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Comisarul de stat
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, vineri dimineața, pe Tepa- 
tondele Zâmbite, comisarul de stat 
pentru agricultură al Republicii 
Zair, care face o vizită în tara 
noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii si industriei alimentare.

A luat parte, de asemenea. Nyoka 
Busu Noengo. ambasadorul Republi
cii Zair în tara noastră.

Ministrul zairez a transmis tova
rășului Nicolae Ceausescu un salut

Ambasadorul Republicii Democrate Populare a Yemenului
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Vineri dimineața. președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe

pentru agricultură
cordial din partea președintelui Re
publicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
urări de progres si prosperitate po
porului român.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat ne oaspete să 
transmită președintelui Mobutu un 
salut prietenesc, iar poporului zairez 
cele mai bune urări de bunăstare si 
fericire, de noi succese în realizarea 
năzuințelor sale de progres si pace.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații dintre Româ
nia si Republica Zair, care cunosc o 
dezvoltare pe multiple planuri, ma- 
nifestîndu-se dorința de a extinde

Abdul Aziz Abdo ad-Dalî, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

al Republicii Zair
si în viitor aria colaborării si coo
perării româno-zaireze în diverse 
domenii de interes reciproc, inclusiv 
al agriculturii si silviculturii.

S-a exprimat convingerea că dez
voltarea în continuare a raporturilor 
de prietenie si colaborare dintre 
România si Zair este în interesul 
celor două țări si popoare, al cauzei 
păcii, colaborării si înțelegerii intre 
națiuni.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme internaționale. îndeosebi 
privind situația din Africa.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Populare a Yemenului în 
țara noastră. (Continuare în pag. 
a Ill-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 23 iunie, s-au 
desfășurat lucrările ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, refe
ritor la raportul cu privire la proiectul 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României pe anii 
1979—1980 și la proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1979, au luat parte și membri 
ai Biroului Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

La baza acestor proiecte stau sarcinile 
și obiectivele stabilite pentru această 
perioadă în planul cincinal și în pro
gramul suplimentar de dezvoltare eco
nomico-socială a României pînă în 1980. 
Propunerile de plan — stabilite printr-o 
strînsă conlucrare între organele de 
sinteză, ministere, centrale și între
prinderi — au în vedere aplicarea consec
ventă în viață a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului privind trecerea de la acumularea 
cantitativă la o calitate nouă, superioară, 
și ca atare mai buna folosire a rezervelor 
de care dispun industria, agricultura, 
transporturile, toate ramurile economiei 
naționale, obținerea de rezultate econo
mice superioare, prin ridicarea producti
vității muncii și a nivelului tehnic al pro
ducției, reducerea cheltuielilor materiale, 
aplicarea în viață a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, sporirea eficienței și 
rentabilității întregii activități. Proiectele 
de plan și de buget asigură îndeplinirea 
sarcinilor de ridicare a nivelului de trai 
al poporului, prevăzînd mijloacele finan
ciare necesare pentru aplicarea celei de-a 
doua etape de majorare a retribuțiilor, 
pensiilor și alocațiilor pentru copii.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere aportului direct al secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae

k/z/fa de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

in județele Harghita, Mureș, Sălaj și Satu Mare 

D vibrantă întruchipare a unității 
de nezdruncinat a întregului popor, 

a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, în jurul partidului

„Indiferent în ce limbă vorbim, trebuie să nu uităm niciodată că 
avem o singură limbă - limba revoluționară, a materialismului dialec
tic, a socialismului științific, a umanismului revoluționar, în orice grai 
am rosti, trebuie să rostim întotdeauna chemarea la lupta pentru so
cialism, pentru comunism, pentru adevărata frăție și egalitate între 
toți oamenii muncii, între toate naționalitățile".

Desfășurlndu-se într-o atmosferă 
de puternic entuziasm patriotic, de 
elocvente manifestări ale dragostei 
și devotamentului nețărmurit față 
de partid, față de secretarul său ge
neral, recenta vizită de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în ju
dețele Harghita. Mureș. Sălaj și Sa
tu Mare a prilejuit o nouă și însu
flețită reafirmare a hotărîrii indes
tructibile a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a con
solida continuu unitatea de monolit 
a societății noastre socialiste in ju
rul forței sale conducătoare — Parti
dul Comunist Român.

Prin semnificațiile sale multiple și 
profunde, prin interesul viu cu care 
milioanele de cetățeni au urmărit — 
la televiziune, radio. în paginile pre
sei — momentele vizitei, prin des
fășurarea marilor adunări populare 
si însemnătatea cuvintărilor rostite 
cu aceste prilejuri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se poate aprecia 
cu deplin temei că această vizită, 
prin importanța și concluziile reliefa
te, a depășit fruntariile județelor in 
care a avut loc. căpătînd dimensiu
nile și semnificațiile unui remarca
bil eveniment politic de amploare 
națională.

Ceaușescu — în discuții și analize cu or
ganele economice — la găsirea celor mai 
bune soluții pentru asigurarea echilibrului 
material, financiar și valutar al planului și 
creșterea eficienței producției în toate ra
murile, pentru realizarea prevederilor pro
gramului de creștere a nivelului de trai al 
populației.

După completările și îmbunătățirile sta
bilite în Comitetul Politic Executiv, proiec
tul Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României în anii 
1979—1980 și proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1979 vor fi supuse dezbaterii și 
aprobării plenarei Comitetului Central al 
Rartidului, iar apoi trimise spre legiferare 
larii Adunări Naționale.
în continuarea lucrărilor, Comitetul Po

litic Executiv a analizat raportul privind 
principalele concluzii ce se desprind din 
activitatea desfășurată în luna mai în în
treprinderile care au trecut la aplicarea 
programului de reducere a săptămînii de 
lucru, adoptat de Conferința Națională a 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a apreciat ac
tivitatea susținută desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, de consiliile oa
menilor muncii din unitățile economice 
care, potrivit eșalonării aprobate de con
ducerea partidului, au trecut la săptămîna 
redusă de lucru. Măsurile organizatorice, 
politice și tehnico-economice luate au asi
gurat în marea majoritate a unităților in
dustriale care au trecut la săptămîna re
dusă de lucru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan la producția fizică, pro
ductivitate, ridicarea eficienței economice.

în același timp, s-a constatat că un nu
măr de unități industriale nu au îndepli
nit în întregime condițiile stabilite pentru 
trecerea la reducerea săptămînii de lucru. 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca bi
rourile comitetelor județene de partid, bi
rourile executive ale ministerelor să ana
lizeze temeinic modul în care s-au înde

NICOLAE CEAUȘESCU
Calda primire pe care au făcut-o 

secretarului general al partidului oa
menii muncii din aceste județe unde, 
români, maghiari, germani și alții 
trăiesc și muncesc, umăr la umăr, 
înfrățiți de secole, a demonstrat, o 
dată în plus, cu tăria de neclintit a 
faptelor. înaltul grad al coeziunii po
litico-morale dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, voin
ța unanimă de a ridica patria comu
nă, România socialistă, pe noi și tot 
mai înalte trepte de dezvoltare e- 
conomico-socială. Evidențiind faptul 
că oamenii muncii de pe aceste me
leaguri, fără deosebire de naționali
tate, împreună au dus lupte revolu
ționare împotriva asupritorilor, îm
preună au luptat pentru eliberarea 
deplină a patriei de sub dominația 
fascistă, Împreună au infăptuit re
voluția socialistă și au realizat aces
te mărețe înfăptuiri, care au făcut 
ca producția industrială a tării noas
tre să fie de aproape 40 de ori mai 
mare decît în 1938, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că și de acum 
Înainte numai și numai împreună vor 
asigura mersul tot mai ferm înainte 
al societății noastre, înfăptuirea 
Programului elaborat de Congresul al 
Xl-lea al partidului.

Vizita a prilejuit o analiză temei
nică și amănunțită a problemelor 
dezvoltării județelor și localităților 
respective. Așa cum este știut, parti
dul nostru a pornit, in rezolvarea 
problemei naționalităților, de la a- 
devărul confirmat de istorie că 
drepturile și libertățile cetățenilor, 
egalitatea lor deplină și autentică in 
exercitarea acestor drepturi și liber
tăți se asigură doar pe temeiul unei 
baze economice solide — si. in
tr-adevăr. pe parcursul vizitei s-au re
liefat date dintre cele mai convingă
toare ilusțrind realizările deosebite 
obținute în această direcție. Datorită 
politicii de repartizare rațională, ar
monioasă, echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul tării, în 
vederea unei dezvoltări mai acce
lerate a zonelor rămase odinioară în 
urmă, s-au obținut remarcabile suc
cese și in județele ce au fost vizi
tate ; ca exemplificare putem arăta 
că dacă în 1965 producția globală 
industrială pe teritoriul actualelor 
județe Mureș, Harghita și Covasna 
era de 7 miliarde 797 milioane lei, 
ea a atins în anul 1977 valori de 
aproape cinci ori mai mari — de 34
(Continuare în pag. a III-a) Un peisa| obișnuit pentru atîtea localități ale țârii: platformele industriale. Tn Imagine: platforma Industriei orâdene, realizare a ultimilor ani

plinit, în semestrul I al acestui an, sarci
nile stabilite de conducerea partidului cu 
privire la extinderea aplicării reducerii 
săptămînii de lucru și să stabilească mă
suri corespunzătoare pentru ca toate în
treprinderile să respecte criteriile obliga
torii pentru acordarea zilei libere, și în 
primul rînd îndeplinirea planului la toți 
indicatorii.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea ședinței plenare a Comitetului 
Central al P.C.R. în ziua de 5 iulie a.c.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de stat întreprinsă împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu în Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
la invitația Maiestății Sale regina Elisa- 
beta a ll-a și a ducelui de Edinburgh.

Comitetul Politic Executiv a dat cea mai 
înaltă apreciere rezultatelor vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care se consti
tuie într-un act politic încununat de un 
strălucit succes, exprimîndu-și convingerea 
că acest moment cu caracter istoric des
chide o eră nouă în evoluția colaborării 
româno-britanice, se înscrie ca un eveni
ment excepțional în viața internațională, 
în folosul și spre binele ambelor popoare, 
al cauzei cooperării și securității pe conti
nentul european și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pe 
deplin activitatea desfășurată de secreta
rul general al partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de tova
rășa Elena Ceaușescu în această nouă și 
deosebit de importantă acțiune politică, 
apreciind că, prin bilanțul ei extrem de 
bogat în planul dezvoltării raporturilor 
româno-britanice, prin punctele de vedere 
exprimate în problemele complexe ale 
lumii contemporane, această vizită repre
zintă un moment de excepțională însem
nătate, fără precedent în cadrul raportu-
(Continuare in pag. a III-a)

Au îndeplinit planul 
pe primul semestru

• Colectivele de oameni al 
mundii — români, maghiari și 
germani — din ÎNTREPRINDE
RILE INDUSTRIALE ALE JU
DEȚULUI SATU MARE și-au 
îndeplinit sarcinile de plan afe
rente primului semestru din 
acest an. Succesul înregistrat se 
datorește îndeosebi măsurilor 
eficiente întreprinse în vederea 
creșterii productivității muncii 
intr-o serie de unități economice 
sătmărene, ca „Unio“, „23 Au
gust", „Mondiala", întreprin
derile textilă „Ardeleana", de 
sticlărie din Poiana Codrului.
• UNITĂȚILE ECONOMICE 

PRAHOVENE au livrat benefi
ciarilor săi de peste hotare, de 
la începutul anului, o cantitate 
de produse industriale și bunuri 
de consum cu 5,9 la sută mai 
mare față de planul „la zi" — 
onorindu-și astfel prevederile la 
export pe prima jumătate a a- 
nului. îmbunătățirea calită
ții produselor destinate expor
tului, înaltul lor grad de tehni
citate au făcut ca acestea să fie 
solicitate in cantități tot mai 
mari și de noi parteneri.

Vom pune talentul nostru în slujba 
idealurilor patriei, formării 

și dezvoltării multilaterale a omului nou 
Scrisoarea adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de Conferința națională a Uniunii artiștilor plastici
Mult Iubite șl stimate tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu,

Conferința națională a Uniunii artiștilor plastici din 
România, care și-a desfășurat în aceste zile lucrările, 
dînd glas gîndurilor și sentimentelor întregii obști, vă 
adresează un omagiu fierbinte pentru strălucita dumnea
voastră activitate închinată cu clarviziune, pasiune și 
fermitate cauzei progresului și fericirii poporului nostru. 
Marile înfăptuiri ale României contemporane, prestigiul 
ei internațional, aportul ei mereu mai important la pro
movarea unor relații de pace și colaborare între popoare 
sînt indisolubil legate de inițiativele dumneavoastră, de 
remarcabila dumneavoastră personalitate, care sintetizea
ză aspirațiile cele mai scumpe ale națiunii noastre so
cialiste.

Vizitele dumneavoastră recente tn Statele Unite ale A- 
mericii, in unele țări din Asia, în Anglia — de impor
tanță istorică pentru viața internațională — au reafir
mat, întrunind o largă și entuziastă adeziune pe plan 
mondial, justețea și rodnicia principiilor de politică ex
ternă pe care le promovați cu neabătută consecvență. 
Datorită dumneavoastră se afirmă cu tot mai multă pu
tere în viața planetei principiile stabilirii raporturilor in
tre state pe baza egalității depline în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, respectării integrității te
ritoriale, nerecurgerii la forță și amenințarea cu forța, 
libertății fiecărui popor de a-si făuri singur destinul.

Datorită politicii Partidului Comunist Român, con
tribuției dumneavoastră excepționale, care asigură dina
mismul societății și certitudinea viitorului ei luminos, 
noi. oamenii de artă, avem privilegiul de a fi contem
poranii uneia din cele mai glorioase etape din istoria 
noastră, în care creația poporului român, exercitată ple
nar și entuziast, asigură ridicarea patriei noastre pe cele 
mai de sus trepte ale civilizației umane. Datorită grijii 
dumneavoastră deosebite pentru înflorirea culturfi și ar
tei. a fost instituit un climat favorabil pentru deplina 
afirmare a forțelor creatoare, pentru continua șl adinca 
democratizare a vieții cultural-artistice. Pentru toate aceste 
realizări, prin care România impune în conștiința lumii 
un exemplu de democratism real, artiștii plastici, alături 
de toți făuritorii de frumos, vă exprimă profunda lor re
cunoștință, calda lor dragoste, sincerul lor devotament.

Succesele Înregistrate în creația artistică «e datoresc 
tocmai faptului că. urmînd chemările dumneavoastră vi
brante, în spiritul umanismului revoluționar, ne-am asu
mat ca supremă demnitate a vocației artistice, ca pe cea 
mai înaltă îndatorire civică și patriotică misiunea de a 
ne pune talentul în slujba idealurilor patriei noastre, 
înălțării spirituale a maselor, formării șl dezvoltării mul
tilaterale a omului nou. îndreptarul cel mai luminos șl 
prețios al activității noastre îl constituie hotărirlle adop
tate de Congresul al Xl-lea al P.C.R., de Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste. Programul de mă
suri privind obiectivele in domeniul muncii ideologice, 
politice și cultural-educative, documentele Conferinței Na
ționale a P.C.R.. care ne îndeamnă să trăim intens viața 
tumultuoasă a societății, să ne identificăm cu sensurile is
toriei contemporane, să milităm pentru îndeplinirea lor. 
înfățișînd mutațiile produse de socialism în gîndirea și 
sensibilitatea maselor, oferind o imagine amplă și emo
ționantă a prefacerilor materiale și spirituale ale tării 

Conferința națională a Uniunii artiștilor plastici
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• Raportul comitetului de conducere al Uniunii 
artiștilor plastici

• Din cuvîntul participanțîlor la dezbateri

noastre, noi, artiștii, fără deosebire de naționalitate, am 
găsit un cîmp fertil de afirmare pregnantă a personali
tății fiecăruia, a trăsăturilor stilistice originale.

în noua etapă de muncă deschisă de Conferința na
țională a Uniunii artiștilor plastici. în spiritul comanda
mentelor supreme ale partidului și poporului. însușin- 
du-ne pe deplin indicațiile și orientările cuprinse în cu- 
vîntarea de o importanță deosebită pentru înflorirea 
creației artistice cu care dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, ne-ați onorat cu acest prilej. înțelegem să ne 
sporim eforturile pentru a intensifica funcția educativă a 
creației, pentru a realiza opere care să înfățișeze, intr-o 
diversitate de genuri, in modalități artistice accesibile, 
munca eroică a poporului,' grandioasa epocă a construc
ției socialiste.

Valorificînd cadrul generos al Festivalului „Cîntarea 
României", specifică si originală sărbătoare națională a 
muncii și a creației, ne angajăm să fim la înălțimea pildei 
iluștrilor înaintași care au constituit cu trudă, de-a lun
gul veacurilor, patrimoniul național, tezaur neprețuit pe 
care avem datoria să-l îmbogățim cu opere valoroase, 
semnificative, demne de misiunea istorică a poporului 
nostru.

Ne angajăm să folosim mai bine imensele resurse ale 
creatorilor din toate generațiile, pentru cultivarea estetică 
a gustului public, să integrăm arta mai eficient în con
strucția vieții contemporane, să ne facem mai simțit a- 
portul la crearea ambianței estetice a vieții cotidiene. 
Critica de artă înțelege să se implice cu responsabili
tate în aprecierea operelor, să militeze pentru o creație 
însuflețită de marile sensuri ale epocii, care să expri
me. într-o gamă largă de modalități artistice, spirituali
tatea socialistă.

Ne angajăm să sprijinim dezvoltarea creației meșteri
lor populari, în spiritul autenticelor tradiții folclorice, să 
participăm la îndrumarea artei amatorilor și cultivarea 
talentului acestora.

Traducînd în viață aceste angajamente solemne, instau- 
rînd în cadrul obștii o atmosferă cît mai propice dezba
terilor principiale asupra problemelor creației, de muncă 
însuflețită, Inlăturind deficiențele și rămînerile în urmă 
semnalate în activitatea noastră, aspirînd spre neconte
nita ridicare a calității artistice, răspunzînd comenzii so
ciale, realizînd opere de valoare istorică și estetică pe 
măsura acestui timp, adînc înrădăcinate în realitate, 
dorim să dovedim partidului, dumneavoastră personal că 
sintem artiști-cetățeni care aparținem acestei țări și aces
tui timp istoric.

Călăuziți de partid, de dumneavoastră personal, iubite 
și stimate tovarășe secretar general, vom duce la înde
plinire sarcina încredințată de societate de a făuri o artă 
cu profund conținut umanist și de înaltă măiestrie, vi
brantă mărturie a epopeii poporului nostru de luptă pen
tru libertate, unitate și independență națională, pentru 
edificarea socialismului și comunismului.

Exprimindu-ne întreaga recunoștință pentru tot ce ați 
făcut și faceți ca România să strălucească mai puternic 
în constelația lumii contemporane, pentru tot ce ați fă
cut și faceți pentru ca arta noastră să-și dezvăluie cu 
plenitudine originalitatea, vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde urări de sănătate, spre a continua opera măreață 
de a conduce poporul nostru spre noi și remarcabile iz- 
bînzi, spre zările luminoase ale României comuniste.
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI
RAPORTUL COMITETULUI DE CONDUCERE 

AI UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI
Vineri «-au încheiat în Capitală 

lucrările Conferinței naționale a 
Uniunii artiștilor plastici. în con
tinuarea dezbaterilor au luat cuvîn- 
tul Gheorghe Spiridon. Paul Erdos, 
Rodica Stanca Pamfil. Izsak Martin. 
Eftimie Modîlcă, Ana Lupaș, Vasile 

Celmare, Paul Bortnovski. Adrian 
Podoleanu, Dan Grigorescu. Iulian 
Crețu. Viorica Marica. Dan Hăulică. 
Ion Sălișteanu, Silvia Radu. Con
stantin Piliuță, Constantin Crăciun 
și Ion Noja.

Delegații la conferință au apro

bat apoi raportul de activitate al 
comitetului de conducere al Uniu
nii artiștilor plastici si raportul 
Comisiei de cenzori.

Au fost aprobate de asemenea, 
propunerile privind unele modificări 
ale statutului Uniunii artiștilor 
plastici.

Au fost alese apoi consiliul de con
ducere si Comisia de cenzori ale 
Uniunii artiștilor plastici.

într-o atmosferă entuziastă, narti- 
cipantii au adoptat scrisoarea adre
sată de conferință tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU.

Conferința națională a Uniunii ar
tiștilor plastici — subliniază raportul 
— se desfășoară în condițiile unei 
hotărîte și entuziaste angajări a ener
giilor întregului popor în măreața 
operă de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism. 
Succesele deosebite obținute în edifi
carea socialistă a țării demonstrează, 
cu logica implacabilă a faptelor, jus
tețea orientării politicii partidului 
nostru, caracterul realist al obiective
lor stabilite, în consonanță cu aspi
rațiile cele mai scumpe ale poporului 
român.

în continuare, raportul relevă, între 
altele : Documentele adoptate de 
Congresul al IX-lea și, succesiv, de 
Congresele X și XI ale P.C.R. au 
asigurat o dezvoltare fără precedent 
a României socialiste, vădind clarvi
ziunea politicii partidului, sensul 
profund umanist al tuturor măsurilor 
privind creșterea ritmurilor economi
ce, armonioasa corelare dintre dez
voltarea materială și cea spirituală a 
societății noastre.

în spiritul acestei politici, docu
mentele adoptate la Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste, 
sarcinile cuprinse în Programul de 
măsuri privind obiectivele în dome
niul muncii ideologice, politice și 
cultural-educative, hotăririle Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 1977 cu pri
vire la îmbunătățirea activității ideo
logice în uniunile de creație, ale Con
sfătuirii de lucru cu activiștii și ca
drele din domeniul educației politice, 
documentele Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român relie
fează cu pregnanță aportul excepțio
nal, teoretic și organizatoric, al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dez
voltarea și aplicarea creatoare a 
marxism-leninismului la specificul 
realităților din țara noastră.

Realizările României socialiste, 
extraordinarul dinamism al societății 
noastre sînt indisolubil legate de 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, gîndirea sa cutezătoare și 
clarvăzătoare, spiritul său militant 
regăsindu-se în toate marile noastre 
înfăptuiri contemporane. Personalita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
simbolizează, în modul cel mai preg
nant, idealurile poporului român, care 
își exprimă întreaga recunoștință 
pentru activitatea sa Închinată cu 
pasiune cauzei ridicării României pe 
noi culmi de civilizație și progres.

Membrii Uniunii artiștilor plastici 
își împlinesc o datorie de onoare re- 
afirmîndu-și, și cu acest prilej, ade
ziunea deplină la politica internă și 
externă a Partidului Comunist 
Român, sintetizată de gîndirea crea
toare a secretarului său general, față 
de care ne exprimăm, cu respect și 
admirație, profundul nostru devota
ment. Alături de toți creatorii, mem
brii Uniunii artiștilor plastici văd în 
indicațiile și orientările date de to
varășul Nicolae Ceaușescu un îndrep
tar în activitatea lor artistică, pentru 
legarea tot mai strînsă a operei lor 
de realitățile societății noastre con
temporane.

Ținem să reafirmăm șl In acest 
moment solemn că înflorirea cultu
rii și artei în patria noastră, asigu
rarea condițiilor optime pentru afir
marea plenară a forței de creație a 
fiecărui artist se datoresc partidului 
nostru, secretarului său general, care 
au asigurat continua democratizare 
a vieții sociale și, în acest context, 
continua democratizare a culturii. 
Oamenii de artă, răspunzînd cu en
tuziasm chemării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a crea opere de înalt 
relief artistic — care să reflecte spi
ritualitatea noastră socialistă, efortul 
contemporan de transformare revo
luționară a societății — au reușit 
să-și dimensioneze creația la exi
gențele politice și estetice actuale, 
să-și afirme cu plenitudine persona
litatea.

Răspunzînd solicitărilor obiective 
ale vieții sociale, asumîndu-și cu res
ponsabilitate menirea de a se implica 
profund prin creația și întreaga lor 
activitate în procesul de înflorire a 
spiritualității socialiste, artiștii plas
tici, oglindind cu amplitudine poli
tică și estetică realitatea contempo
rană, realizează opere care aparțin 
acestui popor și acestui timp istoric, 
inchegînd o însuflețitoare cronică în 
imagini a procesului de edificare so
cialistă. In această angajare politică, 
artiștii plastici au găsit condițiile 
optime pentru relevarea originalității 
lor. a trăsăturilor stilistice proprii, 
arta contemporană afirmîndu-și cu 
vigoare unitatea opțiunilor politice 
într-o impresionantă varietate de 
mijloace expresive.

Continuînd tradiția militantă a ar
tei noastre, caracterul ei angajat, 
creația contemporană își definește 
activitatea prin oglindirea, în speci
ficitatea mijloacelor de expresie ale 
fiecărui gen, a epopeii poporului 
nostru de transformare revoluționară 
a societății, de înnoire spirituală, so- 
lidarizindu-se cu ideile și idealurile 
fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste. în același timp, prin evo
carea momentelor de seamă ale is
toriei noastre, ale marilor personali
tăți care au luptat pentru libertate, 
unitate și independență națională, 
artiștii plastici au avut o importantă 
contribuție la educarea maselor în 
spiritul patriotismului socialist. Ală
turi de creatorii din sfera celorlalte 
arte, artiștii plastici au înțeles să-și 
valorifice libertatea de creație pu- 
nind-o in slujba societății, a cerin
țelor și idealurilor ei, să realizeze 
opere care se adresează poporului, 
împlinind în felul acesta finalitatea 
fundamentală a artei, de a răspunde 
comandamentelor timpului nostru, 
de a se pune în slujba educării ci
vice și estetice a maselor. Oglindind 
în operele lor specificul dezvoltării 
istorice a națiunii noastre, realitățile 
caracteristice prezentului socialist, 
valorlficind trăsăturile stilistice pro
prii artei naționale, în cadrul cărora 
se exprimă notele de originalitate ale 
fiecărui creator, membrii uniunii 
noastre și-au adus o contribuție de 
seamă la și mai puternica afirmare a 
școlii artistice românești și, în felul 
acesta, prin lucrările cele mai repre
zentative, la îmbogățirea patrimoniu
lui culturii universale.

în continuare, raportul analizează 
activitatea Uniunii artiștilor plastici 
privind organizarea și îndrumarea 
creației artistice.

în această ordine de idei, raportul 
arată, între altele: în prezent, majo
ritatea județelor dispun de filiale și 
cenacluri U.A.P. S-a îmbunătățit și 
amplificat rețeaua de galerii și ma
gazine de artă, numărul acestora ri- 
dicindu-se în prezent la 87 față de

Text rezumat
66 in anul 1974. O atenție deosebită a 
fost acordată supunerii expozițiilor 
colective și personale unor ample 
discuții cu publicul, fapt atestat de 
creșterea considerabilă a acestor ma
nifestări : dacă în 1973 au avut loc 
150 de asemenea dezbateri. în 1977 
numărul lor a crescut la 508. Peste 
100 de întîlniri au fost organizate pe 
platforme industriale, care au bene
ficiat de prezenta unui mare număr 
de oameni ai muncii.

