
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 11119 Duminică 21 mai 1978 6 PAGINI - 30 BANI

Un nou moment de însemnătate deosebită în cronica relațiilor prietenești, tradiționale,

Cu rezultate rodnice, care deschid noi 
perspective relațiilor de prietenie și conlucrării 
tovărășești dintre cele două partide și popoare, 
înscriindu-se ca o contribuție importantă la 
cauza socialismului, păcii și progresului in lume

Ieri s-a încheiat vizita 
tovarășului Nicnlae Ceausescu

de solidaritate și colaborare dintre popoarele român și coreean

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA 

POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ
Populația Phenianului a făcut o strălucită primire solilor poporului român

în Republica Populară Chineză

O caldă si entuziastă primire au 
făcut locuitorii capitalei R.P.D. Co
reene, Phenian, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, care, 
începind de simbătă. 20 mai. în
treprinde o vizită oficială de prie
tenie in această tară, la invitația to
varășului Kim Ir Sen. secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Este cea de-a doua etapă a vizitei 
pe care președintele României o în
treprinde în târî socialiste din Asia.

Intimpinindu-1 cu sentimente de 
profundă prietenie, de bucurie caldă, 
vibrantă, locuitorii orașului și-au ex
primat convingător si entuziast sa
tisfacția deosebită față de vizita con
ducătorului partidului si statului nos
tru in R.P.D. Coreeană, față de noua 
intilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Kim Ir Sen. eveniment 
de o importantă deosebită si profun
dă semnificație in evoluția ascenden
tă a relațiilor de prietenie si solida
ritate militantă dintre cele două 
partide si state frățești, in avanta
jul celor două popoare ale noastre, 
al progresului și bunăstării lor. al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii, a cooperării și înțelegerii in 
întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însotit in această vizită' de tovarășa 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po-
(Continuare în pag. a II-a)

Plecarea din Pekin

Recepție oferită în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu de tovarășul Kim Ir Sen și tovarășa Kim Săng E

Simbătă. 20 mai. a luat sfîrșit vi
zita oficială de prietenie in Repu
blica Populară Chineză a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele’ Republicii Socialiste Româ
nia. făcută ia invitația tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, vizită 
ale cărei rezultate deosebit de fruc
tuoase reprezintă un moment remar
cabil pentru întărirea legăturilor 
dintre. partidele si popoarele celor 
două țări, pentru extinderea conlu
crării româno-chineze.

Se poate spune că vizita tovarășu
lui Nicolae Ceausescu a reprezentat 
un eveniment istoric în cronica re
lațiilor de prietenie româno-chineze.

In această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
insotit de tovarășa Elena Ceaușescu. 
membru al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R.. de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice Internatio
nale. Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei.

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Mușat. secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Pungan. membru al C.C. al 
P.C.R., ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, șef al
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ACORD
intre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Chineză privind colaborarea economică 

și tehnică pe termen lung
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Tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, și tovarășa Kim 
Sing E au oferit, simbătă seara, o 
recepție oficială in onoarea tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Comei 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale. Dumi

tru Popescul membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan. Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Vasile Mustit, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru ai C.C. al P.C.R.. ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui republicii, pre
cum si Dumitru Popa, ambasadorul 
României la Phenian.

Au participat Li Giong Ok. mem
bru al Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene, general

de armată O Gin U. membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C., ministrul forțelor armate 
populare, general de armată Se Cer, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C., șeful Direcției ge
nerale politice a armatei. Ke 
In Te. membru al Comitetului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ, 
Kim Yong Nam. membru supleant 
al Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.C., Hă Dam. membru 
supleant al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C.. vicepremieir al Con
siliului Administrativ, ministrul afa
cerilor externe. Kong Jih Tae, mem
bru al C.C. al P.M.C.. vicepremier al

Consiliului Administrativ, alti tova
răși din conducerea de partid si de 
stat a R.P.D. Coreene.

Au luat parte șefii misiunilor diplo
matice la Phenian.

Recepția s-a desfășurat în marea 
sală a Palatului Kimsusan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen. tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E 
sint intimpinați. in acordurile unui

0 delegație de partid si de stat a Republicii Socialiste 
România va face o vizită oficială de prietenie

in Kampuchia Democrată
O delegație de partid și de stat a 

Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, la 
invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Kampuchia și

a Guvernului Kampuchiei Demo
crate, o vizită oficială de prietenie 
în această țară, la sfirșitul lunii mai 
1978.

Toastul tovarășului 
Kim Ir Sen

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi oaspeți români.
Tovarăși și prieteni,
Exprimîndu-mi deosebita bucurie pentru prilejul de a 

mă intîlni din nou și a discuta cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prieten apropiat, și tovarășa Elena Ceaușescu, 
într-o atmosferă plină de sentimente de prietenie, doresc 
să salut în modul cel mai călduros vizita dumneavoastră 
în tara noastră.

Au trecut deja șapte ani de cînd dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați întreprins prima vizită ofi
cială in tara noastră si trei ani de la vizita noastră in 
România, unde ne-am bucurat de o primire entuziastă 
din partea poporului român si am avut întîlniri cu dum
neavoastră. cu o profundă semnificație. Asemenea vizite 
si intilniri care au avut loc între noi au constituit jalonul 
istoric care a determinat dezvoltarea și înflorirea multila
terală a relațiilor traditionale de prietenie și colaborare 
dintre partidele, popoarele și țările noastre — Coreea și 
România.

Vizita dumneavoastră in tara noastră va marca un nou 
moment important menit să aprofundeze si mai mult în
crederea si sentimentele reciproce de prietenie frățească, 
să extindă și să dezvolte pe noi trepte relațiile de prie
tenie si colaborare dintre popoarele celor două țări. Cu 
acest prilej, ne vom informa reciproc asupra noilor rea
lizări dobindite în construcția socialistă, vom efectua 
schimburi de păreri asupra problemelor de interes comun 
si ne vom consulta pe larg în legătură cu căile de reali
zare a telului nostru comun.

Astăzi, sub conducerea justă a Partidului Comunist 
Român, in frunte cu eminentul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul frate român obține mărețe
(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului
%

Stimati tovarăși și prieteni.
Simțim o deosebită satisfacție pentru prilejul ce-1 avem 

de a ne întîlni din nou cu tovarășul Kim Ir Sen, cu to
varășa Kim Săng E, cu ceilalți tovarăși coreeni, cu bravul 
dumneavoastră popor.

