat cu intensă emoție și 
fierbinte bucurie noua apreciere a 
îndelungatei activități creatoare pe 
tărim științific a dumneavoastră, 
mult iubită si stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu — se spune în

22.00 Revista llterar-artlstică TV
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Prietenie — reportaj
17,15 Ora veselă
18,10 Teatru liric TV. Opera „Regele 

Istros". Frescă istorică de Iulius 
Szarvady pe un libret de Sebastian 
Popescu și Constantin Gliinea. A- 
daptare TV de Florlca Gheorghes- 
cu și Carmen Dobrescu după spec
tacolul cu același titlu realizat de 
Teatru! liric din Constanta

19.30 Telejurnal
20,00 Radar pionieresc
20.20 Portativ
21.00 O viață pentru o idee. Simion Băr- 

nuțiu. ginditor și om politic, frun
taș al Revoluției de la 1843 din 
Transilvania

21.20 Telex
21.25 Blocnotes — informații utilitare
21,50 Telerama-sport 

telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN AL FEMEILOR IALOMIȚA. 
Conferirea înaltelor titluri științifice 
este încă un prilej de mindrie pen
tru întreaga națiune română. în
deosebi pentru noi. femeile.

Vă asigurăm că noi. femeile din 
Ialomița — muncitoare, tărănci. 
cooperatoare, intelectuale — nu vom 
precupeți nici un efort pentru ca 
întreaga politică internă si externă 
a partidului nostru să fie transpusă 
neabătut in viată, pentru fericirea 
copiilor noștri si a întregului popor 
român.

Exprimindu-ne adînca recunoștin
ță pentru neobosita activitate pe 
care o desfășurați pe plan politic, 
social, științific, pentru contribuția 
strălucită la afirmarea rolului fe
meii în toate domeniile de activi
tate — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN AL FE
MEILOR TULCEA — permiteți-ne 
ca. în numele femeilor de pe me
leagurile tulcene, șă vă adresăm 
cele mai calde si mai sincere feli
citări pentru titlurile primite, măr
turie a recunoașterii pe plan Inter
național a meritelor dumneavoastră 
științifice, a marelui prestigiu do
bindit de știința românească, pe 
care cu atita strălucire o reprezen- 
tați în lume.

Activitatea dumneavoastră repre
zintă un puternic imbold în munca 
noastră pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului si statu
lui nostru.

COLECTIVUL DE CADRE DI
DACTICE ȘI ELEVII DE LA LI
CEUL PEDAGOGIC ..EFTIMIE 
MURGU" DIN TIMIȘOARA, se a- 

rată In telegra
ma consiliului de 
conducere al li
ceului, iși expri
mă sentimentele 
de înaltă stimă si 
admirație pe care 
întregul nostru 
popor le nutrește 
față de dumnea
voastră, mult 
stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. 
eminentă repre
zentantă a stiin
tei românești, si 
vă adresează din 

inimă calde felicitări cu ocazia con
feririi titlului de membru de 
onoare al Institutului regal de 
chimie, precum și a titlului de 
Profesor Honoris Causa al Politeh
nicii Londrei centrale.

împreună cu întregul nostru po
por, vedem in acordarea acestor ti
tluri înalta apreciere și recunoaș
tere a afirmării științei românești 
pe plan mondial.

Puternic mobilizați de exemplul 
dumneavoastră, ne angajăm să în
deplinim in cele mai bune condiții 
sarcinile ce ne revin din documen
tele de partid, privind dezvoltarea 
învățămintului, legarea, lui strinsă 
cu cercetarea științifică și produc
ția.

Am urmărit cu deosebit interes 
vizita pe care ati fâcut-o in presti
gioasele instituții de stiintă londo
neze si ne exprimăm profunda sa
tisfacție pentru primirea de către 
dumneavoastră a înaltelor titluri, se 
spune în telegrama LICEULUI DE 
FILOLOGIE-ISTORIE ..MIHAIL 
EMINESCU*  DIN BUZĂU. Prin 
această strălucită recunoaștere a ro
lului pe care îl aveți in dezvoltarea 
stiintei românești si mondiale. înal
tul dumneavoastră exemplu consti
tuie pentru noi un puternic imbold 
de a face totul pentru a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile ce ne re
vin. pentru a nu precupeți nici un 
efort sore a răspunde cu cinste mi
siunii noastre de dascăli si educa
tori ai tinerei generații.

Personalul didactic. pionierii, 
utecistii. toti elevii ȘCOLII GENE
RALE NR. 2 BUZĂU — se relevă 
într-o altă telegramă — sintem deo
sebit de mîndri că dumneavoastră, 
strălucită personalitate a vieții po
litice si științifice românești, alături 
de stimatul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu. aduceți. 
o deosebită contribuție la creșterea 
prestigiului României în lume.

Pentru noi, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, dumneavoastră 
constituiti un permanent exemplu 
de dăruire si pasiune în muncă 
pentru toti elevii si personalul di
dactic din școala noastră și vă a- 
sigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea idealu
rilor comunismului, păcii.

Folosim si acest nrilei pentru ca, 
în numele tuturor copiilor, să ex
primăm din toată inima conducerii 
partidului si statului, dumneavoas
tră. mult iubită tovarășă Elena 
Ceausescu, mulțumirile cele mai 
fierbinți pentru minunatele condiții 
de învățătură, muncă si viată crea
te. pentru griia părintească ma
nifestată permanent fată de for
marea si educarea comunistă, revo
luționară. prin muncă si pentru 
muncă a celor mai tinere vlăstare 
ale tării — se spune in telegrama 
CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR.

Vom acționa cu hotărire pentru 
educarea tinerilor in spiritul dra
gostei fierbinți și al atașamentului 
profund fată de patrie si ponor, 
fată de tradițiile revoluționare ale 
eroicei noastre clase muncitoare, 
fată de cauza Partidului Comunist 
Român.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 38 iunie. In țară : Vremea va fi 
relativ frumoasă tn sudul țării șl in 
generai instabilă in nord. Cerul va 11 
schimbător. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă Însoțite 
de descărcări electrice în Crișana, Ma
ramureș, Transilvania și Moldova. în 
celelalte regiuni — averse izolate după- 
amiaza. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, predomintnd din sectorul ves
tic. Minimele vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar temperaturile maxime 
între 20 și 30 de grade, tn București : 
Vremea va fi tn general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie după-amiaza. Vint slab pînă la 
moderat din sectorul vestic. Tempera
tura aerului tn creștere ușoară, mai 
ales la începutul intervalului.

Deschiderea lucrărilor Conferinței 
naționale a Uniunii artiștilor plastici

După vizitarea expoziției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au parti
cipat. la ședința inaugurală a confe
rinței.

Participanții au intînapinat cu vii 
și îndelungate aplauze pe tovaTășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și cu putere 
recunoștința pentru condițiile create 
de conducerea partidului și statului 
nostru înfloririi artei și culturii ro
mânești, stimulării capacității de 
creație a făuritorilor de frumos din 
țara noastră.

In sală sînt prezenți delegații aleși 
în adunările filialelor și secțiilor 
U.A.P., invitați ai altor uniuni de 
creație, reprezentanți ai unor minis
tere, organizații obștești și instituții 
centrale.

Deschizînd lucrările conferinței, 
pictorul Ion Pacea, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, a spus :

„Obștea noastră trăiește astăzi unul 
din acele memorabile evenimente ca- 
re-1 lnriuresc in mod decisiv activi
tatea, Conferința noastră națională 
fiind nu numai un prilej de a supune 
unei exigente evaluări critice munca 
desfășurată pînă în prezent, dar mal 
ales de a medita asupra sarcinilor 
viitoare, angajării resurselor noastre 
de creație în făurirea unor valori ar
tistice in care să pulseze intens viața 
și spiritualitatea poporului român.

Vă mulțumim cu recunoștință pen
tru participarea dumneavoastră la 
conferința noastră si vă urăm, cu 
cele mai fierbinți sentimente de dra
goste, cu cea mal aleasă stimă, „Bine 
ați venit tn mijlocul nostru". Pre
zenta dumneavoastră la lucrările 
conferinței — care ne onorează in 
modul cel mai înalt și constituie 
pentru noi o imensă bucurie si min
drie — exprimă grija dumneavoastră 
consecventă pentru destinele culturii 
și artei românești, pentru stimularea 
capacității de creație a făuritorilor 
de frumos in vederea realizării de 
noi opere cu o tematică generoasă, cu 
înțelesuri mai bogate, într-o gamă 
de mijloace de expresie tot mai va
riate. întilnirile cu dumneavoastră, 
orientările și indicațiile dumneavoas
tră ne-au ajutat de fiecare dată să 
înțelegem mai profund menirea ar
tei noastre, rațiunea ei de a fi. 
Identificîndu-ne cu politica Partidu
lui Comunist Român, considerîndu-ne 
lucrători apropiați ai dumneavoastră 
in opera de construcție a socialis
mului. pășind sub conducerea dum
neavoastră cu fermitate spre viito
rul de aur al patriei noastre, înțe
legem că in această nouă etapă — 
cea mal strălucită din istoria socia
listă a poporului român — trebuie 
să fim la înălțimea supremelor im
perative contemporane, să ne înde
plinim cu cinste imensele răspunderi 
cu care ne-a investit societatea.

Artiștii plastici din Republica So
cialistă România folosesc și acest 
prilej pentru a-și exprima adinca 
dragoste ce v-o poartă, pentru a vă 
aduce un vibrant omagiu, dumnea
voastră. primul cetățean al tării, care 
reprezentați gîndirea lucidă si în
drăzneață. inima caldă și voința ne
înfricată a întregii națiuni socialiste, 
cîrmaciul încercat și sigur sub con
ducerea căruia orizonturile României 
se deschid tot mai larg spre comu
nism.

Reafirmăm adeziunea noastră de
plină Ia politica internă și externă a 
României, al cărei promotor sînteți, 
și care, prin dumneavoastră, si-a cîș- 
tigat un imens prestigiu în lumea 
contemporană.

Dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sînteți expresia cea mai 
pregnantă a modului in care po
porul român se afirmă in istorie, 
sînteți simboljil României socialiste. 
Recentele dumneavoastră solii de

Sărbătoare în Valea lui Liman
La Valea lui Liman — pitorească 

zonă de la poalele munților Poiana 
Ruscăi — a avut loc duminică o mare 
sărbătoare a artei și culturii timise- 
ne. organizată în cadrul ediției a Il-a 
a Festivalului național „Cintarea 
României".

Aproape 2 000 de artiști amatori și 
slujitori profesioniști ai scenei au 
oferit, pe parcursul întregii zile, 
tabloul impresionant, plin de vigoare 
al aptitudinilor creatoare ale oame
nilor de pe aceste străvechi me
leaguri ale patriei — români, 
germani, maghiari, sirbi și'de alte 
naționalități. Omagiind trecutul de 
luptă al poporului nostru pentru li
bertate socială și națională, spectaco
lul s-a constituit într-un vibrant imn 
închinat prezentului socialist al pa
triei. mersului glorios, sub condu
cerea partidului, spre comunism. Mi
ile de spectatori au aplaudat cu 
căldură reușita evoluție a formațiilor 
artistice „Banatul". „Timișul". ..Ghio
celul". „Zora". „I.T.C." si a fanfa
rei din Timișoara, corurilor din 
Sintești, Gătaia, Racovița, a for

cinema
• Căsătoria : PATRIA — 9; 11,15; 
13; 15,30; 17.45; 20.
• Un pod prea îndepărtat :
SCALA — 9; 12,30: 16: 19,30,
BUCUREȘTI — 9; 12,30: 16; 19.30, 
FAVORIT — 9,15; 12,30: 16: 19.15. 
GRADINA CAPITOL — 20.15,
GRADINA DINAMO - 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharine!
Blum : LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 
13,30: 16: 18,30; 20.45. CAPITOL
— 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15: 20,30.
• Corsarul negru : FESTIVAL — 
»: 12: 16; 19.
• Pirații din Pacific — Insula
comorilor : VICTORLA — 9,30;
12,30: 16; 19.
• Eu, tu și Ovidîu : CENTRAL — 
0: 11,15: 13.30; 15.45; 18: 20,15.
• Căluțul cocoșat — 9,30: 11, So
laris - 13. 16; 19 : DOINA.
• Mama : TIMPURI NOI — 9; 
11,15: 13,30; 13,45: 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : CI
NEMA STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Tentacule : FEROVIAR — 9;
11,15; 13.30; 18; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9: 11,18; 13,30: 16: 18.15; 
20,30, MODERN - 9; 11.15: 13,30; 
16; 18,15; 20,45. la grădină — 20.15.
• FIU „marii ursoaice" : GRIVIȚA 
9; 11,15; 13.30: 18,45; 18; 20,15. 

pace si prietenie tn S.U.A.. într-o se
rie de țări din Asia, tn Anglia — re
cunoscute de ODinia publică interna
țională ca evenimente Dolitice de im
portantă istorică — au demonstrat 
încă o dată justețea noliticii externe 
•a tării noastre de a stabili relații de 
prietenie Si colaborare cu toate oo- 
Doarele lumii, bazate oe orinciDiile 
respectării suveranității naționale, 
deplinei egalități, evantaiului reci
proc. renunțării la forță in relațiile 
între state. Prin dumneavoastră. 
România îsi aduce o contribuție nri- 
mordială la instaurarea unui climat 
de încredere si colaborare intre no- 
poare. la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

O contribuție deosebită la creșterea 
prestigiului international al României 
are tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceausescu, om de stiintă 
de valoare mondială, a cărei remar
cabilă activitate a fost omagiată Prin 
acordarea unui mare număr de titluri 
din partea unor ilustre instituții știin
țifice de peste hotare. Pentru tot ceea 
ce ati făcut si faceți pentru înflorirea 
stiintei românești, vă rugăm să ne 
permiteți, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. să vă adresăm gîn- 
durile noastre de cea mai inaltă sti
mă si de profundă recunoștință.