în continuare se relevă că o altă 
preocupare majoră a Uniunii artiști
lor plastici a constituit-o asigurarea 
unei strînse legături a artiștilor cu 
viața și munca poporului nostru, prin 
intermediul acțiunilor de documen
tare și al taberelor de creație, pen
tru cunoașterea nemijlocită a muta
țiilor produse de socialism în gîn
direa și sensibilitatea oamenilor 
muncii. în 1973 la asemenea acțiuni 
au participat aproximativ 180 artiști, 
în 1974 — aproape 300, în 1976 —
aproape 400, in 1977 — peste 340. în 
medie, au loc anual circa 20 de ac
țiuni colective. Unele tabere — ca 
Măgura Buzăului — unde la a 8-a edi
ție s-a amplasat a 128-a lucrare, fiind 
cel mai mare muzeu de sculptură în 
aer liber din țară — au devenit ve
ritabile instituții ale artei noastre, 
transformîndu-se în mari centre de 
atracție artistică, probînd convingă
tor receptivitatea publicului față de 
sculptura contemporană.

După ce trece în revistă realiză
rile mai importante obținute de ob
ștea artiștilor plastici în anii 
1973—1978, raportul relevă ambianta 
efervescentă a ultimilor ani. atmosfe
ra de puternică emulație a Festiva
lului „Cîntarea României".

în ultimii cinci ani au fost orga
nizate numeroase expoziții, însuimind 
toate genurile, structurate pe tema
tici majore, care au constituit verita
bile momente artistice. Sînt’ de re
marcat, printre altele, expozițiile : 
„Aniversarea a 40 de ani de la eroi
cele lupte ale clasei muncitoare din 
1933“ și „125 de ani de la revoluția 
din 1848“ (în 1973), „30 de ani de la 
eliberarea țării de sub jugul fascis
mului", „30 de ani de la crearea ar
matei populare" (în 1974), „Anul in-' 
ternațional al femeii" și „Imagini 
ale istoriei" (în 1975), „Magistralele 
socialismului", „Istoria și contempo
raneitatea" (în 1976), expoziția „Ță
rănimea, factor important în lupta 
pentru independență, libertate și 
dreptate socială" dedicată împlinirii 
a 70 de ani de la răscoalele țărănești 
din 1907, expoziția „Centenarul inde
pendenței de stat a. României". în 
cursul anului 1977 au fost organizate 
expoziții cuprinzind lucrările prezen
tate la faza județeană și municipală 
a concursului pentru Festivalul na
țional „Cîntarea României", precum 
și expoziția din faza republicană. în 
cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R. din 2—9 decembrie 1977, au 
fost deschise expoziții cuprinzind lu
crări inspirate din viața și activitatea 
oamenilor muncii, în care vibra, în 
tonalități distincte, sensibilitatea 
contemporană.

Raportul face apoi o analiză dife
rențiată, pe genuri, a activității de 
creație desfășurate în perioada 
1973—1978. Beneficiind de o îndelun
gată și strălucită tradiție, pictura a 
înregistrat în perioada analizată nu
meroase rezultate pozitive, prilejuind 
manifestări publice de recunoscută 
calitate, pe măsura cerințelor tot mai 
exigente ale societății.

Remarcabile realizări au fost obți
nute și în domeniul sculpturii, dato
rită unei ferme implantări în viața 
spirituală a națiunii socialiste, prin 
extinderea ariei tematice și dezvol
tarea genurilor care răsfrîng în mo
dul cel mai direct istoria, tradițiile, 
înfăptuirile și aspirațiile de viitor 
ale poporului nostru.

O importantă creștere cantitativă 
și calitativă s-a făcut simțită in do
meniul sculpturii monumentale. în 
perioada 1974—1977 au fost inaugu
rate 118 lucrări, iar altele sînt în 
curs de execuție. Arta monumen
tală a cunoscut în ultimii ani o în
florire fără precedent, conform pro
gramului stabilit prin documentele 
de partid. Sînt de menționat, 
între altele, statuia ecvestră „De- 
cebal", de la Deva, și „Monumen
tul Unirii" de la Focșani, ambele 
de Ion Jalea. Sculptorul Ion 

•Vlasiu a realizat ampla compoziție 
monumentală „Horia, Cloșca și Cri- 
șan", în orașul Cluj-Napoca, in 
aceeași localitate fiind inaugurate 
monumentul „Mihai Eminescu" de 
Ovidiu Maitec și statuia ecvestră 
„Mihai Viteazul" de Marius Butu- 
noiu. Legendara figură a voievodului 
Ștefan cel Mare a fost evocată prin 
remarcabilele statui ecvestre semna
te de Eftimie Bîrleanu, la Suceava, 
și Mircea Ștefănescu, la Podu înalt 
— Vaslui. La Drobeta-Turnu Severin 
a fost înălțat monumentul „Gărzilor 
patriotice" de Iulia Oniță. Un valoros 
exemplu de colaborare între arhitecți 
și sculptori este monumentul eroilor 
de la Păuliș, datorat colectivului Mi- 
loș Cristea, E. Vitroel și I. Munteanu. 
Obeliscul de la Gurăslău, înălțat în 
amintirea lui Mihai Viteazul, autor 
Victor Gaga, monumentul lui Gheor- 
ghe Doja de la Dalnic, autor Andrei 
Szobotka, ca și grupurile de busturi 
de la Blaj, Giurgiu se adaugă oma
giului adus de sculptorii noștri per
sonalităților istorice care au contri
buit la afirmarea și statornicirea in 
lume a valorilor românești.

Grafica a cunoscut, la rîndul el, o 
evoluție evidentă, amplifieîndu-și 
angajarea socială, înnoindu-se în 
chip creator în planul procedeelor 
tehnice.

în artele decorative se constată o 
creștere calitativă și un cert suflu 
novator, dar rămîne nesatisfăcătoare 
preocuparea pentru multiplicare, 
pentru asigurarea seriilor de masă. 
Tapiseria, diversă și modernă, fără 
să abdice de la bogatele tradiții 
autohtone ale genului, pe care le 
fructifică in mod pozitiv, este orien
tată către soluții complexe.

în domeniul criticii de artă s-au 
înregistrat, de asemenea, unele suc
cese. Rezultate deosebite răsplătesc 
îndeosebi activitatea istoricilor de 
artă, care, pe baza unor laborioase 
investigații, au pus în evidență bo
găția patrimoniului național, aducînd 
prețioase contribuții la relevarea ori
ginalității specifice a tradiției artis
tice românești.

Referindu-se la ecoul artei plasti
ce românești, în străinătate, raportul
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constată că principalele succese, pre
miile și distincțiile obținute la dife
rite manifestări artistice internațio
nale constituie mărturii elocvente 
ale valorii plasticii noastre de astăzi, 
ale aprecierii de care se bucură in 
lumea contemporană.

Prezentînd, in continuare, un alt 
domeniu al activității uniunii, rapor
tul relevă că această instituție tre
buie să devină o adevărată stație- 
pilot a producției de bunuri decora
tive, stimulînd prin realizările sale 
unitățile industriei ușoare și ale 
cooperației meșteșugărești.

Referitor la viața internă a uniu
nii, raportul constată că ea s-a desfă
șurat conform normelor democratis
mului întregii vieți sociale din Repu
blica Socialistă România, ale eticii 
și echității socialiste.

Conducerea Uniunii artiștilor plas
tici va trebui — arată raportul — 
să-și înscrie printre preocupările 
sale de frunte năzuința de a acoperi 
întreg teritoriul țării cu acțiuni ar
tistice și prin participarea directă a 
membrilor ei, atit în filialele existen
te, cit și în celelalte puncte din ju
dețele țării, unde nu există încă filia
le. De asemenea, în industrie prezen
ta membrilor Uniunii artiștilor plas
tici trebuie să fie mai semnificativă, 
realizîndu-se în felul acesta o mai 
deplină integrare a artei, o implan
tare mai directă a artistului profe
sionist în activitatea de profil, cu 
mare utilitate socială.

în ultima parte a raportului se 
arată, între altele : Cultura noastră 
contemporană trebuie să valorifice o 
tradiție care se dovedește inepuizabi
lă, adueînd-o la nivelul solicitărilor 
actuale, realizînd noi opere artistice 
cu un bogat conținut ideologic, poli
tic. etic și estetic limpede afirmat, 
accesibil, opere capabile să influen
țeze și să mobilizeze conștiința ma
selor pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Spiritul angajat, militant și revolu
ționar ce caracterizează într-o mare 
măsură arta noastră de-a lungul is
toriei trebuie să capete astăzi, răs
punzînd comenzii sociale, un sens 
nou, calitativ superior, tocmai pentru 
că el este consecința obiectivă a con
tactului nemijlocit cu noua realitate, 
vie și dinamică a țării. în măsură să 
valorifice mai deplin resursele crea
toare ale talentatului nostru popor.

Ținînd seama de valoarea ideologi
că și artistică a Festivalului „Cîntarea 
României", ne revine sarcina ca, în 
cadrul actualei și viitoarelor ediții ale 
festivalului, să asigurăm orientarea 
creatorilor spre abordarea celor mai 
stringente teme ale actualității, care 
să fie tratate în cele mai variate for
me stilistice. Este necesar, totodată, 
ca membrii breslei să desfășoare în 
viitor o activitate mai susținută în 
sprijinirea și îndrumarea ideologică, 
teoretică și practică, a cercurilor de 
artiști plastici amatori din întreprin- 
'deri și instituții, de la orașe și comu
ne. O atenție deosebită trebuie 
acordată tineretului; și în acest sens 
Uniunea artiștilor plastici este che
mată să-și intensifice colaborarea cu 
toate instituțiile de artă și în spe
cial cu Uniunea Tineretului Comu
nist.

Va trebui să dăm o atenție sporită 
lucrărilor de artă inspirate de pre
zentul patriei noastre, de momentele 
de seamă ale luptei revoluționare a 
poporului nostru pentru construcția 
socialismului, lucrări care să expri
me în imagini artistice elocvente fi
zionomia spirituală a omului, a so
cietății noastre socialiste.

Aniversarea în acest an a revolu
ției burghezo-democratice de la 1848, 
a naționalizării industriei, a desăvîr- 
șirii unității naționale, iar în anul 
1979 a împlinirii a 35 de ani de la 
eliberare, eveniment căruia îi este 
consacrată o nouă ediție a Festiva
lului „Cîntarea României", vor trebui 
să constituie, pentru noi toți, imbol
duri puternice, surse generoase de 
inspirație pentru făurirea unor opere 
de mare forță expresivă, de înaltă 
ținută artistică. Va trebui, de aseme
nea. să acordăm o atenție deosebită 
sărbătoririi a 2050 de ani de la în
făptuirea primului stat dac centrali
zat și independent condus de Bu- 
rebista.

Răspunderi sporite revin uniunii, 
potrivit hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1977, în dezvoltarea 
întregii activități de creație artistică 
în spiritul concepției partidului nos
tru despre lume și viață, în reali
zarea unui climat de dezbatere susți
nută, deschisă, menit să stimuleze 
spiritul critic și autocritic, în comba
terea fenomenelor de automulțumire. 
de stagnare, în apropierea tot mai 
strînsă a artei de beneficiarul ei 
adevărat — poporul.

Sîntem chemați să cultivăm în rln- 
durile publicului larg patriotismul 
fierbinte. umanismul revoluționar, 
ideile și concepțiile înaintate promo
vate de partid în toate domeniile vie
ții sociale, să exprimăm în operele 
noastre, cu tensiune lucidă și cu 
multă măiestrie — într-un limbaj 
clar, capabil să emoționeze și să con
vingă — voința poporului de a-și 
făuri un trai mai bun, optimismul, 
încrederea în forțele proprii, în viito
rul de libertate șt independență al 
națiunii, în comunism.

Este necesar ca arta noastră să se 
afirme mai puternic în viața socie
tății. să se integreze organic în me
diul ambiant, în producția bunurilor 
de consum, de a căror calitate depin
de în mare măsură educarea gustului 
pentru frumos al publicului larg. 
Exemplul viu al artei populare tre
buie încă mai bine înțeles și urmat 
în tot ce ne propunem să realizăm.

Noi, membrii Uniunii artiștilor 
plastici, artiști șl critici de toate 
virstele, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a ne 
spori contribuția la opera grandioasă 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru a 
realiza noi opere demne de marea 
tradiție artistică a acestei țări, ca
pabile să-i ridice necontenit presti
giul în rîndul popoarelor lumii.

Continuatori ai ilustrelor noastre 
tradiții artistice, strîns uniți cu des
tinul istoric al poporului nostru, ar
tiștii plastici. însuflețiți de conștiința 
înaltei lor meniri, se angajează 
solemn să-și pună talentul, întreaga 
lor capacitate de creație în slujba 
societății, oglindind în operele lor 
măreția epopeii naționale de luptă 
pentru progres social și libertate 
națională, culminînd cu grandioasele 
realizări contemporane înfăptuite sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Din cuvîntul participanfilor la dezbateri
Relevînd, în cuvîntul său, că artis

tul a ajuns in prezent exponentul 
unei atitudini noi, intelectuale, con- 
turindu-se ca o personalitate plenară 
responsabilă și activă în ștructura 
socialistă a țării, Brăduț Covaliu a 
spus, între altele :

Facem parte dintr-un spațiu orga
nic care ne reprezintă ca oameni și 
ca artiști, căci, dacă socialism în
seamnă o continuă confruntare cu 
viitorul, el reclamă și conturează 
pentru noi toți o expresie monumen
tal umanistă a prezentului. Pictăm 
pentru o nouă civilizație, pentru un 
univers al rațiunii responsabile, avem 
o nouă opțiune. Nu vrem , să pictăm 
iluzii deșarte, pictăm orizonturi noi. 
Sîntem creatorii unor vibrante me
saje umane.

Ne-au impresionat pe toți Îndem
nurile tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Ei bine, ne bucurăm că putem con
stata că esența artei românești de azi 
ține de modul de viață socialist, de 
o gindire nouă revoluționară. Țin să 
exprimăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu convingerea și hotărirea 
noastră că arta pe care o facem va 
fi demnă de îndemnurile sale, va 
contribui la prestigiul culturii româ
nești. Ne vom strădui să conferim 
artei noastre o nouă dimensiune 
umană, valențele unei arte comunis
te autentice. Țin să mulțumesc căl
duros tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul concret și impulsu
rile date artei plastice, afirmării per
sonalităților.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom face datoria de artiști și comu
niști, de oameni dăruiți muncii și 
înfloririi culturii românești. Vom de
pune toate eforturile pentru a da 
artei noastre un suflu de mare va
loare, pentru a duce faima artei 
noastre.

în cuvîntul său. Dan Hatmanii a 
subliniat că magistrala expunere a 
secretarului general al partidului nu 
a constituit doar un prilej de medi
tație, ci și de serios și bărbătesc 
examen de conștiință. în urma că
ruia. renunțînd la căutări sterile, la 
imitațiile plate, la experimentele fa
cile. artiștii plastici trebuie să se an
gajeze mai ferm pe drumul creării 
tabloului veridic, complex al unei 
epoci fără precedent, al unor mutații 
esențiale in viata societății.

Trăim — a spus, între altele, vor
bitorul — în obștea noastră. în Româ
nia socialistă, intr-o țară condusă de 
partidul clasei muncitoare, tară care 
și-a cîstigat independenta si liberta
tea. Sintem mindri de această condu
cere. ne simțim indisolubil legați de 
trecutul nostru progresist si de pre
zentul de pe platforma căruia parti
dul ne conduce spre viitor. Artiștii 
noștri au înalta menire de a crea 
imagini apte să reflecte continuitatea 
noastră istorică, frumusețea unității 
noastre actuale.

Artiștii plastici ieșeni au înțeles și 
ei că trebuie să răspundă prin ope
rele lor la marile probleme pe care 
le ridică evoluția acestei societăți, să 
lupte pentru ideile înaintate ale 
timpului nostru. Ei sînt conștient! că 
angajarea constituie caracterul fun
damental din care arta se inspiră, iar 
artistul — un interpret al vieții noas
tre spirituale, ideologice.

în cuvintul el, Wanda Mihuîeae a 
spus, între altele : Arta noastră tre
buie să caute simbolurile arhetipale 
pentru ființa colectivă a națiunii 
noastre socialiste. Aceste simboluri 
expresive, relevate într-un reperto
riu stilistic foarte variat, nu ar tre
bui să se rezume la reflectarea a 
ceea ce este vizibil, ci ar trebui să 
pornească de la imperativul „a da 
de văzut". Astfel, cred că am putea 
răspunde îndemnului adresat astăzi 
de secretarul general al partidului 
de a contribui la ridicarea nivelului 
de înțelegere al poporului nostru, 
creatorul și continuatorul artei și ci
vilizației pe teritoriul patriei noas
tre.

Relevînd binevenitul accent pus de 
secretarul general al partidului asu
pra eficienței artistice, vorbitoarea a 
exprimat opinia că adevărul și va
loarea unei opere sînt determinate 
de fidelitatea ei față de mersul dez
voltării istorice. Realismul, ca orice 
concept însumat în filozofia creatoa
re deschisă a marxismului, netrădînd 
caracterul revoluționar, novator, tre
buie înțeles nu ca un element în
chistat, fixator, înghețat, neschimba- 
bil, retrograd. Realismul unui tip de 
gîndire materialist-dialectic trebuie 
să aibă atributele deschiderii, înglo
bării unor teritorii stilistice vaste și 
diferite, esențial fiind realismul me
sajului,

în cuvîntul său, Vasile Drăguț a 
sugerat ca, în programul de activi
tate pe viitor, uniunea să găsească 
și să introducă formele de activitate 
care să stabilească o mai bună le
gătură între centrele de artiști pen
tru a crea un front de exigentă, pen
tru a răspunde la cel mai înalt ni
vel comandamentelor definite cu 
atîta claritate de secretarul general 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
continuat vorbitorul — s-a referit 
fără echivoc la faptul că trăim într-o 
epocă în care în mod special arta 
trebuie să fie conștientă de necesita
tea unui program, de necesitatea de
plinei sale angajări sociale si isto
rice. Fiecare dintre noi ca individ și 
uniunea ca obște — a arătat el — 
trebuie să înțeleagă că a răspunde 
unui asemenea comandament înseam
nă a crea istoria, a participa alături 
de întregul nostru popor la înfăp
tuirea prezentului, la pregătirea vii
torului. si cred că pentru atingerea 
unui atit de nobil scop mai avem 
încă foarte multe de făcut.

Referindu-se apoi la rolul criticii 
de artă, vorbitorul a remarcat că. 
în ciuda unor succese, bilanțul ei 
nu este satisfăcător sub raportul efi
cientei. în această ordine de idei, el 
a criticat faptul că revista „Arta" 
nu reușește să fie o revistă a uniu
nii, în sensul de a deveni un instru
ment viu. capabil să facă mai bine 
cunoscută munca artiștilor plastici.

în încheiere, el a apreciat că noul 
proiect de statut răspunde mai bine 
stadiului de dezvoltare a artelor din 
tara noastră, mareînd cu mai multă 
claritate responsabilitățile uniunii si 
a făcut unele propuneri privind îm
bunătățirea acestui document.

După ce a relevat prezenta activă 
a scenografilor în Uniunea artiștilor 
plastici. Traian Nițescu s-a referit 
la necesitatea cuprinderii scenogra
fiei in expoziții naționale, la mai 
directa îndrumare a tinerilor sceno
grafi.

Uniunea noastră — a arătat el, în- 
tr-o altă ordine de idei — ar trebui 
să păstreze o legătură mai profundă, 
cu rezultate practice, cu alte uniuni 
de creație. Mă gîndesc chiar și la 
scriitori, și la compozitori, deoarece 
socot că noi formăm o mare familie 
a creatorilor artei cu diversele mo
dalități și domenii de exprimare. Le
gătura dintre noi, cei de aici, și fi
lialele din provincie este Importantă. 
Și aceste legături eu le vedeam fă
cute nu numai printr-un schimb de 
vizite, ci chiar prin organizarea de 
expoziții care să plece de aici către 
filiale și de la filiale către noi.

Onoarea care ne-a fost făcută 
prin prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la deschiderea lucrărilor 
Conferinței naționale a Uniunii ar
tiștilor plastici — a arătat, în cuvîntul 
său. Constantin Foamete — reprezintă 
o dovadă de netăgăduit a înaltei în
datoriri civice și patriotice a obștii 
noastre de a pune talentul membri
lor săi în slujba idealurilor patriei 
noastre. înălțării spirituale a mase
lor, formării și dezvoltării multilate
rale a omului nou.

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1977 referitoare la 
creșterea rolului și răspunderii uniu
nilor de creație — a continuat vor
bitorul — a pus în fața organizațiilor 
de partid din Uniunea artiștilor plas
tici, în fata comitetului nostru de 
partid și a conducerii Uniunii artiș
tilor plastici răspunderi sporite refe
ritoare la exigenta noastră față de 
opera de artă adresată publicului 
larg.

Comitetul nostru de partid, orga
nizațiile noastre de bază vor trebui 
să dea un ajutor efectiv noii con
duceri a uniunii, să acționăm mai 
metodic, cu grijă sporită pentru ca
litatea dezbaterilor contribuind la 
clarificări teoretice, la elaborarea 
unor tematici si orientări care să co
respundă cerințelor actuale.

De asemenea, consider pentru eta
pele următoare, pentru a ne putea 
înscrie în sarcinile trasate de condu
cerea de partid și de stat în privința 
orientării și elaborării noilor opere 
de artă, că va trebui să extindem și 
mai mult contactul nemijlocit cu fău
ritorii de bunuri materiale, cu diferi
tele medii de muncă si de viață din 
regiunile țării.

Am ascultat cu emoție șl jus
tificat interes cuvîntarea amplă și 
generoasă a secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am urmărit și salutat cu 
căldură acele pasaje în care. în ca
drul preocupărilor majore de a îm
bina în mod armonios dezvoltarea 
complexă a tuturor sferelor de ac
tivitate ale societății noastre, s-au 
făcut referiri precise la fenomenul 
cultural, la arta noastră, au fost încă 
o dată analizate științific, obiectiv și 
partinic, de pe pozițiile celei mai 
înaintate atitudini și gîndiri. direc
țiile principale, sarcinile și dimen
siunile creației noastre — a arătat, 
în cuvîntul său. Mihai Bandac.

Noi, artiștii României socialiste — 
a spus, apoi, vorbitorul — avem cer
titudinea prezentului, avem garan
țiile viitorului, lucru de importantă 
covirșitoare pentru existenta noas
tră, materială și spirituală, și, din 
această perspectivă, ideea responsa
bilității mature se întîlnește fericit, 
și mai ales fecund, cu sentimentul 
utilității și angajării noastre mul
tiple.

Și dacă libertatea Înseamnă, din 
punctul nostru de vedere, necesitatea 
înțeleasă. dacă documentele de 
partid, personal secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-ni-se si de data 
aceasta, ca și în alte repetate rinduri, 
afirma emoționantele îndrumări de a 
face numai ce simțim și gîndim, 
întrucîț avem toată libertatea de 
creație, nouă, artiștilor României so
cialiste, nu ne rămîne decit să mul
țumim pentru această caldă și deo
sebită grijă, și in confruntarea liberă 
și fructuoasă dintre stiluri, persona
lități să facem să triumfe adevăra
tele valori, adevărata artă, cea care 
cîntă istoria, prezentul si viitorul po
porului român stăpîn definitiv pe 
destinele sale, apărător neînfricat al 
ideilor de libertate și suveranitate.

în cuvîntul său, Gheorghe Coman 
a arătat că și în județul Buzău, pe 
care îl reprezintă la conferință, ju
deț al cărui pămint a conservat nu
meroase vestigii ale Istoriei și cultu
rii românești, se acordă o atenție de
osebită vieții culturale și orientării 
ei spre înaltele țeluri ale socialismu
lui și comunismului. Uniunea artiș
tilor plastici și-a adus o substanțială 
contribuție la transpunerea în faptă 
a Inițiativelor buzoiene. Astfel, în 
1968 a luat ființă cenaclul local al 
Uniunii artiștilor plastici, iar în 1970 
Tabăra de sculptură de la Măgura, 
în ultimii cinci ani, cenaclul a orga
nizat peste 100 de expoziții. Astăzi 
nu mai există în județ nici o loca
litate care să nu fi găzduit o expozi
ție de artă plastică.

Tabăra de sculptură Măgura s-a 
impus an de an, atît în fața localni
cilor, care o iubesc, cît și a vizita
torilor români sau străini; ea este 
astăzi un tezaur reprezentativ al 
sculpturii românești contemporane. 
Ca fenomen artistic, Măgura este 
specific românească, ca fenomen cul
tural — specific socialistă, iar ca mo
dalitate de muncă creatoare și con
viețuire colectivă — specific co
munistă.

în încheiere, vorbitorul a făcut o 
serie de propuneri privind îmbună
tățirea proiectului de statut al U.A.P.

în cuvîntul el, Doina Lie a 
arătat, printre altele : Am as
cultat discursul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o explozie de lumină și 
speranțe. Sîntem prezențl la aceas
tă conferință datorită mandatelor de 
delegați date cu încredere de cole
gii noștri pentru a exprima mulțu
mirile și recunoștința noastră Parti
dului Comunist Român, pentru grija 
pe care ne-o poartă, astfel ca noi, 
artiștii, să avem condiții de creație 

cît mai bune. în perioada dintre cele 
două conferințe s-au realizat multe 
lucruri bune. Printre ultimele din
tre acestea sînt de remarcat grija de 
a se construi ateliere pentru artiștii 
care au suferit la cutremur, precum 
și cele două case de creație ce ne-au 
fost date spre folosință.

Vorbitoarea a făcut apoi o serie 
de propuneri vizînd în principal spo
rirea rolului Uniunii artiștilor plas
tici în ce privește crearea unor con
diții îmbunătățite de lucru pentru 
sculptori. Referindu-se în mod critic 
la unele aspecte ale activității di
recției de specialitate a Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ea a 
subliniat că este necesar să se asi
gure o mai bună colaborare între a- 
ceastă instituție și Uniunea artiști
lor plastici.

în cuvîntul său, Barbu Brezianu 
a pledat pentru ideea ca muzeele să 
fie instituții vii, deschise progresu
lui, case ospitaliere ale căror comori 
să poată fi oricînd văzute, cerceta
te și contemplate. El a subliniat că 
aceasta corespunde climatului cultu
ral al țării în care politica artistică 
ocupă un loc de frunte, un loc pre
cumpănitor și în care, într-un spi
rit larg, democratic, se face totul 
pentru educația poporului și ridi
carea nivelului său cultural.I

în cuvîntul său. Sabin Bălașa a 
arătat că arta românească a urcat pe 
noi culmi, că drumul ei a fost rod
nic. Pentru a cîștiga prețuirea po
porului — a spus el — creatorii tre
buie să se impună nu numai prin 
opera lor, ci și prin ținuta lor. prin 
atitudinea lor etică, chezășie pentru 
noi succese viitoare.