Vă mulțumim pentru primirea cordială, plină de vi
brantă căldură prietenească pe care ne-ati făcut-o. Mul
țumim, de asemenea, din adincul inimii, entuziastei popu
lații a orașului-erou Phenian pentru grandioasa și emo
ționanta manifestare sărbătorească cu care ne-a întîmpinat, 
pentru sentimentele de bucurie si dragoste pe care le-a 
exprimat astăzi la adresa noâstră. în toate acestea noi 
vedem o reflectare vie a relațiilor tradiționale de strinsă 
prietenie, solidaritate si conlucrare tovărășească dintre ță
rile. partidele si popoarele noastre.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, 
tovarășe Kim Ir Sen. prieten apropiat al poporului român, 
tovarășei Kim Săng E. Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea și poporului frate coreean, din partea 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, precum și din partea mea și a tovarășei mele, un 
cprdial salut și cele mai bune urări.

Remarcăm cu bucurie evoluția mereu ascendentă a ra
porturilor româno-coreene. cursul impetuos al prieteniei, 
solidarității Si colaborării multilaterale dintre partidele și 
țările noastre. întemeiate trainic pe principiile si prevede
rile Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Democrată 
Coreeană.

Sîntem convinși că noua noastră vizită în Republica 
Populară Democrată Coreeană, convorbirile pe care le vom

(Continuare în pag. a IlI-a)

Locuitorii Phenianului au adresat un călduros șl vibrant „Bun venit I" îrtalților soli al poporului român(Continuare in pag. a IlI-a)
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ACORD
între Republica Socialistă România 

și Republica Populară Chineză 
privind colaborarea economică 

și tehnică pe termen lung

(Urmare din pag. I)

Republica Socialistă România si Republica Populară Chineză,
animale de dorința de a dezvolta si intări in continuare 

relațiile de prietenie dintre cele două țări și popoare, pe 
baza respectării principiilor suveranității si independentei 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc,

avînd in vedere realizările si experiența celor două țări 
tn construcția socialismului, precum și în domeniul co
laborării economice și tehnice,

în scopul dezvoltării în continuare â relațiilor de co
laborare economică si tehnică dintre ele, au convenit asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL I
1. In spiritul relațiilor de prietenie existente între cele 

două țări. Republica Socialistă România si Republica 
Populară Chineză se vor sprijini reciproc in colaborarea 
economică si tehnică, in funcție de necesitățile si posi
bilitățile lor, pentru a contribui la dezvoltarea economii
lor ambelor țări.

2. Colaborarea tehnică și economică cuprinde urmă
toarele :

a) L’vrarea reciprocă a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, a proiectelor și documentațiilor tehnice, precum și 
a materialelor necesare realizării obiectivelor industriale, 
agricole si a altor obiective ce vor fi convenite ;

b) Delegarea reciprocă de personal tehnico-ingineresc 
pentru acordarea asistentei tehnice la obiectivele convenite ;

c) Școlarizarea reciprocă a tehnicienilor și practicanti- 
lor pentru obiectivele convenite.

3. Obiectivele concrete și condițiile privind realizarea 
acestora vor fi convenite prin protocoalele interguverna- 
mentale incheiate pe obiective.

ARTICOLUL II
1. — Preturile mașinilor, utilajelor, instalațiilor și ma

terialelor ce se vor livra reciproc in cadrul obiectivelor 
convenite vor fi stabilite pe baza preturilor de pe piața mondiala.

2. — Condițiile si modalitatea de efectuare a plăților, 
precum si moneda de decontare pentru obiectivele con
venite vor fi stabilite prin protocoalele interguvernamen- 
tale incheiate pe obiective.

ARTICOLUL III
Cheltuielile pentru acordarea de asistentă tehnică, șco

larizare si alte cheltuieli necesare realizării obiectivelor 
convenite vor fi stabilite prin contracte.

Din partea
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU

ARTICOLUL IV
1. — Personalul tehnico-ingineresc și practicantii, dele

gați de către o parte semnatară pe teritoriul celeilalte 
părți semnatare, au obligația de a respecta legile și re
glementările în vigoare in tara in care au fost delegați, 
de a desfășura activitatea în cadrul obiectivelor convenite 
Si de a păstra secretul pentru documentele si documen
tațiile primite in cadrul activității.

2. — Țara respectivă va facilita desfășurarea activității 
de școlarizare a tehnicienilor și practicantilor.

3. — Condițiile de viață și de muncă pentru personalul 
tehnico-ingineresc și practicantii sus-menționați vor fi 
stabilite printr-un protocol guvernamental.

ARTICOLUL V
în vederea îndeplinirii în bune condiții a prevederilor 

prezentului acord. Republica Socialistă România va de
semna Ministerul Comerțului Exterior si Cooperării Eco
nomice Internaționale, iar Republica Populară Chineză — 
Ministerul Relațiilor Economice cu Străinătatea, ca organe 
executante ale acestuia.

ARTICOLUL VI
1. — Prezentul acord va fi supus ratificării de către 

cele două părți semnatare, in conformitate cu legislația 
fiecărei țări și va intra în vigoare la data comunicării 
reciproce a acesteia.

2. — Prezentul acord este valabil pe o perioadă de 10 ani 
si valabilitatea lui va fi prelungită automat pe cite o 
perioadă de 5 ani. dacă nici una din cele două părți sem
natare nu îl va denunța, în scris, cu 6 luni inainte de 
expirarea termenului de valabilitate al acestuia.

ARTICOLUL VII
Obligațiile prevăzute în protocoalele și contractele in

cheiate in baza prezentului acord vor continua să fie în
deplinite si după expirarea acestuia, pînă Ia data înde
plinirii lor integrale.

Prezentul acord a fost semnat la Pekin, la 19 mai 1978, 
în două exemplare originale, fiecare exemplar în limba 
română și în limba chineză, ambele texte avînd aceeași 
valabilitate.

Din partea 
Republicii Populare Chineze,

HUA KUO-FEN

Plecarea din Pekin

Atmosferă sărbătorească în timpul ceremoniei plecării din Pekin

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

Populația Phenianului a făcut o strălucită primire 
solilor poporului român

(Urmare din pag. I)
grupului de consilieri ai președinte
lui Republicii.