Cu aceste sentimente de nețărmu
rită dragoste, respect sl recunoștință 
vă întîmpină artiștii plastici la acest 
eveniment deosebit din viata si mun
ca lor si vă adresează respectuos ru
gămintea. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de a ne 
face deosebita cinste de a lua cuvtn- 
tul în conferința noastră".

Primit cu însuflețite si îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Cuvin tarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu vie 
atentie. cu profund interes si subli
niată in repetate rinduri cu puternice 
aplauze de toti cei orezenti.

Mulțumind secretarului general al 
partidului, cu căldură si adincă 
recunoștință, pentru cuvintarea sa 
de excepțională importantă privind 
orientarea ' întregii creații naționale, 
cu care a cinstit lucrările conferin
ței. pictorul Ion Pacea a spus :

„întilnirile cu dumneavoastră au 
constituit întotdeauna inalte si pline 
de învățăminte lecții de civism și de 
artă, făcindu-ne să înțelegem mai 
clar menirea noastră în societate, 
marile răspunderi care ne revin in 
educarea oamenilor muncii în spiri
tul umanismului revoluționar, al pa
triotismului socialist, în educarea 
gustului pentru frumos al maselor. 
Cuvîntarea dumneavoastră de astăzi, 
cuprinzind o inestimabilă bogăție de 
idei, conturează un amplu si fecund 
program de activitate pentru noi. 
artiștii plastici, stabilește cadrul 
ideologic, politic si estetic pentru 
obținerea unor înfăptuiri superioare, 
la înălțimea comandamentelor socie
tății si timpului nostru. Vă asigu
răm. mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general, că ne însușim pe 
deplin orientările si indicațiile dum
neavoastră. că vom răspunde cu en
tuziasm chemării de a crea opere 
care să întregească imaginea înălță
toare a impresionantului efort de 
edificare a României socialiste mul
tilateral dezvoltate, să slăvească pa
ginile de eroism si glorie ale istoriei 
noastre, făcind să vibreze profund 
nobila spiritualitate a poporului ro
mân. Considerând cuvîntarea dum
neavoastră ca pe cel mai de seamă 
și cuprinzător document al confe
rinței. asigurindu-vă că vom apro
funda bogăția de idei, orientările șl 
indicațiile atît in dezbaterile ce vor 
avea loc aici, cit si in dezbaterile 
ulterioare, în cadrul filialelor și sec
țiilor noastre, ne angajăm, mult 

mațiilor pionierești din Curtea, 
Făget, Tomești, a echipelor de jocuri 
populare din Seceani. Alioși, Dum- 
brăvița. Dudeștii Vechi, Pietroasa 
Mare. Bucovăț. dubașilor din Bră- 
nești. căluserilor din Temeresti. Bă- 
tești. Breazova. Brestovăt, a altor 
artiști amatori din Lugoj și Buziaș, 
precum și a numeroși rapsozi popu
lari. Toate acestea au adus pe 
scenă unele din cele mai alese cîn- 
tece. dansuri și obiceiuri populare din 
bogatul folclor românesc și al națio
nalităților conlocuitoare din această 
parte a țării. Alături de artiștii ama
tori s-au aflat, in această zi. și ac
tori de la Teatrul Național, artiști de 
la celelalte instituții profesioniste din 
Timișoara.

O strălucire aparte în acest buchet 
de frumuseți au adus-o costumele 
populare românești, germane, ma
ghiare, sirbești și bulgărești prezen
tate în cadrul unei parăzi a portului 
timișean.

Cezar IOANA
corespondentul „Sdnteii"

• Africa Express : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pentru patrie : DACIA — 9;
12,15; 15.45: 19.
• Evadatul : EFORIE — 9: 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30.
• Cine nu riscă nu ciștigă : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,15; 15.30; 17,43; 
20.
• Icarie — 9,45; 11,45, Tinerețe 
fără bătrinețe — 14, Filmul ma
ghiar postbelic — 16,15; 18,30, Viva 
Maria — 20,30 : CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15.45: 17.30;
19.45.
• Cîntă pentru mine : GLORIA
— 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.15, 
FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15.
• Amintește-ți de mine : LIRA
— 15.30: 18.
• Eliberarea orașului Praga : 
DRUMUL SĂRII - 18: 19.
• rransamerica Express : GIU-
LESTI - 8,45; 11,30: 14.15; 17:
19.45, VOLGA — 8.45; 11.30: 14,15; 
17,15; 20.15.
• Aurel Vlafeu : FERENTARI — 
15.30: 17.45; 20.
• Scufundarea Japoniei : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• E attt de aproape fericirea : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Cu stele tn păr st lacrimi tn
ochi: FLOREASCA — 15.30; 18;
20. 

iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să fim demni de 'încre
derea si cinstirea ne care ni le ară- 
tati. să fim la înălțimea înfăptuiri
lor contemnorane. să ne ounem ta
lentul si energia in slujba României 
socialiste si a fericirii poporului 
roman.

Ne angajăm să ne îndeplinim mi
siunea de onoare de a fi cronicarii 
acestui timp de grandioase și cuteză
toare înfăptuiri, in care stă gravată 
efigia eminentei și prodigioasei dum
neavoastră personalități, cel dinții și 
cel mai iubit fiu al acestei țări, sub 
conducerea căruia poporul român se 
îndreaptă sigur și ferm spre orizon
tul luminos al comunismului. Din a- 
dincul inimilor noastre, vă mulțumim 
cu recunoștință".

Ședința inaugurală ia sfîrșit intr-o 
atmosferă entuziastă. întreaga asis
tență aplaudă îndelung, salutind cu 
toată dragostea pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, aceste momente consti- 
tuindu-se într-o nouă și caldă ma
nifestare de prețuire profundă față 
de întreaga activitate a secretarului 
general al partidului, consacrată bi
nelui și fericirii poporului, creșterii 
prestigiului României socialiste în 
lume.

•âr
în continuarea lucrărilor sale, con

ferința si-a ales organele de lucru 
si a adoptat următoarea ordine 
de zi :

—- Raportul Comitetului de condu
cere al Uniunii artiștilor plastici 
privind activitatea desfășurată pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
revenit din documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R. și ale Congre
sului educației politice și al culturii 
•ocialiste ;

— Raportul Comisiei de cenzori ț
— Propuneri privind unele modifi

cări ale Statutului U.A.P. :
— Alegerea Consiliului de condu

cere si a Comisiei de cenzori ale 
Uniunii artiștilor plasticL

Participanții au păstrat un moment 
de reculegere în memoria creatorilor 
din domeniul artelor plastice care 
s-au stins din viață în perioada ce a 
trecut de la ultima conferință.

în continuare. Ion Frunzettl. vice
președinte al U.A.P., a prezentat Ra
portul Comitetului de conducere al 
U.A.P., iar pictorul Anastase Anasta- 
siu — Raportul Comisiei de cenzori.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
documentelor expuse au luat cuvîn
tul Brăduț Covaliu. Dan Hatman u, 
Wănda Simona Mihuleac. Vasile 
Drăguț, Traian Nițescu, Constantin 
Foamete, Mihai Bandac. Gheorghe 
Coman, Doina Lie, Barbu Brezianu, 
Sabin Bălașa. Erwin Kuttler. Horia 
Flămindu, Marius Cilievici. Mircea 
Dumitrescu, Costel Badea.

Lucrările conferinței continuă.

TRADIȚIONALE SERBĂRI ÎN LICEELE ȚĂRII

„Promoția 1978"- 
la început de drum

Circa 130 000 de li
ceeni trăiesc, in aces
te zile, momentul deo
sebit, emoționant a) 
despărțirii de școală, 
înainte de intrarea, eu 
responsabilitate. in 
viață : ca muncitori 
calificați in cele mai 
diferite ramuri ale e- 
conomiei, ale produc
ției. ca viitori stu
dent!. ca activi si 
entuziaști construc
tori ai societății so
cialiste și comunis
te. Emoția și so
lemnitatea momentu
lui au fost marcate și 
de tradiționalele ser
bări ale absolvenților 
in care „Promoția 
1978“ și-a rostit cu ho
tărire angajamentul 
solemn de a păși cu 
demnitate în noul său 
drum, de a fi devota
tă și folositoare țării, 
poporului, partidului.

La liceul bucureș- 
tean de matematică- 
fizică „Nicolae Bălces- 
cu“, ca pretutindeni 
in țară. întilnirea ab
solvenților s-a desfă- 
șurat sub semnul 
rodnicului bilanț al a- 
nilor de învățătură Si 
al proiectării generoa
se a viitorului. După 
cum menționa în cu- 
vintul său profesoara 
emerită Luiza Răican, 
directoarea liceului, 
toți cei 207 elevi ai 
ultimului an de liceu 
au promovat, cei mai 
mulți cu medii intre 8 
și 10. Toți cei 207 
elevi au obținut (în 
urma verificării cu

noștințelor și deprin
derilor practice) cer
tificate de atestare in
tr-o meserie, au con
ceput și executat pro
iecte de diplomă care 
vor fi susținute prac
tic in examenul de 
bacalaureat. Ca și in 
alte licee, „șeful" de 
promoție — aici tînă- 
ra Mihaela Păun, ab
solventă a clasei a 
XII-a A, cu media 9,76, 
a exprimat în cu
vinte calde, rostite din 
inimă, recunoștința 
fierbinte a tineretului 
școlar pentru condi
țiile generoase de în
vățătură și de pregăti
re pentru muncă și 
viață create de parti
dul și statul nostru. 
„Am învățat să mun
cim, să trăim liber și 
demn, avind în dum
neavoastră, mult iubi
te tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exemplul 
cel mai strălucit. De 
aceea, conștienți de 
rolul și menirea noas
tră in societate, nu 
vom precupeți nici un 
efort pentru a fi la 
înălțimea exigențelor 
pe care partidul, dum
neavoastră personal le 
puneți in fața tinerei 
generații. Acum, in 
prag de nou drum, al 
drumului in viață 
demnă, de muncă cin
stită, de omenie, ne 
angajăm cu toată fer
mitatea și elanul ani
lor noștri tineri sâ 
luptăm pentru înflo
rirea patriei și feri
cirea poporului nos

• Ultima cină : VIITORUL — 
15,30; 17.45; 20.
• Sandokan — tigrul Malayezlei : 
AURORA - 9; 11,15: 13.30: 15,45; 
18; 30, la grădină — 20,15.
• Doctorul Pocnaru : MIORIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 13.30; 17,45; 20, 
TOMIS — 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18;
20.15,
• Dragoste și statistică: POPULAR
— 16: 18;.
• Septembrie : MUNCA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ediție specială : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Un om cu „idei*  : ARTA — 
8: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. la gră
dină — 20,15.
• Program de desene animate 
Walt Disney — 9. Riul care urcă 
muntele — 11; 13.15: 15,30: 17,45; 
20 : FLACARA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
PROGRESUL - 16; 18: 20.
• Ultima escapadă a Iul Olsen : 
GRADINA BUCEGI — 20,15.
• Urmăriți fără vină : GRADINA 
BUZEȘTI - 20,15.
• Gentleman Jim : GRADINA
FESTIVAL - 20. GRADINA TO
MIS - 20.30.
• Mark polițistul : GRADINA
FLACARA — 20,15.
• Zmeul de hirtie : GRADINA
LIRA — 20,15.
• Rocco și frații săi : GRADINA 
LUCEAFĂRUL - 20,15.
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
GRĂDINA TITAN — 20.15.

Secerișul 
orzului

TELEORMAN
tn aceste zile, in ludetul Teleor

man a început campania de recoltare 
a cerealelor oâioase. In fiecare uni
tate agricolă au fost constituite for
mații de lucru comolexe. dotate cu 
toate utilajele si numărul de meca
nizatori necesari, care să oermită 
desfășurarea lucrărilor în două 
schimburi si executarea în flux con
tinuu a recoltării și însămînțării cul
turilor duble. Fină miercuri seara, 
lucrătorii ogoarelor dtn întreprinde
rile agricole de stat si consiliile in- 
tercooperatiste Botoroaga. Brînceni. 
Buzescu. Furculesti. Piatra. Purani. 
Salcia. Fintinele ș.a.' au strîns deja 
orzul de pe o suprafață de peste 
7 000 ha. (Ion Toader).