Această înaltă ținută trebuie să ca
racterizeze întreaga activitate a 
Uniunii artiștilor plastici, plenarele, 
lucrările actualei Conferințe națio
nale a U.A.P.

Referindu-se la acest aspect, vor
bitorul a relevat că. prin cuvîntarea 
sa, secretarul general al partidului a 
imprimat o înaltă ținută conferinței, 
prilej pentru un fructuos schimb de 
opinii, în care critica trebuie să func
ționeze liber, potrivit largului spirit 
democratic care stă la baza tuturor 
activităților noastre. în continuare, 
vorbitorul s-a referit la condiția ar
tistului în patria noastră, relevînd 
că acesta se bucură de o largă li
bertate de creație pentru a-si mani
festa plenar talentul.

Am ascultat cu multă atenție cu
vîntarea tovarășului Nicolag 
Ceaușescu, pregnantă personalitate a 
contemporaneității noastre, și mi-am 
subliniat în minte necesitatea de a 
căuta să mă exprim în lucrările mele 
în sensul exigențelor contemporani
lor mei, de a găsi și în artă toate 
mijloacele de a transforma cantita
tea într-o nouă calitate — a arătat 
Erwin Kuttler.

Felul cum s-a realizat în statul 
nostru egalitatea în drepturi și fră
ția între români, maghiari, germani
— a relevat, în intervenția sa, între 
altele, vorbitorul — este perfectă și 
semnificativă pentru claritatea vi
ziunii Partidului Comunist Român, a 
statului nostru. Personal, mă simt 
fericit că sînt un cetățean al repu
blicii noastre și că pot contribui cu 
toată capacitatea la realizarea di
mensiunilor deosebite pe care le ve
dem în orice domeniu din jurul 
nostru.

Asigur conducerea de partid șl de 
stat, a spus vorbitorul în încheiere
— că noi, membrii filialei de la Si
biu, români, maghiari, germani șl de 
alte naționalități, stimulați de Festi
valul național „Cîntarea României", 
vom face totul pentru a crea o artă 
valoroasă, pe. măsura dimensiunilor 
și exigențelor vremurilor noastre.

Ascultînd expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, omul care întru
chipează astăzi, cu supremă străluci
re, autoritate morală și vigoare a 
faptei întreaga conștiință de două ori 
milenară a poporului nostru, am fost, 
încă o dată, puternic impresionat — 
a spus Horia Flămîndu — de forța 
fără seamăn de influențare și mobi
lizare pe care o degajă tăria convin
gerilor ferme, comuniste, ale minu
natului nostru conducător, exprimate 
cu sinceritatea totală, copleșitoare, a 
revoluționarului autentic, pentru care 
ideea este întotdeauna prologul arză
tor și însuflețitor al acțiunii.

Putem spune — a continuat el — 
că niciodată cultura și artele n-au 
avut in România un prieten și un în
drumător mai adevărat și mai stator
nic decit astăzi. Cerințele și îndem
nurile pe care ni le adresează, în
dreptate direct spre conștiința și ini
mile noastre, de oameni ai acestui 
pămint, vin de aproape de tot, din 
fabrica sau de pe ogorul vecin nouă 
dintotdeauna. Regăsim în gîndirea 
Vastă a conducătorului nostru toate 
funcțiile capitale ale dialecticii crea
ției, orinduite de exemplara sa voin
ță spre țelul de bază al înfăptuirii, 
construcției, perfecționării. Nu vom 
conteni niciodată să învățăm, din 
minunatul exemplu al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce înseamnă să 
fii cu adevărat — adică în conștiința 
tuturor celor care, trăind prin muncă, 
te privesc și-ți cîntăresc faptele — 
un om între oameni.

Totul în jurul nostru ne arată, șl 
mesajele conducătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o subliniază cu putere, că 
trăim tocmai o epocă în care pe acest 
pămint se făurește, în chip revoluțio
nar și în condiții internaționale de
parte de o perfectă armonie, o iden
titate definitivă pentru România so
cialistă, leagăn cald pentru toți fiii 
ei, de orice naționalitate, națiune as
cultată și respectată între țările 
lumii.

Vorbind in continuare despre locul 
important pe care îl ocupă în creația 
artistică din țara noastră monumen
tele sculpturale și operele de artă mo- 
numental-decorativă, el a sugerat ca 
în promovarea creațiilor de acest gen 
să se aplice metode de selecție cu un 
grad mai mare de obiectivitate și, în 
primul rind, concursurile, limpede 
structurate și riguros organizate.

Exprimîndu-și adînca recunoștință 
pentru prezenta dătătoare de îndemn 
a secretarului general al partidului la 
deschiderea lucrărilor conferinței. 
Marius Cllievici a spus, între al
tele : Sînt profund impresionat de e- 
forturile neobosite si grele, de res

ponsabilitățile pe care si le asumă 
președintele României în vederea ri
dicării bunăstării materiale si spiri
tuale a poporului nostru, a tuturor 
naționalităților conlocuitoare, victo
riei socialismului, pentru pace și prie
tenie între toate popoarele lumii.

Cine mai mult decit noi. artiștii, ar 
putea fi miscațl. însuflețiți si recu
noscători pentru această neostenită 
strădanie pentru pace, pentru acest 
nobil vis. pentru acest stăruitor ideal 
de pace universală — ideal realizat 
în România socialistă unde avem or
dine si pace — cind propria noastră 
măiestrie — arta — nu prinde timp 
si nu infloreste. după cum bine se 
știe, decit într-o atmosferă de pace ?

In ce privește viata noastră artis
tică și viata Uniunii artiștilor plastici, 
e bine, e rațional, e eficient ca. fe- 
rindu-ne de mode de șoc. uneori 
puerile si rizibile si mai întotdeau
na comerciale, să rămînem credin
cioși marelui trunchi al artei elabo
rate. umaniste, universale, altoit! pe 
vita culturii plastice naționale, atît 
de rămuroasă. atît de discret si trai
nic asimilată culturii europene, dar 
în același timp atît de unică, speci
fică si originală, pe care s-o dezvol
tăm în chip fericit după forțele ge
nerațiilor noastre.

Asa după cum tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. partidul nostru au anco
rat adine în inima organismului ro
mânesc ideea eticii socialiste și a e- 
chitătii socialiste, tot așa si noi să 
integrăm acest principiu în viata mo
rală și administrativă a uniunii.

în cuvîntul său, Mircea Dumitres
cu s-a referit la sprijinul pe care 
Uniunea artiștilor plastici trebuie 
să-1 acorde în mai mare măsură 
membrilor săi încadrați în instituții
le de învățămint. Pentru aceasta 
vorbitorul a solicitat o colaborare tot 
mai strinsă între U.A.P. și Ministe
rul Educației și învățămîntului, ast
fel incit artiștii să poată îmbina în 
chip fericit activitatea didactică cu 
cea de creație. In continuare, vorbi
torul a relevat necesitatea ca uniu
nea, printr-o colaborare mai strînsă 
cu ministere și foruri comerciale, să 
vegheze ca, prin magazinele de spe
cialitate, să fie puse la dispoziția pu
blicului lucrări de artă de certă va
loare.

Trebuie să mărturisesc — a spus 
Costel Badea — emoția pe care o 
simțim cu toții, ca de atîtea ori cind 
dezbaterile noastre se desfășoară 
pornind de la aprecierile înalte și 
îndemnurile pline de Însuflețire pe 
care ni le transmit cuvintele rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului și pre
ședintele țării. Simțim cu toții că fa
cem parte din detașamentul activ al 
marelui front de formare a omului 
nou și dorim din toată inima să răs
pundem încrederii pe care conduce
rea de partid și de stat o arată față 
de înflorirea artei noastre.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Referindu-ne la realizarea unor o- 
pere reprezentative ale ceramiștilor 
români, e util să subliniem faptul că 
lucrări care au obținut prețioase dis
tincții in concursuri și festivaluri in
ternaționale ale artelor decorative 
au fost create cu ocazia unor sim
pozioane, beneficiind de dotările in
dustriei de specialitate.

Trebuie să analizăm, totodată, as
pectele legate de integrarea creato
rului în industrie, de conturare a 
unui profil și a unui statut al artis
tului care să asigure fructificarea, 
valorificarea calităților sale profesio
nale, în același timp e necesar să 
repunem în discuție asigurarea unei 
eficiente sporite în ceea ce privește 
creația și producția la Combinatul 
fondului plastic, care trebuie să 
constituie cp adevărat cadrul nostru 
de activitate în colectiv cu profil in
dustrial.

Astăzi, mai mult ca oricînd, a spus 
în cuvîntul său Gheorghe Spiridon, 
artiștii plastici își dau perfect de 
bine seama de nobila lor misiune 
de a fi educatori ai oamenilor mun
cii, de a transfigura în operele lor 
istoria contemporană, omul construc
tor al socialismului, că mesajul lor 
trebuie să reflecte faptele și psiholo
gia oamenilor însuflețiți de voința 
de a înfăptui Programul Partidului 
Comunist Român.

Așa stînd lucrurile și conștient! de 
nobila misiune ce-i revine artei în 
etapa istorică pe care o străbatem, 
cred că cel mai important lucru tre
buie să-1 constituie și în viitor inte
grarea deplină și limpede a fie
cărui artist în efortul național de dez
voltare economico-socială. materială 
și spirituală a patriei noastre.

în continuare, vorbitorul a subli
niat necesitatea ca noua conducere 
care va fi aleasă să militeze cu mai 
multă fermitate pentru dezvoltarea 
unei colaborări rodnice și dinamice 
cu toți factorii care sint implicați în 
actul de educație socialistă, pentru a 
ridica această colaborare la nivelul 
cerințelor și exigentelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ampla 
sa cuvîntare rostită la Conferința 
națională.

în cuvîntul său. Paul Erd6s a 
spus : Datorez totul partidului : viața 
și opera. Partidul mi-a asigurat po
sibilitatea de a mă forma și de a 
crea, așa cum partidul, societatea 
noastră socialistă au asigurat și asi
gură condițiile de manifestare fie
cărei personalități creatoare. Țin să 
subliniez acest fapt, pentru că este 
un adevăr de necontestat : detașa
mentele active ale frontului de for
mare a omului nou cuprind în ace
lași program al creației toate forțele 
— români, maghiari, germani, alte 
naționalități — fiecare dintre noi a- 
dueîndu-ne, pe măsura posibilităților 
și eforturilor depuse, contribuția sin
ceră, liberă, originală la viața artis
tică, la construcția socială socialistă.

Una dintre premisele reușitei noas
tre — a arătat în continuare vorbi
torul — o constituie legătura directă 
cu realitatea, cu arta, personal în
drăznind să arăt că după patruzeci 
de ani de activitate consider în con
tinuare drept cea mai importantă 
sursă de inspirație contactul direct cu 
oamenii. Cred că aceasta este una 
dintre problemele de bază de la care 
trebuie să pornim la conceperea ac
tivității noastre viitoare, analizînd cu
(Continuare în pag. a IV-a)
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rilor dintre cele două țări și popoare, cu 
profunde semnificații în viața internațio
nală.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoș
tință cu sentimente de adîncă satisfacție și 
vibrantă mîndrie de faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați în Marea 
Britanie cu manifestări pline de cordiali
tate și stimă de către regina Angliei, de 
primul ministru, de ceilalți membri ai gu
vernului și alte personalități marcante ale 
vieții politice, economice, științifice și 
culturale, precum și de masele largi de 
cetățeni. Președintele țării noastre a fost 
și de această dată apreciat ca personali
tate proeminentă a vieții politice mon
diale, exprimîndu-se marea admirație pen
tru influența și contribuția pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu le are în abor
darea constructivă a problemelor cu care 
este confruntată omenirea contemporană, 
pentru activitatea neobosită pusă în slujba 
celor mai nobile idealuri ale popoarelor, 
ale umanității.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a reafirmat înalta sa prețuire pen
tru prodigioasa activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit ilus
trată^ și cu ocazia vizitei în Marea Brita
nie, în vederea promovării unor relații in
ternaționale noi, care să asigure egalita
tea deplină a tuturor națiunilor și țărilor, 
întrun climat de înțelegere, conlucrare 
pașnică și respect reciproc. Această poli
tică realistă, în a cărei elaborare și înfăp
tuire secretarul general al partidului de
ține rolul determinant, marile realizări ob
ținute de poporul nostru în construirea 
socialismului au sporit neîncetat prestigiul 
României pe toate meridianele globului, 
în rîndul tuturor popoarelor, al opiniei pu
blice de pretutindeni, au adus țării noastre 
nenumărați prieteni.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat, 
de asemenea, satisfacția și a adresat cele 
mai calde felicitări tovarășei Elena 
Ceaușescu, a cărei activitate științifică și-a 
găsit o nouă și strălucită confirmare prin 
înaltele titluri acordate de prestigioase fo
ruri științifice britanice.

In legătură cu convorbirile oficiale ro- 
mâno-britanice, desfășurate într-un spirit 
de sinceritate și înțelegere reciprocă, Co
mitetul Politic Executiv a apreciat însem
nătatea și multitudinea problemelor abor
date, considerînd că înțelegerile și conclu
ziile la care s-a ajuns prezintă o impor
tanță excepțională.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv 
evidențiază ampla semnificație a Declara
ției comune, semnată la încheierea dialo
gului la nivel înalt de președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru Ja
mes Callaghan, care proclamă voința 
României și Marii Britanii de a amplifica 
și aprofunda conlucrarea dintre ele, atît 
pe plan bilateral, cît și internațional, pe

temeiul trainic al principiilor egalității în 
drepturi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc.

Totodată, Comitetul Politic Executiv sub
liniază cu satisfacție numărul mare de 
acorduri și documente convenite cu oca
zia vizitei, care, în ansamblu, creează un 
cadru deosebit de favorabil creșterii vo
lumului schimburilor comerciale, extinderii 
conlucrării economice în forme noi de ri
dicată eficiență — cum ar fi acțiunile de 
cooperare în producție, în domenii de vîrf 
ale industriei și tehnicii contemporane, 
societățile mixte, cooperarea pe terțe 
piețe — intensificării colaborării pe tărî
mul științei, învățămîntului și culturii, al 
contactelor umane.

Comitetul Politic Executiv apreciază în 
mod deosebit rezultatele obținute în sfera 
relațiilor economice, care deschid perspec
tive ample cooperării româno-britanice, în 
special în domeniul aeronauticii, al trans
porturilor, agriculturii și industriei alimen
tare etc. Aceasta demonstrează, o dată 
mai mult, capacitatea economiei româ
nești în plin avînt de a întreține și ampli
fica raporturi de cooperare cu țări dezvol
tate din punct de vedere economic, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane.

în același timp, este reliefată impor
tanța schimburilor de vederi care au avut 
loc în probleme esențiale ale actualității 
politice internaționale. Comitetul Politic 
Executiv dă o înaltă apreciere hotărîrii ce
lor două țări de a conlucra tot mai strîns 
pe plan extern, de a-și aduce, 
turi unite, o contribuție activă 
tuirea unei securități reale pe continentul 
european, prin transpunerea în viață a 
prevederilor Actului final de la Helsinki, 
la realizarea dezarmării, și în primul 
rînd a celei nucleare, la reglementarea 
pe cale politică a stărilor de încordare și 
conflict din Orientul Mijlociu, din Africa și 
din alte regiuni ale globului, la lichidarea 
fenomenului subdezvoltării 
ordini economice i 
narea problemelor complexe ale contem
poraneității, cu participarea tuturor state
lor, mari și mici, corespunzător cerințelor 
democratizării relațiilor internaționale, la 
edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv consideră că 
întreaga desfășurare a vizitei, principiile 
afirmate în cursul convorbirilor, perspecti
vele pe care ele le-au deschis pentru vii
tor ilustrează în chip concludent că este 
pe deplin posibil ca între două țări, dife
rite ca orînduire socială, ca potențial și 
grad de dezvoltare, să se statornicească 
și să se extindă relații bune, de colabo
rare, atunci cînd se pornește de la princi
piile coexistenței pașnice, de la dorința 
comună de a se acționa în acest sens, 
cînd la baza raporturilor interstatale se 
așază statornic principiile egalității în

prin efor
ia înfăp-

voltâni și făurirea noii 
mondiale, la soluțio-

drepturi, respectului suveranității și avan
tajului reciproc. Desfășurîndu-se în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice și consti
tuind o materializare nemijlocită a aces
tora, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
evoluția relațiilor româno-britanice au, de 
aceea, o semnificație care depășește ca
drul bilateral și dobîndește o importanță 
principială, general valabilă, demonstrînd 
că aceasta și numai aceasta este calea 
dezvoltării încrederii între state, adîncirii 
conlucrării și cooperării prietenești, men
ținerii și consolidării păcii.

Comitetul Politic Executiv constată cu 
vie satisfacție că vizita de stat a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Marea Britanie a în
trunit adeziunea plină de căldură, entu
ziastă, aprobarea unanimă a întregului 
nostru popor. Prin mii de telegrame, scri
sori și mesaje, comuniștii, oamenii muncii 
și-au exprimat recunoștința fierbinte pen
tru modul strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acționat și acțio
nează cu cea mai înaltă responsabilitate 
față de destinele națiunii noastre socia
liste, pentru înfăptuirea politicii interne și 
internaționale a partidului și statului nos
tru, a hotăririlor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, pe 
deplin corespunzătoare intereselor funda
mentale ale poporului nostru, cauzei liber
tății și independenței tuturor națiunilor 
lumii, înfăptuirii aspirațiilor lor de pace, 
colaborare și progres economico-social.

în același timp, Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. subliniază cu mare sa
tisfacție largul ecou pe care l-a avut în în
treaga lume vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Marea Britanie, eveniment 
apreciat ca un moment politic de seamă 
al vieții internaționale, ceea ce demon
strează atenția deosebită cu care sînt ur
mărite acțiunile politice ale României și 
președintelui ei, rolul pozitiv, deosebit de 
constructiv pe care îl au în lumea con
temporană, în căutarea și găsirea căilor 
care să ducă la o reală destindere, la so
luționarea constructivă a problematicii 
complexe a omenirii.

Aprobînd în unanimitate documentele, 
înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit măsuri și a trasat sarcini con
crete Consiliului de Miniștri, ministerelor, 
altor instituții centrale, organizațiilor de 
comerț exterior, întreprinderilor partici
pante la cooperarea româno-britanică, în 
scopul aplicării ferme și îndeplinirii exem
plare a acordurilor convenite, corespun
zător intereselor poporului român, conso
lidării bunelor raporturi româno-britanice, 
cauzej generale a păcii, securității și co
laborării internaționale.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

Republicii Democrate Populare
înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Abdul Aziz Abdo 
ad-Dali a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu călduroase salu
tări din partea președintelui Consi
liului Prezidențial, Salem Robaya 
Aii, a Guvernului Revoluției și po
porului din Republica Democrată 
Populară a Yemenului, precum și 
urări de înflorire, progres și pace 
poporului român prieten, sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul R.D.P. a Yeme
nului se spune : „Țara mea este ata
șată constant poziției sale de principiu 
privind problemele cu caracter local, 
arab și internațional. Ne bucură 
mult să constatăm că politica țărilor 
noastre coincide în multe probleme. 
Noi apreciem foarte mult poziția țării 
dumneavoastră și a Partidului Co
munist Român prieten față de pro
blemele națiunii noastre arabe, pre
cum și . . '
cipială privind lupta popoarelor din 
Africa. 
Aceste 
respectata politică a Partidului Co
munist Român și a guvernului țării 
dumneavoastră". în cuvîntare se ex
primă. de asemenea, aprecierea Or
ganizației Politice Unificate a Fron
tului Național și a Guvernului Revo
luției. precum și a poporului R.D.P. 
a Yemenului pentru rolul important 
pe care-1 joacă România în spriji
nirea cauzei libertății și progresului, 
pentru triumful păcii în lume.

în încheiere este exprimată dorința

poziția dumneavoastră prin-
Asia și America Latină, 
poziții juste izvorăsc din

sinceră a conducerii și poporului 
R.D.P. a Yemenului de a dezvolta și 
aprofunda relațiile bilaterale pe baza 
respectului și avantajului reciproc, 
precum și hotărîrea ambasadorului 
acestei țări de a depune toate efortu
rile pentru întărirea și dezvoltarea 
în continuare a raporturilor de 
prietenie și colaborare între țările, 
partidele și popoarele noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit pentru salutările și urările 
ce i-au fost adresate și a transmis, 
la rîndul său. președintelui Consiliu
lui Prezidențial al R.D.P. a Yemenu
lui salutări și urări de sănătate și 
fericire, de pace și progres pentru 
poporul yemenit.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se relevă cu satisfac
ție că relațiile prietenești dintre ță
rile noastre — bazate pe stimă si res
pect reciproc — se dezvoltă continuu, 
în interesul popoarelor celor două 
țări, al cauzei păcii și colatx>rării in
ternaționale. „Urmărim cu simpatie 
eforturile poporului dumneavoastră 
— se subliniază în cuvîntare — pen
tru realizarea unor transformări eco- 
nomico-sociale de mare importanță, 
sub conducerea Organizației Politice 
Unificate a Frontului Național, pen
tru dezvoltarea întregii țări pe calea 
independenței și progresului".

După ce sînt enunțate principiile 
care stau la baza politicii externe a 
țării noastre, în cuvîntarea șefului 
statului român se spune : „Acționăm

a Yemenului
consecvent pentru extinderea și con
solidarea raporturilor de colaborare 
cu toate statele socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, cu toate țările care și-au 
dobindit independența și au pășit pe 
calea propășirii de sine stătătoare. 
Acționăm, de asemenea, cu toată 
energia pentru democratizarea rela
țiilor internaționale, pentru regle
mentarea pe cale pașnică a conflicte
lor dintre state, pentru edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale".

în cuvîntare se apreciază că există 
condițiile necesare pentru continua 
dezvoltare a relațiilor dintre țările 
noastre atit pe plan bilateral, cit si 
în domeniul vieții internaționale. în 
încheiere, șeful statului român a urat 
succes deplin ambasadorului R.D.P. 
a Yemenului și l-a asigurat de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului român și al său personal.

După solemnitatea primirii scriso
rilor de acreditare. președintele 
Nicolae Ceaușescu s-« Întreținut, in
tr-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul R.D.P. a Yemenului. Abdul 
Aziz Abdo ad-Dali.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte Ilie Rădulescu, ministru 
secretar de stat în Ministerul Aface
rilor Externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei R.D.P. a Ye
menului in tara noastră.

0 vibrantă întruchipare a unității 
de nezdruncinat a mtregidui popor,

de naționalitate. ia jurul partidului
(Urmare din pag. I)

miliarde 794 milioane lei, în timp ce 
în 1938 producția industrială a în
tregii Românii însuma doar 18 mili
arde lei. Așa cum se știe, dezvolta
rea industrială a antrenat după sine 
și importante înfăptuiri de ordin so
cial și urbanistico-edilitar — larga 
dezvoltare a construcției de locuințe, 
a amenajărilor și dotărilor legate de 
procesul urbanizării, a rețelei de 
ocrotire a sănătății, de creșe și gră
dinițe. sporirea continuă a desfacerii 
bunurilor de larg consum către popu
lație. Grăitor apare, bunăoară, faptul 
că. în județul , Harghita, la fiecare 
1000 de locuitori revin în prezent 
un număr de 332 oameni-personal 
muncitor, ceea ce înseamnă locuri 
de muncă sigure și venituri în con
tinuă creștere pentru zeci de mii de 
familii. Dînd glas gîndurilor si sen
timentelor tuturor celor ce au luat 
parte la acest eveniment memorabil, 
tînăra Kiss Laura spunea la adunarea 
populară din Zalău : „Exprimăm, cele 
mai călduroase și vii mulțumiri pen
tru minunatele condiții de muncă, 
învățătură și viață ce ne sint asigu
rate de conducerea partidului și sta
tului nostru, personal de dumnea
voastră, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu".

Vizita a reliefat că. odată cu 
această puternică dezvoltare econo- 
mico-socială, partidul nostru asigură,

SECE RISUL
*

In bărăganul
IALOMIȚEI

în „marea de aur" a Ialomitei s-a 
deelanșat recoltarea orzului, cultură 
ce ocupă aproape 40 000 ha. Printre 
primele unități ce au început această 
lucrare se află I.A.S. Pietroiu, 
cooperativele agricole „23 Februarie" 
și „7 Noiembrie" din comuna Borcea. 
Cu cele 1 250 ha cultivate. I.A.S. 
Pietroiu se numără printre cele mai 
mari producătoare de orz din județ. 
Este și motivul pentru care condu
cerea unității se ocupă de buna .des
fășurare a acestei lucrări. Acum, pa
tru formații de combine C-12 lucrea
ză din plin la fermele 10 și 11 con
duse de ing. Pavel Enache si Dan 
Pădureanu. Pentru executarea lucră
rilor in flux, alături de combine se 
află formațiile de autocamioane pen
tru transportul boabelor si trac
toarele cu remorci care eliberează 
terenul de paie. Două formații de 
discuri și semănători insămințează 
porumbul în cultură succesivă. în 24 
de ore se realizează întreaga gamă 
de lucrări, astfel incit, unde ieri era 
lanul de orz, astăzi este semănată a 
doua cultură. Tovarășul Dumitru 
Dumitru. directorul I.A.S. Pietroiu, 
consideră că există toate condițiile ca 
lucrările să se încheie în timp re
cord. să se reducă pierderile de orice 
fel. iar producția obținută să depă
șească sarcinile de plan și angaja
mentele asumate. Colectivul de me
canizatori și specialiști de la I.A.S. 
Pietroiu este hotărît 
în campania de vară 
tisfacții depline.

De altfel. întreaga 
ganului începe să miroasă a pîine, 
iar lanurile împrumută, de la o zi la 
alta, culoarea și greutatea aurului. 
Pretutindeni, in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste se fac ultimele 
„retușuri", se verifică, pină în cele 
mai mici amănunte, mașinile agricole 
ce vor fi folosite la marea bătălie a 
piinii. Fiecare lucrător din agricul
tură știe de acum ce are de făcut.