De ia reședința oficială, înalții 
oaspeți români au fost însoțiți de 
Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului . de 
Stat al R.P. Chineze, de alți condu
cători de partid și de stat ai R.P. 
Chineze.

Pe marile artere, aceeași atmo
sferă de sărbătoare care a caracteri
zat impresionanta ceremonie de la 
primirea oaspeților români, precum 
Si întreaga vizită in Republica Popu
lară Chineză. Pe tot parcursul stră
bătut de coloana oficială de mașini, 
un sir neîntrerupt de steaguri cu cu
lorile naționale ale celor două tari, 
precum și lozinci în limbile română 
și chineză. înscrise pe mari pan
carte : „Un călduros drum bun to
varășului Nicolae Ceausescu si soției 
săle“ ; „Trăiască unitatea revoluțio
nară și prietenia militantă dintre 
cele două partide, țări și popoare !“.

Pe aeroportul international Pekin, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Chineze, se aflau 
mii de locuitori ai capitalei veniti 
să-și ia rămas bun de la distinșii 
oaspeți.

La sosirea pe aeroport a înalților 
oaspeți au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

La ceremonia plecării au fost pre- 
zenți tovarășii Hua Kuo-fen. pre
ședintele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat. Den Siao-pin, 
vicepreședinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, vice- 
premier. Li Sien-nien. vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier. Van 
Dun-sin. vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului Comun'st 
Chinez. U De. membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze. Ken 
Biao. membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat. Cen Mu-hua. 
membru supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Chinez, vicepremier, mi
nistrul relațiilor economice cu țările 
străine. Huan Hua. membru al C.C. 
al P.C. Chinez, ministrul afacerilor 
externe. Li Cian, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, ministrul comerțului 
exterior. Kan Ke-cin. membru al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Federației Naționale a Femeilor, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Nicolae Gavri- 
lescu, ambasadorul României la Pe
kin, și LI Tin-ciuan, ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

Erau prezenți Jon Myong Su, am
basadorul R.P.D. Coreene la Pekin, 
și șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați in capitala chineză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Hua Kuo-fen, 
trece în revistă g^rda de onoare for
mată din militari ai forțelor teres
tre, de aviație și marină. Mulțimea 
aclamă îndelung pe conducătorii ce
lor două țări, ovaționind, în limbile 
română și chineză, prietenia dintre 
cele două partide, țări și popoare.

Ansambluri de tineri și tinere îm- 
brăcați în costume pitorești execută 
dansuri de o mare frumusețe, care 
transformă platoul aeroportului in
tr-o imensă scenă de manifestare a 
stimei și prețuirii față de conducă

Tovarășului HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez 

Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

PEKIN

Părăsind teritoriul frumoasei dumneavoastră patrii, Republica Populară 
Chineză, vă adresez încă o dată sincere mulțumiri pentru primirea deosebit 
de caldă și ospitalitatea cu care am fost înconjurați pe tot parcursul vizitei.

îmi exprim ferma convingere că vizita noastră în Republica Populară 
Chineză. înlîlnirile și convorbirile cu dumneavoastră, tovarășe Hua Kuo-fen, 
cu ceilalți membri ai conducerii partidului și statului chinez constituie un 
moment de importanță deosebită în dezvoltarea prieteniei, colaborării și soli
darității dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.

Vă transmitem dumneavoastră, gloriosului dumneavoastră partid, între
gului popor chinez urări de noi succese pe calea construirii socialismului, a 
bunăstării și fericirii,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele

Republicii Socialiste România

torul partidului și statului nostru, 
față de poporul român.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un căl
duros rămas bun de la tovarășul 
Hua Kuo-fen, de la tovarășii Den 
Siao-pin, Li Sien-nien, de la cele
lalte personalități chineze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen se îmbrățișează, iși 
string cu căldură mîinile, exprlmîn- 
du-și satisfacția pentru convorbirile 
pe care le-au avut, pentru rezul
tatele deosebit de fructuoase ale 
acestei întîlniri. Adresindu-se tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Hua Kuo-fen a ținut să ^sublinieze 
încă o dată importanța deosebită a 
Vizitei secretarului general al parti
dului nostru în R.P. Chineză.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au salutat încă o dată pe 
tovarășul Hua Kuo-fen, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat, au răspuns cu căldură 
aclamațiilor mulțimii aflate pe ae
roport.

La ora 9,15 aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîndu-se spre 
Republica Populară Democrată Co
reeană. 

pescu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru la Președin
ția Republicii Socialiste România, șef 
al grupului de consiliferi ai președin
telui republicii.

Pregătită să-l întîmpihe cu mare 
bucurie pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. oaspete stimat, cel mai 
de seamă sol al poporului român, 
capitala R.P.D. Coreene s-a îmbră
cat în frumoase straie sărbătorești. 
Inundat de flori și cintec. aeropor
tul Sun An din Phenian, unde au 
fost arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
trăiește atmosfera marilor evenimen
te de largă semnificație, bucuria 
fierbinte a intîlnirii cu înaltii și sti
mați! soli ai poporului român prie
ten. Deasupra clădirii principale, ba
loane uriașe susțin, profilate pe cer. 
steagurile român si coreean, urările 
„Bun venit 1“ și „Trăiască prietenia!". 
Mii si mii de locuitori ai capitalei 
R.P.D. Coreene, în cea mai mare 
parte tineri și tinere. îmbrăcați in 
costume traditionale de o mare si 
armonioasă policromie, și-au expri
mat bucuria de a se afla printre pri
mii care îl primesc pe conducătorul 
partidului și statului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Uriașe 
pancarte roșii acopereau fațada clă
dirii aeroportului : „Bun venit to
varășului Nicolae Ceaușescu !“. „Tră
iască tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit și stimat al 
poporului român !“, „Trăiască Parti
dul Comunist Român !“. „Tră
iască prietenia și solidaritatea 
frățească de nezdruncinat între po
porul coreean si poporul român!"era 
scris în limbile română și coreeană.

Tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. împreună cu soția, tovarășa 
Kim Săng E, au venit în întîmpina- 
rea înalților oaspeți români. De ase
menea, au fost prezenți tovarășii Pak 
Sen Cer, membru al Comitetului Po
litic al C.C. al P.M.C., vicepreședinte 
al R.P.D. Coreene, general de armată 
O Gin U, membru al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.C., mi
nistrul forțelor armate populare, Li 
Giong Ok, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al P.M.C., premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D, 
Coreene, general de armată Se Cer, 
membru al Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C., șeful Direcției generale 
politice a armatei, Ke In Te, mem
bru al Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ, Kim Yong Nam, membru 
supleant al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.C., Hă Dam, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al P.M.C., vicepremier al 
Consiliului Administrativ, ministrul 
afacerilor externe, Kim Man Ghem, 
membru al Comitetului Popular Cen
tral al Republicii, Kong Jin Tae, 
membru al C.C. al P.M.C., vicepre
mier al Consiliului Administrativ, 
Hwang Jang Up, președintele Comi
tetului Permanent al Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, și 
Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

...Ora 11,45 (ora locală, ora 4,45 di
mineața — ora Bucureștiului). Aero
nava prezidențială, împodobită cu 
drapelele Republicii Socialiste Româ
nia și R.P.D. Coreene, aterizează.

în uralele entuziaste ale mulțimii, 
care agită stegulețele celor două țări, 
mii de eșarfe multicolore și buchete 
de flori, într-o atmosferă de puter
nică însuflețire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși care îl însoțesc pe 
secretarul general al partidului co
boară scara avionului.

Tovarășul Kim Ir Sen și soția, to
varășa Kim Săng E, adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului șt 
statului un călduros cuvînt de bun 
venit pe pămîntul R.P.D. Coreene. 

Cei doi conducători de partid și de 
stat iși string mîinile cu prietenie, se 
îmbrățișează. La rîndul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Kim Săng 
E se salută cu cordialitate. Un grup 
de pionieri coreeni. îmbrăcați în fru
moase costume naționale. înconjoară 
cu voioșie pe oaspeții români, oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu minunate bu
chete de flori.,; Apoi, tovarășul Kirn. 
Ir Sen prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu persoanele pficiale coree
ne venite în întîmpinare la aeroport.

într-o atmosferă solemnă, fanfara 
intonează imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republicii 
Populare Democrate Coreene. Co
mandantul gărzii de onoare prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu rapor
tul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășul Kim Ir Sen, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E 
trec apoi în revistă garda de onoare.

Șeful ceremonialului coreean pre
zintă înalților oaspeți români perso
nalitățile coreene, pretum si pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Phenian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Kim 
Săng E primesc, apoi, pe un po
dium de onoare, defilarea gărzii mi
litare.

Mulțimea adunată la aeroport acla
mă îndelung, scandind în limba co
reeană : „Bun venit!“. „Trăiască 
prietenia româno-coreeană !“.

Mii de oameni ai muncii, tineri, 
studenți, membri ai miliției populare 
salută cu gesturi emoționante pe 
înalții soli ai poporului român.

Răspunzînd acestor manifestări, ce 
vorbesc convingător despre prietenia 
sinceră, stima și prețuirea față de 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stringe cu afecțiune mîinile multor 
cetățeni veniți să-1 întîmpine. Ritmul 
continuu al muzicii, dansurile tineri
lor si copiilor, flori, evantaie, ba
loane Viu colorate, eșarfe Întregesc 
imaginea acestui amplu spectacol in 
aer liber, desfășurat sub cele două 
mari portrete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu si Kim Ir Sen.

în această ambianță de sărbătoare 
entuziastă, plină de afecțiune față de 
înalții oaspeți români sosiți la 
Phenian, coloana oficială de mașini, 
însoțită de motocicliști, părăsește 
aeroportul Sun An. îndreptîndu-se 
spre capitala R.P.D. Coreene. De-a 
lungul celor 24 de km ai șoselei, dru
mul trece prlntr-un peisaj minunat, 
scăldat în aerul limpede al acestei 
zile de primăvară tîrzie. De o parte 
și dc alta a șoselei se întind nesfîrși- 
te cimpuri de orez. După aproape 
douăzeci de minute de mers. însoțiți 
de cursul lin al dealurilor profila
te în zare, trecînd prin cîteva 
cătune cu locuințe construite în stil 
specific locului, încep să apară pri
mele clădiri ale . zonei industriale a 
Phenianului — oraș cu o vechime de 
peste 1 500 de ani, leagănul revolu
ției de eliberare națională și socială 
a țării, glorioasă capitală a Coreei 
socialiste.

Primul popas are loc la intrarea 
în oraș, în Piața Ianmotdong („Pia
ța nufărului"), înconjurată de parcul 
cu același nume, dominată de por
tretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen și de pancarte pe 
care este înscrisă urarea „Bun venit 
înaltei solii a poporului român !“. 
Mulțimea aflată aici înconjoară cu 
căldură pe oaspeții români. Tinere 
in costume naționale coreene oferă 
trandafiri roșii tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Kim Săng E, 
celorlalți tovarăși români. Oaspeții 
sînt invitați de gazde să ia loc în
tr-o mașină deschisă, care străbate 
cițiva metri peste un minunat covor 
din ghirlande multicolore, pe șoseaua 
care conduce în orașul pregătit să-i 
primească.

O grandioasă și impresionantă săr
bătoare populară întîmpină pe înalții 
oaspeți români de-a lungul întregu
lui drum străbătut. Sute de mii de 
locuitori flutură stegulețe românești 
și coreene, agită buchete de tranda

firi roșii, eșarfe de mătase, lansează 
spre înaltul cerului baloane viu co
lorate. Imensa mulțime aflată de-a 
lungul arterelor principale ale ora
șului conferă acestui drum valoarea 
de . traseu al prieteniei româno-cO- 
reene. Din loc în loc, marile bule
varde ale Phenianului sînt flancate 
de pancarte pe care sînt scrise urări 
de bun venit în cinstea înalților oas
peți români,, se exprimă sentimente 
de prietenie și solidaritate cu po
porul român.