OLT
Primele zile din această săptămînă 

au marcat în iudetul Olt începerea 
recoltării celor peste 19 000 hectare 
cultivate cu arz în cooperativele 
agricole si 9 400 hectare In întreprin
derile agricole de stat. Printre Pri
mele unit.ătl care au început seceri
șul se află întreprinderile agricole 
de stat din Corabia si Redea, unde 
s-au si recoltat oină în prezent peste 
1 500 hectare. Si ne ogoarele coope
rativei agricole Băbiciu a început se
cerișul orzului pe cele 300 hectare 
cultivate. încă din prima zi. cu 8 
combine Gloria, s-au strîns peste 350 
tone de orz. însemnate suprafețe cu 
orz au fost recoltate si în coopera
tivele agricole din cadrul consiliilor 
intercooperatiste Ștefan cel Mare și 
Vișina. (Ion Zarocllu).

DOLJ
în Județul Dolj a fost strinsă re

colta de orz de oe primele 4 000 de 
hectare, lucrarea desfășurtndu-se în 
17 din cele 30 de consilii intercoope
ratiste cultivatoare, precum si în 
toate Întreprinderile de stat ce au 
orz In cultură. Concomitent cu sece
rișul a fost eliberat terenul de paie 
de pe 735 hectare, s-au executat ară
turi pe 545 hectare sl au fost însă- 
mîntate cu porumb pentru boabe 
primele 360 hectare. Cele mai bune 
rezultate s-au înregistrat în coopera
tivele de producție din consiliile 
Rojiște, Cîrcea, Dăbuleni. Apele Vlt, 
Zănoaga. Măceșu. Boureni si Birca.

TIMIȘ
în cîmpla Banatului a început 

secerișul orzului. Primii care au tre
cut la această lucrare au fost me
canizatorii din fermele unităților 
agricole de stat din Liebling, Variaș, 
Giarmata. Banloc. Livezile si din 
alte zone cerealiere din ludetul 
Timiș, care pînă joi seara au și 
strins recolta de orz de pe mai bine 
de 4 500 ha.

tru". Recunoștința 
fierbinte, angajamen
tul ferm de a munci 
și învăța neobosit, 
hotărirea de a fi ce
tățeni activi și fii 
demni ai acestui po
por au fost exprimate 
de membrii „Promoției 
1978" in telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Oaspeți la festivită
țile absolvenților, re
prezentanți ai organe
lor de partid și de 
stat, ai forurilor de 
invățămint, ai organi
zației U.T.C., fruntași 
in producție, părinți au 
adresat tinerilor urări 
de succes, le-au îm
părtășit din experiența 
lor de viață, le-au pro
mis tot sprijinul.

Cîntece și versuri 
patriotice, revoluționa
re, schimburi de me
saje cu viitoarea „Pro
moție 1979", tradițio
nala predare a „ștafe
tei", multe flori, pla
chete și insigne au 
creat „serbărilor ab
solvenților" cadrul de 
optimism și voioșie, 
de încredere in viitor 
și hotărire cu care cei 
mai tineri absolvenți 
ai liceului Iși încheie 
drumul școlii, încep 
drumul în viață.

La sfîrșit de drum, 
la început de drum, 
tuturor — mult succes, 
reușită deplină 1

Florlca 
DINULESCU

teatre
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Vizita delegației militare chineze ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
citorești internaționale, ale vieții po
litice internaționale.

Vizita și convorbirile au confirmat 
evoluția pozitivă, mereu ascendență 
a relațiilor dintre cele două parti
de. S-a exprimat hotărirea lor de a 
acționa și în viitor pentru întărirea 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și suedez, pentru dez
voltarea relațiilor politice, economi
ce, tehnico-științifice, culturale din
tre România și Suedia, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii, 
securității șl colaborării în Europa 
și in întreaga lume.

Cele două partide apreciază că în 
viața internațională au loc impor
tante mutații revoluționare, se afir
mă cu vigoare forțele progresiste, 
antilmperialiste, voința popoarelor de 
a pune capăt politicii imperialiste și 
neocolonialiste, de a se dezvolta libe
re, independente. în același timp, se 
constată menținerea și chiar accen
tuarea unor puternice contradicții, a 
manifestărilor vechii politici de for
ță și dominație, de reîmpărțire a lu
mii în sfere de influență, ceea ce 
creează mari pericole la adresa păcii 
și securității internaționale. Tocmai 
de aceea, este azi mai necesară ca 
oricind intărirea conlucrării și soli
darității, pe plan național și inter
național, a forțelor muncitorești, de
mocratice și progresiste, antiimperia- 
liste, a tuturor popoarelor, pentru a 
depăși aceste stări de lucruri nega
tive și a determina promovarea unui 
curs nou de destindere. înțelegere și 
colaborare intre toate națiunile luprii.

De comun acord, s-a evidențiat 
importanta mobilizării active a opi
niei publice, a popoarelor în lupta

pentru realizarea unui sistem trainic 
de securitate și colaborare în Europa, 
pentru înfăptuirea integrală a preve
derilor Actului final de la Helsinki 
și. în primul rind, pentru adoptarea 
unor măsuri concrete de dezangajare 
militară și dezarmare.

Tinind seama de pericolele fără 
precedent pe care le creează conti
nuarea nestăvilită a cursei înarmări
lor, îndeosebi a celei nucleare, cele 
două părți au relevat necesitatea ca 
actuala sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. dedicată dezar
mării să se soldeze cu rezultate efec
tive în concordantă cu așteptările și 
interesele vitale ale popoarelor.

Ambele părți se pronunță pentru 
înlăturarea focarelor de încordare si 
conflict și solutionarea pe cale poli
tică. prin tratative a problemelor liti
gioase între state. în acest sens, ele 
au subliniat necesitatea continuării 
procesului de reglementare pașnică 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
care trebuie să ducă la instaurarea 
unei păci juste și durabile în zonă.

în numele comuniștilor români și 
suedezi, s-a reafirmat solidaritatea 
activă cu toate popoarele care luptă 
împotriva politicii colonialiste, neo- 
colonialiste, rasiste și de apartheid, 
pentru asigurarea dezvoltării lor li
bere și independente, pe calea pro
gresului economic si social, fără nici 
un amestec din afară.

S-a apreciat că interesele generale 
ale păcii și înțelegerii între popoare 
impun lichidarea marilor decalaje 
economice, a fenomenului subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
principii ferme de egalitate si echi
tate.

De ambele părți s-a evidențiat fap
tul că. intrucit partidele comuniste si 
muncitorești iși desfășoară activita
tea într-o mare diversitate de situații 
și împrejurări determinate de parti
cularitățile istorice, economice, so
ciale si naționale, diferite de la țară 
la tară, o condiție fundamentală a 
succesului misiunii lor istorice este 
aplicarea creatoare a socialismului 
științific la realitățile concrete. A- 
ceasta presupune respectarea riguroa
să a dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili in mod autonom, de sine stă
tător. linia politică, strategia si tac
tica revoluționară, 
mestec din afară, 
tiilor de prietenie 
tre partide bazate 
tate în drepturi, pe stimă si respect 
reciproc.

Apreciindu-se că vizita In tara noas
tră a delegației Partidului de Stingă 
— Comuniștii din Suedia consti
tuie o manifestare a bunelor relații 
dintre cele două partide, o nouă con
tribuție la întărirea în continuare a 
colaborării și solidarității dintre ele. 
o contribuție la întărirea solidarității 
între partidele comuniste și muncito
rești în general, a fost reafirmată 
voința comună de a extinde și adinei 
in continuare relațiile de prietenie si 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul de Stingă — Co
muniștii din Suedia in interesul am
belor popoare, al cauzei generale a 
socialismului si păcii in lume.

Președintele Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia a invitat o 
delegație a Partidului Comunist Ro
mân să facă o vizită in Suedia, invi
tație acceptată cu plăcere.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Joi. general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale, a primit 
delegația militară de prietenie con
dusă de Liang Pi-ie. membru al Co
mitetului Central aî Partidului Co
munist Chinez, locțiitor al șefului 
Direcției generale politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat secretari ai Consiliului 
politic superior al armatei.

De asemenea, a luat parte 
Ti-sin. însărcinat cu afaceri a.i, 
Republicii 
București.

Populare Chineze

Lu 
al 
la

★
zi. delegația militară 
Armatei Populare Chi- 

intîlnit cu

deîn aceeași
prietenie a . _____
neze de Eliberare s-a 
cadre si elevi din Academia mili
tară, unde au luat cuvîntul generalul -

locotenent Gheorghe Gomoiu. ad
junct al ministrului apărării națio
nale si secretar al Consiliului politic 
superior, și tovarășul Liang Pi-ie, 
locțiitor al șefului Direcției generale 
politice a Armatei Populare Chineze 
de Eliberare. Cu acest prilej au fost 
subliniate relațiile prietenești dintre 
armatele celor două țări. însemnăta
tea deosebită a întîlnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, si tovarășul Hua Kuo-fen. pre
ședintele Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, pentru 
întărirea continuă a colaborării ce 
șe dezvoltă pe multiple planuri, in
clusiv in domeniul militar. între Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Chineză.

Alteței Sale Regale JEAN
Mare duce al Luxemburgului

LUXEMBURG
Sărbătorirea Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului îmi oferă 

prilejul de a vă adresa cordiale felicitări și urări de fericire personală, iar 
poporului luxemburghez bunăstare și prosperitate.

îmi exprim convingerea că se vor dezvolta in continuare bunele relații 
statornicite între Republica Socialistă România și Marele Ducat al Luxem
burgului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Convorbiri româno-zaireze în domeniul agriculturii

Excelenței Sale Domnului GASTON THORN
Președintele Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului

LUXEMBURG
Cu prilejul Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului vă adresez 

calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și prosperitate 
poporului luxemburghez.

fără nici un a- 
dezvoltarea rela- 

Si solidaritate în- 
pe deplina egali-

între tovarășul Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, și Tepatondele Zâmbite, co
misarul de stat pentru agricultură al 
Republicii Zair, au avut loc convor
biri.

Au fost examinate stadiul de rea
lizare a acțiunilor de colaborare și 
cooperare economică și tehnologică 
în domeniul agriculturii intre cele 
două țări, precum și posibilități de 
extindere a acestora.

La convorbiri a participat Nyoka 
Busu Noengo. ambasadorul Republi
cii Zair la București.

Oaspetele zairez a vizitat institute 
de cercetări și de învătămînt agro
nomic, unități agricole de stat și co
operatiste. sisteme de irigații, pre
cum și întreprinderi producătoare de 
mașini și utilaje pentru agricultură.

(Agerpres)

Șeful tribului Ashanti, președintele Adunării șefilor de trib din Ghana
1

(Urmare din pag. I)
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, pen
tru ospitalitatea de care s-au bucu
rat în timpul șederii în țara noastră, 

împărtășind unele impresii din 
cele văzute în țara noastră, oaspe
tele a arătat că este deosebit de im
presionat de realizările remarcabile 
obținute de poporul român pe calea 
dezvoltării multilaterale a României. 

Președintele Adunării șefilor de 
trib din Ghana a ținut, de aseme
nea, să sublinieze că întregul popor 
ghanez păstrează o vie și puternică 
amintire vizitei președintelui Nicolae

Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Ghana, moment remar
cabil in evoluția raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări si popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis 
de șeful statului ghanez și a adresat, 
la rindul său, generalului Ignatius 
Kutu Acheampong un cordial salut, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate pentru 
poporul Ghanei.

Relevindu-se cursul ascendent al 
relațiilor româno-ghaneze în diverse

domenii, s-a subliniat că convorbi
rile prietenești dintre conducătorii 
celor două state au pus bazele unei 
colaborări fructuoase și multilaterale 
între țările și popoarele noastre, atît 
pe plan bilateral, cit și în domeniul 
vieții internaționale, în interesul re
ciproc, al cooperării și înțelegerii In
ternaționale.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele aspecte ale actualității interna
ționale, îndeosebi privind situația 
din Africa.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

MANEA MANESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica
în cursul zilei de joi, Otumfuo 

Opoku Ware al II-lea, șeful tribu
lui Ashanti, președintele Adunării 
șefilor de trib din Republica Ghana, 
care face o vizită în tara noastră, a 
avut întrevederi cu Virgil Trofin, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, și Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării în domeniul eco
nomiei forestiere și în alte sectoare 
economice de interes reciproc, lăr
girea și diversificarea schimburilor 
comerciale dintre România și Ghana.

La întrevederi au participat cadre 
de conducere din unele ministere, 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe oaspete, precum și Kwame Addae, 
ambasadorul Republicii Ghana la 
București.

Joi a sosit în Capitală delegația 
Asociației de prietenie și' relații cul
turale cu străinătatea din R.S.S. 
Uzbekă, condusă de Sadîkov Talip 
Saflîkovici. prim-secretar al Comite
tului orășenesc Civangarsk al P.C. 
din Uzbekistan, deputat în Sovietul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Șl ÎN ACEST AN

finalelor Daciadei" Universitatea Craiova a cucerit

zilei

Comisia centrală de organizare a 
competiției sportive naționale „Da- 
ciada", întrunită recent, a analizat 
stadiul pregătirii si desfășurării în
trecerilor si acțiunilor la soortul de 
masă si de performantă.

Cu acest prilej s-au stabilit o se
rie de măsuri privind organizarea 
în cele mai bune condiții a întrece
rilor din cadrul „Daciadei", atît in 
București, cit țțj in diferite localități 
din țară.