Despre măsurile luate în vederea 
bunei desfășurări a campaniei agri
cole de vară ne-a vorbit tovarășul 
Alexandru Raicu. directorul Trustu
lui S.M.A. Ialomița. La indicația bi-

roului județean de partid. direcția 
agricolă, trusturile I.A.S. și S.M.A. au 
întreprins o serie de acțiuni și mă
suri privind repararea și punerea in 
stare de funcționare a tuturor utila
jelor și agregatelor pentru recoltat. 
Volumul lucrărilor este deosebit de 
mare : avem de recoltat, transportat 
și depozitat producția de pe 97 369 
hectare cultivate cu grîu și aproape 
40 000 hectare cu orz. Recoltarea aces
tor culturi se va face cu cele 2 007 
combine C-12 și 1 235 prese de balo
tat paie, asigurind terminarea lucră
rii la orz in 3 zile in cooperativele 
agricole și in 4 zile în I.A.S.. iar la 
griu in 9 zile în cooperativele agri-

cple și în 7 zile în I.A.S. în planul ope
rativ s-au prevăzut toate lucrările ce 
trebuie executate în această cam
panie. încărcătura pe tractor, combi
nă. presă etc„ s-a efectuat distri
buirea mașinilor pe fiecare unitate. 
Comisiile de recepție au verificat ca
litatea reparațiilor executate la com
bine. prese de balotat și alte utilaje, 
în vederea eliberării terenului si în- 
sămințării culturilor succesive, în
treprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole au asigurate 
pentru fiecare presă de balotat să
nii sau tirișuri. în acest fel. lucră
rile se vor desfășura în flux conti
nuu : recoltat, eliberat terenul, arat 
și semănat.

Combinele au intrat in lanuri. în 
zilele care vor urma, ritmul recolta
tului se va intensifica. Marea bătălie 
pentru stringerea la timp a cerea
lelor păioase. în cea mai mare cim- 
pie a tării, a început.

Mihal VIȘO1U
corespondentul „Scînteii"
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în cadrul politicii de dezvoltare 
culturală a Întregului popor, înflorirea 
puternică a vieții spirituale a națio
nalităților conlocuitoare. Cu deosebită 
satisfacție s-au evidențiat rezultatele 
bune obținute In dezvoltarea gene
rală a învățămîntului și culturii, asi
gurarea învățămîntului de toate gra
dele în limba maternă, extinderea 
continuă a rețelei de publicații și 
instituții culturale destinate oameni
lor muncii maghiari, germani, sîrbi, 
sporirea numărului de cărți editate 
în limbile naționalităților conlocui
toare, cultivarea tradițiilor și obice
iurilor diferitelor naționalități, a 
creațiilor lor folclorice. în cadrul 
adunării populare de la Sighișoara, 
Herman Baier, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județul Mureș, a adus 
un cald omagiu patriei sale — Româ
nia socialistă, „țara in care fiecare 
naționalitate își cultivă limba mater
nă, tradițiile, cultura, pe fondul dez
voltării spiritualității comune a celor 
ce aparțin acestui pămint românesc. 
In aceasta rezidă unitatea și frăția 
noastră de nezdruncinat". Iar direc
torul Teatrului de Nord — Satu 
Mare, Acs Alajos, sublinia în cadrul 
adunării populare din cel mai nordic 
municipiu al țării : „Ca slujitor pe 
tărîmul artei vreau să relev grija, 
atenția deosebită și solicitudinea 
plină de căldură cu care tovarășul 
secretar general al partidului se 
ocupă de dezvoltarea și afirmarea 
culturii noastre socialiste, a făurito
rilor ei, muncitori, țărani, intelectuali, 
fără deosebire de limba pe care o 
vorbesc".

în cursul vizitei s-au dezbătut 
larg cu reprezentanții organelor lo
cale de partid si de stat diferite pro
bleme ale dezvoltării mai departe a 
economiei si culturii, a vieții sociale 
in general, verificîndu-se încă o dată 
si cu acest prilej eficienta practicii 
contactului direct, a dialogului des
chis cu oamenii muncii, la fata locu
lui — practică promovată cu consec
ventă de conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
același timp au fost analizate si 
unele probleme specifice ale naționa
lităților conlocuitoare pentru asigu
rarea perseverentă a egalității ih 
drepturi si datorii a tuturor fiilor pa
triei. indiferent de naționalitate. în 
aceasta si-a găsit expresia o trăsă
tură fundamentală a societății noas
tre — adincirea continuă a democra
ției socialiste, care presupune atra
gerea tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, la exercitarea 
puterii politice, la conducerea întregii 
vieți economlco-sociale. în același

de 
în

ca startul luat 
să le aducă sa-

cîmpie a Bără-

timp. In aceasta si-a găsit o nouă ma
terializare principiul subliniat de 
partidul nostru că problemele națio
nalităților constituie componente in
disolubile ale dezvoltării societății 
din fiecare tară, iar solutionarea lor 
revine, in chip firesc, partidelor co
muniste si guvernelor respective — 
ca un atribut organic al exercitării 
prerogativelor independentei st su
veranității naționale — asa cum le 
revine. în mod integral si exclusiv, 
sarcina rezolvării tuturor celorlalte 
probleme ale dezvoltării sociale, fie 
că este vorba de sfera economiei, 
culturii, invățămintului etc. S-a vă
zut încă 6 dată pe viu că orice pro
blemă din casa noastră este soluțio
nată la noi acasă, de către întregul 
popor, prin organismele profund 
democratice pe care le avem si în 
care sînt larg reprezentate naționali
tățile conlocuitoare. „Ne identificăm 
intru totul — evidenția tovarășul 
Măjai Adalbert, președintele Consi
liului județean Harghita al oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
— cu poziția fermă exprimată de 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, că soluționarea tuturor pro
blemelor care privesc viața și munca 
cetățenilor din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, privește 
numai partidul și statul nostru".

Transformîndu-se într-o înflăcă
rată expresie a coeziunii indestructi
bile dintre partid si popor si. tot
odată. într-un fructuos dialog de lu
cru menit să ajute eficient la rezol
varea unor probleme importante ale 
județelor străbătute, la propulsarea 
lor spre noi succese pe toate tărîmu- 
rile. vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe meleagurile Harghitei. 
Mureșului. Sălajului si Satului Mare 
a subliniat încă o dată preocupările 
conducerii partidului pentru reali
zarea în bune condiții a actualului 
cincinal, pentru aplicarea cu succes 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar. prilejuind în același timp o ma
nifestare profund semnificativă a 
voinței tuturor fiilor pămîntului ro
mânesc — români, maghiari, germani 
si de alte naționalități — de a nu-si 
precupeți energiile creatoare spre a 
înfăptui neabătut mărețul Program 
adoptat de Congresul al XI-lea al 
partidului, de a 
rile lor unite.
rapid, creșterea 
lului de trai al
înflorirea continuă a vieții spirituale, 
ridicarea patriei lor comune. Româ
nia socialistă, pe tot mai înaltele 
culmi ale viitorului socialist si co
munist.

asigura, crin efortu- 
progresul economic 
neîntreruptă a nive- 
celor ce muncesc.

Produse noi, modernizate

BRĂILEI
Și în mănoasa cîmpie a Bără

ganului brăilean lanurile de orz au 
dat in copt, iar cele de grîu au 
început să îngălbenească, 
strîngerea la timp 
a recoltei au fost 
temeinice. După ce 
pararea combinelor . 
utilaje, comisii de specialiști 
organelor agricole au făcut ultima ve
rificare a combinelor și preselor de 
balotat paie. în urma acestor verifi
cări se poate aprecia că. în general, 
în cele mai multe stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii din județul 
Brăila majoritatea mașinilor si utila
jelor au fost revizuite si reparate cu 
cea mai mare atentie. împreună cu 
tovarășul Constantin Băzăr. ingi
nerul șef al trustului județean 
S.M.A.. am trecut prin mai mul
te secții de mecanizare. în gene
ral. se poate spune că specialiștii din 
comisiile de recepție au verificat cu 
răspundere felul în care au fost re
parate și pregătite utilajele de re
coltare. Așa este și firesc, întrucit ac
țiunea de recepție trebuie să aibă un 
rol activ, să contribuie efectiv la re
medierea neajunsurilor constatatei

Pentru 
si fără pierderi 
făcute pregătiri 
s-a încheiat re- 
și a celorlalte 

ai

astfel incit, după trecerea acestui exa
men, toate mașinile și utilajele să 
fie in perfectă stare de funcționare, 
gata pentru' a intra în lanuri la pri
mul semnal.

Din păcate, chiar unele comisii, 
special constituite pentru a face re
cepția utilajelor, nu au dat dovadă 
de exigentă in această acțiune de 
mare importanță. Și iată de ce. în 
unele secții de mecanizare — printre 
care cele din Filipești, Jirlău, Vișani, 
Ianca ș.a. — nu se 
ba cu boabe pentru 
șeității combinelor, 
de importantă prin 
te preîntîmpinarea 
de recoltă. Cum au 
măsuri au luat comisiile de la județ 
care au făcut recepția combinelor de 
la secțiile de mecanizare amintite ? 
S-au mulțumit să consemneze laconic 
în procesele verbale încheiate : „Nu 
s-a făcut proba cu boabe la com
bine". Atît și nimic mai mult. Nici 
măcar cine se face răspunzător de 
această „scăpare". Care este atunci 
eficiența recepției ? Cum se vede, 
comisiile respective au trecut ca apa 
peste defecțiunile care au rămas. Di-

făcuse încă pro- 
verificarea etan- 
lucrare deosebit 

care se urmăreș- 
oricărei pierderi 

acționat și ce

în județele din sudul țârii, unde lanurile de orz pentru boabe s-au copt, 
mecanizatorii intrâ din plin la recoltat. în prezent se strînge orzul în 
cooperativele agricole din 7 județe. în județul Teleorman s-a recoltat 
orzul de pe 45 la sută din suprafața cultivată, iar în județele Olt și 
Dolj — de pe 28 și, respectiv, 24 la sută. Pe terenurile unde s-a strîns 
recolta au și fost însămînțate cu a doua cultură, 
pentru boabe, primele 5 000 ha. în fotografie:

Rogova, județul Mehedinți

indeosebi cu porumb 
Pe terenurile CAP.

înnoirea permanen
tă a producției de u- 
tilaj petrolier consti
tuie pentru unitatea 
de profil din Tirgoviș- 
te o preocupare de 
prim-ordin. De notat, 
in acest sens, că în 
actualul cincinal mai 
bine de trei sferturi 
din totalul producției 
o reprezintă produse
le noi sau reproiecta- 
țe, majoritatea fiind 
instalații pentru fo

rajul structural și de 
intervenție la sonde, 
cu un grad ridicat de 
valorificare a metalu
lui și parametri teh- 
nico-funcționali su
periori tipurilor simi
lare realizate. De alt
fel, pe baza stabilirii 
unui program complex 
de acțiune ce vizează 
reducerea normelor de 
consum si încadra
rea sub limitele de 
pînă acum în fabri

carea principalelor re
pere de serie mare, 
colectivul cunoscutei 
întreprinderi dîmbovi- 
țene a economisit — 
de la începutul anului 
— o cantitate de me
tal și alte materiale 
din care se pot pro
duce două instalații 
„PA—20“, sortiment 
nou al unității, desti
nat săpării puțurilor 
de apă la adîncimi de 
pînă la 250 metri.

Foto : A. Papadiuc

recția agricolă județeană trebuie să 
intervină, deci, imediat și să ia mă
surile necesare pentru ca nimic din 
noua recoltă să nu se piardă.

Există și un alt aspect, nu lipsit de 
importantă, pe care îl supunem aten
ției organelor agricole centrale. Orice 
combină, ca să lucreze, trebuie mai în- 
tîi pornită. Ce se constată însă ? La 
secția de mecanizare Ianca I au pu
tut fi pornite numai patru combine 
din șapte ; la Urleasca — trei din 
nouă si exemplele ar putea conti
nua. Cauza ? Lipsa bateriilor. „Avem 
peste 30 de combine, care, dacă azi 
ar începe recoltatul, nu ar putea fi 
pornite, deoarece nu au baterii — ne-a 
spus tovarășul Victor Bercaru. direc-

Jirlău. Ar exista o so-torul S.M.A.
luție : să luăm bateriile de la trac
toare și să le punem pe combine. 
Dar avem circa 100 de tractoare fără 
baterii. Dacă problema bateriilor nu 
se rezolvă în cel mai scurt timp vom 
întîmpina mari greutăți în folosirea 
rațională a combinelor și tractoare
lor în timpul secerișului". Iată de 
ce forurile de resort au datoria de 
a lua măsurile ce se impun pentru 
ca stațiunile de mecanizare a agri
culturii să primească numărul nece
sar de baterii pentru combine si 
tractoare. Nici un efort nu este prea 
mare pentru ca recolta acestui an să 
fie strînsă la timp și fără pierderi !

Ion TEODOR

Noi capacități de producție
în cadrul programu

lui de investiții ce se 
realizează în actualul 
cincinal in județul Iași, 
a intrat recent in pro
ducție, la Pașcani, în
treprinderea „Integra
ta" de țesături de in, 
cu o primă capacitate 
de 4 milioane mp țe
sături. Noua unitate 
economică, concepută 
și proiectată de spe
cialiști români, la un 
înalt grad de automa

tizare și mecanizare a 
procesului tehnologic, 
realizează de la în
ceput o înaltă pro
ductivitate și o ridi
cată eficiență eco
nomică. Este dotată, 
in proporție de peste 
90 la sută, cu utilaj 
modem, de mare com
plexitate tehnică, fur
nizat de industria con
structoare de mașini 
din țara noastră. De 
asemenea, in luna 
mai, s-au mai dat în

funcțiune în județul 
Iași o instalație de 
turnare corpuri de 
măcinare, cu o capa
citate de 4 000 tone pe 
an bile, la întreprin
derea de utilaje șl 
piese de schimb, o ca
pacitate de 3 600 tone 
pe an fire textile la 
Combinatul de fibre 
sintetice și s-a extins 
stația de 110 kV de la 
Tg. Frumos cu încă 
4 240 kVA. (Manole 
Corcaci).
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Conferința națională 
a Uniunii artiștilor plastici 

Din cuvîntul participanților la dezbateri
(Urmare din pag. a Il-a)

rigoare raportul dintre timpul pe care 
îl petrecem în atelier și cel petrecut 
în mijlocul oamenilor, pe toate șan
tierele unde se construiește socialis
mul. Spre a obține acea calitate nouă 
a activității la care se referea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu
vîntul său, întregul nostru front 
artistic va depune toate eforturile 
în toate domeniile și în toate direc
țiile de activitate.

In cuvîntul său, Rodica Stanca 
Pamfil a spus ; Tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu ne nu
mește cu respect și dragoste fii ai a- 
cestui popor, făcînd parte din deta
șamentul activ al marelui front de 
formare a omului nou. Aceasta ne o- 
bligă să răspundem mai convingător, 
prin opera noastră, comenzii sociale, 
să alcătuim „chip gîndurilor noastre" 
care să reziste la confruntarea se
veră cu noi înșine, apoi cu timpul.

în continuare, vorbitoarea a arătat: 
Lucrînd la școala populară din Ora
dea nemijlocit cu aproximativ 700 de 
tineri țărani, muncitori, intelectuali, 
formați in regimul nostru, am putut 
să constat setea lor de cultură, inte
resul crescînd pentru artă, cit și exi
gența crescîndă a lor ca beneficiari 
ai operei noastre. Aceștia m-au con
vins că poți fi dascăl bun, poți face 
educația civică prin opera ta Sînt 
convinsă că o lucrare bună, gîndită 
și realizată, in orice colț de țară, își 
găsește loc și ajunge negreșit pe si- 
mezele sălilor de expoziție, în aten
ția presei de specialitate sau chiar în 
muzeele țării.

în perioada actuală a construirii 
societății noastre socialiste, a spus în 
cuvîntul său Izsăk Martin, ne revin 
nouă, artiștilor plastici din tara noas
tră — români, maghiari, germani si 
de alte naționalități — îndatoriri tot 
mai mari si tot mai nobile în a reda, 
in modul cel mai demn si strălucit, 
atît trecutul glorios, cit. si prezentul 
plin de faptele mărețe ale constructo
rilor socialismului în România.

Evidențiind realizările din ultimii 
ani in domeniul artelor plastice, vor
bitorul a spus : Alături de alti artiști 
mureșeni, am avut si eu prileiul in 
ultimii ani să realizez la Tg. Mureș 
si in alte localități lucrări de sculptură 
monumentală, care reprezintă eroi si 
personalități ale poporului român si 
ale naționalităților conlocuitoare, re- 
flectînd lupta si înfrățirea în aspirații 
pentru o viată liberă si demnă. în 
toate eforturile noastre ne-am bucurat 
in permanentă de un generos spriiin 
moral si material.

Alături de toti cetățenii tării — a 
arătat, de asemenea, vorbitorul — si 
noi. artiștii plastici, ne vom strădui 
să creăm lucrări demne de epoca în 
care trăim urmînd în toate împreju
rările pilda vie si îndemnul secreta
rului nostru general. tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Am audiat cu multă emoție cuvîn
tarea tovarășului Nicolae Ceausescu 
la deschiderea lucrărilor Conferinței 
noastre naționale, de unde s-au des
prins atît de minunat ideile direc
toare pentru activitatea noastră viitoa
re. pentru dezvoltarea mereu ascen
dentă a artei românești contempo
rane. a subliniat Eftimie Modilcă.

Atît raportul de activitate cit si 
celelalte documente ale Conferinței 
naționale a artiștilor plastici — a 
arătat el — au sintetizat. în bună 
măsură, o etapă rodnică pe care am 
parcurs-o in ultimii cinci ani. si la 
care astăzi sintem chemați de la acest 
înalt forum să ne amplificăm munca 
de creație în spiritul exigentei fată 
de noi înșine si fată de calitatea me
reu sporită a operelor pe care le în
făptuim. '

La aceste gînduri se aliniază si 
creatorii brașoveni, dorind în perma
nentă să se perfecționeze din punct, 
de vedere profesional, străduindu-se 
ca Împreună cu artiști de naționali
tate maghiară si germană să contri
buie la educarea publicului. în spiri
tul umanismului larg, propriu po
porului nostru.

în încheiere vorbitorul a făcut unele 
propuneri privind perfecționarea ac
tivității uniunii.

Subliniind că societatea noastră so
cialistă iși revoluționează continuu 
nu numai structurile sale economi- 
co-sociale, dar și universul său de 
valori materiale și spirituale, recla- 
mînd cu necesitate o artă cu neli
mitate valențe. Ana Lupaș arată că 
Uniunea artiștilor plastici trebuie 
să-și concentreze mai mult efortu
rile în direcția trecerii la o artă cu 
programatice valențe sociale integra
toare, să contribuie efectiv la for
marea și dimensionarea estetică a 
universului social.

Vorbitoarea a făcut, totodată, u- 
nele propuneri referitoare la folo
sirea mai bună a energiilor artis
tice de pe întreg teritoriul țării, în 
beneficiul unei noi calități a forme
lor artistice tradiționale și în pri
mul rind a artei monumentale, cu 
posibilitățile sale ample de comuni-, 
care. Ea s-a referit, de asemenea, la 
necesitatea reorganizării întregii re
țele de concepere șl materializare a 
creației in domeniul artei industria
le și a propus instaurarea unor nor
me de cercetare menite să stimule
ze și să sprijine propunerile nova
toare în domeniul creației artistice.

Luînd cuvîntul, Vasile Celmare a 
spus : Dintotdeauna am trăit cu ideea 
că în țara noastră, una dintre cele 
mai frumoase ale lumii — pentru noi, 
chiar cea mai frumoasă — cu fii 
vrednici, oameni de valoare, crește 
cel mai frumos pom al vieții sădit de 
cei mai frumoși oameni. Oamenii, 
așa cum îi vede arta noastră con
temporană. sînt frumoși. Dintotdea
una oamenii cei mai chipeși au fost 
zămisliți în țările unde înfloreau ar
tele. Pomul vieții de la noi și-a în
tins coroana numai peste munții și 
apele noastre, mereu către soare. 
Prezenta din ce în ce mai frecventă 
a artelor monumentale si decorative 
în viata spirituală a tării, evoluția 
lor promițătoare se datorează aten
ției cu care este privită, atît de fo
rurile de partid și de stat, cit mai 
ales îndrumărilor atente primite din 
partea secretarului general al parti
dului, care. în intilnirile cu artiștii 
plastici, a subliniat nu o dată fasci
nația evocatoare și educativă a arte
lor monumentale. în lumina acestor 
admirabile indicații primite din par
tea celui mai mare proteguitor al ar
telor din țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se cuvine să 

ne obișnuim a aborda problemele de 
artă, așa cum a fost de veacuri gîn- 
direa noastră — departe de împru
muturi false, directă și deschisă, fără 
formule brutale, simplă si echilibrată, 
dar niciodată lipsită de rafinament, o 
artă umană.

în cuvîntul său. Paul Bortnovschi 
a spus : îmi aduc aminte, fiind în 
această sală, de două sau trei con
ferințe ale uniunii, ținute aici. în 
același cadru festiv, de asemenea 
onorate cu prezenta, cuvîntul șl per
sonalitatea remarcabilă a șefului sta
tului nostru. Si mă gîndesc în ce mă
sură noi. uniunea, ne-am schimbat, 
am evoluat în acest răstimp. în ce 
măsură' am răspuns deschiderilor 
oferite de indicațiile conducerii sta
tului. in ce măsură am folosit ener
giile potențiale ce le avem. Este un 
răstimp în care s-au înălțat uriașe 
platforme industriale și orașe noi. în 
care sute de mii de oameni și-au 
schimbat condiția existenței. Un răs
timp în care fiecare din noi a lucrat, 
în care am înregistrat împliniri.

După ce s-a referit la unele defi
ciențe ce s-au manifestat în activi
tatea Uniunii artiștilor plastici, vor
bitorul a pledat pentru creșterea con
tribuției acesteia la educația prin 
artă, proces de lungă durată, ce poate 
fi asigurată cu eficientă prin prezența 
multiplă a creației plastice în toate 
formele sale caracteristice, nu printr-o 
simplă expunere a istoriei artelor, ci 
prin acțiune coerentă, demnă de vir
tuțile poporului nostru.

Am ascultat cu deosebită atentie si 
interes cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceausescu si mă simt dator să declar 
cu întreaga responsabilitate că. abor- 
dind o problematică atît de vastă, 
într-o strălucită sinteză, secretarul 
general al partidului s-a făcut inter
pretul reflecțiilor celor mai adinei 
privind eficienta socială a artei, dînd 
un nou imbold rodnicei noastre acti
vități — a spus în cuvîntul său 
Adrian Podoleanu.

Munca si creația noastră sînt o 
parte intrinsecă a strădaniilor si 
eroismului întregului popor — români, 
maghiari, germani si de alte naționali
tăți — care. într-o unitate de 
nezdruncinat. îsi înzecesc eforturile 
pentru a înfăptui cu abnegație, poli
tica științifică, clarvăzătoare a parti
dului nostru, conducătorul încercat al 
națiunii noastre socialiste. Dinamis
mul puternic al economiei si al între
gii vieți social-politice. creșterea ni
velului de trai al poporului, uriașii 
pași făcuti pe calea dezvoLtării cultu
rii. a înfloririi științei si artei sînt 
roadele înțelepciunii partidului comu
niștilor. căruia, de la tribuna Confe
rinței noastre, se cade să-i aducem 
întreaga gratitudine.

Referindu-se la activitatea Filialei 
lași a U.A.P.. vorbitorul a arătat că 
au fost create opere valoroase, rodul 
unei investigări mai profunde si al 
unei interpretări mai nuanțate a vieții 
noastre socialiste, a problematicii 
omului zilelor noastre.

în încheierea cuvîntului său. vor
bitorul a spus: Vreau să asigur 
partidul. pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că artiștii Filialei Iași a 
U.A.P. nu-si vor precupeți eforturile 
pentru ca arta lor să slujească si mai 
mult poporul, să slujească cauzei 
făuririi socialismului si comunismului.

în cuvîntul său. Dan Grigorescu a 
arătat, intre altele : Conferința noas
tră națională va marca un moment 
cu adîncă semnificație in istoria ar
tei contemporane românești. Cuvin- 
tarea pe care a rostit-o aici secreta
rul general al partidului reprezintă 
un document de excepțională însem
nătate, nu numai pentru creația ar
tiștilor plastici din țara noastră, ci 
și pentru întreaga orientare a feno
menului cultural actual, pentru vas
tul proces de modelare a realității 
socialiste.

Nu incape nici un fel de îndoială 
că arta noastră de astăzi afirmă, in
tr-un chip decis, specific, o atitu
dine militantă, revoluționară; ca act 
conștient al implicării în existența 
socială, în universul de Înaltă no
blețe a omului epocii socialismului. 
Am. însă, convingerea că lucrările 
conferinței noastre naționale vor re
leva necesitatea unei rezolvări te
meinice a carențelor din viața uniu
nii. Avem nevoie de dezbateri largi 
organizate pe teme dintre cele mai 
semnificative pentru sensul filozofic 
și ideologic al creației.

Cred că avem, cu toții, obligația 
să veghem — așa cum ne Îndemna 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — la 
păstrarea patrimoniului nostru cul
tural național, folosind forme efi
ciente, făcind apel la o muzeogra
fie modernă. Respectul față de înain
tași, de creația de ieri și de astăzi 
care ne dă nouă ființă și Bens, jus
tifică insăși existența noastră ca 
artiști.

Ca om al producției de bunuri con
crete, a spus, la rîndul său, Iulian 
Cretu, participant la conferință, in 
calitate de invitat, am putut remar
ca faptul că în industria ușoară e- 
xistă un important număr de artiști 
plastici angajați ce muncesc cu mi
gală și dăruire. Datorită lor produc
ția noastră de bunuri artistice este 
tot mai solicitată, mai apreciată. în 
sprijinul stimulării și afirmării crea
torilor ar fi necesar să se organi
zeze periodic, pe bază de program, 
expoziții ale artiștilor din industrie, 
modalitate larg practicată pe plan 
internațional și care aduce reale 
avantaje pentru economie.

Instituirea Festivalului național 
„Cîntarea României" — a relevat in 
cuvîntul ei Viorica Marica — a avut 
o înriurire esențială asupra amplifi
cării preocupărilor artistice conver
tite în activitate de masă, prin care 
se exprimă, în modul cel mai grăi
tor. procesul de democratizare a ar
tei. Extinderea sferei de creație 
coincide cu o nouă etapă evolutivă 
a vieții artistice pe plan național, 
accentuind rolul formativ al artei in 
modelarea conștiinței sociale, ca mo
dalitate specifică de promovare și a- 
profundare a umanismului socialist.

Vorbitoarea a arătat in continuare 
că estetica industrială, spre exem
plu, rămîne destul de frecvent în 
afara preocupărilor curente ale cri
ticilor de artă

O problemă extrem de actuală re
zidă în reflectarea conexiunilor și 
interferențelor artei românești cu 
arta universală. Circulația pe glob a 

lucrărilor noastre de artă confirmă 
interesul tot mai accentuat și sincera 
admirație suscitate dincolo de frun
tariile patriei.