Este o atmosferă, o animație și o 
însuflețire impresionante, așa cum 
cunoaște Phenianul numai cu prile
jul unor momente de mare sărbă
toare. „Prietenie", „Solidaritate" — 
sînt cuvinte scrise în limbile română 
și coreeană, care se repetă neconte
nit. pe diferitele panouri, pe fundalul 
unor imagini sugestive. Ele leagă 
adesea. într-o grăitoare unitate, ca 
simboluri ale României si R.P.D. Co
reene. numele capitalelor lor ' — 
București si Phenian.

Din mașina deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
răspund cu căldură manifestărilor de 
simpatie ale mulțimii. Coloana ofi
cială de mașini se oprește în fata 
unei impozante clădiri — pe fațada 
căreia se află uriașele portrete ale 
celor doi conducători de partid si de 
stat flancate de pancarte pe care 
scrie: „Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducătorul iubit si sti
mat al poporului român!". „Bun 
venit, tovarășe Nicolae Ceaușescu!". 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sînt înconjurați 
cu multă dragoste de pionieri, care 
adresează onorul lor înalților 
oaspeți români. Apoi, cu fețele 
luminate de zîmbete și obrajii 
îmbujorați, aclamă : „Trăiască 1
Trăiască!". Sute de pionieri ovațio
nează pentru prietenia româno-co
reeană, cîntă. în timp ce alții for
mează. cu trupurile lor, înalte pira
mide, motive florale de o deosebită 
armonie îmbinînd figuri si culori.

în această atmosferă sărbătorească 
răsună cîntece coreene si românești. 
Mulțimea intonează la tot pasul o 
melodie compusă special pentru a 
cînta bucuria intîlnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător prețuit 
și iubit al poporului frate român. 
„Bun venit, bun venit președintelui 
Ceaușescu, prietenul apropiat și drag 
al poporului nostru, al cărui drum e 
calea prieteniei ce leagă Phenianul 
de București. Este departe peste con
tinent, dar întotdeauna o țară apro
piată sufletului nostru. Să cîntăm 
cintecul prieteniei. Au venit prietenii 
pe pămîntul nostru înfloritor" sînt 
cuvintele acestei melodii ce nu con
tenește.

Muncitorii din uzinele Phenianului, 
ostași ai armatei populare, elevi scan
dează: „Ceaușescu—Kim Ir Sen!". 
Numeroase panouri avînd desenate 
în mijloc două mîipi strinse puternic, 
încadrate de drapelele român si 
coreean, poartă scris deasupra: „So
lidaritate". Sînt diverse si sugestive 
expresii grafice ale bunelor relații 
dintre țările noastre, ale satisfacției 
față de cursul lor ascendent Aseme
nea panouri împodobeau marile bu
levarde. ca Bi-pa și Gom-Su-San, 
mari clădiri ca teatrul „28 Februa
rie" sau „Muzeul Revoluției".

în depărtare se zărește cunoscuta 
statuie „Ciollima", un adevărat simbol 
al cutezanței si izbinzii, dăltuită în 
bronz. „Ciollima" — calul înaripat din 
străvechea legendă coreeană — 
poate trece dintr-un salt, fără a-1 
putea împiedica ceva, peste ape și 
munți. El poartă, avîntindu-se spre 
înălțimi, un grup statuar. înfățișînd 
un muncitor si o țărancă. Este sim
bolul mersului înainte al Coreei spre 
socialism și comunism, al forței și 
energiei descătușate a maselor popu
lare. De la înălțimea monumentului 
pînă la baza lui. pe un uriaș 
curcubeu — simbolizînd prietenia ce 
leagă România de R.P.D. Coreeană 
— nenumărate fete în costume popu
lare imaginează un dans al florilor, 
alt simbol al prieteniei dintre popoa
rele noastre.

Sosirea coloanei oficiale în drep
tul monumentului marchează un 

moment deosebit. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutat! cu deosebit entuziasm. Cu 
bucuria acestei noi întilniri, de nu
meroși muncitori din uzinele Phenia
nului, eroi ai muncii socialiste. îm- 
brăcati în haine de lucru, ei aduc 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu salutul colec
tivelor de muncă din Phenian, pu
ternic, centru economic., unde este 
realizată mâi mult de o treime din 
producția industrială a tării. Fațade
le blocurilor din apropiere sînt îm
podobite cu drapelele' celor două țări, 
cu mari panouri. Imagini ale globu
lui pămîntesc, pe care România și 
Coreea Sînt unite prin steagurile lor 
naționale, semnifică mesajul de prie
tenie adus de solii poporului nostru, 
faptul că. dincolo de distantă, oame
nii muncii din țările noastre se simt 
uniți prin lupta lor pentru construc
ția socialismului, pentru pace și co
laborare internațională.

Un alt moment îl constituie salu
tul pe care reprezentanții Armatei 
Populare Coreene îl aduc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Tinere fete din 
armata populară inmînează to
varășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori, semn al profundei priete
nii fată de înalții soli ai poporului 
nostru, față de România socialistă.

în apropierea Pieței Kim Ir Sen se 
aud sunetele cîntecului „Partidul, 
Ceaușescu, România". Coloana 
de mașini oprește la intrarea în 
marea piață, scena unui adevărat 
și uriaș spectacol. Grupuri folclorice 
interpretează tradiționale dansuri 
populare : dansul coșulețelor cu flori, 
al evantaielor, al umbreluțelor, dansul 
suveicii și tamburinei. Fete și băieți, 
in costumele diferitelor naționalități 
conlocuitoare, s-au alăturat grupuri
lor de eleve, în rochițe albe, ce flu
turau bogate ramuri de azalee roz. 
Lîngă ei puteau fi văzuți tineri cu 
frumoase cojoace românești, interpre- 
tind un joc de pe meleagurile patriei 
noastre. întreaga piață era pardosită 
cu un uriaș covor multicolor, alcă
tuit din mii de ghirlande de hîrtie.

Pășind pe covorul întins în drumul 
înalților oaspeți români, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați de mulțimea 
adunată, de militari ai armatei popu
lare, de gărzile patriotices lucră
tori la calea ferată, elevi ai Școlii 
sportive — medaliați la diferite con
cursuri naționale și internaționale.

Un grup de tinere fete în frumoase 
costume de mătase albă se apropie 
și oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu statueta reprezentînd un 
omagiu adus eroilor patriei, simbol 
al luptei neînfricate a Coreei pentru 
eliberarea sa națională și socială, 
pentru clădirea unui viitor sigur și 
luminos fiilor ei.