începind cu luna iulie a.c. vor fi 
cuprinse in întrecerile de la nivelul 
unităților de bază si localităților ac
tivități tehnico-aplicative la radio
amatorism. aero. auto si navomode- 
lism, zbor cu și fără motor parașu
tism. motocros.

în, cursul lunii septembrie. în afara 
întrecerilor sportive finale, vor avea 
loc si alte acțiuni : expoziții, simpo
zioane cu tematici sportive, gale ale 
filmului sportiv, serile Daciadei, cro
suri de masă, ștafeta Daciadei. tu
ruri cicliste ale județelor, serbări 

■ cultural-sportive cu ansambluri de 
gimnastică, și altele.

Sîmbătă 23 septembrie. în Capitală 
va avea loc spectacolul sportiv, care 
va cuprinde in forme adecvate, ală
turi de elemente specifice competi
ției. momente consacrate prezentării 
succeselor repurtate de ponorul ro
mân. în construirea socialismului, 
perspectivele de dezvoltare a pa
triei.

în spectacol se va 
rea ștafetei naționala

include si eosâ- 
„Daciada".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
învins cu scorul de 
formația Universității Rhode Island 
(S.U.A.). într-un alt joc. echipa ar- 
gentiniană Obras Sanitarias a dispus 
cu 95—90 (46—44) de formația bra
ziliană Sirio.,

• Miercuri, la Eastbourne (Anglia), 
în turul trei al probei de simplu fe
minin din cadrul turneului interna
țional de tenis, au fost înregistrate

90—82 (42—46)• în prima zi a competiției inter
national de polo pe apă de la Varna, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 8—5 (2—2, 2—2, 2—0, 2—1) 
formația Bulgariei. Celelalte două 
partide disputate s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : U.R.S.S. — 
Australia 6—3 (2—1. 2—2. 0—0. 2—0) ; 
S.U.A. — Grecia 4—3 (1—1, 2—2. 1—0. 
9—0).
• După consumarea a 11 runde. următoarele rezultate^ tehnice: Wade 

in turneul international feminin de 
șah de- la Timișoara conduce Ana. 
Ahșarurhova (U.R.S.S.). cu 8 puncte, 
urmată de" Anett Michel (R.D. Ger
mană) — 7,5 puncte (1), Lia Bogdan 
(România) — 7,5 puncte. Ligia Jic- 
man (România) — 7 puncte. Dana 
Nuțu (România) — 6,5 puncte (1) etc.

O Selecționatele de tenis de masă 
ale Iugoslaviei, aflate în turneu în 
R.P. Chineză, au evoluat la Canton 
în compania reprezentativelor tării- 
gazdă. în ambele meciuri victoria a 
revenit sportivilor chinezi : la mas
culin cu 5—2. iar la feminin 
5—1.

e Reprezentativa masculină 
volei a U.R.S.S. a obținut a 
victorie consecutivă in cadrul turneu
lui pe, care-1 întreprinde în Japonia. 
Jucind 
niponă, 
ci ști gat
• în 

continentale' 
care se desfășoară la Buenos Aires, 
echipa italiană Mobilgirgi Varese a

cu

de
doua

la Okayama cu selecționata 
voleibaliștii sovietici au 

cu scorul de 3—2.
ziua a doua a „Cupei inter- 

la baschet masculin.

(Anglia) .— Hunt (Australia) 7—5, 
6—2; Chris Evert (S.U.A.) — Anto- 
nopolis (S.U.A.) 6—3, 6—1; Tumbull 
(Australia) — Fromholtz (Australia) 
6—3, 6—1; Hobbs (Anglia) — Ruzici 
(România) 4—6, 7—5, 6—3; Stove (O- 
landa) — Durr (Franța) 6—4, 6—3.

• La sfirșitul săptăminii au loc 
ultimele meciuri ale actualei ediții a 
Campionatului mondial de fotbal, ce 
se dispută in Argentina: sîmbătă, 
partida Italia — Brazilia (pentru 
locurile 3—4), iar duminică, Olanda — 
Argentina (pentru locurile 1—-2).

Indiferent de rezultatul care va fi 
înregistrat duminică in finala cam
pionatului mondial, echipele Olan
dei și Argentinei se vor intilni anul 
viitor din nou intr-un meci amical. 
Ieri, în cadrul unei ședințe a comi
tetului de organizare al F.I.F.A.. a 
fost anunțat că meciul Olanda — Ar
gentina va avea loc la 22 mai 1979 
in orașul Ziirich, cu prilejul celei 
de-a 75-a aniversări a forului inter
național de specialitate (F.I.F.A.).

• ANATOMIA VIO-

ceniu, în Franța numărul cri
melor și delictelor s-a dublat, 
cel al furturilor cu arma a cres
cut de cinci ori. iar numărul 
atacurilor înarmate a sporit de 
20 de ori. Aceste date, furnizate 
de serviciile de poliție, au fost 
calificate drept „îngrijorătoare" 
de ministrul de interne francez 
Christian Bonnet, care descrie 
in felul următor motivele ce au 
contribuit la escaladarea vio
lenței : „în decursul ultimilor 
30 de ani, peisajul economic, 
sociologic și psihologic al'Fran
ței s-a modificat profund. 
Populația urbană s-a dublat. în
ghesuită la periferia orașelor, o 
parte a populației a încercat un 
sentiment de frustrare și de dez
rădăcinare... Mijloacele de co
municare In masă au populari
zat și au preamărit imaginea

stereotipă a civilizației de con
sum. estompind valorile au
tentice".

• ÎNAPOI LA „IN
FERNUL DE BETON". 
Cetăteana niponă Keiko Agat- 
suma și-a părăsit apartamentul 
ei confortabil din Tokio pentru 
un sejur intr-o grotă din Noua 
Zeelandă. Excentricitate ? Lo
catara grotei a avansat argu
mente Împotriva acestei inter
pretări. declarind că in locuința 
sa improvizată nu este asaltată 
nici de zgomotul greu de supor
tat și nici de poluarea gravă in 
care trebuie să trăiască majo
ritatea locuitorilor din marea 
aglomerație niponă. Keiko ar fi 
rămas in continuare în noul ei 
domiciliu, dacă nu s-ar fi des
coperit că viza ei de ședere 
expirase de mult. Autoritățile 
au dispus ca vizitatoarea să-și

„Cupa României"
Peste 15 000 de spectatori au urmă

rit ieri, din tribunele stadionului 
„Republicii", finala celei de-a 40-a 
ediții a popularei competiții fotbalis
tice „Cupa României", în care s-au 
întîlnit echipele Universitatea Cra
iova. deținătoarea trofeului, șl F.C. 
Olimpia Satu Mare. Desfășurată sub 
genericul competiției naționale „Da- 
ciada". întilnirea s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 (2—0) în favoarea fotba
liștilor craioveni. care, după succesul 
de anul trecut, cuceresc pentru a 
doua oară prețiosul trofeu.

Scorul a fost deschis in minutul

CICLISM

la fotbal
42 de Cirtu. în minutul 44 craiovenii 
au înscris, cel de-al doilea gol. prin 
Cămătaru. în partea a doua, jocul a 
fost mai echilibrat. Totuși. în minu
tul 74 Universitatea Craiova a reușit 
să inscric spectaculos prin Marcu. 
După numai un minut, sătmărenii au 
redus din handicap prin Helvei. în- 
tilnirea a fost arbitrată de Romeo 
Stlncan (București).

Echipa Universitatea Craiova va 
reprezenta fotbalul nostru la viitoarea 
ediție a competiției internaționale 
„Cupa cupelor". Ded, pentru ea greul 
abia incepăț...

4$.

Dinamoviștii șbau păstrat titlul 
de campioni la contra-timp pe echipe
Pe autostrada București — Pitești 

s-a desfășurat, zilele trecute, sub ge
nericul competiției sportive naționale 
„Daciada", finala campionatului na
țional de contra-timp pe echipe. S-au 
prezentat la start reprezentativele 
cluburilor Dinamo, Steaua, Olimpia. 
C.S. Mureșul. Metalul Plopeni și 
Voința Ploiești. Reali zînd un timp 
bun (2 ore. 9 min. 4 sec.), cu o me
die de peste 46 km/h — cea mai nota
bilă performanță reușită pină in pre
zent in țară la această probă — echipa 
clubului sportiv Dinamo — T. Vasile, 
M. Romașeanu, Vai. Marin și Tr. 
Sirbu — antrenor emerit, prof. N. 
Voicu — și-a păstrat și în acest an 
titlul de campioană națională. Timpul 
obținut constituie un pas înainte 
pentru ciclismul românesc, un imbold 
și un stimulent în vederea participă
rii' la Jocurile olimpice de la Mosco
va, din 1980. Desigur, pentru aceasta 
sînt necesare in continuare noi și noi 
eforturi și strădanii de îmbunătățire 
a acestei performanțe. Sarcina fe
derației, a antrenorilor și elevilor lor 
nu este ușoară deloc. Dar există 
premise sigure că se va obține cu 
succes realizarea țelului propus.

Locurile următoare au fost ocupa
te, în ordine, de C.S. Olimpia (la 4 
min. și 47 sec.) și de Steaua (la 8 
min. și 40 sec.).

Următoarele finale ale probelor 
campionatului national, care se vor 
desfășura, de asemenea, sub egida 
„Daciadei", vor avea loc la Cluj, in 
zilele de 25, 27 ți 29 iunie.

M. B

U.J.C.M. Mureș acordă o deose
bită atenție dezvoltării, diversifică
rii si modernizări rețelei unităților 
prestatoare de servicii către popu
lație. Unitățile prestatoare de ser
vicii sînt amplasate cu precădere 
în noile cartiere ale orașelor, pen
tru a contribui la asigurarea unor 
condiții sporite de confort si la 
ușurarea muncii în gospodărie. în 
prezent, U.J.C.M. Mureș are 19 co
operative meșteșugărești (fiecare 
cu gestiune proprie), din care 8 in 
municipiul Tg. Mureș. De remar
cat că numai in orașul de reședință 
al județului funcționează 223 uni
tăți prestatoare de servicii, judicios 
amplasate în centru, în cartiere, in 
care lucrează 2 400 cooperatori.

în cartierul „1848“ — cel mai nou 
și mai mare ansamblu de -locuințe 
— U.J.C.M. dispune de unități pres
tatoare, cu o suprafață totală de

facă bagajele. Keiko Agatsuma 
s-a reîntors astfel la nedoritul, 
cum îl numește ea, „infern de 
beton" din megalopolisul nipon.
• GASTRONOMIE 

PREISTORICĂ. In vremurile 
străvechi, ale copilăriei civiliza
ției omenești, cînd încă nu 
existau oale rezistente la foc, 
pietrele constituiau accesorii 
foarte importante in prepararea 
hranei : ele erau incălzite și 
aruncate apoi în oala cu ali
mentele ce trebuiau fierte. Pină 
de curind. in identificarea aces
tor „pietre de gătit" paleontolo
gii trebuiau să se bazeze, in 
mare măsură, pe presupuneri. 
Dovada certă, în acest .caz de 
ordin chimic, a furnizat-o vest- 
germanul Rolf Rottlănder de la 
Universitatea din Tiibingen, in 
cadrul căreia funcționează unul 
din puținele laboratoare de „ar- 
heochimie" din lume. Pe pietre

Suprem al R.S.S. Uzbekistan, care, la 
invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., efectuează o vizită in țara 
noastră. La aeroport, delegația a fost 
salutată de Ion Hobana, secretar al 
Uniunii scriitorilor, membru al Bi
roului Consiliului General A.R.L.U.S. 
Au fost prezenți membri ai Ambasa
dei U.R.S.S. la București.

♦
în continuarea vizitei pe 

treprinde în țara noastră, 
Grupului parlamentar de 
Turcia — România, condusă’ de Meh
met tJnaldî. vicepreședinte al Sena
tului, președintele Grupului parla
mentar de prietenie Turcia — Româ
nia, a fost joi oaspete al județului 
Argeș.

în cursul dimineții, membrii dele
gației, insotiți de Gheorghe Marines
cu. vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Argeș, au vizitat întreprinderea me
canică „Muscel" din Cîmpulung și 
întreprinderea de porțelan pentru 
menaj din Curtea de Argeș, precum 
și monumente ale arhitecturii me
dievale românești din această loca
litate.

După-amiază, oaspeții. turci s-au 
înapoiat in Capitală.

★
Sub egida Conferinței Mondiale a 

Energiei (C.M.E.) și Uniunii interna
ționale a producătorilor și distribui
torilor de energie (UNIPEDE). in zi
lele de 21 și 22 iunie s-au desfășurat 
la București lucrările Comitetului de 
fiabilitate a centralelor ejectrice, La 
lucrări au participat reprezentanți a’ 
Angliei. Danemarcei, R. F. Germa
nia, Italiei, României. 
S.UIA.

Cu acest prilej au fost 
metode de studiu și de prevedere a 
fiabilității centralelor electrice, termi
ce și nucleare.

Particlpanții la lucrări au avut o 
întrevedere cu Trandafir Cocârlă, 
ministrul energici electrice, președin
tele Comitetului național al C.M.E.