Așteptată cu un interes profund și 
vast, ca un prilej de francă, lucidă 
abordare a problemelor care ne stau 
în fată. Conferința noastră națională 
— a spus Dan Hăulică — s-a așezat, 
de la început, prin cuvîntarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. sub 
semnul unui imperativ îndrăzneț, de 
mare, inepuizabilă semnificație : acel 
al saltului de la cantitate la calitate. 
Acest salt cere un fel cu mult mai 
larg de a gîndi problemele noastre, 
ale responsabilității noastre in mo
delarea spațiului contemporan, ca și 
în transmisia și cultivarea patrimo
niului artistic național. Vorbitorul a 
analizat căile de realizare a unei 
asemenea puternice, eficiente expan
siuni a frumosului, care înseamnă 
cultură plastică generos croită și te
nace impusă în lume, susținută prin 
inițiative curajoase, cu adevărat 
strălucitoare, pe măsura anvergurii 
de înțeles a politicii internaționale, 
promovată de șeful statului nostru.

In această ordine de exigențe, vor
bitorul a pledat pentru o perspecti
vă mai clară a rosturilor uniunii, 
pentru o definire mai riguroasă a 
specificului și eficacității ei, în ra
port cu învățămîntul și alte sfere 
ale activității sociale, tocmai pentru 
a menține și dezvolta prestigiul a- 
cestei bresle, pentru a asigura ar
tei noastre afirmarea triumfătoare 
pe care o merită.

în forumul national al artelor plas
tice cuvintele președintelui tării, ale 
omului cinstit cu onoruri pe conti
nentele lumii ne aduc suflul proas
păt al unei perspective istorice pri
vind arta românească — a spus în 
cuvintul său Ion Sălișteanu. Trebuie 
să vedem în aceasta — a continuat 
el — recunoașterea unor condiții 
fundamentale ale socialismului, a unei 
încrederi pe care poporul ne-o do
vedește permanent.

în continuare vorbitorul a atins 
problema eficientei artistice si cul
turale. handicapată de o viziune une
ori îngust utilitaristă, de subiecti
vism în aprecierea si promovarea 
unor opere, subliniind importanța 
comenzii sociale, nevoia de dez
batere și a schimbului viu de 
idei și încrederea care trebuie acor
dată atît artei cît și slujitorilor ei. 
în încheiere, vorbitorul a prezentat 
unele din obiectivele ce trebuie să 
stea în atenția noii conduceri a 
uniunii.

în cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a impresionat apelul la 
calitate, la transformarea cantității 
într-o nouă calitate — a spus, în in
tervenția ei, Silvia Radu. Generoa
sele referiri la afirmarea personali
tății umane, a eticii și echității, la o 
artă care să înnobileze, să dea o 
nouă dimensiune spirituală oameni
lor muncii, toate acestea ne sînt 
foarte apropiate și tocmai la aceste 
îndemnuri încercăm să dăm un răs
puns — a continuat vorbitoarea. Dis- 
cutînd unele probleme ale vieții ar
tistice. ea a arătat că a nu înțelege 
necesitatea că astăzi în România so
cialistă trebuie să se ridice pe soclul 
consaorării numai arta de calitate 
înseamnă a nu înțelege politica par
tidului. Ea a făcut, în acest sens, o 
serie de propuneri menite să stimu
leze realizarea unor opere de înaltă 
ținută artistică.

în cuvîntul său. Constantin Piliuță 
a spus, intre altele : Știm cu toții 
ce transformări grandioase au schim
bat fața țării. Știm cu toții cite difi
cultăți au insotit aceste transformări, 
știm cu toții în ce condiții istorice 
s-au înfăptuit toate acestea și totuși 
s-au înfăptuit, iar astăzi țara aceasta, 
odinioară chinuită și jignită, se nu
mește România socialistă, are un loc 
demn printre celelalte țări, e liberă, 
independentă, își construiește civili
zația. Datoria noastră e să fim con
temporani activi. A fi contemporan 
în artă înseamnă a fi contemporan 
în toate. Toate, toate ne aparțin in 
clipa cînd ne simțim contemporani. 
Artistul, după părerea mea, trebuie 
să fie prezent în toate. Preocupările 
noastre pot fi îndreptate în aceste 
direcții pentru că arta este puternică 
atunci cind este bună. Trebuie să fim 
convinși că ceea ce facem este im
portant și că sintem necesari. Aple
carea atenției noastre spre simbolicul 
timp în care trăim ar trebui să fie 
mai accentuată pentru ca opera pe 
care o elaborăm să hrănească sufle
tește, să aibă durabilitate. Trebuie să 
spunem aici că România are o artă 
mare, si cele ce s-au făcut oină acum 
în cea mai mare parte au servit și 
servesc intereselor poporului, inten
țiilor partidului nostru. Cred în posi
bilitățile mari ale confraților mei și 
de aceea îmi doresc, și mai mult.

în cuvîntul său. Constantin Cră
ciun a exprimat punctul său de ve
dere privind afirmarea cu tărie în 
artă a spiritului novator pentru care 
trebuie să militeze toti creatorii. Așa 
cum Pallady, Ressu, Ciucurencu, cei
lalți mari maeștri au adus, prin o- 
perele lor. un suflu înnoitor in arta 
vremii, tot astfel se cuvine ca artiș
tii de astăzi să depună toate străda
niile pentru a găsi noi si interesante 
modalități de exprimare, ne măsura 
importantelor înfăptuiri ale epocii 
noastre. în continuare, vorbitorul a 
făcut unele propuneri menite să con
tribuie la îmbunătățirea activității 
Uniunii artiștilor plastici.

Perioada analizată de conferință — 
a spus Ion No.ia — este perioada in 
care județul Cluj, chiar dacă a avut 
o tradiție în domeniul artei mo
numentale. a reușit să pună în va
loare de două ori mai multe lucrări 
de artă monumentală dedt pînă acum 
în existenta lui multimilenară. în 
cuvîntul său. vorbitorul s-a referit ne 
larg la importanta majoră a Festiva
lului national ..Cîntarea României", o 
adevărată întrecere socialistă în 
domeniul culturii si ne fundalul aces
tei mari întreceri a muncii si creației 
libere, legătura indestructibilă dintre 
arta profesionistă si cea amatoare. 
Este de altfel ideea asupra căreia 
secretarul general al partidului. în 
chip cu totul strălucit, a insistat în 
cuvîntarea sa atunci cînd arăta relația 
intimă între plasticianul profesionis* * 
ridicat din popor si forța creatoare a 
poporului însusi.

• 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 — 
9,13; 12,30; 16; 19,15, GRADINA 
CAPITOL — 20,15, GRADINA DI
NAMO - 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 — 
9: 12; 16; 19.
• Pirații din Pacific — Insula
comorilor : VICTORIA — 9.30;
12 30; 16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : CENTRAL — 
9; 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; 15.45; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : CINE
MA STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Tentacule : FEROVIAR — 9;
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, ME

Primire la C.
Tovarășul Virgil Cazacu. membru 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a primit 
vineri delegația militară chineză 
condusă de Liang Pi-ie. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, locțiitor al șefului Di
recției Generale Politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, care 
se află în vizită de prietenie in tara 
noastră.

La primire au participat general- 
maior Constantin Olteanu, șef de 
sectie la C.C. al P.C.R.. general-lo- 
cotenent Gheorghe Gomoiu. adjunct 
al ministrului apărării naționale, se
cretar al Consiliului Politic Superior 
al Armatei, si general-maior Ilie 
Ceaușescu. secretar adjunct al Con
siliului Politic Superior al Armatei.

A fost, de asemenea, prezent Lu 
Ti-sin. însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Populare Chineze la 
București.

Tovarășul Liang Pi-ie a transmis 
un salut cordial tovarășului -Nicolae

Plecarea delegației Partidului de Stingă—Comuniștii din Suedia
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, condusă de 
tovarășul Lars Werner, președintele 
partidului, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită în țara 
noastră. Din delegație au făcut par
te tovarășii Gunnar Agren, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.S.C.S., Lars Pettersson, secretar al 
C.C. al P.S.C.S., și Karin Mansson. 
președinta Comisiei politice pentru 
problemele' femeii.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Semnarea unui document privind colaborarea 
în domeniul agriculturii între România 

și Republica Zair
Vineri a fost semnat la București 

un document privind dezvoltarea co
laborării și cooperării economice și 
tehnologice în domeniul agriculturii 
între ministerele de resort din țara 
noastră și Republica Zair. Docu
mentul a fost semnat de Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, și Tepatondele

Vizita delegației Grupului
Turcia -

Delegația Grupului parlamentar de 
prietenie Turcia-România, condusă 
de Mehmet Unaldî, vicepreședinte al 
Senatului, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie Turcia- 
România, care face o vizită în țara 
noastră, a avut, vineri dimineața,' în
trevederi cu Ilie Rădulescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con-

Cronica
Cu prilejul zilei onomastice a re

gelui Spaniei, Juan Carlos I, amba
sadorul acestei țări la București, Jose 
Carlos Gonzales-Campo Dal-Re, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Suzana 
Gâdea, ministrul educației și invăță- 
mintului. Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai altor ministere, ai unor 
instituții centrale, oameni de cultură 
și artă, generali și ofițeri superiori.

Au luat parjte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Otumfuo Opoku Ware al II-lea, 

șeful tribului Ashanti, președintele 
Adunării șefilor de trib din Repu
blica Ghana, împreună cu persoane
le oficiale ghaneze care îl însoțesc 
în vizita in țara noastră, a fost. în 
cursul zilei de vineri, oaspetele ju
dețului Constanța.

Delegația a vizitat stațiuni de pe 
litoralul Mării Negre.

în aceeași zi. președintele Consi
liului popular județean, Ion Tudor,

tv
PROGRAMUL*  1

12,00 Telex
12,05 Roman-fpileton : ,,Familia Palli- 

ser“
13,00 Curs de limbă spaniolă
13,25 Muzică distractivă
14.15 Din cartea naturii
14.45 Opereta mereu tînără
15,10 „Ceea ce rămîne" — reportaj
15,50 Festivalurile județene în Festiva

lul național „Cîntarea României". 
Primăvara arădeană — 1978

16,20 Bucureștiul necunoscut
16.45 Clubul tineretului... la Iași.
17.45 Agenda cultural-artistică
18.15 Săptămîna politică internă și in

ternațională

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirița —
19.30, (sala mică) : Zoo — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mare a Palatului) : Concert 
de concerte. (închiderea stagiunii 
simfonice). SZERYNG — VOICU 
(dirijor) — 20, (sala mică a Pa
latului) : „După-amiezile muzicale 
ale tineretului" Inna Macarie — 
pian, Constantin Șerban — vioa
ră — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chai
llot — 19.
• Teatrul Giulești : Noaptea păcă
lelilor — 19,30, (la Teatrul de vară 
„N. Bălcescu") : Romanțioșii — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevle 
lăptarul — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : „Bun venit la Rapso
dia" — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Băiatul 
cu floarea — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala

C. al P. C. R.
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si cele 
mai bune urări de sănătate, de noi si 
însemnate succese în fruntea parti
dului comunist si a poporului român 
din partea tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, și a 
tovarășilor Ie Cien-in. Den Siao-pin. 
Li Sien-nien. Van Dun-sin. vice
președinți ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu 
a rugat să se transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceausescu salu
tări prietenești si cele mai bune urări 
de noi si mari succese tovarășului 
Hua Kuo-fen. in fruntea partidului 
comunist si a poporului chinez, pre
cum si tovarășilor Ie Cien-in. Den 
Siao-pin. Li Sien-nien si Van Dun- 
sin.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

delegația a fost salutată de tovarășii 
Virgil Cazacii, 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, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

delegația P.S.C. din Suedia a vizitat 
obiective economice, cultural-istorice 
și turistice din județul Constanta și 
a avut discuții la Comitetul județean 
de partid Constanta, precum si cu 
conducerile unităților vizitate.

(Agerpres)

Zâmbite, comisarul de stat pentru a- 
gricultură al Republicii Zair.

A fost prezent Nyoka Busu Noen- 
go, ambasadorul Republicii Zair la 
București.

+
După-ami’ază, comisarul de stat 

zairez pentru agricultură a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

parlamentar de prietenie
România

tinuare a relațiilor de prietenie din
tre România și Turcia, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și Înțelegerii internaționale ; lărgi
rea și diversificarea colaborării și 
cooperării economice, a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

A luat parte ambasadorul Turciei 
la București.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației Grupului parlamentar 
de prietenie Turcia-România, amba
sadorul Nahit Ozgiir a oferit, vineri, 
un dejun.

• | • zilei
a oferit un dejun în onoarea oaspe
ților. în cursul după-amiezii. dele
gația s-a înapoiat în Capitală.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Populare Mozambic — cea de-a 
III-a aniversare a proclamării inde
pendenței — vineri după-amiază a 
avut loc, în Capitală, o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. în acest cadru, Vasile 
Oros, redactor la ziarul „Scinteia", a 
relatat impresii de călătorie in 
Mozambic.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți al Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

*
Vineri dimineața, nava militară 

franceză „Suffren", care a efectuat o 
escală de curtoazie în portul Con
stanța, a părăsit apele teritoriale ro
mânești.

în timpul cit s-au aflat in țara 
noastră, marinarii militari francezi 
au vizitat monumente istorice, obiec
tive culturale și turistice de pe lito
ralul românesc al Mării Negre.

18.30 Antologia filmului pentru copil și 
tineret — Charles Chaplin

19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie
20,00 Teleenciclopedia
20.50 Film serial ; Om bogat, om sărac. 

Episodul 2
21,35 întîlnire cu satira și umorul
22,05 Telejurnal
22,15 Campionatul mondial de fotbal : 

Italia — Brazilia
PROGRAMUL 2

20,00 Desene animate
20,25 „încă un imn ție, țara mea mult 

dragă..." — Nicolae Bălcescu
21,10 Melodii lirice și tangouri inter

pretate de Dorina Drăghici
21,35 Urmașii lui Moș Gheorghe din 

Brebu
21,55 Dicționar cinematografic : Evgheni 

Leonov
22,45 Bijuterii muzicale. Seară Wolfgang 

Amadeus Mozart
23.30 închiderea programului.

generală nr. 1.64, cartier Drumul 
Taberei) : Tigrul purpuriu căruia 
Ii plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Spectacol 
susținut de „Circul liliputanilor" 
de la Circul Mare din Moscova 
— 19,39.

cinema

Sosirea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Coasta de Fildeș

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Stefan Andrei, vineri după- 
amiază a sosit în CaDitalâ min’strul 
afacerilor externe al Republicii Coas
ta de Fildeș, Simeon Ake, care face 
o vizită oficială în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. ministrul 
afacerilor externe ivorian a fost în- 
timpinat de Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. Ilie Rădulescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe. Cornel Pa
coste și Constantin Oancea. adjuncți 
ai ministrului, de alte persoane 
oficiale.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, vineri după-amiază, des
chiderea oficială a primei sesiuni a 
marii comisii mixte de cooperare 
româno-ivoriene, , constituită prin 
acordul semnat de președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Felix Houphouet Boigny, in martie 
1977.

La deschidere au luat parte minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Ștefan Andrei, 
și ministrul afacerilor externe al Re
publicii Coasta de Fildeș. Simeon 
Ake, copreședinții părților in comisie, 
care au subliniat dorința de a trans
pune în practică înțelegerile româno- 
ivoriene convenite la cel mai înalt 
nivel pentru valorificarea posibilită
ților de dezvoltare și dinamizare a 
bunelor raporturi statornicite intre 
cele două țări pe plan politic, eco

Conferință de presă la Ambasada
R. P. D.

La Ambasada R.P.D. Coreene din 
București a avut loc, vineri, o con
ferință de presă prilejuită de „Luna 
de solidaritate cu lupta poporului 
coreean".

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, Agenției române de 
presă „Agerpres", radioteleviziunii.

în expunerea prezentată cu acest 
prilej', ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la București, 
Sin In Ha, s-a referit la lupta eroică 
a poporului coreean în războiul 
pentru eliberarea patriei și a relevat 
poziția țării sale în vederea reali
zării cauzei supreme — reunificarea 
patriei.

Sosirea unei delegații
Vineri după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație a municipalității 
Roma, condusă de Giulio Carlo 
Argan, primarul orașului, care face 
o vizită in țara -noastră la invitația 
Consiliului popular al municipiului 
București.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost întimpinată de Ion Dincă. pre-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 iunie. în țară : Vremea va fi 
în general frumoasă în sudul țării și 
ușor instabilă In celelalte regiuni, unde

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români în
• Atleta româncă Ileana Silai a 

terminat învingătoare in proba fe
minină de 1 500 m din cadrul con
cursului internațional desfășurat pe 
stadionul central al orașului vesl- 
german Koln. tn această cursă, do
minată de concurentele românce. 
Ileana Silai a realizat timpul de 
4'03”5/10. fiind urmată de coechipiera 
sa Natalia Mărășescu — 4’04”2/10, 
Brigitte Kraus (R.F. Germania), Fița 
Lovin (România), Vesela Jasinska 
(Bulgaria), Jane Merrill (S.U.A.), 
Penny Werther-Bales (Canada) și 
Bernadette van Roy (Belgia).
• în ziua a doua a turneului in

ternațional de polo pe apă de la Var
na, selecționata României a întrecut 
cu scorul de 7—5 (3—0, 1—3, 1—1, 
2—1) reprezentativa U.R.S.S. Cele
lalte două partide disputate s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
S.U.A.-Australia 6—5 (1—1, 0—1, 4—0,

Campionatul mondial de fotbal
• După cum transmit agențiile in

ternaționale de presă, in cazul cind 
finala campionatului mondial de 
fotbal, între echipele Argentinei și 
Olandei, se va inchela la capătul 
celor 90 de minute la egalitate se 
vor juca prelungirile regulamentare 
de două reprize a cite 15 minute. 
Dacă și după prelungiri cele două e- 
chipe se vor afla la egalitate, finala 
se va rejuca la 27 iunie, tot la 
Buenos Aires. în cazul că si la 
rejucare va persista egalitatea după 
90 de minute și prelungiri, atunci 
echipele vor fi departajate in urma 
executării loviturilor de la 11 m.

Regulamentul prevede, de aseme
nea, că in partida pentru locul 3, 
programată sîmbâtă intre echipele 
Braziliei și Italiei, în caz de egali
tate după 90 de minute se va 
recurge la prelungiri : două reprize

LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, la grădină - 20,15.
• Fiii „marii ursoaice": GRIVIȚA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• 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; 18.15; 20,30.
• Cine nu riscă nu clștigă : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Prietenii mei elefanții (ambele 
serii) — 9,45, Fiul lui Frankenstein
— 14, Milionul — 16,15; 18,30, Viva 
Maria — 20.30 : CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15,45; 17.30;
19.45.
• Cintă 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 - 16: 19.
O Transamerica Express : CIU
LEȘTI — 8,45; 11.30; 14.15: 17;
19.45, VOLGA — 8,45; 11.30: 14.15; 
17,15; 20.15.
• Aurel Vlaicu : FERENTARI — 
15.30; 17,45; 20.
• Scufundarea Japoniei : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13.30; 13,45; 1«;
20.15.
• E attt de aproape fericirea : 
PACEA - 16; 18; 20.
• Cu stele In păr și lacrimi tn 

nomic și in alte domenii de interes 
comun.

în cadrul primei sesiuni a comi
siei mixte au fost semnate un Aran
jament între Agenția română de 
presă — Agerpres si Agenția de 
presă din Coasta de Fildeș (A.I.P.) 
și o înțelegere între Radioteleviziu- 
nea română și Radioteleviziunea ivo- 
riană. Documentele au fost semnate, 
din partea română, de Ion Cumpă- 
nașu, directorul general a) Agenției 
române de presă — Agerpres. și Iu- 
liu Fejes, director general adjunct al 
Radioteleviziunii române, iar din 
partea ivoriană de Gaston Hoba, di
rectorul cabinetului ministrului in
formațiilor.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a avut o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Coasta de Fildeș. Simăon Ake.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme ale extinderii relațiilor de 
colaborare româno-ivoriene. în spiri
tul convorbirilor si înțelegerilor de la 
Abidjan din 1977. dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, si Felix 
Houphouet Boigny. președintele Re
publicii Coasta de Fildeș.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a oferit un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe a1 Re
publicii Coasta de Fildeș. Simeon 
Ake.

Coreene
în încheiere, el a exprimat pro

fundă recunoștință Partidului Comu
nist Român, guvernului țării noastre 
și poporului român pentru sprijinul 
activ și solidaritatea lor militantă cu 
cauza dreaptă a poporului coreean 
de reunificare a patriei. Evocînd in
tilnirile și convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen, precum și recenta vizită 
a șefului statului român in R.P.D. 
Coreeană, vorbitorul a subliniat rolul 
dialogului la nivel inalt in dezvol
tarea pe o treaptă nouă, superioară, 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
intre partidele, guvernele și popoare
le celor două țări.

a municipalității Roma
ședințele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, primarul general al Ca
pitalei, de membri ai comitetului 
executiv al consiliului popular mu
nicipal.

A fost de fată Ernesto Mario 
Bolasco. ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

vor cădea ploi locale, mai ales cu ca
racter de aversă. în rest, averse izola
te. Vînt slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
8 șl 18 grade, iar cele maxime între 
22 șl 30 de grade. In București : Vre
mea va fi frumoasă. Cerul va fi varia
bil. Vînt slab pînă la moderat. Tempe
ratura în creștere ușoară, mai ales la 
începutul intervalului.

intilniri internaționale
1— 3) ; Bulgaria-Grecia 7—3 (2—0,
2— 2. 2—1, 1—0).

în clasament conduce echipa Româ
niei cu 4 puncte.

® In cadrul competiției masculine 
de baschet „Turneul Armatelor prie
tene", care se desfășoară la Varna, 
echipa Steaua București a învins cu 
scorul de 86—78 (44—43) formația 
Legia Varșovia. Principalii realizatori 
ai echipei române au fost Costel Cer- 
nat și Gheorghe Oczelak, care au 
înscris 28 și. respectiv, 20 puncte.

® După cum. s-a mai anunțat, în 
cadrul „Cupei Davis", selecționatele 
de tenis ale României și Ceho
slovaciei se vor intilni în zilele de 
14, 15 și 16 iulie la Praga. în vederea 
acestei intilniri, forul nostru a selec
ționat următoarea echipă : Dumitru 
Hărădău, Andrei Dirzu, Florin Se- 
gărceanu și Marian Mirza.

(Agerpres)

a cite 15 minute. Dacă nici după 
prelungiri nu va fi cunoscută echi
pa învingătoare, atunci pentru de
semnarea ocupantei locului trei se 
va proceda la execuția loviturilor de 
penalti.

e Finala celui de-al 11-lea cam
pionat mondial de fotbal, care se va 
desfășura duminică pe stadionul 
„River Plata" din Buenos Aires între 
echipele Argentinei și Olandei, va fi 
arbitrată Ia centru de Sergio Gonella 
(Italia), ajutat la tușe de Erich Li- 
nemayr (Austria) și Ramon Luis 
Barretto (Uruguay).

Meciul pentru locul trei dintre se
lecționatele Braziliei șl Italiei, pro
gramat astăzi tot pe „River Plata", 
va fi condus de arbitrul Abraham 
Klein (Israel), ajutat la tușe de Ka- 
roly Palotai (Ungaria) și Gonzales 
Archundia (Mexic).

ochi : FLOREASCA — 15.30; 18;
20.
• Ultima cină : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20, la grădină — 20,15.
• Doctorul Poenaru : MIORIȚA
— 9; 11,15: 13,30; 15.30; 17.43; 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 — 9; 
11,15; 13,30; 15,43; 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 : FLACĂRA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
GRADINA BUCEGI — 20,15.
• Urmăriți fără vină : GRĂDINA 
BUZESTI - 20.15.
• Gentleman Jim : GRADINA 
FESTIVAL - 20. GRĂDINA TO
MIS - 20.30.
• Mark polițistul : GRĂDINA
FLACĂRA — 20,15.
• Zmeul de hîrtie : GRĂDINA
LIRA - 20.15.
• Rocco și frații săi : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL - 20,15.
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
GRĂDINA TITAN — 20,15.
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CONGRESUL Al XI-LEA AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA
Raportul prezentat de tovarășul losip Broz Tito

Comuniștii iugoslavi, se arată în 
introducerea ranortului. întîmnină 
marele lor forum cu rezultate imnor- 
tante. cu un bilanț bogat de activi
tate în toate domeniile vieții sociale, 
ale muncii si creației. Perioada de la 
Congresul al X-lea a fost una din 
cele mai pașnice perioade din dez
voltarea noastră, ceea ce constituie o 
puternică confirmare a stabilității so
cietății si sistemului nostru. După cel 
de-al X-lea Congres au crescut pu
ternic forțele materiale de producție 
ale societății. în pofida numeroaselor 
dificultăți si a unor influente nefa
vorabile ale evoluției economice in
ternaționale. dezvoltarea noastră eco
nomică a fost dinamică si. în prin
cipiu, stabilă. Am redus decalajul 
care ne desparte de țările puternic 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial. Acest lucru s-a reflectat și 
în îmbunătățirea considerabilă a con
dițiilor de viată si de muncă ale 
oamenilor muncii si în asigurarea 
socială a oamenilor muncii. în 
domeniul adîncirii egalității în drep
turi si a frăției între popoarele 
si naționalitățile R.S.F. Iugoslavia 
s-au făcut, de asemenea, noi pași, s-a 
confirmat că autoconducerea si ega
litatea în drepturi între națiuni sînt 
interdependente si inseparabile. Cele 
două realizări majore obținute _ în 
această perioadă. în spiritul hotărîri- 
lor Congresului al X-lea. sînt elabo
rarea Legii cu privire la munca aso
ciată si instaurarea noului sistem 
politic de democrație socialistă, ba
zată pe autoconducere.

Prin înfăptuirea legii cu privire la 
munca asociată, clasa muncitoare a 
devenit cu adevărat o forță econo
mică si politică conducătoare a socie
tății. Noul sistem politic, la baza că
ruia se află principiul delegaților în 
adoptarea deciziilor la toate nivelurile 
si în toate sferele vieții sociale, asi
gură la rîndul său posibilitatea reali
zării acestei poziții noi si a rolului 
decisiv al oamenilor muncii. Această 
poziție constituie baza materială și 
socială a libertății omului. Libertatea 
omului nu constă numai in dreptul 
de a-si exprima liber părerile si as
pirațiile. Adevărata libertate constă, 
în primul rînd. în dreptul si posibili
tatea ca omul să decidă în mod su
veran asupra problemelor privind 
propria viată.