O revărsare de acorduri muzicale, 
dans, culoare șl entuziasm — aceasta 
era, cuprinsă dintr-o privire, imagi
nea și atmosfera pieței in clipele cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români, conduși de tovarășul Kim Ir 
Sen și de celelalte persoane oficiale 
coreene, străbat mulțimea. „Coreea 
urează sănătate și mulți ani marelui 
conducător român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“ — se putea citi pe o 
flamură ce adia pe fațada uneia din 
marile clădiri ce străjuiesc piața.

Drumul spre reședința oficială 
Hingbu — aflată pe malul riului 
Tedongan — este străjuit, pe tot 
parcursul, de mulțime. Răsună ovații 
puternice pentru trainica prietenie 
româno-coreeană, pentru continua 
dezvoltare a relațiilor de colaborare 
și solidaritate dintre partidele, po
poarele și statele noastre.

Sosind la reședință, tovarășul Kim 
Ir Sen și tovarășa Kim Săng E îi 
invită pe înalții oaspeți români în 
salonul de onoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
se întrețin cu gazdele într-o atmos
feră de caldă și sinceră prietenie, de 
respect și stimă reciprocă, caracte
ristică pentru relațiile de strînsă co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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Recepție oferită in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu de tovarășul Kim Ir Sen J J » >

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vizită protocolară 

tovarășului Kim Ir Sen și tovarășei Kim Săng E

(Urmare din pag. I)
marș de salut, cu îndelungi aplauze 
de către participantii la recepție.

Au fost intonate imntirile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Toastul tovarășului 
Kim Ir Sen

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
realizări în lupta pentru transpunerea 
in viată a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Partidul și guvernul român sînt au
tonome în elaborarea liniei politice 
de dezvoltare a tării și desfășoară o 
activitate internațională pe baza prin
cipiilor egalității depline și ale su
veranității. Poporul român înaintea
ză în mod accelerat, avînd obiective 
grandioase de perspectivă, menite să 
ridice țara. într-un viitor apropiat, 
la nivelul țărilor dezvoltate si. în 
primul rînd. înfăptuiește cu succes 
prevederile planului de dezvoltare 
economico-socială. Depășind intr-un 
timp scurt greutățile proVocate de 
puternicul seism din anul trecut și 
asigurînd dezvoltarea normală a tă
rii, poporul român a demonstrat cu 
tărie superioritatea orînduirii socia
liste.

Datorită activității susținute inter
ne și externe desfășurate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. România, tară 
socialistă suverană, se-dezvoltă si 
prosperă zi de zi; crește tot mai mult 
prestigiul internațional al Republicii 
Socialiste România.

Poporul coreean consideră toate 
realizările obținute de poporul frate 
român ca realizări comune ale po
poarelor din țările socialiste si îi 
urează să obțină și pe viitor succese 
tot mai strălucite în lupta pentru con
solidarea continuă a independentei si 
suveranității tării, pentru prosperita
tea și progresul patriei.

Poporul Coreean construiește socia
lismul in condiții în care țara sa este 
divizată și luptă pentru realizarea uni
ficării independente și pașnice a pa
triei. Ridicînd sus steagul celor trei re
voluții — ideologică, tehnică și cultu
rală — în spiritul liniei de sine stătă
toare a partidului nostru, poporul 
coreean imprimă un avînt revoluțio
nar necontenit tuturor fronturilor de 
activitate, pentru dobîndirea victoriei 
depline a socialismului, promovînd, 
totodată, o poziție independentă în 
lupta pentru unificarea țării.

Partidul și guvernul român sprijină 
și încurajează sincer lupta poporului 
nostru pentru unificarea independen
tă și pașnică a patriei și, in mod 
deosebit, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
desfășoară o activitate susținută . pe 
arena internațională, sprijinind, cu 
diferite ocazii, propunerile partidului 
nostru privind unificarea patriei. 
Pentru aceasta, exprim recunoștință 
profundă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. partidului, guvernului și 
poporului român.

Flori ale stimei și prieteniei

și tovarășa Kim Săng E
Tovarășii Kim Ir Sen si Nicolae 

Ceaușescu au rostit toasturi, care au 
fost urmărite cu viu interes și sub
liniate cu aplauze, în repetate rînduri. 
Recepția s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă prietenie.

în onoarea inalților oaspeți, renu-

Tovarăși și prieteni,
încă de mult timp, poporul coreean 

și poporul român s-au sprijinit și au 
colaborat strîns, pe baza marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar, în lupta pentru victoria 
cauzei socialismului. împotriva impe
rialismului. Relațiile de prietenie 
dintre cele două țări, bazate pe prin
cipiile egalității depline și suvera
nității, sînt cu adevărat relații tovă
rășești, frățești. Tratatul de prietenie 
și colaborare încheiat între cele două 
țări în anul 1975 reflectă veridic rela
țiile excelente dintre cele două 
partide și țări suverane ale noastre. 
Sîntem mîndri de relațiile tovără
șești. frățești statornicite între cele 
două partide și popoare, între Coreea 
și România și considerăm . că aceste 
relații exercită o influență încuraja
toare asupra întăririi solidarității po
poarelor din țările socialiste, a po
poarelor progresiste din lumea în
treagă.

Vom depune și pe viitor toate 
eforturile pentru a întări prietenia 
și solidaritatea cu partidul, guvernul 
și poporul român pe baza principiului 
suveranității și, strîns1 uniți cu po
poarele țărilor socialiste, cu popoarele 
țărilor în curs de dezvoltare, cu toa
te popoarele din lume care apără su
veranitatea, vom duce o luptă energi
că. comună împotriva forțelor impe
rialiste, colonialiste și dominaționiste.

Stimate tovarășe secretar general.
Pentru dumneavoastră. Coreea nu 

este un loc necunoscut. Inima fie
cărui cetățean al patriei noastre, care 
v-a făcut astăzi o caldă primire atât 
la aeroport, cît si pe arterele orașu
lui este plină de bucuria si emoția 
de a se întâlni din nou cu dum
neavoastră. prieten apropiat si cu
noscut aici de mult timp. în dorința 
ca actuala dumneavoastră vizită în 
tara noastră, care se desfășoară sub 
auspiciile caldei ospitalități a po
porului nostru, să se încheie cu 
rezultate strălucite, permiteti-mi să 
toastez:

Pentru prietenia si solidaritatea 
frățească de nezdruncinat dintre po
porul coreean si poporul român.