*
A părăsit Capitala 

primarul orașului 
Cisiordania, care, la 
tutului român pentru 
rale cu străinătatea, ne-a vizitat 
țara, împreună cu soția. Oaspetele a 
avut întrevederi la Ministerul Afa
cerilor Externe. Camera de Comerț 
și Industrie, I.R.R.C.S.. Departamen
tul cultelor. Patriarhia Română. Con
siliul popular al municipiului Su
ceava și a vizitat obiective econo
mice si social-culturale.

★
Centrul comun O.N.U.D.I. — Româ

nia a organizat deplasarea in Nepal 
si Afganistan a unei 
pentru valorificarea 
plantelor medicinale 
flora spontană și In 
tea mobilă este formată din specia
liști români care se deplasează cu 
două autoturisme tip ARO și apara
tură de laborator în vederea efec
tuării de extracții și analize ale prin
cipiilor active din plante medicinale 
»i oleoeterice. ,

care o în- 
delegația 

prietenoie

Suediei,
stabilite

Elias M. Freij, 
Bethleem din 
invitația Insti- 
relațiile cultu-

unități mobile 
industrială a 
care cresc in 

cultură. Unita-

(Agerpres)

peste 3 000 m,p, în care nu lipsesc 
serviciile de întreținere a obiectelor 
de uz casnic, gospodăresc, radio- 
TV, electrotehnice, confecții, haine 
piele, frizerie, coafură, comandă

Prin monumentalele 
sale edificii, prin stră
vechile sale cetăti si 
minunate poduri de 
piatră. Luxemburgul 
constituie, așa cum s-a ■ 
spus. un veritabil 
„muzeu in aer liber", 
în ciuda suprafeței 
sale reduse (de numai 
2 586 kmp), Luxembur
gul reprezintă, totoda
tă, un pol al dezvoltă
rii economice, fiziono
mia fiind marcată de 
o intensă activitate 
financiar-bancară (aici 
iși au sediul peste 80 
de bănci și 3 000 firme 
comerciale) si de o in
dustrie siderurgică ce 
se bucură de o solidă 
reputație — producția 
anuală de 6 milioane 
tone reprezentind a- 
proape 1 la sută din 
producția mondială. în 
condiții în care 30 
la sută din produsul 
national brut este rea
lizat din export, ote
lul, adevărată carte de 
vizită a acestei țări, a- 
coperă 65 la sută din 
totalul nroduselor ex
portate. De otel se 
leagă si o serie de alte

recorduri : 40 la sută 
din populația activă 
este ocupată in aceas
tă ramură industrială, 
cu 18 tone otel pe lo
cuitor. Luxemburgul 
6e situează, sub acest 
raport, pe primul loc 
in lume. Dezvoltarea 
prioritară a unei sin
gure ramuri s-a dove
dit a avea insă și ne
ajunsuri. De aceea, în 
anii din urmă se prac
tică o politică sistema
tica de diversificare 
industrială. în acest 
sens, se acordă atenție 
industriei chimice, a 
maselor plastice si fi
brelor sintetice, indus
triei aparatelor de pre
cizie si hidroenerge
ticii.

Legăturile de priete
nie dintre Republica 
Socialistă România și 
Marele Ducat al Lu
xemburgului cunosc 
un curs mereu ascen
dent. Colaborarea in 
domeniile economic, 
tehnico-stiintific si 
cultural. conlucrarea 
in sfera relațiilor in
ternaționale. inclusiv 
în cadrul reuniunilor

de la Helsinki si Bel
grad privind securita
tea si cooperarea pe 
continent, 
de vizite, 
la diferite 
contribuit 
cirea 
țări a unui climat ba
zat pe stimă. încrede
re si respect reciproc. 
Vizita în Luxemburg, 
in 1972. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. 
precum si vizita în 
tara noastră, in 1976, 
a marelui duce Jean 
al Luxemburgului au 
constituit momente dc 
referință în cronica 
relațiilor româno-Ju- 
xemburgheze. Convor
birile purtate intre cei 
doi șefi de stat, docu
mentele semnate au 
consacrat voința co
mună de a acționa in 
direcția dezvoltării in 
continuare a eoooerâ- 
rii romăno-luxembur- 
gheze pe multiple pla
nuri. corespunzător in
tereselor ambelor țări, 
cauzei păcii si înțele
gerii in lume.

schimburile 
consultările 
niveluri au 
la statorni- 

între cele două

M. S

Agenda. de vacanța pe litoral

Fără condică de reclamații...
în miezul primei luni de vară, 

litoralul — de la Mangalia si pină 
la Năvodari — cunoaște din nou 
atmosfera de „vacanta plină". Im
presiile culese de la 
plajă. în hoteluri. în 
agrement sînt cel mai 
ment.

La hotelul „Onix" din 
Cap Aurora intilnim familia lăcă
tușului Liviu Nedelcu de la 'între
prinderea „Electrometal" Timișoa
ra. „Am venit la marc — ne spune 
— pentru prima dată împreună cu 
soția și cei trei copii ai noștri: Dănuț 
în virstă de 12 ani. Simona de 5 
ani și Rodica de 2 ani. în total, 
biletele, care includ transportul, 
cazarea si masa, ne-au costat 1908 
lei. pentru 2 copii bucurîndu-ne de 
o reducere de 50 la sută, iar pentru 
al treilea 
tate. în 
mere cu 
mare, iar 
rezervată 
Avem zilnic meniuri Ia alegere., iar 
personalul din restaurant este deo
sebit de atent și de amabil".

în același hotel, in care locuiesc 
450 de oameni ai muncii veniti din 
Întreaga tară, avind împreună 150 
de copii. îl intilnim și pe inginerul 
sef de la U.F.E.T. Poiana Teiului 
din județul Neamț. Petru Păhăruț, 
si pe soția lui Maria Păhăruț, de 
profesie contabilă : „Am mai fost 
la mare si în alti ani, dar conce
diul acesta a întrecut așteptările 
noastre, nu numai datorită faptului 
că beneficiem de tarife reduse față 
de iulie si august, ci si datori »ă aten
ției deosebite pe care o simțim din 
partea personalului. Am vrut să ve
dem campionatul mondial de fotbal 
în camera noastră și ni s-a instalat 
televizor ; am dorit frigider, ni s-a 
adus. Cit privește distracțiile,

turiști pe 
zonele de 

bun argu-
complexul

am beneficiat de gratui- 
hotel am primit ca- 
4 paturi, cu vedere la 

in restaurant avem masă 
pentru întreaga familie.

telor de folosință îndelungată pe 
bază de abonament anual. expe
riență ce a fost extinsă cu bune 
rezultate și în celelalte orașe ale 
județului. De altfel, la conducerea

MUREȘ Se diversifică rețeaua unităților 
prestatoare de servicii

tricotaje și un centru de colectare 
pentru curățătorie. Situație simila
ră și în celelalte cartiere ale mu
nicipiului : „Tudor Vladimirescu", 
„7 Noiembrie". „Cornișa" și „Aleea 
Carpați". Meșteșugarii tîrgmure- 
șeni au dobindit prin cooperativa 
„Metalul" o bună experiență in 
ceea ce privește întreținerea obiec- '

U.J.C.M. aflăm că în acest an vor 
fi organizate noi unități de repara
ții radio-TV, de întreținere, a bunu
rilor de uz casnic, inclusiv in unele 
așezări prevăzute in programul de 
urbanizare. în municipiul Sighișoa
ra se află în construcție o platfor
mă comună prin cooperativele 
„Sporul" si „Prestarea" care va face

găsite la Yverdon, in Elveția, 
intr-o așezare din epoca pietrei, 
el a descoperit, prin metode mo
deme de analiză, urme certe de 
grăsime și alte alimente și. de 
asemenea, fisuri datorate răcirii 
bruște după o Încălzire preala
bilă.

• CRESCĂTORII DE 
MELCI. în Franța se consumă 
în fiecare an 40 000 tone de 
melci, circa o cincime din a- 
ceastă cantitate fiind asigurată 
din import. Datorită ritmului 
foarte lent de creștere (un melc 
are nevoie de 3 ani pentru a 
ajunge la dimensiunile optime 
pentru consum), aceste vietăți 
sînt din ce în ce mai rar de in- 
tilnit pe teritoriul Franței. O 
serie de laboratoare s-au dedi

cat vreme de mai multi ani 
studierii posibilitățiior de creare 
a unor crescătorii cu mare ran
dament. Cu ocazia viitorului 
Salon al agriculturii, aceste 
laboratoare vor prezenta mai 
multe tipuri de „mese de culti
vare a melcilor" — primul pas 
pe calea dezvoltării unei veri
tabile industrii a acestor gas
teropode atit de apreciate de 
francezi.

• TEST INFAILIBIL. Un 
test-chestionar pentru diag
nosticarea fără greș . a alcoo
lismului a fost pus la punct 
de un grup de cercetători 
de la Institutul Max Planck din 
Mttnchen. Testul cuprinde o 
apreciere „externă", pe baza ur 
nui chestionar cuprinzind cinci

întrebări, pe care îl completea
ză medicul, și o altă apreciere 
„internă", pe baza a 24 de în
trebări la care răspunde în scris 
pacientul. Testul a permis iden
tificarea a 90 la sută din alcoo
licii aflați într-un grup ales de 
subiecți.

• AMORTIZOR AL
BALANSULUI CLĂDIRI
LOR ÎNALTE. în u-
nui zgirie-nori new-yorkez, cu 
înălțimea de 274.5 metri și 59 de 
etaje, a fost implantat un amor
tizor menit să „absoarbă" osci
lațiile. destul de perceptibile la 
etajele superioare, provocate de 
vintul puternic. La înălțimea de 
226 metri. într-o baie de ulei a 
fost amplasată o greutate de 
400 tone, a cărei poziție este 
fixată cu ajutorul unui ordina
tor. Cînd clădirea începe să pen
duleze din cauza vîntului, greu

aproape că ne este greu să alegem 
intre spectacolele folclorice, ex
cursiile. jocurile sportive si multe 
alte posibilități care ne stau 1*  
dispoziție".

Restaurantul „Splendid" din Efo
rie Sud. Aici servesc masa turiști 
români și străini cazați in hotelu
rile „Ancora". „Riviera". „Capitol" 
si „Crisana". Cartea de impresii 
este un autentic „reporter" al im
presiilor de vacantă. „Numele res
taurantului confirmă bunele servi
cii de care ne-am bucurat pe toată 
perioada concediului petrecut in 
această stațiune". Semnează Ion 
Păcurescu. Timișoara, str. Dropiei 
nr. 3. Șeful controlului financiar 
intern al Consiliului popular mu
nicipal București — om obișnuit, 
prin profesia lui. să eintărească 
atent, aprecierile — a’notat: „Nu știu 
ce să apreciez mai intîi : timpul a 
fost excepțional, marea ne-a răsfă
țat cu albastrul ei. localurile sint 
împrejmuite cu parcuri, iar florile 
sint prezente peste tot. Ambianta 
este completată de serviciile bune 
ale personalului restaurantului și 
hotelului".

Am putea să transcriem, desigur, 
și aprecierile Ia fel de calde ale 
familiilor Csibi Ladislau din Arad 
și Iulian Pătrulescu din Turnu Se
verin sau ale multor altora con
semnate în cărțile de impresii, 
aprecieri care atestă convingerea 
că luna iunie este — fără condică 
de reclamații — o perioadă bună 
pentru concediu la mare, că gazdele 
se străduiesc să facă totul pentru 
reușita vacantelor. O reușită la 
care — după cum ne-au asigurat 
meteorologii — vremea îsi va adu
ce in continuare contribuția dorită.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

posibilă centralizarea activității ce
lor două unități și eliberarea unor 
spatii necesare prestărilor de 
servicii in zona centrală a orașului. 
Și in noile cartiere s-au intensifi
cat acțiunile menite să contribuie 
la îmbunătățirea continuă a calită
ții prestărilor efectuate, la diversi
ficarea lor in concordantă cu soli
citările populației. La Reghin, unele 
servicii vor fi transferate spre zona 
cartierului „Iernuteni". care va dis
pune. în afara unităților existente, 
de o tăbăcărie. un atelier mecanic 
și o spălătorie-curățătorie-vopsito- 
rie. Preocupări similare există și in 
cooperativele meșteșugărești din 
Tirnăveni, Luduș. Sovata și Săr- 
mașu.

tatea se Înclină în partea opusă 
în care se apleacă partea supe
rioară a clădirii.

• PUNTE DE OTEL 
PESTE VLTAVA. în capitala 
Cehoslovaciei au început lucră
rile de construcție la cel de-al 
12-lea pod peste apele Vltavei. 
Fiind cel mai sudic, acest pod 
va asigura legătura cu magis
tralele rutiere care se îndreaptă 
spre vestul și sitd-estul țării.