în continuare. în raport se arată că 
lupta pentru socialism se desfășoară 
în Iugoslavia într-o perioadă cînd în 
lumea contemporană relațiile de toate 
tipurile — sociale, dintre națiuni si 
interstatale — sînt afectate de incerti
tudini. crize si frămîntări. Un lucru 
rămîne incontestabil : problemele și 
contradicțiile pot si trebuie soluțio
nate cu mijloace democratice, cu 
participarea largă a celor care prin 
munca lor creează bunurile sociaie. 
Forțele vechii societăți — ale impe
rialismului. colonialismului si ale al
tor forme de dominație si hegemonie 
— continuă să se opună pe toate căile 
transformărilor progresiste. Dar pro
cesul emancipării multilaterale con
tinuă si se adînceste. cuprinzînd toate 
țările și zonele globului, deoarece nu 
pot fi înăbușite aspirațiile popoarelor 
si ale oamenilor din întreaga lume 
la libertate și independentă, la afir
marea dreptului de a hotărî de sine 
stătător asupra propriei vieți, la co
laborarea egală în drepturi și edifi
carea unor relații internaționale mai 
echitabile.

La al X-lea Congres al U.C.I. am 
apreciat — se arată în continuare în 
raport — că omenirea se află la o 
cotitură istorică, ca urmare a unor 
importante schimbări și transformări 
revoluționare, dar și ca urmare a re
zistențelor pe care trebuie să le înlă
ture din calea eliberării sale depline 
și a progresului material și spiritual. 
Credem că dezvoltarea internaționa
lă de ansamblu a confirmat și conti
nuă să confirme justețea acestei a- 
precieri. De fapt, procesele afirmării 
naționale și sociale multilaterale sînt 
în continuă extindere și se adînceșc, 
cuprinzînd toate țările și regiunile 
lumii. Criza capitalismului s-a adîn- 
cit și s-a accentuat și mai mult în 
toate domeniile, devenind o criză de 
sistem în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. Din această criză nu se poate 
ieși prin vechile căi și mijloace. Si
tuația actuală impune necesitatea 
stăvilirii tendințelor reacționare, pe
riculoase, și necesită schimbări socia
le progresiste, mai rapide, in direcția 
democrației și socialismului. Nu se 
poate permite revenirea la trecut și 
amenințarea cuceririlor dezvoltării 
sociale, pentru care masele munci
toare și mișcările progresiste au de
pus atitea eforturi. Clasa muncitoare 
și alte forțe democratice trebuie să 
lupte, prin eforturi unite, pentru 
schimbări sociale, in concordanță cu 
condițiile naționale și necesitățile 
fiecărei țări, acționînd în deplină in
dependență și autonomie.

Socialismul a încetat de mult să fie 
limitat de frontiere de stat, regionale 
sau de bloc, se consolidează si progre
sează ca proces mondial. într-un 
număr tot mai mare de tărl din în
treaga lume se nasc si se dezvoltă 
forme diferite ale relațiilor socialiste. 
Aceasta este o expresie a legităților 
dezvoltării sociale, dar si a conștiin
ței crescinde a maselor că transfor
mările în direcția socialismului co
respund cel mai bine intereselor dez
voltării autonome si accelerate, apără
rii independentei si suveranității na
ționale. Realizările si experiențele so
cialismului din unele țări exercită in
fluentă asupra dezvoltării si în alte 
regiuni, asupra relațiilor internațio
nale. Se poate spune că s-a afirmat 
foarte larg principiul — dar în bună 
parte si practica — diversității căilor 
si formelor de construire a relațiilor 
sociale socialiste.

Forțele socialiste conștiente tre
buie să-și întemeieze activitatea po
litică pornind de la realitățile isto
rice date. Socialismul nu se dezvoltă 
uniform, este însoțit de contradicții, 
întimpină rezistente, dificultăți și 
confruntări, evidențiază chiar și con
flicte aspre. Nici în viitor nu trebuie 
să ne așteptăm ca el să se dezvolte 
fără conflicte, fie că este vorba de 
transformările sociale socialiste din 
unele țări, fie de relațiile dintre a- 
numite țări, respectiv dintre expo
nents politici ai luptei pentru noua 
societate pe plan internațional. De a- 
ceea este extrem de mare răspunde
rea ce revine forțelor socialiste or
ganizate, pentru a asigura soluționa
rea contradicțiilor existente, pentru 
înfăptuirea mai rapidă a telurilor is
torice de eliberare a muncii și a o- 
mului în propria tară, pentru afir
marea tendințelor democratice in re
lațiile internaționale.

Frontul forțelor libertății, indepen
denței. păcii și progresului este mai 
larg ca oricind, de aici decurgînd 

necesitatea acțiunii sale unite, pe 
baza deplinei autonomii și egalități 
în drepturi, respingîndu-se orice 
dogmatism, sectarism. pretenții 
pseudorevoluționare și monopoliste, 
indiferent din ce parte ar veni ele.

Raportul arată in continuare că, în 
pofida creșterii incontestabile a nu
mărului țărilor independente elibe
rate prin revoluția anticolonială, mai 
există încercări de a decide asupra 
destinelor lumii in cercul restrins al 
unui mic număr de puteri și al 
blocurilor lor. Totuși aspirațiile po
poarelor de a-și decide ele însele 
soarta și a participa în mod egal la 
rezolvarea problemelor internaționa
le sint irezistibile. Popoarele care 
sînt frecvent ținta manifestărilor de 
hegemonism pe plan general sau re
gional se ridică din ce în ce mai ho- 
tărît împotriva oricăror forme de 
inegalitate, de limitare a indepen
denței și suveranității lor.

Țările nealiniate, care formează 
majoritatea comunității internațio
nale — relevă raportul — se află in 
primele rînduri ale luptei pentru e- 
manciparea politică și economică a 
popoarelor și țărilor, pentru liberta
te, pace și securitate în lume, pentru 
relații echitabile între țări, pentru 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale. Raportul subliniază ro
lul țărilor nealiniate și al celorlalte 
țări în curs de dezvoltare, care, prin 
acțiuni comune, au contribuit ca în 
centrul relațiilor internaționale să fie 
aduse intr-adevăr probleme esenția
le de care depinde progresul general 
al comunității internaționale. Sint 
probleme ale păcii și securității egale 
pentru toate țările, probleme ale 
emancipării economice și ale inde
pendenței, într-un cuvînt ale demo
cratizării relațiilor internaționale. în 
locul bazării pe forță și pe puterea 
blocurilor, o temelie trainică a rela
țiilor internaționale o poate constitui 
doar egalitatea în drepturi între po
poare și națiuni, ceea ce presupune 
lichidarea tuturor formelor de de
pendență și dominație străină.

Subliniind, în continuare, caracte
rul deosebit de contradictoriu al si
tuației internaționale, în raport se 
spune : Desigur, în ultimii ani s-a 
înfăptuit un progres destul de mare 
în diferite domenii ale cooperării in
ternaționale și în transformarea ra
porturilor moștenite din trecut. Dar 
au fost exacerbate anumite manifes
tări și tendințe negative, care pro
voacă vii îngrijorări și neliniști. în 
loc să cîștige in amploare și profun
zime, procesul de reducere a ten
siunii internaționale și de reglemen
tare pe cale pașnică a focarelor de 
criză și a altor probleme internațio
nale acute, cu alte cuvinte destin
derea, se confruntă cu mari dificul
tăți : crizele existente sînt agravate și 
sînt provocate altele noi. Con
trar așteptărilor justificate ale o- 
piniei mondiale și ale unui nu
măr foarte mare de țări, destin
derea în relațiile dintre marile pu- 
teri cunoaște o serioasă stagnare. A 
stagnat înțelegerea dintre ele, în
deosebi pe planul limitării înarmări
lor, iar neîncrederea și suspiciunea 
reciprocă amintesc de perioada răz
boiului rece, pe care o credeam pen
tru totdeauna de domeniul trecutu
lui. Cursa înarmărilor și rivalitatea 
blocurilor se extind și se transferă 
și în alte regiuni ale lumii, îndeo
sebi în Africa, unde diferite forțe 
încearcă fie să-și păstreze vechile 
sfere de influență, fie să dobîndeas- 
că altele noi.

Raportul subliniază că, în aceste 
condiții, riscul izbucnirii unui război 
nu numai pe plan local, dar și la 
scară mondială nu poate fi exclus 
— fără insă ca războiul să fie inevi
tabil. Trăim o epocă în care lumea 
nu mai poate fi organizată pe calea 
războiului, unde nu există alternati
vă la coexistența pașnică decît ca
tastrofa nucleară. Este indispensabil 
ca toate forțele progresiste si demo
cratice ale lumii să opună o rezis
tentă hotărîtă și activă confruntări
lor si amenințărilor de noi conflicte 
armate. Pacea poate fi salvgardată 
și întărită dacă toate popoarele lu
mii si toate forțele democratice si 
progresiste se angajează plenar si 
luptă unite, dacă toti factorii respon
sabili își unifică eforturile în acest 
sens.

Destinderea încordării nu trebuie 
să rămînă limitată la relațiile dintre 
marile puteri și nici la Europa. Ea 
trebuie extinsă in toate țările si toa
te regiunile, să cuprindă toate pro
blemele internaționale majore, la so
lutionarea cărora trebuie să partici
pe toate țările. Destinderea nu se 
poate fundamenta temeinic pe divi
zarea în blocuri si nici pe echilibrul 
temerii de un război nuclear, ci pe 
interesele păcii, libertății, indepen
dentei. egalității în drepturi, neames
tecului si colaborării internaționale 
multilaterale.

Astăzi lumea are nevoie de relații 
internaționale noi, de o dezvoltare 
stabilă. Aceasta implică eliminarea 
unor surse de contradicții și conflic
te, precum și a condițiilor care le 
generează. înainte de toate este vor
ba despre contradicțiile economice și 
de prăpastia care separă țările dez
voltate de cele în curs de dezvoltare, 
precum si de cursa înarmărilor — 
expresie a politicii de forță. Sintem 
convinși — a arătat raportorul — 
că nu există problemă internațio
nală care să nu poată fi re
zolvată prin negocieri. înțelegere 
și mijloace pașnice. în legătură cu 
aceasta ar trebui să crească rolul 
O.N.U. nu numai în aplanarea con
flictelor, ci și in reglementarea pro
blemelor acute care privesc întrea
ga comunitate Internațională.

Raportul se referă, în continuare, 
la relațiile din mișcarea muncitoreas
că și progresistă internațională, pu- 
nînd în evidentă necesitatea unor 
raporturi democratice între toate 
partidele comuniste si muncitorești, 
alte partide și mișcări progresiste, 
între țările socialiste, dezvoltarea co
laborării presupunînd respectarea 
consecventă a principiilor egalității 
în drepturi, autonomiei și responsa
bilității în fata propriei clase mun
citoare si a propriului popor, a prin
cipiilor independentei si neamestecu
lui, inclusiv respectarea reciprocă a 
deosebirilor ce apar în procesul dez
voltării.

Condițiile diferite ale luptei pen
tru socialism cer din partea forțe
lor politice o intensă activitate ideo
logică și politică creatoare, pentru 
soluționarea problemelor și a contra
dicțiilor cu care se confruntă. Cu 
atît mal mult sint necesare relații 
democratice între toate partidele 

muncitorești și alte partide șt miș
cări progresiste. între țările socialis
te. Aceste relații presupun respecta
rea consecventă a principiilor egali
tății în drepturi între partide si miș
cări, a autonomiei și responsabilită
ții lor în fața propriei clase munci
toare și a propriului popor, a prin
cipiilor de independentă, neamestec 
și respectare reciprocă a deosebirilor. 
Fără aceasta nu se poate imagina 
astăzi întărirea colaborării și solida
rității forțelor progresiste. Aceasta 
este și o premisă a dezvoltării ne
întrerupte a socialismului ca proces 
mondial.

Aceste principii devin din ce în ce 
mai mult o realitate in cadrul rela
țiilor din mișcarea muncitorească. 
Dar aceasta nu înseamnă că lupta 
pentru a le face să fie admise una
nim este astăzi mai puțin utilă decit 
in trecut. Experiența confirmă, toto
dată, că acest proces pozitiv general 
este însotit de puternice rezistente și 
rămășițe din trecut, chiar de tenta
tive de revenire la vechile relații 
perimate.

Exprimind aprecierea că în ulti
mii ani în mișcarea muncitorească 
s-au aprofundat și accentuat tendin
țe și procese pozitive, raportul arată 
că, de exemplu. în Europa occiden
tală. numeroase partide comuniste si 
muncitorești au devenit importante 
forțe politice naționale, își elaborea
ză în mod autonom și creator con
cepțiile despre lupta pentru socia
lism. in condițiile istorice concrete, 
angajează un dialog activ, de la egal 
la egal, cu celelalte forțe democrati
ce și progresiste, fundamentîndu-și 
activitatea politică curentă și de 
perspectivă pe necesitatea de a salv
garda și de a aprofunda cuceririle 
democratice ale dezvoltării sociale. 
De aici decurge creșterea prestigiu
lui și a influenței lor. asupra eveni
mentelor sociale și politice din tară 
și pe plan internațional. în ansam
blu este vorba despre un fenomen 
pozitiv, de căutarea unor noi căi de 
luptă pentru socialism.

în același timp, aceasta confirmă 
că lupta pentru socialism va continua 
să se dezvolte în forme diferite, că 
nu există un „model" universal, că 

nici o experiență istorică concretă nu 
poate avea o semnificație valabilă 
pentru toti. Tentativele de a erija in 
adevăruri absolute propria experien
ță. tendințele de a o impune celor
lalți nu contribuie la succesul luptei 
pentru intensele istorice ale clasei 
muncitoare, nici la procesul mondial 
al afirmării socialismului.

Este important să putem constata 
o creștere a conștientizării societății 
în legătură cu interdependența și in- 
terconditionarea dintre dezvoltarea 
democrației socialiste și avîntul ma
terial și spiritual al societății socia
liste. Asistăm la lărgirea bazei so- 
cial-economice care permite oameni
lor muncii din țările socialiste să-și 
sporească inițiativele și să exercite 
o influență mai activă atît în sfera 
economică, cît și în cea politică. Au 
crescut posibilitățile de a accelera 
fructificarea potențialului societății 
socialiste contemporane.

în anumite țări se remarcă tendin
ța de colaborare a comuniștilor, so
cialiștilor și social-democratilor in 
diferite probleme. A dezvolta această 
colaborare, pe baza egalității în 
drepturi și respectului reciproc, a 
diminuării vechilor neîncrederi și a 
sectarismului, este în interesul cla
sei muncitoare, al oamenilor muncii, 
în interesul păcii, al democrației si 
socialismului.

Raportul apreciază Conferința de 
la Berlin a partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa ca un im
portant pas Înainte in dezvoltarea 
colaborării dintre aceste partide, pe 
baze democratice. Ea a constituit și 
un eveniment important în lupta 
pentru pace și colaborare pe baza 
egalității în drepturi în Europa. 
Schimbul liber și deschis de păreri 
manifestat la conferință a permis 
acceptarea unor documente, care au 
importantă pe termen lung. în pri
mul rînd. avem in vedere principiile 
adoptate, care oferă o bază pentru 
dezvoltarea colaborării internaționa
liste fructuoase si a solidarității din
tre partidele comuniste si muncito
rești si dintre toate forțele progre
siste. în continuare, în raport se 
arată: pronunțîndu-se împotriva po
lemicii si practicii etichetărilor — 
străine unor dezbateri principiale și 
tovărășești — U.C.I. consideră că o 
dezbatere publică constructivă, in 
spiritul stimei reciproce, asupra tu
turor problemelor interesînd partidele 
comuniste si muncitorești si dezvol
tarea socialismului este indispensa
bilă pentru progresul teoriei și prac
ticii revoluționare.

Referindu-se apoi la problemele 
securității europene, raportul apre
ciază că după Conferința de Ia Hel
sinki procesul destinderii evoluează 
neuniform și contradictoriu. Abor
darea de pe poziții de bloc a pro
blemelor securității si cooperării eu
ropene îngreunează depășirea moște
nirilor trecutului, care-și găsesc re
flectare în structura politică, econo
mică. militară și de altă natură a 
Europei.

Problemele securității și cooperării 
în Europa nu trebuie considerate de 
domeniul -exclusiv al guvernelor, ci 
ca probleme ale tuturor popoarelor 
europene. într-adevăr. aceste proble
me reflectă interesele vitale ale pă
turilor sociale cele mai largi, ale 
clasei muncitoare și ale tuturor miș
cărilor și forțelor progresiste și de
mocratice din această parte a lumii. 
Iată de ce toți cei care ar încerca 
să readucă Europa la starea de „răz
boi rece", oprind aceste procese, 
și-ar asuma o foarte grea responsa
bilitate.

Ocupîndu-se. în continuare, de si
tuația din Orientul Mijlociu, din 
zona australă a continentului african 
și din Cornul Africii, raportul subli
niază că asemenea focare de criză 
afectează serios relațiile internațio
nale.
' în raport se face o analiză a ac

tivității mișcării de nealiniere, arătîn- 
du-se că aceasta a înregistrat un șir 
de succese importante. Totodată, 
mișcarea este confruntată în prezent 
cu unele dificultăți, adversarii săi în- 
cercînd să o dezbine si să-i slăbească 
capacitatea de acțiune. Trebuie, de 

aceea, depuse eforturi în vederea 
găsirii căilor si mijloacelor adecvate 
care să ducă la solutionarea pașnică 
a litigiilor si conflictelor. în fiecare 
caz concret. Divizarea artificială a 
țărilor nealiniate în țări progresiste 
si țări conservatoare este îndreptată 
direct împotriva caracterului si rolu
lui mișcării de nealiniere.

în ce privește problema relațiilor 
economice internaționale, raportul 
arată că comunitatea internațională 
a cunoscut dificultăți serioase, care 
au confirmat că actualul sistem al 
relațiilor economice internaționale 
este total inadecvat. El generează în 
permanentă situații în care țările în 
curs de dezvoltare rămîn în poziții 
de subordonare și suportă cele mai 
grele poveri ale tuturor tulburărilor 
economice. De altfel, el împiedică 
chiar și țările dezvoltate să se dez
volte pe baze mai stabile și mai 
trainice. Numai prin schimbarea ra
dicală a vechilor raporturi si prin in
staurarea unei noi ordini economice 
Internationale pot fi reglementate in
teresele tuturor factorilor din econo
mia mondială, pot fi create bazele 
pentru prosperitatea generală, pen
tru pacea si securitatea în lume. Sta
tornicirea unor raporturi economice 
mai juste ar corespunde si interese
lor clasei muncitoare din țările dez
voltate. deoarece lupta împotriva ex
ploatării atît pe plan național, cît și 
pe cel international este indivizibilă. 
O ordine economică internațională 
mai justă și mai stabilă, care ar avea 
fără îndoială consecințe pozitive pen
tru țările în curs de dezvoltare, ar 
oferi, totodată, țărilor industriale 
dezvoltate posibilități uriașe de pla
sare a produselor și serviciilor lor 
pe noi piețe, ar fi, deci, și în folosul 
nemijlocit al acestor țări.

Exprimind, apoi, îngrijorarea pen
tru continuarea ' cursei înarmărilor, 
care devine tot mai periculoasă, ra
portul arată că eforturile de pînă 
acum ale comunității internaționale 
în domeniul dezarmării si stăvilirii 
cursei înarmărilor nu au dat rezul
tate satisfăcătoare ; de ani de zile se 
bate pasul pe loc.

Astăzi dezarmarea nu poate fi nu
mai o problemă a marilor puteri și 
a blocurilor. întreaga comunitate in
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ternațională este interesată în oprirea 
cursei înarmărilor, care absoarbe tot 
mal mult imense resurse materiale, 
economice și umane, atît ale țărilor 
dezvoltate, cit și ale celor în curs de 
dezvoltare. Desigur, dezarmarea ge
nerală și totală, sub un control inter
național eficient, rămine principalul 
țel spre care trebuie să tindem.

Sesiunea specială a O.N.U. consa
crată dezarmării constituie o acțiune 
foarte importantă în seria încercări
lor făcute pentru a începe rezolva
rea acestei probleme — una din pro- 
blemele-cheie ale lumii contempora
ne, Actuala sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. întărește, 
prin însuși faptul că are loc, ro
lul Națiunilor Unite in domeniul de
zarmării, mai ales dacă se vor adop
ta măsuri care să declanșeze proce
sul unei dezarmări efective.

Raportul se referă, de asemenea, 
la activitatea Iugoslaviei pe olan in
ternational. arătînd că se dezvoltă in 
mod rodnic colaborarea cu țările so
cialiste. Totodată, se extind relațiile 
prietenești cu țările nealiniate si ce
lelalte țări in curs de dezvoltare, 
precum și cooperarea cu țările occi
dentale. O atentie excepțională se 
acordă relațiilor cu țările vecine, 
care de altfel au constituit întotdeauna 
una din prioritățile politicii externe 
a Iugoslaviei. La rîndul ei. Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia dezvoltă 
o colaborare largă si rodnică cu par
tidele comuniste, socialiste, social- 
democratice și cu alte partide și 
mișcări progresiste.

Printr-o politică consecventă de 
nealiniere si colaborare pe baza ega
lității in drepturi — se spune în 
încheierea acestei părți a raportului 
— s-au consolidat poziția și secu
ritatea Iugoslaviei. Poziția interna
țională a țării noastre este astăzi 
mai solidă ca oricind. Desigur, 
aceasta nu este numai rezultatul po
liticii externe eficiente, ci si al si
tuației interne foarte stabile, al sta
bilității societății iugoslave. Politica 
noastră externă și cea internă decurg 
una din cealaltă, deoarece se bazează 
pe aceleași principii, printre care, pe 
prim plan, se află egalitatea în 
drepturi a popoarelor și naționalită
ților noastre. Putem desfășura o 
politică externă eficientă numai cu 
condiția dezvoltării continue a demo
crației socialiste. Activitatea de poli
tică externă se sprijină așadar pe 
baza socială cea mai largă, clasa mun
citoare jucînd un rol determinant, 
oamenii muncii fiind făuritorii pro
priului lor destin. Diferitele supozi
ții în legătură cu viitorul Iugoslaviei 
sînt absurde. Iugoslavia va rămîne 
așa cum au construit-o națiunile si 
naționalitățile sale si asa cum o con
struiesc ele în prezent.

Un spațiu amplu din raport este 
acordat dezvoltării social-economice 
a Iugoslaviei în perioada dintre cele 
două congrese. Se arată că în ulti
mii patru ani volumul producției in
dustriale a crescut cu o treime, ast
fel încît in prezent se produce într-o 
lună tot atît cît se producea într-un 
întreg an în urmă cu trei decenii. 
Creșterea industriei ca ramură de 
bază a dezvoltării economice a fost 
însoțită in permanentă de transfor
mări pe planul introducerii tehnicii 
și tehnologiei tot mai moderne. în 
direcția unei munci tot mai califi
cate și care necesită o pregătire de 
tot mai mare specialitate. In pre
zent. Iugoslavia realizează produse 
care satisfac, prin calitatea si gama 
lor. cererile crescinde ale populației 
și. în mare măsură, cererile pieței 
externe.

Și în agricultură obținem rezulta
te remarcabile. Anul trecut, datorită 
unor randamente foarte mari, am 
obtinut recolte record la porumb, 
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, 
precum și o recoltă bogată de griu. 
In prezent, lucrătorii din agricultura 
noastră pot să producă suficiente 
produse alimentare de bază pentru 
nevoile populației și chiar o cantita
te importantă pentru export deoare
ce tara noastră dispune de condiții 
naturale favorabile dezvoltării agri
culturii. Avem, de asemenea, sufi- 

dent*  cadre capabile de lucrători și 
specialiști. în agricultură, mașini a- 
gricole bune, fabricate în tară, o a- 
grochimie dezvoltată și multe alte 
posibilități de producție în gospodă
riile noastre socializate și individu
ale.

Bune rezultate au mai fost obținute 
și într-o serie întreagă de alte acti
vități economice și sociale ca. de e- 
xemplu în construcții, turism. în 
transporturi. în domeniile învățămin- 
tului școlar, al sănătății etc. Cu pre
țul unor eforturi considerabile, mer- 
gînd uneori chiar pînă la privațiuni, 
oamenii muncii de la noi termină, 
ca să spunem așa. în fiecare zi con
strucția unor noi școli, spitale și al
tor obiective de utilitate publică, re
construiesc și construiesc șosele și 
căi ferate, precum și alte obiective 
economice.

întărirea permanentă a bazei ma
teriale — precum și faptul că nu
mărul persoanelor salariate a cres
cut în ultimii patru ani cu aproape 
850 000 — a făcut ca oamenii mun
cii să aibă o viată mai bună, mai 
îmbelșugată. Puterea de cumpărare 
a crescut aproape cu o pătrime.

în perioada care s-a scurs — ara
tă în continuare raportul — societa
tea noastră a obtinut mari succese 
șl în creșterea nivelului general al 
cunoștințelor si învătămîntului de 
specialitate al oamenilor muncii. De
vin tot mai importante locul si ro
lul muncitorilor calificați si al spe
cialiștilor. care în prezent reprezintă 
peste 60 la sută din numărul total 
al salariatilor. în unele domenii ale 
științei si în alte activități creatoare 
au fost obținute rezultate superioa
re. de mare valoare.

O dezvoltare rapidă si un progres 
multilateral se realizează in toate 
republicile și provinciile autonome. 
Aceasta le consolidează egalitatea si 
drepturile, fraternitatea și unitatea, 
contribuind totodată la dezvoltarea 
comunității noastre socialiste bazată 
pe autoconducere.

Putem fi satisfăcut! — se arată în 
continuare în raport — si de îndepli
nirea sarcinilor fundamentale trasate 
de Congresul al X-lea în ce privește 
promovarea raporturilor social-eeo- 
nomice pe baza autoconducerii. Toto-

dată. trebuie trase învățăminte din 
perioada trecută, deoarece nu au fost 
integral îndeplinite toate obiectivele 
prevăzute de Congresul al X-lea, si
tuație care se datorează faptului că 
și în această perioadă s-au comis 
greșeli, s-au repetat unele vechi 
erori. >

Criticînd unele fenomene de stag
nare în domeniul productivității 
muncii sociale, în raport se subli
niază că creșterea permanentă a 
productivității muncii este singura 
bază reală a avîntului economic in 
ansamblu, a întăririi situației mate
riale și sociale a fiecărui om în 
parte și a soluționării cu succes a 
multor probleme fundamentale ale 
dezvoltării societății. Dotarea cu 
mijloace tehnice, paralel cu existen
ta unor cadre capabile, au deschis 
toate posibilitățile pentru realizarea 
unui puternic progres în acest do
meniu. Dar noi nu am profitat de 
aceasta, ceea ce nu mai trebuie să 
ne permitem, deoarece stagnarea in 
creșterea productivității muncii de
vine o frînă pentru dezvoltarea 
noastră multilaterală continuă. în 
practica noastră cotidiană se con
stată tergiversări, sînt folosite uneori 
metode învechite. Contractele și 
acordurile comune trebuie să capete 
putere de lege. In condițiile răspun
derii integrale, aceasta trebuie să 
devină o normă generală de con
duită, lncepînd de la muncitori și 
pînă la organele Federației.