Pentru prosperitatea Republicii So
cialiste România.

Pentru unitatea si coeziunea țări
lor socialiste si a mișcării comuniste 
internaționale.

în sănătatea dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și a 
dumneavoastră. stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

în sănătatea oaspeților români.
în sănătatea șefilor misiunilor di

plomatice sți a soțiilor lor.
în sănătatea tuturor tovarășilor, a 

prietenilor prezenti I (Aplauze). 

miți interpret! de muzică coreeană 
și-au dat concursul la un spectacol 
artistic, care s-a bucurat de un deo
sebit succes. Alternind cu cîntece 
coreene de o rară frumusețe, au fost 
interpretate în limba română melodii 
populare românești. Alte momente

(Urmare din pag. I)
avea cu dumneavoastră, tovarășe Kim 
Ir Sen. cu alți toyarăși din condu
cerea partidului si statului, vor da 
un nou și puternic impuls bunelor 
noastre relații, vor pune in evidență 
noi modalități și căi de lărgire și di
versificare a conlucrării politice, eco
nomice. tehnico-științifice si cultura
le româno-coreene.

Cunoaștem și ne bucură din toată 
inima faptul că. sub conducerea 
Partidului Muncii, în frunte cu emi
nentul său conducător, tovarășul Kim 
Ir Sen. oamenii muncii coreeni obțin 
remarcabile realizări în dezvoltarea 
economico-socială a patriei lor, în 
întărirea independentei si suverani
tății ei naționale, în construirea so
cietății socialiste. Ca tovarăși si prie
teni apropiati, vă felicităm din inimă 
pentru toate aceste succese mărețe 
Si Vă adresăm cele mai bune urări.

De asemenea, poporul român, gu
vernul și partidul tării noastre spri
jină întru totul lupta pe care o duceți 
pentru înfăptuirea marelui ideal na
țional al poporului coreean — reuni- 
ficarea țării pe cale pașnică; Re- 
afirmind solidaritatea fermă cu lupta 
dreaptă a poporului frate coreean, 
vă adresăm, dragi tovarăși, dumnea
voastră. tuturor oamenilor muncii, 
urarea de noi si tot mai mari succe
se în activitatea consacrată progresu
lui multilateral al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, edificării 
socialismului, ridicării bunăstării și 
fericirii poporului, reunificării pașni
ce, democratice și independente a 
patriei.

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
Stimați tovarăși si prieteni.
în prezent, poporul român este an

gajat cu toate forțele în munca pen
tru traducerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea si ale Confe
rinței Naționale, a Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism. Ac- 
tionînd cu elan patriotic si spirit de 
abnegație, oamenii muncii din patria 
noastră înfăptuiesc cu succes pre
vederile actualului cincinal, cincinalul 
revoluției tehnico-științifice în Româ
nia. asigură ridicarea patriei pe noi 
trepte de progres si civilizație. în 
întreaga noastră activitate ne că
lăuzim neabătut după concepția re
voluționară a materialismului dialec
tic si istoric, aplicînd în mod creator 
adevărurile si legitățile generale la 
condițiile concrete din România.

Stimati tovarăși si prieteni.
Schimbările profunde din viata in

ternațională atestă afirmarea tot mai 

ale spectacolului au fost susținute de 
ansambluri corale și formații de 
instrumente muzicale tradiționale co
reene și moderne.

în semn de profund omagiu, a fost 
interpretat cintecul „Partidul, 
Ceausescu. România".

puternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt pentru totdeauna poli
ticii imperialiste, colonialiste si neo- 
colonialiste. de a se dezvolta în mod 
liber, fără nici un amestec din afară, 
în același timp, asistăm la accentua
rea politicii de forță, la intensifica
rea luptei pentru zone si sfere de 
influentă și dominație, la ascuțirea 
contradicțiilor internaționale. Aceasta 
impune mai mult ca oricind intensi
ficarea luptei forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste. a tu
turor popoarelor în vederea împiedi
cării agravării climatului mondial, 
pentru o politică nouă, de egalitate 
între state, de colaborare, securitate 
si pace.

în activitatea sa internațională. 
România pune pe primul plan dez
voltarea relațiilor de prietenie si co
laborare cu toate țările socialiste. în
tărirea unității si solidarității lor. In 
același timp promovăm colaborarea 
Si solidaritatea cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, în 
cadrul politicii noastre antiimne- 
rialiste. Extindem raporturile cu ță
rile capitaliste dezvoltate, cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Situăm ferm la baza tuturor rela
țiilor noastre externe principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, principii tot mai larg recunos
cute pe plan mondial ca singurele în 
măsură să asigure securitatea si 
pacea.

România acordă o atenție deosebită 
instaurării unui climat de securitate 
în Europa — continentul pe care s-a 
acumulat o uriașă cantitate de arme, 
ce pune in pericol pacea generală. 
De asemenea, fiind îngrijorați de si
tuația gravă din Orientul Mijlociu, 
ne pronunțăm cu hotărire pentru 
soluționarea conflictului pe cale poli
tică, prin tratative. Considerăm că 
interesele majore ale popoarelor im
pun să se treacă cit mai urgent la 
înfăptuirea dezarmării și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare, și acțio
năm pentru ca apropiata sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. să determine un pas înainte 
pe această cale. România militează 
energic pentru lichidarea subdezvol
tării, a împărțirii lumii in țări sărace 
și' țări bogate, pentru făurirea unei 
noi ordini economice internațional0 
bazate pe egalitate și echitate.

Soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității imflune partici
parea activă la viața internațională 
a tuturor statelor, îndeosebi a țărilor 
mici si mijlocii, a țărilor in curs de 
dezvoltare, a statelor nealiniate, care 
sînt direct interesate în apărarea li
bertății si independenței popoarelor.