• FORȚA DISTRUC
TIVA A AGENTILOR AT
MOSFERICI. în timpul lu
crărilor de degajare a terenului 
din jurul piramidei Keops, 
muncitorii au descoperit 41 de 
lespezi de piatră, in greutate de 
cite 18 tone, sub care se afla 
îngropată corabia cu care fa
raonul fusese adus la locul de

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii

veci. Această ambarcațiune, 
lungă de 50 m, a fost de» 
montată și îngropată intre les
pezi, unde s-a păstrat ti-mp de 
4,5 milenii, in bună stare. Un 
specialist a lucrat patru ani 
pentru restaurarea anticei piese. 
Abia după 19 ani de la des
coperirea ei, corabia a fost 
expusă publicului într-o încăpe
re din sticlă, prevăzută cu un 
sistem de condiționare a aeru
lui. Dar ace.st tratament nu a 
justificat speranțele. Lemnul se 
degradează rapid. în cei 24 de 
ani de cind a fost scoasă la 
lumină, corabia a avut de su
ferit mai mult decît în cele 
patru milenii și jumătate de 
ședere in pămînt, rezistenta 
lemnului reducindu-se aproape 
la jumătate. Datorită insă efor
turilor neobosite ale restaura
torului, această valoroasă piesă 
arheologică este, deocamdată, 
ferită de o degradare irepa
rabilă.
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CONGRESUL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA(■ ORIENTUL MIJLOCIU
încheierea lucrărilor 

in comisii 
SPRIJINIREA POZIȚIILOR 
EXPRIMATE ÎN RAPORTUL 

PREZENTAT 
DE TOVARĂȘUL 

IOSIP BROZ TITO
Joi. în cadrul celui de-al XI-lea 

Congres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, s-au încheiat lucrările ne 
comisii. La lucrările Comisiei pentru 
problemele politico-ideologice și or
ganizatorice si ale Comisiei pentru 
problemele autoconducerii și relații 
economice și sociale a participat și 
președintele Iosip Broz Tito.

Analizînd evoluția socialismului pe 
plan mondial. Aleksandar Grlicikov, 
secretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a arătat că 
noile forțe care au apărut pe arena 
mondială acționează pentru instau
rarea unor relații sociale, politice șl 
economice noi și pentru o împărțire 
echitabilă a bogățiilor în lume. For
țele progresului și socialismului, a 
spus el, caută soluții noi în condiții 
în care posibilitățile sînt multiple. 
In acest sens, vorbitorul s-a referit 
la diversitatea' forțelor revoluționa
re, a căilor urmate în lupta pentru 
socialism — situație care reclamă 
dialogul, schimbul de experiență, 
precum și unitatea de acțiune între 
partidele comuniste și celelalte forțe 
progresiste. în acest proces, a ară
tat în continuare Grlicikov, U.C.I. 
evidențiază interdependența dintre 
socialism și democrație, aducîndu-și 
contribuția la lupta pentru socialism 
și dincolo de frontierele Iugoslaviei. 
Neavînd, evident, răspunsuri la toate 
întrebările. U.C.I. se pronunță centri 
discuții deschise, purtate intr-o at
mosferă constructivă.

Iosip Vrhoveț. secretar federal pen
tru afacerile externe, a subliniat, 
printre altele, că actualitatea neali
nierii, justețea și necesitatea existen
tei ei nu pot fi condiționate de evo
luția relațiilor dintre blocuri sau din
tre marile puteri. Nealinierea a de
venit în mod obiectiv un factor po
litic al relațiilor mondiale, care ac
ționează în permanentă pentru con
solidarea premiselor păcii si securi
tății mondiale, pentru consolidarea 
destinderii. Apărarea și afirmarea 
valorilor nealinierii, a spus el. nu pot 
fi asigurate numai prin lupta împo
triva formelor clasice ale imperialis
mului, colonialismului si neocolonia- 
lismului. ci si împotriva diverselor 
forme contemporane ale hegemoniei 
politice și economice, a tuturor for
melor de dominație și amestec în 
treburile interne ale altor țări.

în Încheierea lucrărilor, comisia 
pentru probleme externe și-a expri
mat sprijinul unanim fată de activi
tatea pe plan internațional si fată 
de politica de nealiniere a Iugosla
viei, precum si convingerea că aceas
tă politică va contribui. în continua
re. la eforturile sale de pace, la in
staurarea unor relații bazate pe ega
litate si la progresul socialismului in 
lume.

în cadrul celorlalte comisii s-au 
evidențiat, de asemenea, unitatea de
plină si sprijinul integral pentru po
zițiile exprimate în raportul de acti
vitate prezentat congresului de to
varășul Iosip Broz Tito.

Mitingul prieteniei româno-iugoslave 
de la combinatul „Soko"

BELGRAD 22 — De la trimișii spe
ciali Dumitru Ținu și I. Ionescu : De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările Congresului al 
XI-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a făcut o vizită în Re
publica Socialistă Bosnia și Herțe- 
govina.

Cu acest prilej, la sediul din Sara
jevo al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Bosnia și Her- 
țegovina a avut loc o întâlnire în 
cadrul căreia reprezentanți ai condu
cerii Organizației republicane a Uni
unii Comuniștilor au făcut o infor
mare asupra dezvoltării republicii, a 
preocupărilor comuniștilor pentru 
aplicarea în viață a programului 
U.C.I., a hotăririlor adoptate în ve
derea accelerării construcției socia
liste și ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a populației acestei re
publici.

în continuare, delegația P.C.R. a 
fost oaspete al colectivului de oa
meni ai muncii de la combinatul 
metalurgic „Soko“. din orașul Mos
tar, vechi centru al mișcării munci
torești și revoluționare iugoslave. 
Combinatul. în care își desfășoară 
activitatea 7 500 de muncitori și spe
cialiști, este profilat pe construcții 
în domeniul aviației și instalațiilor 
industriale.

La sosire, delegația P.C.R. a fost 
salutată cu căldură de Djilatovici 
Brako, președintele Conferinței oră
șenești a Uniunii Comuniștilor din 
Mostar, și de Rotim Damian, direc
torul general al combinatului. în- 
tr-una din marile hale ale întreprin
derii a avut loc apoi un miting con
sacrat prieteniei ce leagă P.C.R. și 
U.C.I., țările și popoarele României 
și Iugoslaviei. în cuvîntul de salut 
rostit cu acest prilej, secretarul or
ganizației de partid a combinatului, 
Regonia Bacir, a exprimat satisfac
ția comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din această mare unitate e- 
conomică iugoslavă de a avea ca 
oaspeți pe reprezentanții Partidului 
Comunist Român.

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

Președintele Comitetului plenar despre stadiul lucrărilor de 
redactare a proiectului Documentului final

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
—- Corespondentă de la C. Vlad. 
„Sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmă
rii constituie primul efort întreprins 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite de examinare a problemelor 
dezarmării în ansamblul lor. Ea rea
lizează o abordare frontală a proble
melor dezarmării", apreciază, intr-un 
interviu acordat publicației „Disar
mament Times". Carlos Ortiz de Ro
zas. președintele Comitetului plenar 
al sesiunii. Subliniind că, in cadrul 
lucrărilor, au fost prezentate nume
roase propuneri de către șefi de stat 
și de guvern, miniștri de externe, de 
delegațiile statelor membre ale 
O.N.U., el a spus : „Multe dintre a- 
ceste propuneri au fost analizate, 
multe necesită examinarea în conti
nuare".

Sesiunea, a adăugat el. a beneficiat 
de atentia întregii lumi, si acest fapt 
a exercitat un efect deosebit asupra 
activităților sale.

Referindu-se la actualul stadiu al

Răspunzînd, tovarășul Emil Bobu a 
adresat comuniștilor, tuturor lucră
torilor de la combinatul „Soko“ un 
cordial salut tovărășesc din partea 
comuniștilor români, a oamenilor 
muncii din țara noastră. Vorbitorul 
a prezentat realizările obținute de 
poporul român în dezvoltarea eco
nomică, socială, culturală si în alte 
domenii. în acest cadru, a fost re
levată voința fermă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră de a acționa cu toate forțele, 
sub conducerea partidului, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a da viată măre
țului Program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre co
munism, elaborat de Congresul, al 
XI-lea, hotăririlor Conferinței Na
ționale a partidului. Conducătorul 
delegației P.C.R. a relevat, totodată, 
tradițiile bogate ale relațiilor de 
strînsă prietenie și solidaritate din
tre popoarele român și iugoslave, re
lații ce au cunoscut o dezvoltare im
petuoasă în anii construcției socia
lismului. El a relevat rolul hotărîtor 
pe care l-au avut în impulsionarea 
colaborării frățești, multilaterale ro- 
mâno-iugoslave, vizitele și întâlniri
le frecvente la cel mal înalt nivel, 
convorbirile fructuoase dintre tova
rășii Nicolae Ceausescu și Iosip Broz 
Tito. Au fost evidențiate în acest 
sens rezultatele remarcabile obținute 
în extinderea permanentă a conlu
crării reciproc avantajoase, materia
lizată în valorificarea potențialului 
hidroenergetic al Dunării, în coope
rarea în producție, în multiplicarea 
schimburilor pe toate planurile, ce 
se constituie intr-un veritabil exem
plu de colaborare rodnică între două 
țări socialiste vecine in făurirea unei 
vieți noi, libere și fericite.

în încheiere, tovarășul Emil Bobu 
a adresat oamenilor muncii de la 
combinatul ,.Soko“ urări de succes 
deplin în îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al U.C.I., pen
tru progresul continuu al operei de 
construcție socialistă, pentru prospe
ritatea popoarelor Iugoslaviei vecine 
și prietene.

procesului de redactare a proiectului 
Documentului final, președintele Co
mitetului plenar a relevat, mai intii, 
activitatea deosebit de intensă care 
se desfășoară in vederea realizării 
de acorduri asupra unor paragrafe 
ale textului, prin armonizarea puncte
lor de vedere diferite, si a exprimat 
speranța că. în următoarele citeva 
zile, se vor face progrese substan
țiale. „Asupra unor importante pro
bleme. acordul este aproape realizat, 
iar in probleme-cheie aflate in sus
pensie. privitoare, de pildă, la meca
nismele de negocieri sau la unele 
măsuri din Programul de acțiune pri
vind indeosebi dezarmarea nucleară, 
acordul ar putea interveni în ultimul 
moment".

Președintele Comitetului plenar al 
sesiunii a făcut cunoscut că Aduna
rea Generală urmează să se întru
nească în plen în zilele de 27 și 28 
iunie, ceea ce face necesar ca acti
vitățile de redactare a textului defi
nitiv al Documentului final să se în
cheie. in Comitetul plenar, cu citeva 
zile mai înainte de această dată.

• Poziția guvernului israelian față de viitorul statut al teritoriilor 
arabe Cisiordania și Gaza • Declarațiile președintelui Egiptului
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Gu

vernul Israelului a dat publicității un 
„program privind poziția sa față de 
viitorul statut al teritoriilor arabe 
Cisiordania și Gaza, pe care le 
ocupă în prezent". Documentul — la 
care au subscris numai 14 din cei 19 
membri ai cabinetului — a fost 
adoptat de Knesseth (parlamentul 
țării) cu 59 de voturi pentru, 37 
contra și 10 abțineri.

După ce menționează că „guvernul 
israelian consideră ca vitală conti
nuarea procesului de pace", textul 
programului arată că Israelul „ac
ceptă ca, la cinci ani după aplicarea 
autonomiei administrative în terito
riile Cisiordaniei și Gaza — autono
mie care va fi pusă în practică după 
instaurarea păcii — natura relațiilor 
dintre părți să fie examinată și 
aprobată conform sugestiilor avan
sate de fiecare parte. în vederea a- 
jungerii la un acord — conchide 
textul — părțile vor negocia între 
ele, cu participarea unor reprezen
tanți ai rezidenților din Cisiordania 
și Gaza, aleși conform dispozițiilor 
prevăzute în statutul de administrare 
autonomă".

★
în cadrul dezbaterilor din Knes

ALEXANDRIA

Reuniune tripartită, la nivel înalt
CAIRO 22 (Agerpres). — La Ale

xandria a avut loc. joi, o reuniune 
la nivel înalt la care au luat parte 
Anwar El-Sadat. președintele R. A. 
Egipt. Ahmed Sekou Toure, pre
ședintele Guineei, și Mohamed Siad 
Barre, președintele Somaliei.

într-o declarație făcută presei,
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agențiile de presă transmit:
Radiodifuziunea portugheză 

transmite un ciclu de emisiuni 
dedicate marelui compozitor si 
interpret român George Enes- 
cu. In cadrul ciclului, care cu
prinde 19 emisiuni, sînt trans
mise cea mai mare parte a lu
crărilor compuse de George 
Enescu, multe dintre acestea in 
primă audiție in Portugalia.

La Kuala Lumpur a avut loc 
deschiderea festivalului de filme 
documentare din Europa si 
America de Nord, care se des
fășoară sub genericul „Docu- 
film ’78". Printre filmele pre
zentate la spectacolul de gală a 
fost selecționat si documentarul 
românesc „România — țara tu
rismului romantic", care a fost 
primit cu mult interes.

întrevederi sovieto-turce.
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
l-a primit joi pe Biilent Ecevit, pri
mul ministru al Turciei. A fost re
levată năzuința părților de a continua 
eforturile comune în vederea adîn- 
cirii continue a relațiilor de bună ve
cinătate dintre cele două țări și au 
fost examinate probleme ale actua
lității internaționale.

Vizită Ia Bonn, președintele 
R.F.G., Walter Scheel, l-a primit, joi. 

seth, liderul opoziției, Shimon Peres, 
președintele Partidului Muncii, a 
apreciat că „poziția guvernului este 
ambiguă, confuză și nu face decît 6ă 
ridice noi întrebări".