In scopul unei mai mari producti
vități a muncii se impune perfecțio
narea sistemului de repartiție după 
muncă, pentru ca acesta să devină 
stimulentul principal atît al creșterii 
productivității, cît și al unei condu
ceri mai eficace —• continuă raportul. 
Nu trebuie să tolerăm nive
larea, după cum nu trebuie să tole
răm nici acele deosebiri neesențiale, 
care, nefiind rodul unei munci co
respunzătoare, degenerează în privi
legii în detrimentul altora. Politica 
continuării investițiilor este un lucru 
bun. Totuși nu este bine că există 
cazuri de investiții nerentabile, cu 
șanse reduse de a avea asigurată 
desfacerea pe piața internă și pe cea 
externă. Nu trebuie să uităm că 
structura economiei poate fi modifi
cată eficient nu numai implantînd 
noi unităti, ci, de asemenea, reechi- 
pind, dezvoltînd și modernizînd ca
pacitățile existente. Trebuie să apre
ciem întotdeauna în mod just în ce 
caz este mai bine să mergem pe ul
tima cale și cînd trebuie să construim 
capacități noi.

Tot așa trebuie să ne îndrumăm 
consecvent eforturile pentru a asigu
ra o atitudine responsabilă față de 
muncă și față de mijloacele sociale, 
să îmbunătățim utilizarea timpului 
de muncă și să economisim resursele 
societății. O deosebită importantă au 
stimularea cunoștințelor, folosirea 
realizărilor științei și tehnicii, coor
donarea cercetărilor științifice cu ne
voile economiei naționale. Trebuie 
6ă stimulăm cît mai mult posibil 
inovațiile și raționalizările, care, mai 
ales în condițiile sistemului nostru, 
pot și trebuie să-și găsească cea mai 
largă manifestare.

O atenție deosebită a fost acorda
tă — a arătat în continuare rapor
torul — relațiilor economice cu 
străinătatea. în prezent, cea mai mare 
parte a comerțului exterior al Iugo
slaviei este legată de piața occiden
tală, dar nu întotdeauna se găsește 
înțelegerea cuvenită din partea 
partenerilor cei mai importanți, ast
fel încît deficitul în comerțul cu a- 
ceastă zonă devine aproape insupor
tabil. Trebuie extinsă cu toată aten
ția colaborarea economică cu țările 
în curs de dezvoltare, posibilitățile 
existente în această direcție fiind 
departe de epuizare.

Raportul arată că inflația repre
zintă o mare racilă, care trebuie pre- 
întîmpinată cu hotărîre, mai bine-zis 
adusă la un asemenea nivel la care 
să se asigure posibilitatea înfăptuirii 
controlului obștesc necesar asupra 
principalelor procese ale reproducției 
sociale. Lupta împotriva inflației și, 

In general, lupta pentru stabilizare 
economică trebuie să constituie o 
parte componentă a întregii activi
tăți economico-sociale. Creșterea pre
țurilor a fost frînată în anumite li
mite, reușindu-se să se evite o reac
ție in lanț a tendințelor negative. 
Șomajul continuă, însă, să rămînă o 
serioasă problemă economică, socia
lă și politică, care trebuie rezolva
tă în mod organizat și sistematic. în 
ce privește lărgirea posibilităților de 
angajare în muncă este necesar să 
se ia în considerare perspectivele ce 
se deschid pe acest plan prin poli
tica justă de transformare a agri
culturii și satului. In cursul dezvol
tării agriculturii, sarcina primordia
lă trebuie să constea și în viitor in 
dezvoltarea marii producții, de înalt 
randament, în gospodăriile socializa
te. Totodată, este necesar să se des
fășoare cu consecventă politica de ri
dicare accelerată a republicilor slab 
dezvoltate și, îndeosebi, a provinciei 
autonome Kosovo.

în capitolul referitor la sistemul 
politic al democrației socialiste, ba
zate pe autoconducere se arată că 
esența acestui sistem constă în parti
ciparea directă a oamenilor muncii, 
a cetățenilor la reglementarea tutu
ror problemelor sociale. Nu pretin
dem firește — continuă raportul — 
că in sistemul nostru totul funcțio
nează perfect, că toate problemele 
sînt practic rezolvate. Cu prilejul a- 
doptării Constituției și a Legii cu 
privire la munca asociată, precum și 
cu alte prilejuri, am spus că regle
mentarea juridică a relațiilor socia
le nu asigură prin ea însăși soluții 
gata făcute. Noi știm că aplicarea 
în practică a Constituției și a Legii 
nu va fi ușoară, că vor exista difi
cultăți, că se vor întimpină chiar re
zistente. Aceste rezistențe sînt opu
se in primul rînd de forțele biro
cratice și tehnocratice, care caută cu 
încăpățînare să-și păstreze pozițiile. 
Tocmai prin acțiunea creatoare a tu
turor oamenilor muncii vom elimina 
cu cea mai mare repeziciune lipsu
rile existente. Nu există libertate 
absolută în afara Interdependenței 
dintre oameni. Pe aceasta se bazea
ză concepția noastră privind liber
tățile și drepturile cetățeanului, prac
tica noastră în relațiile democratice 
din societate.

Democrația autoconducerii nu poa
te fi completă decît dacă între po
poare și naționalități se stabilesc re
lații democratice de egalitate. înțe
legerile dintre republicile și provin
ciile autonome au risipit multe mo
tive de discordie și multe ciocniri 
în domeniul raporturilor economice 
și politice. Cu toate acestea este ne
cesar să se depună noi eforturi pen
tru ca acordurile și înțelegeri
le dintre republici și provin
cii să fie și mai eficiente.

Raportul se ocupă, apoi, de acti
vitatea diferitelor organizații social- 
politice : Uniunea Socialistă a Po
porului Muncitor, sindicatele, orga
nizațiile de femei, de tineret, ară- 
tîndu-se că întărirea acestei activi
tăți, sub conducerea Uniunii Comu
niștilor, are o importantă excepțio
nală pentru funcționarea eficientă și 
dezvoltarea sistemului de autocondu
cere socialistă.

în actuala fază a dezvoltării so
ciale a Iugoslaviei, întreaga activi
tate a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor trebuie îndreptată spre 
problemele concrete cu care se con
fruntă oamenii muncii. Este insufi
cient ca U.S.P.M. să adopte rezolu
ții de ordin general și să adreseze 
doar apeluri verbale. Adevăratul său 
loc este acolo unde problemele sînt 
examinate și rezolvate efectiv, acolo 
unde sint abordate și luate hotărîrile, 
acolo unde se dă în mod direct lupta 
pentru aplicarea politicii stabilite. 
Trebuie să aibă loc dezbateri, pe cit 
de ample pe atît de argumentate. în 
legătură cu problemele concrete, să 
se facă auzite diversele opinii pri
vind modul de a le rezolva. Comu
niștii trebuie să ia parte la aceste 
discuții și să militeze, pe picior de 
egalitate cu ceilalți participanti. pen
tru a scoate în evidență soluțiile cele 
mai progresiste.

Pentru a putea participa cu succes 
la aceste dezbateri democratice și 
creatoare este indispensabil ca mun
citorii să fie informați în mod deta
liat asupra tuturor problemelor esen
țiale. Atunci cînd faptele sint bine 
explicate nu-i este nimănui la înde- 
mînă să apere cerințe egoiste și in
dividualiste sau să ridice probleme a 
căror rezolvare nu o îngăduie posi
bilitățile obiective.

în continuare, raportul relevă că 
au fost obținute rezultate importante 
In ce privește dezvoltarea sistemului 
de apărare general-populară și auto
apărare socială — parte integrantă a 
sistemului de autoconducere socia
listă. Forțele noastre armate._ subli
niază raportul, sînt mai pregătite ca 
oricind să facă fată oricărei even
tualități. să apere independenta, secu
ritatea și integritatea teritorială a 
țării. Imensa majoritate a populației, 
ceea ce înseamnă practic toti cetă
țenii valizi ai Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, este inclusă în 
sistemul apărării și autoapărării. 
Astăzi, oamenii muncii, cetățenii fac 
instrucție și se pregătesc în mare 
număr pentru a putea participa in 
mod direct la lupta armată. Uniunea 
Comuniștilor, forța de avangardă și 
de orientare a societății, are și în 
domeniul apărării general-populare 
și al autoapărării sociale, ca și în 
celelalte domenii, responsabilități po
litice și un fol de coeziune deosebite.

Un capitol aparte este rezervat 
dezvoltării teoriei marxiste, a știin
ței. educației și culturii, apreciin- 
du-se că gîndirea marxistă trebuie 
să cerceteze. într-o măsură mult mai 
mare, caracterul, factorii si dezvol
tarea societății socialiste, să proce
deze la analiza teoretică a tuturor 
forțelor, a tuturor relațiilor si proce
selor din societatea iugoslavă. Dez
voltînd în cadrul Uniunii Comuniști
lor o educație marxistă mai amplă 
— relevă raportul — vom crea pre
misele indispensabile pentru ca. în 
activitatea practică, comuniștii să fie 
Înarmați cu cunoștințe marxiste, pen
tru ca ei să constituie cu adevărat 
avangarda Ideologică a clasei mun
citoare. Experiența confirmă adevă
rul potrivit căruia, practicînd o largă 
deschidere fată de toate cunoștințele 
științifice progresiste, marxismul nu 
se poate dezvolta decît în procesul 
luptei permanente împotriva ideolo
giei străine, cea mai importantă for
mă a acestei lupte fiind critica teo
retică.

în ultimii ani, s-a subliniat insis
tent importanta legăturii dintre 
știință și practică. Am obtinut in 
acest domeniu primele rezultate in 
stabilirea de legături mai directe 
între unele instituții științifice și e- 
conomice. Trebuie să mergem și mai 
hotăriți pe această cale. Dar trebuie 
să mergem mai departe și să depu
nem noi eforturi pentru ca știința 
să devină o parte integrantă a prac
ticii cotidiene. Știința se va trans
forma astfel într-o importantă forță 
a dezvoltării. Pregătirea tinerilor 
talentați pentru activitatea științi
fică este o datorie importantă a so
cietății. Menirea facultăților nu con
stă doar in a oferi cunoștințe, ele 
trebuie și să-i formeze pe studenți 
pentru a soluționa problemele și, in 
general, să stimuleze activitatea lor 
creatoare. în legătură cu aceste pro
bleme, în raport se arată că în activi
tatea științifică, în activitatea cultu
rală în general mai există încă cazuri 
cînd, pornind de la interese egoiste, 
grupuri sau clanuri îngrădesc creația, 
împiedicindu-i, în special pe tinerii 
lucrători pe plan științific și cultural 
să se afirme — situații ce impun in
tensificarea luptei ideologice deschise 
în acest domeniu.

Printr-o activitate perseverentă, 
subliniază In continuare raportul, a 
fost întărită unitatea politico-ideolo- 
gică și de acțiune a Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Esența rolului 
conducător al U.C.I. constă în stimu
larea forțelor creatoare și în întări
rea spiritului de autoconducere in 
rîndul milioanelor de oameni ai mun
cii. Și în etapa actuală de dezvol
tare socialistă. Uniunea Comuniștilor 
analizează în mod critic drumul par
curs și experiența acumulată, dezvă
luie perspectivele dezvoltării sociale 
și materiale, indicînd căile și meto
dele de luptă pentru o viată tot mai 
bună a oamenilor muncii. Pretutin
deni unde exponentii autoconducerii 
adoptă hotăriri trebuie să fie pre
zentă Uniunea Comuniștilor în cali
tate de forță motrice internă a sis
temului ; ea nu trebuie să se afle 
în afara sau deasupra acesteia.

Unitatea politico-ideologică șl de 
acțiune a U.C.I., edificată pe princi
piile centralismului democratic, va fi 
și de acum înainte, a arătat raporto
rul, chezășia succeselor și victoriilor 
noastre. întărirea acestei unităti 
trebuie realizată în procesul activi
tății de zi cu zi, in îndeplinirea sar
cinilor. Numai în felul acesta vom 
putea să ne reînnolm neîntrerupt în
crederea oamenilor muncii, după cum 
însăși unitatea trebuie să fie din nou 
edificată și afirmată în fiecare nouă 
etapă. întrucît unitatea nu este o no
țiune abstractă, ci ea se dezvoltă în
tr-o interdependentă strînsă cu reg
alitatea. cu evoluția relațiilor social- 
economice. cu conjugarea în cadrul 
societății a diferitelor interese. Sin
tem o organizație revoluționară in 
care oamenii intră In mod voluntar, 
călăuziți de o orientare ideologică șl 
de dorința de a contribui personal 
la revoluție, la eliberarea omului și 
a muncii sale.

în întreaga lor activitate, comu
niștii trebuie să se caracterizeze prin 
principialitate, printr-o bună cunoaș
tere a problemelor și printr-un înalt 
nivel de cultură politică, care pre
supune răbdare și respect chiar și 
fată de alte păreri. Comuniștii tre
buie să dovedească sensibilitate fată 
de tot ceea ce se petrece în jurul 
lor. față de tot ceea ce reprezintă 
adevăratele dorințe ale oamenilor 
muncii. Privirile poporului sînt în 
mod justificat îndreptate spre comu
niști, spre ceea ce ei întreprind 
și fac. Niciodată să nu se piardă din 
vedere că de munca și comportamen
tul fiecărui comunist depinde presti
giul Uniunii Comuniștilor în ansam
blu. De aceea comunistul trebuie să 
se caracterizeze prin calități care să 
evidențieze dăruirea sa fată de clasa 
muncitoare si de valorile umane ale 
mișcării, căreia el îi aparține. El tre
buie să-și îmbogățească permanent 
profilul ideologic și moral, trebuie să 
învețe neobosit, să-și lărgească cu
noștințele. întrucît toate acestea sint 
o condiție necesară pentru o activi
tate socială rodnică.

în prezent, în Uniunea Comuniști
lor activează multi membri noi, in 
primul rînd din rîndul tineretului. Ei 
trebuie să-și însușească cunoștințele 
de bază și experiența luptei pe care 
Uniunea Comuniștilor. împreună cu 
alți oameni al muncii, a dus-o pentru 
societatea socialistă. Aceasta este o 
sarcină serioasă și complexă. Cunoaș
terea căilor și cuceririlor revoluției 
noastre reprezintă condiția înțelegerii 
profunde și a îndeplinirii sarcinilor 
sale actuale.

în activitatea lor de zi cu zi comu
niștii trebuie’să lupte pentru ca oa
menii muncii să știe că alături de 
Interesele lor proprii trebuie să aibă 
în vedere și interesele generale.

Alegerile recente de delegați și de
legații, precum și alegerile în Uniu
nea Comuniștilor și în organizațiile 
politico-obștești au arătat clar că oa
menii muncii știu cine este cel mal 
bun din rîndurile lor, cine merită în
crederea și de la cine pot aștepta cele 
mai bune rezultate. între delegații și 
membrii aleși ai diferitelor organe și 
foruri crește numărul muncitorilor 
din sfera producției materiale. Tot 
astfel crește numărul tinerilor și fe
meilor. Totuși aceasta nu corespunde 
Încă rolului și adevăratei lor contri
buții la construirea socialismului. De 
asemenea, trebuie să asigurăm în vii
tor, cu toată fermitatea și consecven
ța, în organele și organizațiile fede
rației reprezentativitatea egală și 
proporțională a cadrelor din repu
blici și ținuturile autonome.

în încheiere. în raport se arată: 
Iugoslavia socialistă, bazată pe auto
conducere și nealiniere., dispune de 
baze ferme și trainice care o în
dreptățesc să privească cu încredere 
spre viitor. Forța Iugoslaviei constă 
în eroismul și dîrzenia popoarelor si 
naționalităților sale, care s-au călit 
în decursul istoriei și au rezistat ce
lor mai grele încercări ale marelui 
război de eliberare. Forța ei constă 
în unitatea lor. în conștiința faptu
lui că in lumea de astăzi. în care 
forța nu a cedat în fata rațiunii, 
această unitate reprezintă o condiție 
nu numai a înfloririi, dar a însăși 
existentei noastre.

De aceea privim spre viitor cu în
credere și optimism. Sînt convins, a 
arătat I. B. Tito. că după acest con
gres vom întreprinde noi acțiuni și 
mai cutezătoare, vom înainta cu pași 
și mai repezi spre binele socialis
mului și fericirea oamenilor.
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SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U.

Adoptarea unor măsuri angajante și concrete 
de dezarmare - cerință imperioasă pentru 

pacea și securitatea popoarelor
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— De la trimisul special : La lu
crările sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, delegațiile state
lor participate sînt mobilizate din 
plin in efortul de definitivare a do
cumentului final. Atenția prioritară 
este acordată realizării unor acorduri 
general-acceptabile în sectoarele în 
care persistă deosebiri de poziții 
între diversele state participante, și 
anume : definirea cît mai cuprinză
toare și precisă a principiilor si prio
rităților dezarmării, convenirea unor 
măsuri concrete de dezarmare. în
deosebi de dezarmare nucleară, și 
asigurarea în acest scop a unor me-' 
canisme de negocieri democratice și 
eficiente.

Se remarcă poziția activă, spiritul 
de inițiativă, abordările constructive 
ce caracterizează eforturile majori
tății statelor participante. în princi
pal ale țărilor mici și mijlocii, in 
curs de dezvoltare si nealiniate, în 
această tendință înscriindu-se si acti
vitățile desfășurate de România. De
legația tării noastre acționează con
secvent in vederea elaborării unui 
document final cu prevederi anga- 
jante și măsuri concrete care să des
chidă o perspectivă reală inițierii 
unor progrese efective, substanțiale 
și neîntîrziate în direcția dezarmării.

Se intensifică, totodată, activitățile 
organizațiilor neguvernamentale, ale 
reprezentanților opiniei publice din 
diferite țări care se află în aceste 
zile la sediul O.N.U. cu ocazia se
siunii speciale. în cadrul unei dez
bateri din incinta Națiunilor Unite, 
la care au participat reprezentanți ai 
mișcărilor pentru pace si dezarmare 
din diferite țări, specialiști în pro
blemele dezarmării, membri ai Cen
trului O.N.U. pentru dezarmare, nu
meroși vorbitori au adresat un apel 
statelor participante la sesiune să 
dea dovadă de voință politică pentru 
a se depăși deosebirile de vederi si 
a se ajunge la un acord cît mai larg 
si mai substantial asupra marilor 
probleme ale reducerii cursei < înar
mărilor și trecerii la dezarmare. In 
același timp. în dezbateri s-a subli
niat necesitatea unor acțiuni hotărîte 
din partea organizațiilor neguverna

mentale. a opiniei publice de pretu
tindeni.

Subliniind că „problema primordia
lă a sesiunii si a statelor membre 
ale O.N.U. constă în exercitarea vo
inței politice si nu în terminologia 
ce va trebui folosită în documentul 
final. în etalarea unei tehnologii 
complicate sau în obișnuitele meca
nisme diplomatice". Alan Geyr, re
prezentant al Mișcării pentru pace 
din S.U.A.. s-a pronunțat pentru lan
sarea unei „strategii a opiniei pu
blice în cîmpul dezarmării". Este 
necesar, a continuat el. ca organiza
țiile neguvernamentale să înscrie 
problemele dezarmării în centrul ac
țiunilor lor. în scopul determinării 
guvernelor „să facă ceea ce nu au 
putut sau nu au dorit să facă pentru 
dezarmare".

La rîndul ei. Salome Nolega, re
prezentantă a Mișcării pentru pace 
din Kenya, relevînd că sesiunea spe
cială a fost inițiată de țările în curs 
de dezvoltare si nealiniate, a expri
mat preocuparea manifestată de 
aceste țări pentru obținerea unor re
zultate reale în cadrul sesiunii. Ea a 
relevat că organizațiile neguverna
mentale „trebuie să contribuie la în
lăturarea sentimentului de teamă și 
neîncredere în relațiile dintre state 
si să instaureze încrederea recipro
că. necesară pentru a se face pro
grese pe calea dezarmării".

Răspunzînd interesului viu mani
festat în rîndul mișcărilor pentru 
pace și dezarmare, reprezentanții 
Centrului O.N.U. pentru dezarmare 
s-au referit — în cadrul întîlnirilor 
organizate cu reprezentanții organi
zațiilor neguvernamentale consacra
te difuzării în rîndul cercurilor largi 
ale opiniei publice a informațiilor 
privind stadiul lucrărilor sesiunii 
speciale — si la ansamblul de ac
țiuni si măsuri concrete prezentate 
de România în cadrul sesiunii. La 
rîndul lor. reprezentanții diferitelor 
organizații neguvernamentale au evi
dențiat caracterul realist și construc
tiv al ideilor si propunerilor româ
nești. rod al concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra înfăptuirii 
dezarmării, și au subliniat contribu
ția constructivă a României socialiste 
la sesiunea specială a O.N.U.

Crearea Forumului științific european ar reprezenta
o contribuție importantă la cooperarea multilaterală 

între țările continentului
Intervenția reprezentantului romăn la reuniunea experțllor 

din țările participante la C.S.C.E.
BONN 23 (Agerpres). — Prezentînd 

poziția României în cadrul reuniunii 
experților din țările participante la 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa, care pregătește 
Forumul științific european, repre
zentantul țării noastre a declarat că 
o hotărîre a reuniunii în favoarea 
constituirii forumului ar reprezenta 
o acțiune concretă de cooperare 
multilaterală, într-un domeniu im
portant al relațiilor dintre statele 
participante — acela al științei si 
tehnologiei, în spiritul prevederilor 
Actului final al C.S.C.E.

Reprezentantul român s-a referit la 
importanța pe care România o acor
dă dezvoltării științei, aplicării în 
practica economică a rezultatelor a- 
cesteia, a evidențiat preocupările 
tării noastre pentru dezvoltarea ști
inței și tehnologiei, dorința României 
de a coopera in aceste domenii cu 
toate țările participante la C.S.C.E., 
dorință care s-a materializat în în
cheierea de acorduri, contracte și în

țelegeri de cooperare științifică între 
țara noastră și alte state.

Referindu-se la obiectivele ce ar 
trebui să stea în atenția Forumului 
științific european, reprezentantul ro
mân a subliniat că acesta ar trebui 
să asigure examinarea problemelor 
urgente și de interes comun ce se ri
dică în domeniul științei, în scopul 
stimulării cooperării în acest dome
niu, să favorizeze accesul tuturor 
țărilor — și in primul rînd al celor 
în curs de dezvoltare — la cunoștin
țele și rezultatele științei și tehnolo
giei moderne, precum și transferul 
unor astfel de rezultate, schimbul de 
experiență și informații, dezvoltarea 
cooperării bilaterale și multilaterale 
în domeniul științei și tehnicii. în 
acest scop, forumul științific ar tre
bui să fie conceput sub forma unor 
reuniuni periodice ale oamenilor de 
știință și altor specialiști din țările 
semnatare ale Actului final, în ca
drul cărora să fie formulate concluzii 
și recomandări asupra unor teme 
concrete de cooperare.

AFRICA AUSTRALA
• Acțiuni agresive ale rasiștilor de la Pretoria împotriva R.P. 

Angola • Declarațiile lui Joshua Nkomo
LUANDA 23 (Agerpres). — Un co

municat al Ministerului Apărării 
al Angolei, dat publicității la 
Luanda, a făcut cunoscut că re
gimul rasist sud-african pregă
tește noi acte agresive împo
triva Republicii Populare Angola. 
Comunicatul relevă că la 12 iunie 
trupe ale regimului de la Pretoria, 
care acționează în Namibia, au pă
truns pe teritoriul angolez, în pro
vincia Kunene. Această agresiune a 
trupelor sud-africane a fost preceda
tă de violări ale spațiului aerian al 
R.P. Angola și de raiduri ale aviației 
militare a regimului de la Pretoria.

COPENHAGA 23 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă des
fășurate, joi. la Copenhaga. Joshua 
Nkomo. copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a declarat că 
lupta patrioților rhodesieni nu re
prezintă un „război rasist". Noi 
luptăm în Rhodesia pentru a elibera 
fosta colonie britanică de sub asu

prirea unui „regim fascist", a subli
niat el.

Joshua Nkomo a afirmat. ț totodată, 
că, după ce Frontul Patriotic va ob
ține victoria — „într-un interval cu
prins între 6 si 12 luni" — în Zim
babwe vor fi organizate alegeri ge
nerale, la care vor participa toți 
locuitorii, indiferent de rasă. pe 
principiul. „un om — un vot", pen
tru a decide asupra viitorului politic 
al tării.

La Geneva a fost dat publicității pro
iectul ordinii de zi a Conferinței mon
diale de luptă contra rasismului, care 
se va desfășura la Palatul Națiunilor 
în perioada 14—25 august. Potrivit 
documentului, reuniunea urmează 
„să identifice mijloacele și măsurile 
concrete vizînd eliminarea completă 
a rasismului". Este vorba, în primul 
rînd, de „sprijinul și ajutorul acor
dat popoarelor și mișcărilor ce luptă 
împotriva colonialismului, rasismu
lui, discriminării rasiale și aparthei
dului".

Cursul ascendent al relațiilor 
româno-elvetiene

Comunicat privind vizita oficiala a ministrului afacerilor 
externe al României în Elveția

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, a efectuat o vizită oficială 
în Elveția la invitația consilierului 
federal Pierre Aubert, șeful Depar
tamentului Politic Federal al Confe
derației Elvețiene, în perioada 22—23 
iunie 1978.

în cursul vizitei, ministrul român 
al afacerilor externe a fost primit de 
Willi Ritschard, președintele Confe
derației Elvețiene, căruia i-a trans
mis din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de prietenie și 
urări de sănătate, precum și dorin
ța de dezvoltare, pe mai departe, a 
relațiilor de prietenie și de coope
rare dintre cele două țări. La rîndul 
său, președintele Confederației a ru
gat pe ministrul român al afacerilor 
externe să prezinte președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de stimă, urări de sănătate și succes 
în .activitatea sa. de prosperitate și 
fericire poporului român.

Cei doi miniștri de externe au fă
cut un schimb de păreri asupra e- 
voluției relațiilor dintre cele două 
țări, precum și cu privire la diverse 
probleme internaționale de interes 
comun.

Ei au constatat cu satisfacție că 
relațiile dintre România și Elveția 
se dezvoltă într-un spirit de priete
nie și înțelegere reciprocă, iar vizi
ta ministrului român al afacerilor 
externe constituie o contribuție la 
întărirea pe mai departe a acestor 
relații.

în acest cadru s-a exprimat satis
facția pentru intensificarea schimbu
rilor economice și comerciale dintre 
cele două țări și s-a subliniat rolul 
acordului economic din 1972 și al 
Comisiei mixte. S-a relevat, totoda
tă, că se dezvoltă fructuos pentru 
ambele părți cooperarea bilaterală 
în domeniul științific, tehnologic și 
cultural.

Cei doi miniștri s-au declarat de 
acord în legătură cu necesitatea de 
a se da un nou impuls cooperării bi
laterale în diferite domenii, avînd 
în vedere avantajele pe care această 
colaborare le prezintă pentru ambele 
țări. în acest spirit, ei au convenit 
să caute soluții pentru toate proble
mele concrete pe care le ridică dez
voltarea relațiilor bilaterale. în toa
te domeniile, în conformitate cu pre
vederile Actului final de la Helsin
ki. Dezvoltarea în acest sens a co
operării și înțelegerii reciproce co-

respunde, în același timp. Intereselor 
celor două țări, precum si cauzei 
securității și păcii în Europa.

Cei doi miniștri au examinat sl- 
“tuația de pe continentul european în 
urma reuniunii de la Belgrad a Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa. Ei au considerat că 
este necesar să se realizeze o pregă
tire corespunzătoare a reuniunii de la 
Madrid, din noiembrie 1980. în sco
pul aprofundării și consolidării pro
cesului deschis de Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa. în 
acest context, ei au insistat asupra 
necesității traducerii în viață a tu
turor prevederilor Actului final, 
semnat la cel mai înalt nivel de că
tre reprezentanții celor 35 state par
ticipante la conferință și care con
stituie un cod de conduită menit să 
promoveze un nou tip de relații între 
state în Europa. Ei au evocat, de 
asemenea, importanța întîlnirilor de 
experți stabilite de către reuniunea 
de la Belgrad.

Cei doi miniștri au relevat, totoda
tă, importanța pe care o acordă con
tinuării eforturilor în vederea instau
rării unor relații economice interna
ționale mai juste și mai echitabile, 
menite să conducă îndeosebi la eli
minarea subdezvoltării și la redu
cerea decalajului dintre țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate.

Cei doi miniștri au subliniat inte
resul deosebit pe care îl acordă pro
blemelor dezarmării și îndeosebi ac
tualei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, precum și definirii cadrului 
instituțional de negocieri care să fie 
creat pe baza propunerilor prezenta
te de către statele participante. Ei 
s-au pronunțat pentru măsuri realis
te și concrete în domeniul dezarmă
rii, și în primul rînd al dezarmării 
nucleare.

Cei doi miniștri au avut, totodată, 
un schimb de vederi asupra situa
țiilor conflictuale care amenință 
pacea în lume. Ei au subliniat nece
sitatea soluționării acestor probleme 
pe calea negocierilor, cu participarea 
directă a părților interesate, fără a- 
mestec din afară.

La încheierea convorbirilor, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România a mulțumit șefu
lui Departamentului Politic Federal 
pentru ospitalitate și l-a invitat să 
efectueze o vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

PEKIN

Tovarășul Den Siao-pin l-a primit pe ambasadorul României
PEKIN 23 (Agerpres). — Tovară

șul Den Siao-pin. vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, a primit pe 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României la Pekin, în legătură cu 
încheiere! misiunii sale în R.P. Chi
neză.

în timpul Întrevederii, vicepre
ședintele Den Siao-pin a reliefat re
lațiile de prietenie și colaborare care 
s-au statornicit între cele două 
partide, țări și popoare, care au cu
noscut o dezvoltare ascendentă, pe 
toate planurile. Vizita întreprinsă re
cent în R.P. Chineză de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și convorbirile avute cu 
conducerea de partid și de stat a

R.P. Chineze — s-a subliniat — vor 
da noi dimensiuni relațiilor bilate
rale româno-chineze.

Den Siao-pin a reafirmat hotărîrea 
conducerii R.P. Chineze de a acționa 
în continuare pentru lărgirea cola
borării dintre China și România pe 
plan politic, economico-comercial, 
tehnico-științific și în alte domenii, 
pentru cunoașterea mai bună a ex
perienței reciproce și a metodelor 
folosite în construcția socialistă, 
pentru accelerarea ritmurilor de dez
voltare economico-socială în cele 
două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

La primire a fost, de asemenea, 
prezent Iu Gian, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R.P. 
Chineze.

Șeful delegației economice române primit 
de președintele și de premierul Israelului

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Israelului. Yitzhak Navon, 
a primit pe Petre Blajovici. ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, aflat 
într-o vizită. în fruntea unei dele
gații a acestui minister.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. ministrul român a trans
mis președintelui Yitzhak Navon și 
soției sale urări de sănătate si feri
cire personală, de pace și prosperi
tate pentru poporul israelian.

Mulțumind, șeful statului israelian 
l-a rugat pe tovarășul Petre Blajo
vici să transmită președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. si tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai cordiale urări de 
sănătate, precum și de noi succese 
poporului român pe calea dezvoltării 
multilaterale a tării noastre, a ridi
cării continue a nivelului său de 
viată.

Yitzhak Navon a dat o înaltă apre
ciere politicii active de pace sl coo
perare a României socialiste, contri
buției personale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la statornicirea unor ra
porturi noi. democratice în lume, la 
dezvoltarea colaborării si înțelegerii 
între toate țările si popoarele, de

stingere a focarelor de încordare si 
conflict din diferite părți ale lumii. 
Această politică — a spus șeful sta
tului israelian — îsi găsește o ex
presie elocventă în eforturile neobo
site ale președintelui României pen
tru soluționarea pașnică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, politică 
care se bucură de o deosebită apre
ciere din partea poporului israelian.

★
Petre Blajovici a fost primit, de 

asemenea, de primul ministru Me- 
nahem Begin, care și-a exprimat sa
tisfacția pentru extinderea relațiilor 
româno-israeliene. a legăturilor în 
domeniul economic. în interesul am
belor țări si popoare, al cauzei păcii 
și destinderii in lume.

Primul ministru israelian a evocat 
cu căldură vizita pe care a făcut-o 
în tara noastră. în lima august 1977, 
si convorbirile pe care le-a avut cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Schimbul de păreri cu șeful sta
tului român, personalitate proemi
nentă a vieții internaționale — a spus 
Menahem Begin — a avut o mare 
importantă pentru Intensificarea efor
turilor vizînd negocierea unei regle
mentări pașnice în Orientul Mijlociu.

La ambele primiri a fost prezent 
ambasadorul român în Israel, Ion 
Covaci.

agențiile de presă transmit:
Acorduri sovieto-turce.vi- 

neri. la Moscova, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
Aleksei Kosighin, și primul ministru 
al Turciei. Biilent Ecevit. au semnat 
documentul politic privind princi
piile colaborării de bună vecinătate 
și prietenești dintre U.R.S.S. și 
Turcia. Totodată, miniștrii de exter
ne ai celor două țări au semnat acor
dul privind delimitarea platoului 
continental între U.R.S.S. si Turcia 
în Marea Neagră, precum si un 
program de schimburi culturale si 
științifice.

La Varșovia • avut loc cea 
de-a X-a ședință a Consfătuirii con
ducătorilor organelor pentru prețuri 
din țările membre ale C.A.E.R. La 
ședință au fost examinate probleme 
referitoare la metodologiile de for
mare a prețurilor interne în țările 
membre ale C.A.E.R. și a fost adop
tat planul de lucru al consfătuirii 
pe anii 1978—1980. Ședința s-a des
fășurat într-o atmosferă de lucru, to
vărășească, in spiritul înțelegerii 
reciproce.

BELGRAD

Congresul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și-a încheiat lucrările

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. vineri și-a încheiat lucră
rile, la Belgrad, cel de-al XI-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia — eveniment de deosebi
tă importantă în viata comuniștilor, 
a popoarelor Iugoslaviei vecine și 
prietene. în ședința plenară care a 
avut loc în cursul dimineții au fost 
prezentate și adoptate sintezele dez
baterilor desfășurate în cele sase co
misii de lucru ale congresului, avînd 
ca jalon de bază ideile cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul Io- 
sip Broz Tito.

A luat apoi cuvîntul Stane Dolanț, 
secretarul Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. care a 
prezentat raportul cu privire la cele 
două rezoluții ale congresului : „Ro
lul și sarcinile U.C.I. în lupta pen
tru dezvoltarea autoconducerii socia
liste. pentru progresul material și 
social al țării" și „Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia în lupta pen
tru pace, colaborare internațională 
echitabilă și socialism în întreaga 
lume". Rezoluțiile au fost aprobate în 
unanimitate de participantii la con
gres.

în aceeași ședință a fost prezentat 
un raport cu privire la modificările 
și amendamentele la Statutul U.C.I. 
propuse spre aprobare congresului. 
Aceste modificări au fost dezbătute 
public în perioada premergătoare 
congresului, ele exprimând preocu
parea pentru creșterea rolului orga
nizațiilor U.C.I. în noua etapă de 
dezvoltare socialistă a Iugoslaviei, 
pentru adaptarea metodelor de acti
vitate la transformările importante 
intervenite în viata politică si socială 
a tării. Amendamentele la statut au 
fost adoptate în unanimitate.

în cuvîntul său în cadrul ședinței, 
Petar Stambolici, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I.. a arătat că. ex- 
primind voința întregului partid. 
Congresul al XI-lea al U.C.I. con
firmă hotărîrea adoptată la congresul 
precedent privind alegerea ne timp 
nelimitat a tovarășului Iosip Broz 
Tito ca președinte al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Aducînd un 
vibrant omagiu președintelui Tito. 
care de peste 40 de ani se află în 
fruntea partidului, vorbitorul a rele
vat că toate realizările istorice ale 
popoarelor Iugoslaviei obținute în a- 
ceastă perioadă sînt legate de acti
vitatea sa de mare conducător atașat 
profund cauzei revoluției. El a evocat, 
de asemenea, activitatea prodigioasă 
a președintelui Tito pe plan interna
țional în slujba idealurilor păcii, pro
gresului si socialismului.

în încheierea lucrărilor congresu
lui a luat cuvîntul președintele Iosip 
Broz Tito. Mulțumind delegaților 
pentru reconfirmarea sa în funcția 
de președinte al U.C.I. pe termen 
nelimitat, Iosip Broz Tito a arătat : 
„Congresul al XI-lea va avea, fără 
îndoială, o mare importanță în viața 
politico-socială a Iugoslaviei. El a 
confirmat în mod elocvent unitatea 
de vederi în probleme fundamentale

ale dezvoltării viitoare a țării, a de
monstrat că poporul nostru are în
credere In U.C.I.". Trecînd în revis
tă principalele sarcini ce revin U.C.I. 
în perioada următoare, tovarășul 
Tito a cerut să se treacă în mod 
ferm la transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor congresului, deoarece acest 
înalt forum al comuniștilor iugoslavi 
trebuie să fie un congres al acțiunii. 
El a subliniat, totodată, necesitatea 
de a se întări pe mai departe auto- 
conducerea în toate domeniile de ac
tivitate, de a se acționa în strînsă u- 
nitate pentru progresul construcției 
socialiste, spre binele popoarelor Iu
goslaviei, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Cuvîntul de Încheiere rostit de 
tovarășul Iosip Broz Tito este sub
liniat în repetate rînduri prin aplau
ze îndelungi de către participanții la 
congres. în sală răsună vechi cîntece 
revoluționare, evocînd momente ale 
luptelor de partizani, fapte eroice 
din marea bătălie dusă, sub condu
cerea comuniștilor, pentru libertate 
și independență, pentru o viață nouă 
pe pămîntul Iugoslaviei.

Participanții la congres au ales 
noul Comitet Central, format din 165 
membri.

în prima sa ședință, prezidată de 
președintele Iosip Broz Tito, noul 
Comitet Central al U.C.I. a ales 
15 membri ai Prezidiului C.C. 
Președinții Comitetelor Centrale ale 
Uniunii Comuniștilor din cele șase 
republici iugoslave și președinții co
mitetelor provinciale ale celor două 
provincii autonome sînt, în virtutea 
funcției lor, membri ai Prezidiului 
C.C.

Președintele U.C.I., I. B. Tito, este, 
de asemenea, membru al Prezidiului 
C.C. Din noul Prezidiu fac parte 
24 de membri : Vladimir Bakaricl, 
Stane Dolanț, Stevan Doronski, Du- 
șan Dragosavaț, Veselin Giuranovici, 
Aleksandar Grlicikov, Fadil Hodja, 
Nikola Liubicici, Edvard Kardeli, 
Lazar Kolișevski, Țvietin Miatovici, 
Branko Mikulici, Miloș Minici, Petar 
Stambolici, Vidoie Jarkovici, Du- 
șan Alimpici, Mahmut Bakali, An- 
ghel Cemerskl, Milka Planinț, Frân
te Popit, Voio Srzentici, Nikola Sto- 
ianovici și Tihomir Vlașkalici.

Secretar al Prezidiului U.C.I. a fost 
ales Stane Dolanț.

De asemenea. Prezidiul a ales — 
dintre membrii C.C. al U.C.I. — nouă 
secretari în Comitetul său Executiv.

★
Președintele Iosip Broz Tito a ofe

rit o recepție. în saloanele Consiliu
lui Executiv Federal. în onoarea dele
gațiilor străine participante la Congre
sul al XI-lea al U.C.I.

A fost prezentă delegația Partldu- 
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Dumitru ȚINU
Belgrad

Întrevedere a delegației P. C. R.
Delegația Partidului Comunist Ro

mân, condusă de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările Congresului 
al XI-lea al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a fost primită de Dra- 
goslav Markovici, președintele Adu
nării R.S.F.I. A participat Raif Diz- 
darevici, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Bosnia și Herțe- 
govina.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la evo
luția mereu ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre

România șl Iugoslavia, dintre po
poarele celor două țări. A fost ex
primată satisfacția pentru rezultatele 
repurtate în dezvoltarea colaborării 
pe multiple planuri ale construcției 
socialiste, evidențiindu-se dorința 
comună de a amplifica și adinei a- 
ceste bune relații în avantajul ambe
lor popoare, în conformitate cu în
țelegerile/ convenite cu ocazia con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

După întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, delegația P.C.R. a fost 
reținută la un dejun prietenesc.

Ambasadorul României în liban și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

BEIRUT 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Liban, Elias Sar
kis. a primit pe Florea Chițu, noul 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise un cordial me
saj de prietenie. împreună cu cele 
mai bung urări de bace si prosperi
tate poporului libanez, de sănătate 
Si fericire personală președintelui 
Elias Sarkis.

Mulțumind pentru mesajul și ură
rile adresate, președintele Republicii 
Liban a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia sincere urări de fericire perso
nală. de progres si prosperitate pen
tru poporul român.

Cu acest prilej, președintele Elias 
Sarkis a exprimat aprecieri elogioa
se fată de personalitatea eminentă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, față 
de eforturile constructive si utile pe 
care președintele României le face 
pentru găsirea unei soluții juste și 
durabile problemelor din Orientul 
Mijlociu.

Președintele Republicii Liban a a- 
preciat în mod deosebit sprijinul pre
țios pe care România îl acordă ță
rilor arabe în lupta lor pentru rea
lizarea aspirațiilor lor naționale.

Președintele Elias Sarkis a urat 
ambasadorului român succese în în
deplinirea misiunii sale si l-a asigu
rat de sprijinul său deplin si al gu
vernului libanez.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

delegație condusă de Nicolae Cor- 
neanu, arhiepiscop al Timișoarei și 
Caransebeșului, mitropolitul Bana
tului.

Sentința în procesul 
teroriștilor la Torino

în editura „Molodaia Gvardia" 
din Moscova a apărut recent o 
culegere de proză intitulată 
„Povestiri românești'". Volumul 
cuprinde lucrări aparținind unui 
număr de 30 de autori români 
contemporani, printre care Eu
gen Barbu, Fănuș Neagu, Ion 
Lăncrănjan, Stefan Bănulescu, 
h n Băieșu, Teodor Mazilu, Pe
tre Sălcudeanu. Mircea Radu 
Iacoban, Sută Andras, Hans 
Liebhardt. Culegerea, editată in
tr-un tiraj de 100 000 exem
plare, face parte dintr-o serie de 
15 volume care vor alcătui co
lecția „Biblioteca de literatură 
a Republicii Socialiste România".

Primarul comunist al ora-
șului Napoli a fost reales, vineri,
în această funcție. Alături de Mau
rizio Valenzi au fost, de asemenea, 
realeși cei 19 membri ai „juntei mu
nicipale" (organul executiv pe plan 
local). Gruparea majoritară, de stin

gă, este sprijinită, în prezent, la Na
poli, de democrat-creștini ca urma
re a unui acord realizat între repre
zentanții partidelor comunist, socia
list și republican, pe de o parte, și 
P.D.C.

Primul ministru al Repu
blicii Populare Angola, Lopo 
do Nascimento, l-a primit pe Donald 
McHenry, ambasadorul adjunct al 
Statelor Unite la O.N.U., conducăto
rul primei delegații guvernamentale 
americane care întreprinde o vizită 
oficială la Luanda. Agențiile de pre
să informează că au fost examinate 
o serie de probleme privind evolu
ția situației de pe continentul african.

Adunare pentru pace.Ija 
Praga s-au deschis lucrările celei 
de-a V-a Adunări generale a Confe
rinței creștine pentru pace. La lu
crări participă peste 500 de delegați, 
oaspeți și observatori din aproape 
100 de țări. Din partea cultelor din 
România — membre ale Conferinței 
creștine pentru pace — participă o

Convorbiri 
guineeze. Orice

egipteano-
reglementare a

situației din Orientul Mijlociu este 
subordonată retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967 și 
restabilirii drepturilor legitime ale 
poporului palestinian — se arată in 
Comunicatul comun dat publicității 
la sfîrșitul convorbirilor dintre pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
și președintele Guineei. Ahmed Se- 
kou Toure. Cei doi președinți — pre
cizează comunicatul — și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu si

ROMA 23 (Agerpres). — Tribunalul 
din Torino a pronunțat vineri după- 
amiază sentința în procesul intentat 
unui grup de 46 membri ai grupării 
teroriste autointitulate „Brigăzile 
roșii", grupare care s-a făcut vino
vată și de răpirea și asasinarea fos
tului lider al P.D.C., Aldo Moro.

Cele mai mari pedepse — 15 ani 
închisoare — au fost pronunțate îm
potriva lui Renato Curcio, șeful „is
toric" al organizației, si a lui Pietro 
Bassi. Tribunalul a condamnat la 
14 ani și jumătate pe Alberto Fran- 
ceschini. considerat mina dreaptă a

tuația din Cornul Africii șl s-au de
clarat pentru o reglementare pe cale 
pașnică a oricărui diferend interafri-
can, prin intermediul Organizației 
Unității Africane (O.U.A.).

Program energetic. Pre- 
ședintele Jimmy Carter a avut la 
Casa Albă o întrevedere cu un grup 
de congresmeni, cu care prilej a 
subliniat din nou urgența adoptării 
programului său energetic, aflat in 
dezbaterea forului legislativ de peste 
un an.

lui Curcio, și la 13 ani pe Maurizio 
Ferrari.

*
atentat terorist s-a 
după-amiază, la Po-

Un nou 
produs, joi 
migliano d’Arco, în apropiere de Na
poli. Salvatore Napoli, tehnician la 
uzina producătoare de autovehicule 
„Alfa-Sud", a fost rănit cu cinci 
focuri de armă de două persoane 
care au tras asupra sa dintr-un auto
mobil. Ulterior, printr-o chemare 
telefonică la ziarul napolitan „II 
Mattino", autori ai atentatului s-au 
declarat membrii grupării teroriste 
autointitulate „Escadroanele armate 
muncitorești".

REUNIUNEA O.S.A.

Critici la adresa practicilor 
protecționiste din relațiile 

interamericane
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

La Washington continuă lucrările 
sesiunii anuale a Organizației State
lor Americane (O.S.A.), la care par
ticipă miniștrii de externe din cele 
26 de țări membre. Agenda dezbate
rilor cuprinde analizarea situației e- 
conomice a țărilor latino-americane, 
precum și stadiul și perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor comerciale 
dintre acestea și S.U.A.

în. intervenția sa în cadrul lucră
rilor, ministrul afacerilor externe al 
Braziliei, Antonio Azeredo da Silvei
ra. s-a referit la o anumită recrudes
cență a protecționismului comercial 
din partea S.U.A. și a afirmat că 
este serios preocupat de riscul grav 
al credibilității sistemului interame- 
rican, ca urmare a eșecului O.S.A. de 
a rezolva problemele economice din 
emisfera vestică. El a subliniat că 
renașterea protecționismului ameri
can este permisă de însăși legea 
S.U.A. asupra comerțului exterior, 
din 1974, care are efecte serioase 
pentru economiile țărilor de pe con
tinentul latino-american. El a subli
niat că, in timp ce S.U.A. constituie 
cel mai important exportator către 
țările latino-americane și, implicit, 
către Brazilia, guvernul american fo
losește, în același timp. Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) pentru promovarea expor
turilor sale și invocă legea mențio
nată pentru limitarea importurilor.

La rîndul său, ministrul de exter
ne al Columbiei, Indalecio Lievano, 
și-a exprimat regretul că O.S.A. a 
devenit un instrument unilateral al 
S.U.A. și a denunțat, de asemenea, 
reapariția protecționismului comer
cial american, care afectează negativ 
toate țările latino-americane, relatea
ză agenția United Press International.

DE PRETUTINDENI
• O HARTĂ A RE

SURSELOR DE APA 
SUBTERANE existente sub 
deșerturile șl semideșerturile 
R.S.S. Kazahe a fost elaborată 
de către specialiștii din Kazah- 
stan. Potrivit estimărilor lor, 
subsolul republicii ascunde 
„mări" cu o suprafață totală de 
1,8 milioane kmp, însumînd un 
volum de 7,3 bilioane mc de 
apă. Aproape jumătate din cen
trele industriale ale Kazahsta- 
nulul sînt alimentate In prezent 
cu apă provenită din aceste re
zervoare. S-au amenajat peste 
50 de „oaze de verdeață", unde 
se recoltează anual zeci de mii 
de tone de furaje. în jurul lor 
au putut fi readuse la viață mii 
de hectare de pășuni. Harta 
resurselor de apă subterane ale 
Kazahstanului, remarcă specia
liștii, va permite utilizarea cu 
eficiență sporită a mărilor aflate 
în subsolul deserturilor. Se 
scontează, în urma forajelor de 
probă, pe furnizarea unei im
presionante cantități de apă 
din rezervoarele naturale loca
le, calculate la un debit de pînă 
la 2 000 de metri cubi pe se
cundă.

• IMOBIL ÎNCĂLZIT 
CU ENERGIE SOLARĂ, 
în localitatea franceză Bour- 
goin-Jallieu a fost inaugurat un 
„imobil solar" experimental. 
„Laboratorul solar", care con
stituie o premieră pentru Franța, 
va fi locuit de 12 familii ce vor 
ocupa cele trei etaje ale clădi
rii. încălzirea imobilului și apa 
caldă sînt furnizate integral de 
energia solară prin intermediul 
unei instalații de captare ce 
ocupă o suprafață de 300 metri 
pătrați. Cu toate acestea, clădi
rea a fost prevăzută și cu o in
stalație suplimentară de încăl
zire, care va funcționa, eventual, 
în perioadele deosebit de reci.

Imobilul-laborator a fost re
alizat în scopul unei mai bune 
cunoașteri a performantelor în
călzirii solare pentru clădirile în 
care locuiesc un număr mai 
mare de persoane, astfel încît, 
dacă sistemul funcționează sa
tisfăcător, să poată fi extins pe 
viitor.

• „A FOST ODATĂ 
CUPA MONDIALĂ"
titlul unui volum apărut la Pa
ris, cu ocazia campionatului în 
curs de desfășurare la Buenos 
Aires. Cartea face un istoric al 
tuturor edițiilor campionatului 
mondial, începînd cu cea de la 
Montevideo, din 1930. între al
tele, autorul — ziaristul sportiv 
Raymond Pittet, martor al tu
turor campionatelor de pînă 
acum — amintește că eroul pri
mei ediții, centrul înaintaș 
Uruguayan Castro, grație căruia 
echipa sa a învins in finală pe 
Argentina (cu 4—2), era invalid, 
lipsindu-i o mină. Aceasta însă 
nu l-a împiedicat să contribuie 
în mod hotăritor la victoria 
echipei sale și, în plus, să-1 facă 
și knock-out în cursul unei cioc
niri pe portarul echipei argen- 
tiniene, Botasso...

• VIGOARE ARTISTI
CĂ. La Nisa se va desfășura, 
între 6 și 16 iulie, cea de-a 5-a 
Mare paradă a jazului, la 
care vor participa 250 dintre cei 
mai celebri jazmeni din lume, 
în cadrul unui uriaș concert 
improvizat („jam-session"), par- 
ticipanții vor aduce un omagiu 
celebrului pianist Lionel Hamp
ton, pentru 50 de ani de carieră. 
Printre cei care vor participa 
la această paradă se numără 
Eubie Blake, veteranul pianiști
lor de jaz, care, la vîrsta de 95 
de ani, continuă să cînte la pian 
în fiecare zi, în cadrul unei 
cunoscute orchestre.

• ABUZUL DE ȚIGĂRI 
Șl INFARCTUL. Trei sfer- 
turi din numărul femeilor în 
virstă de peste 50 de ani care 
nu au nici o predispoziție către 
atacuri cardiace devin totuși 
victimele infarctului miocardic 
deoarece fumează. Această afir
mație a fost făcută recent de 
un grup de cercetători de la 
Universitatea din Boston într-un 
articol publicat în „New England 
Journal of Medicine". Studiul 
consemnează că numărul atacu
rilor cardiace Ia femeile care 
fumează are toate șansele să 
crească datorită dublării în 
cursul ultimilor 10 ani a tinere
lor fumătoare. Cercetătorii apre
ciază că femeile sub 50 de ani 
care fumează în medie 35 de 
țigări pe zi au de 20 de ori 
mai multe șanse să cadă victime 
ale unei crize cardiace decît ne
fumătoarele. Riscul unui infarct 
scade însă direct proporțional 
cu reducerea numărului de ți
gări consumate zilnic.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. In localita- 
tea cipriotă Kouklia, lîngă 
Pafos, au fost descoperite peste 
3 000 de fragmente de teracotă 
din epoca arhaică și clasică în 
timpul săpăturilor efectuate în 
apropierea fostului sanctuar al 
zeiței Afrodita. între aceste 
piese figurează mici statuete 
cilindrice, dar și statui repre- 
zentind persoane în mărime na
turală, lucrate cu o deosebită 
măiestrie. Multe dintre aceste 
fragmente păstrează, în condi
ții bune, decorațiunile policro
me originale.

• MIJLOC DE CO
MUNICARE. Un aparat cu 
ajutorul căruia persoanele lip
site de darul vorbirii pot comu
nica cu cei din jurul lor a fost 
pus la punct de către specia
liști finlandezi. Persoana poate 
alege din bagajul de cuvinte 
cu care este programat apara
tul pe acelea pe care ar dori 
să le spună, iar în momentul 
apăsării unui buton, ele sînt 
redate de aparatul respectiv 
printr-un microfon. Singurul 
dezavantaj al aparatului se pare 
că îl constituie prețul său deo
camdată foarte ridicat.
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