CAIRO 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El-Sadat, a apreciat ca „eva
zivă și deloc pozitivă" poziția guver
nului Israelului față de viitorul statut 
al teritoriilor Cisiordania și Gaza. 
Vorbind in cadrul unei reuniuni ex
traordinare a C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe, șeful statului egiptean 
și-a exprimat, totuși, optimismul, 
potrivit agenției M.E.N., in ce pri
vește viitorul, nu însă fără a preciza 
că, prin poziția adoptată, israelienii 
au dorit „să tergiverseze și să lase 
situația în suspensie".

El a reafirmat poziția Egiptului în 
ce privește teritoriile Cisiordania și 
Gaza, adăugind că soluționarea situ
ației din Orientul Mijlociu trebuie să 
se bazeze pe restituirea tuturor teri
toriilor ocupate de Israel în 1967 și 
pe recunoașterea drepturilor legiti
me și naționale ale palestinienilor, 
inclusiv a dreptului de a-și constitui 
un stat propriu — transmite agenția 
M.E.N.

președintele Anwar El-Sadat a ară
tat că în cadrul reuniunii au fost 
examinate o serie de probleme pri
vind solidaritatea arabă si africano- 
arabă, evoluția relațiilor dintre cele 
trei state, precum si alte chestiuni 
de interes reciproc — transmite 
agenția M.E.N.

pe prințul moștenitor Fahd ibn Abdul 
Aziz, prim-vicepremier al Arabiei 
Saudite. în cadrul convorbirii prea
labile dintre prințul Fahd si minis
trul de externe Hans-Dietrich Gen
scher. a anuntat un purtător de cu- 
vint al Ministerului de Externe, a 
fost evocată situația din Orientul 
Mijlociu, subliniindu-se necesitatea 
continuării negocierilor dintre păr
țile implicate în conflict. Cei doi 
interlocutori și-au exprimat, de ase
menea, îngrijorarea în legătură cu 
ultimele evoluții din Africa, eviden
țiind importanta menținerii conti
nentului în afara zonelor de influen
tă străină, pentru ca țările africane 
să se poată astfel dezvolta în mod in
dependent

Proiect de constituție.Pri- 
mul ministru al Canadei, Pierre El
liott Trudeau, a prezentat în parla
ment un proiect de Constituție me
nit să înlocuiască așa-numitul „The 
British North America Act", care este 
legea fundamentală a țării de 111 
ani. Potrivit documentului, regina 
Angliei rămîne suverana Canadei și 
își va exercita deplinele puteri în 
perioada în care se află pe teritoriul 
canadian. Atribuțiile guvernatorului 
general vor fi extinse.

Greva siderurgiștilor bel- 
yîeni. Peste 45 000 de Siderurgiști 
belgieni au intrat, joi, în grevă pe 
o durată nedeterminată, în urma 
eșecului negocierilor cu patronatul 
pentru înnoirea contractelor colective.

„Africanii înșiși trebuie să-și soluționeze 
propriile probleme"

O declarație a secretarului general al O.U.A.
KHARTUM 22 (Agerpres). — Se

cretarul general al Organizației U- 
nității Africane (O.U.A.), William 
Eteki Mboumoua, a sosit într-o vizită 
la Khartum, unde va examina sta
diul pregătirilor pentru reuniunea a- 
fricană la nivel înalt care va avea 
Ioc în luna iulie în capitala Sudanu
lui, informează agenția M.E.N.

într-o declarație făcută postului de 
radio Omdurman, William Eteki 
Mboumoua a subliniat că printre 
principalele chestiuni care vor fi dis
cutate la reuniunea din luna iulie se 
va afla cea a necesității rezolvării 
problemelor africane de africanii în
șiși, fără nici un amestec din afară.

NOUAKCHOTT. — Președintele 
Mauritaniei, Mokhtar Ould Daddah, 
l-a primit pe Dally N’Diave. membru 
al Partidului Socialist Senegalez și 
președintele Mișcării Tineretului Se
negalez. care i-a înmînat un mesaj 
din partea președintelui Senegalului. 
Leopold Sedar Senghor.

Cu acest prilej — informează agen
ția Maghreb Arab Press — Dally

Campania electorală din Venezuela
CARACAS 22 (Agerpres). — Refe

rindu-se la programul său de guver
nare, prezentat în campania electo
rală pentru alegerile prezidențiale 
din decembrie, din Venezuela, can
didatul Mișcării de Stingă Revoluțio
nare (M.I.R.), Americo Martin, a 
subliniat necesitatea continuării pro
cesului de democratizare a țării, ast
fel ca poporul să poată participa e- 
fectiv și direct la acest proces. Can
didatul M.I.R., primul dintre cei nouă 
candidați la funcția supremă care a

Convorbiri cliino-liberie-
Hua Kuo-fen, președintele C.C. 

al P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a conferit 
cu William Richard Tolbert jr., pre
ședintele Republicii Liberia. S-a ex
primat dorința de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie chino- 
liberiene, de a adinei înțelegerea 
reciprocă între popoarele celor două 
țări. Totodată, interlocutorii au sub
liniat necesitatea ca țările și po
poarele africane să-și rezolve sin
gure problemele lor. fără amestec 
din afară.

Adunare festivă. San 
Jose a avut loc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 47 de ani 
de la crearea Partidului Avangarda 
Populară (P.V.P.) din Costa Rica. 
Luînd cuvintul, secretarul general al 
C.C. al P.V.P., Manuel Mora Val
verde, s-a referit la principalele etape 
ale luptei duse de partidul comunist 
în cei 47 de ani de activitate împo
triva imperialismului și forțelor oli
garhice. La adunare a luat, de ase
menea, cuvîntul secretarul general al 
partidului Mișcarea Revoluționară a 
Poporului (M.R.P.), Erick Arden, 
care, în mesajul său de salut, a re
levat importanța unității organizații
lor revoluționare din țară și a evi
dențiat rolul istoric îndeplinit de 
Partidul Avangarda Populară în cei 
47 de ani de activitate și luptă.

Prețul petrolului. Intr o
declarație făcută la Geneva după re

N’Diave a declarat că Mauritania sl 
Senegalul se pronunță împotriva a- 
mestecului în problemele statelor 
africane. în context, el a reafirmat 
dorința celor două țări de a-și de
cide singure destinele, ca un atribut 
inalienabil al suveranității naționale.

DAR ES SALAAM. — Lupta ar
mată a forțelor patriotice rhodesiene 
împotriva regimului minoritar rasist 
de la Salisbury a intrat în faza fi
nală — a declarat purtătorul de cu- 
vint al Frontului Patriotic Zimbabwe, 
in plenul dezbaterilor Comitetului de 
eliberare al O.U.A. El a arătat că pa- 
trioții controlează cea mai mare parte 
a zonelor rurale, începînd să acțio
neze și în centrele urbane ale țării.

GABERONES 22 (Agerpres). — 
Reluînd o știre transmisă din Gabe
rones. agenția T.A.S.S. transmite că 
un datașament armat al regimului 
rasist din R.S.A. a încălcat frontiera 
de stat a Botswanei. în urma acestui 
atac și-au pierdut viata mai multi 
civili.

prezentat un program electoral, s-a 
pronunțat, totodată, pentru intensifi
carea luptei antimonopoliste, pentru 
sporirea controlului de stat în eco
nomie și pentru dezvoltarea econo
mică independentă a Venezueiei.

Mișcarea de Stingă Revoluționară 
(M.I.R.) se bucură de o mare influ
ență în rîndurile oamenilor muncii 
din industria petrolieră și a fierului, 
sectoare-cheie din economia națională 
a Venezueiei.

uniunea de trei zile a Organi
zației țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.), ministrul petrolului al 
Arabiei Saudite, Ahmed Zaki Ya- 
mani, a spus că, după părerea sa, o 
înghețare a prețului țițeiului va fi 
menținută pentru încă un an. După 
această etapă, o serie de mici ma
jorări ar putea avea loc, urmate de 
o creștere accentuată la jumătatea 
anilor ’80.

Contract. Firma braziliană 
„Itaipu Binacional" a încheiat un 
contract în valoare de peste 700 mi
lioane dolari cu un consorțiu de fir
me vest-europene pentru livrarea a 
18 turbine necesare barajului-gigant 
de la Itaipu, de pe fluviul Parana. 
Barajul de la Itaipu, operă comună 
a Braziliei și Paraguayului, va fi, la 
terminare, cel mai mare din lume, 
cu o putere instalată de 12,6 milioa
ne kW. Prețul de construcție este 
estimat la aproape șapte miliarde 
dolari.

Un atentat cu bombs a 
fost comis în noaptea de miercuri 
spre joi la o centrală electrică a So
cietății municipale de electricitate 
din Roma (A.C.E.A.), situată Ia Ti
voli, la 30 kilometri distanță de ca
pitala italiană. Mai multe cartiere 
au fost lipsite de energie electrică 
timp de citeva ore. Autori ai aten
tatului s-au declarat, printr-un me
saj telefonic, membrii organizației 
teroriste autointitulate „Brigăzile ro
șii". Pe de altă parte, la Torino 
(unde urmează să fie dată sentința 
în procesul intentat unor membri ai 
„Brigăzilor roșii") persoane necunos
cute au lansat, dintr-un automobil, 
mai multe bombe artizanale asupra 
sediului unui comisariat de poliție, 
provocând pagube materiale.

(Urmare din pag. I)
priu, suveran. Respectarea suverani
tății, incluzind dreptul inalienabil de 
conducere politică, stăpinirea resur
selor și integritatea teritorială a sta
telor este o condiție esențială a in
terzicerii oricăror acte și oricărei for
me de agresiune, a consolidării și 
menținerii păcii, a dezvoltării rela
țiilor prietenești și colaborării dintre 
state.

Independența, InseParabil. 
organic legat de respectul suve
ranității este principiul independen
tei popoarelor. întreaga istorie a 
omenirii, și îndeosebi istoria moder
nă, oglindește dezvoltarea continuă a 
luptei pline de jertfe a popoarelor 
pentru eliberare, pentru alungarea 
asupritorilor străini, pentru formarea 
lor ca națiuni de sine stătătoare — 
în prezent independenta națională 
afirmîndu-se ca o idee-fortă a con
temporaneității. Epoca pe care o 
trăim este martora triumfului luptei 
popoarelor pentru independență, a 
dezvoltării vijelioase a mișcărilor de 
eliberare națională, a destrămării și 
lichidării sistemului colonialist, a for
mării a circa o sută de noi state na
ționale independente și afirmării lor 
tot mai active în viața internațio
nală.

Popoarele n-au precupețit și nu 
precupețesc nici un efort pentru 
cucerirea și apărarea independenței 
și suveranității, ca bunul lor cel mai 
scump. Sînt cunoscute, de pildă, 
energia și dirzenia cu care luptă po
poarele Africii australe, din Rhodesia 
și Namibia pentru a-și cuceri liber
tatea, dreptul la autodeterminare. Se 
poate spune că dezvoltarea con
temporană a evidențiat două adevă
ruri fundamentale — respectiv că mai 
devreme sau mai tirziu orice popor 
reușește să-și împlinească idealul de 
independentă și, în același timp, că 
nu există forță capabilă să răpească 
independența unui popor hotărit să 
o apere cu orice preț și orice sacri
ficiu.

Numai prin respectarea riguroasă 
a independenței se asigură realiza
rea integrală a valențelor națiunii. 
Departe de a-și fi încheiat menirea, 
de a fi o categorie depășită sau pe
rimată, națiunea constituie, dimpo
trivă, o categorie de largă perspec
tivă istorică ale cărei prerogative își 
păstrează o neștirbită actualitate. O 
astfel de prerogativă inalienabilă o 
reprezintă tocmai independența, nu
mai în condițiile de deplină neatîr- 
nare putindu-și valorifica națiunea 
întregul potențial, asigurindu-și o 
amplă și multilaterală înflorire. Nu
mai prin respectarea strictă a inde
pendenței și suveranității fiecărui 
popor se pot asigura stabilirea unor 
relații normale, dezvoltarea colabo
rării, statornicirea pe planeta noastră 
a unei comunități de state libere, con

viețuind și conlucrind- prietenește, 
spre binele fiecăruia și spre progre
sul întregii umanități.

Egalitatea în drepturi. 
Pornind de la recunoașterea drep
tului fiecăruia și al tuturor state
lor de a se dezvolta libere, suveran 
și independent, egalitatea în drepturi 
dezvoltă in continuare acest princi
piu, impunînd ca toate statele, indi
ferent de suprafață, de numărul 
populației, de potențialul militar sau 
economic, de gradul de dezvoltare să 
beneficieze de condiții egale’ in ca
drul raporturilor internaționale, in 
exercitarea atribuțiilor și promovarea 
intereselor lor. Fără a se bucura de 
egalitate in drepturi, unele state s-ar 
afla în situații de inferioritate, ar fi, 
practic, lezată suveranitatea și inde
pendența lor. Inegalitatea politică 
și juridică în relațiile dintre sta
te constituie trăsătura caracteristică 
a societăților bazate pe exploatare și 
asuprire, a raporturilor internaționa
le promovate de imperialism, bazate 
pe dominația celui slab de către cel 
puternic. Tocmai în aceasta rezidă 
esența politicii imperialiste de dictat, 
de satisfacere a propriilor interese pe 
seama desconsiderării și încălcării, 
intereselor celorlalte state, de împăr
țire a lumii in puteri dominatoare, 
cărora li se cuvine orice, și state do
minate, cărora nu le rămîne decit 
dreptul de a se pleca în fața voinței 
acestora și a le urma poruncile. Așa 
cum se știe, expresia cea mai viru
lentă a acestor concepții au consti
tuit-o asemenea teorii cum a fost 
cea a superiorității unor rase asupra 
altora, care s-a aflat la baza poli
ticii anexioniste și de cotropire pro
movată de nazism.

Ca urmare a luptei susținute a po
poarelor pentru independență, a 
schimbărilor intervenite în raportul 
de forțe pe plan mondial, s-a impus 
tot mai mult principiul că toate sta
tele sînt egale din punct de vedere 
juridic, că au dreptul și datoria de 
a-și face auzit cuvintul asupra tutu
ror problemelor internaționale, că 
nimeni nu este îndreptățit să ia ho- 
tăriri privind alte state, peste capul 
acestora. Este absolut evident că nu
mai prin respectarea acestui principiu 
se poate asigura soluționarea proble
melor contemporaneității, care impu
ne participarea efectivă și directă la 
viața internațională, la dezbaterea 
problemelor actuale a tuturor sta
telor — inclusiv, firește, a țărilor 
mici și mijlocii, statelor nealiniate, 
țărilor in curs de dezvoltare, care 
formează imensa majoritate a ome
nirii. Principiul egalității în drepturi 
impune, totodată, eliminarea oricăror 
discriminări in raporturile interna
ționale, pe plan politic sau econo
mic. Numai prin realizarea princi
piului egalității în drepturi se pot 
dezvolta raporturi de cooperare 
nestînjenită de nici un fel de piedici 

sau bariere artificiale, se poate îna
inta efectiv spre o lume mai bună 
și mai dreaptă.

Neamestecul în treburile 
interne ale altor state con- 
stituie un postulat logic al prin
cipiilor respectării independenței, 
suveranității și egalității in drep
turi a statelor. Dreptul fiecărui 
stat de a fi stăpin în propria 
casă, de a-și stabili politica in
ternă și externă fără nici un amestec 
din partea altor state este o cerință 
de bază, inexorabilă, a coexistenței 
pașnice, a creșterii încrederii și nor

PRINCIPIILE NOI DE RELAȚII
INTRE STATE-unica temelie

a coexistenței pașnice
malizării raporturilor internaționale. 
Firește, sînt incompatibile cu acest 
principiu esențial orice ingerințe în 
treburile interne ale altor state, in
diferent de motivațiile folosite — fie 
că ar fi vorba de „preocuparea pen
tru drepturile omului sau de aspecte 
privind minoritățile naționale, știin- 
du-se prea bine că aceste probleme 
țin exclusiv de atributele și preroga
tivele guvernelor statelor suverane 
respective. Orice ingerință, orice 
imixtiune, indiferent de forma în 
care se produce, inclusiv „expor
tul" de revoluție sau de contra
revoluție, , orice încercare de a 
prescrie sau impune altor po
poare cum să-și organizeze viața, 
cum să-și dezvolte economia, ce 
orientări să adopte pe plan interna
tional nu reprezintă decît o lezare 
și o negare in practică a suveranității 
și independenței statelor care fac 
obiectul imixtiunii, o sursă de discor
die și tensiune, de animozitate și 
neîncredere, de pericole pentru cauza 
păcii. Sînt semnificative în acest sens 
— pentru a ne referi la exemplul de 
cea mai mare actualitate — conse
cințele atît de negative pe multiple 
planuri ale imixtiunilor in proble
mele din unele țări ale Africii, în loc 
ca acestea să fie soluționate în mod 
liber și suveran de înseși popoarele 
africane, in interesul dezvoltării și 
unității lor.

Avantajul reciproc. Prin 
avantajul reciproc, care consti
tuie un cororar practic al egalității 
în drepturi a statelor, se subliniază 
nu numai necesitatea unei egalități 
juridice, formale, dar și cerința unei 
egalități reale, in fapt, între părți, 
între state egale in drepturi, colabo
rarea dintre ele trebuie să fie în 
egală măsură profitabilă, să asigure 
avantaje satisfăcătoare fiecăruia. Este 
absolut evident că egalitatea în drep
turi nu și-ar mai găsi înfăptuire dacă 
relațiile de colaborare dintre state ar 
produce efecte unilaterale, ar aduce 
avantaje unora și dezavantaje altora. 
Nici un fel de motivații nu pot fi 

invocate pentru a impune relații prin 
care unele state să beneficieze de 
privilegii în dezvoltarea economico- 
industrială, fehnico-științifică etc. 
sau de avantaje politice, în detrimen
tul intereselor altora. Tocmai de 
aceea respectarea principiului avan
tajului reciproc reprezintă o condiție 
de bază a dezvoltării și intensificării 
cooperării internaționale.

Abolirea politicii de forță. 
O importanță covîrșitoare pen
tru dezvoltarea relațiilor interna
ționale in spiritul coexistenței pașni
ce are respectarea strictă a obliga
ției statelor de a nu recurge Ia forță. 
Aceasta impune respingerea cu hotă- 
rire, inclusiv prin folosirea dreptului 
de autoapărare, a oricăror intervenții 
armate, neadmiterea politicii de inti
midare, de presiuni și constringeri, 
politico-diplomatice, economice, fi
nanciare. comerciale sau de altă na
tură. Politica forței nu înseamnă însă 
neapărat numai recurgerea la arme ; 
ea îmbracă și forma amenințării cu 
forța, a șantajului, presiunilor etc. 
Politica folosirii forței și ame
nințării cu forța este politica negă
rii tuturor principiilor de relații in
terstatale, este o politică agresivă, 
care precede doar cu un pas recurge
rea la acte de război. Ea este poli

tica negării oricărei legalități și jus
tiții internaționale, este expresia 
mentalității de junglă tipic imperia
listă.

Forța nu creează însă drept, nu 
poate da răspunsuri viabile proble
melor care confruntă omenirea, iar 
folosirea forței, înfruntările armate, 
departe de a contribui Ia rezolvarea 
acestbra, le complică și le agravează 
și mai mult, sporind instabilitatea și 
insecuritatea în relațiile internațio
nale. Iată de ce interesele fundamen
tale ale popoarelor, interesele între
gii umanități impun condamnarea cu 
cea mai mare fermitate și energie a 
oricăror acte de agresiune, indiferent 
unde s-ar produce. în același timp.

este dreptul legitim al statelor de 
a-și întări capacitatea de apărare, de 
a lua măsurile necesare pentru salv
gardarea intereselor naționale. Tot
odată, se impune creșterea rolului 
O.N.U., ca forul internațional cel mai 
reprezentativ in apărarea legalității 
internaționale.

Una din cele mai mari binefa
ceri pe care le-ar aduce omenirii în
făptuirea dezarmării, in primul rînd 
a dezarmării nucleare, constă in fap
tul că, eliminind pericolele unui 
război catastrofal, anulînd uriașa ri
sipă de resurse și mijloace irosite 
prin cursa înarmărilor, ar asigura 
totodată eradicarea principalelor in
strumente ale promovării politicii de 
forță.

Este evident că prin renunțarea 
definitivă la forță și la amenințarea 
cu forța s-ar inregistra un progres 
imens in însănătoșirea și înseninarea 
climatului politic internațional, s-ar 
netezi calea rezolvării pașnice, po
litice, prin tratative a diferendelor 
dintre state, s-ar crea fiecărei na
țiuni condițiile de a se dezvolta liber 
și nestingherit, la adăpost de perico
lul oricărei agresiuni, potrivit aspi
rațiilor și intereselor sale.

Un tot unitar, indivizibil. 
Toate aceste principii fundamen
tale ale relațiilor dintre state 

— singurele în măsură să Înlăture 
sursele de încordare, suspiciune și 
animozitate, să promoveze înțele
gerea, stima reciprocă, conlucrarea 
rodnică — pot fi concepute numai 
aplicate integral, fără nici un fel de 
știrbiri, și formind un tot unitar, 
indisolubil. Ele nu pot fi rupte unul 
de altul, sînt asemenea unui edificiu 
armonios, din care dacă s-ar extrage 
un element s-ar periclita întreaga 
construcție. Nesocotirea sau încălca
rea unuia din aceste principii duce 
în mod implicit la încălcarea și a ce
lorlalte ; de pildă, orice lezare adusă 
principiului egalității ar însemna de 
fapt și contestarea principiilor suve
ranității, independenței naționale 
și neamestecului în treburile interne, 
ar da posibilitatea unor țări să inter
vină in afacerile interne ale altor sta
te. Tocmai pornindu-se de la carac
terul lor coerent și complementar, 
obligația respectării acestor prin
cipii ca un ansamblu indivizibil și-a 
găsit consacrarea in „Carta O.N.U.", 
in „Declarația referitoare la princi
piile dreptului internațional privind 
relațiile prietenești și cooperarea 
dintre state", in numeroase alte do
cumente internaționale sub care și-au 
pus semnătura cvasitotalitatea state
lor lumii.

întruchipare a imperativelor de eti
că și echitate internațională, aceste 
principii, ansamblul lor reprezintă 
cheia de boltă a raporturilor de în
credere, înțelegere, respect reciproc 
și cooperare intre toate statele, a 
înlăturării surselor de încordare, sus
piciune și animozitate, a întăririi 
păcii și progresului economico-social 
al întregii umanități.

Respectarea întregului ansamblu 
al acestor principii, chezășuind pro
gresul liber al fiecărei națiuni, 
creează terenul fertil dezvoltării 
unor relații de amplă colabora
re între state, in primul rînd 
pe plan bilateral, unirii forțe
lor popoarelor pentru depășirea sub
dezvoltării, pentru edificarea unei 
noi ordini mondiale, pentru infăptuirea 
unor proiecte economice și sociale de 
mare anvergură, la scara întregii pla
nete — cum ar fi, de pildă, folosirea 
rațională a rezervelor de combustibili 
și materii prime, identificarea de noi 
surse energetice, conservarea mediu
lui înconjurător, eradicarea unor ma
ladii ce seceră milioane de vieți, iri
garea unor deșerturi și alte proiecte 
similare din a căror realizare ar 
avea de ciștigat toate popoarele, în
treaga umanitate.

Desigur însă nu poate fi tre
cut cu vederea că mai au loc, 
și nu de puține ori în forme din cele 
mai acute, manifestări de nesocotire 
și încălcare a acestor principii — in
teresele păcii și înțelegerii interna
ționale impunînd condamnarea fer
mă și respingerea energică a oricăror 
asemenea manifestări. Este de dato
ria fiecărui stat, a fiecărui popor de 

a face totul pentru ca aceste princi
pii să devină din postulate princi
piale realități efective, să se înrădăci
neze trainic și să se generalizeze pe 
întreaga arenă mondială.

Temelia de nezdruncinat
a politicii 
nești. Așa

externe româ-
cum este cunoscut.

aceste principii își au un promotor 
ferm în România socialistă, în parti
dul nostru, care, prin cuvintul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au propus 
adoptarea unui „Cod de conduită" a 
statelor, cu caracter universal — 
practic, un cod al edificării coexis
tenței pașnice in întreaga lume. 
Traducerea lor In viață constituie 
o orientare programatică, ce străbate 
ca un fir roșu întreaga activitate ex
ternă a partidului și statului nostru, 
ele stind la baza politicii externe, 
formind fundamentul permanent al 
relațiilor pe care România Ie dezvoltă 
consecvent cu toate statele lumii, in
diferent de orinduirea lor socială.

Aceste principii, întărite de anga
jamentul de strictă respectare a lor, 
atit în relațiile reciproce, cit și în ra
porturile cu alte state, au fost în
scrise in circa 100 de tratate, decla
rații și comunicate comune, semnate 
în ultimii ani de țara noastră cu sta
te de pe toate continentele. Sint cu
noscute, de asemenea, eforturile per
severente ale României pentru afir
marea principiilor noi de relații între 
state in cadrul unor foruri reprezen
tative. ca și pentru înscrierea lor in 
documente de majoră însemnătate — 
cum ar fi Declarația privind princi
piile relațiilor reciproce dintre sta
tele participante la Conferința gene- 
ral-europeană, capitol constitutiv al 
Actului final de la Helsinki, Decla
rația asupra întăririi securității in
ternaționale, alte documente adoptate 
de O.N.U. Prestigiul internațional 
atit de înalt de care se bucură pe 
toate meridianele președintele Repu
blicii, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aprecierile pe care le întrunește po
litica externă a României socialiste 
sint strîns legate de eforturile pentru 
deplina afirmare a acestor principii 
in care se regăsesc năzuințele și in
teresele de libertate, pace și progres 
ale tuturor popoarelor.

Așa cum se subliniază în Progra
mul partidului, în celelalte docu
mente ale Congresului al XI-lea, 
România este hotărîtă să aducă, și în 
continuare, prin întreaga ei politică, 
prin activitatea practică pe tărîm in
ternațional, o contribuție efectivă la 
instaurarea principiilor noi de relații 
între state — deziderat vital impus 
de însăși evoluția istorică, corespun
zător intereselor de pace, libertate și 
progres ale tuturor popoarelor.

Radu BOGDAN
V. IONESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341, București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII M 360