Partidul nostru dezvoltă relații de 
colaborare și solidaritate cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele democrati
ce, progresiste, antiimperialiste, de 
a căror luptă unită depind aboli
rea vechii politici, apărarea secu
rității și păcii mondiale, făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Dragi tovarăși și prieteni,
îmi exprim convingerea că vizita 

pe care o întreprindem în țara 
dumneavoastră, convorbirile pe care 
le purtăm și înțelegerile la care vom 
ajunge vor marca un nou moment 
important in cursul mereu ascen
dent al prieteniei frățești, colabo
rării multilaterale și solidarității mi
litante româno-coreene.

Cu aceste gînduri, vă invit, dragi 
tovarăși și prieteni, să toastăm :

Pentru fericirea și bunăstarea în
tregului popor coreean, căruia îi do- 

’ rim să trăiască intr-o țară unită, li
beră si prosperă.

Pentru prietenia, colaborarea și 
solidaritatea dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

în sănătatea dumneavoastră, sti
mate tovarășe Kim Ir Sen. și a sti
matei tovarășe Kim Săng E.

In sănătatea tuturor celor prezenți 
la această recepție 1 (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au făcut, in 
cursul după-amiezii de simbătă. o

începerea convorbirilor oficiale

Simbătă. 20 mai, au început convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist. Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare DemociSate Coreene.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa Elena 

Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. to
varășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-minist.ru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe. Vasile 
Musat. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru la Președinția Repu
blicii Socialiste România, sef al 
grupului de consilieri ai președintelui 

La sosirea pe aeroportul din Phenian

vizită protocolară tovarășului Kim 
Ir Sen. secretar general âl Comite
tului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, si tovarășei 
Kim Săng E.

republicii, Dumitru Popa, ambasado
rul României la Phenian.

Din partea coreeană — tovarășa Kim 
Săng E. membru al C.C. al P.M.C.. 
președinta Uniunii Democrate a Fe
meilor din R.P.D. Coreeană, tovarășii 
Li Giong Ok, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al P.M.C.. premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, Ke In Te. membru al Co
mitetului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ. Kim Yong Nam, membru su
pleant al Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.C.. Hă Dam. mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic al C.C. al P.M.C.. vicepremier al 
Consiliului Administrativ, ministrul 
afacerilor externe, Kong Jin Tae, 
membru al C.C. al P.M.C.. vicepre
mier al Consiliului Administrativ. Sin 
In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

în timpul convorbirilor a avut loc 
o informare reciprocă in legătură cu 
construcția socialistă in cele două 
țări, cu activitatea. Partidului Comu
nist Român și a Partidului Muncii 
din Coreea, cu privire la obiectivele

Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășul Kim Ir Sen, tovarășa Elena 
Ceaușescu si tovarășa Kim Săng E 
s-au întreținut într-o ambiantă cor
dială. prietenească.

și perspectivele etapei actuale a edi
ficării societății socialiste.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Kim 
Ir Sen au relevat cu satisfacție evo
luția pozitivă a relațiilor de priete
nie și conlucrare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, dintre cele două po
poare. in conformitate cu prevede
rile si principiile înscrise in Tratatul 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări.

Convorbirile au evidențiat, totoda
tă, hotărirea comună de a Întări co
laborarea dintre partidele si statele 
noastre, de a amplifica și ridica pe 
o treaptă superioară îndeosebi coo
perarea economică și tehnico-știin- 
țifică, corespunzător cerințelor pro
gresului general al celor două țâri, 
în interesul accelerării propășirii ce
lor două popoare pe drumul socia
lismului.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie si înțe
legere tovărășească.

minist.ru
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întreținerea exemplară a pajiștilor,
buna organizare a pășunatului

Mai mult de 120 000 hectare 
terenurile agricole ale iudetului 
cău sînt ocupate de pajiști naturale. 
Deși vegetația este întîrziată din 
cauza timpului rece, totuși, datorită 
lucrărilor executate de mii si mii de 
cooperatori si țărani din zona de 
munte necooperativizată, s-au creat 
condiții pentru a se obține recolte 
sporite de iarbă. Pe izlazurile comu
nelor Berești — Bistrița. Filipesti. 
Traian. Ghimes. Parincea. Mărgineni 
si altele s-au executat lucrări în 
complex : fertilizare, curățirea de mă
răcini si buruieni. împrăstierea mu
șuroaielor. desecări si supraînsăm în
tări cu semințe de ierburi.

Pe izlazurile comunelor Beresti — 
Bistrița si Filipesti. ca urmare a să
pării unui canal principal si a unor 
canale secundare, aproape 200 
hectare au fost scoase de sub 
fluenta excesului de umiditate, 
urma supraînsămîntării terenului 
semințe graminee si leguminoase 
speciile cele mai productive, s-au 
îmbunătățit compoziția ierburilor, 
calitatea acestora. în această primă
vară. pentru a asigura dezvoltarea 
normală a vegetației s-a interzis 
păsunatul oină la sfîrsitul primei de
cade din luna mai. Ca urmare, 
acum animalele au iarbă din bel
șug. La fiecare hectar se asigură 
hrană suficientă pentru 4—5 vite 
mari. Reținem si altă inițiativă : pă
sunatul se face proportionat. pe su
prafețele stabilite de către consiliile 
populare ale celor două comune în
vecinate. în acest 
condiții pentru ca o parte din pă
șune să fie cosită, obtinîndu-se fu
raje de rezervă. Este o măsură care

din 
Ba-

de 
in- 
în 
cu 

din

mod s-au creat

vădește chibzuință gospodărească. 
După cum este cunoscut în lunile 
mal—iunie, pe izlazurile îmbunătă
țite există un surplus de iarbă care, 
dacă nu e cosită la primul ciclu de 
vegetație, riscă să fie degradată. Ing. 
Chira Gheonea. director adiunct al 
direcției agricole, ne-a spus 
această problemă a fost analizată de 
specialiști, stabilindu-se concret 
pe celelalte pășuni îmbunătățite su
prafețele de ne 
să fie recoltată 
rezultat că. pe 
pot fi recoltate 
de izlazuri, urmînd ca. dună prima 
coasă, ele să fie fertilizate' si redate 
pășunatului. Important este ca 
această problemă să fie rezolvată de 
către consiliile populare si Specialiș
tii cooperativelor agricole în asa fel 
îneît de ne fiecare pășune să se re
colteze întregul surplus de iarbă. 
Calculele de pînă acum arată că. in 
acest mod. se vor putea recolta 
siloza circa 45 000 tone de 
verde. în momentul de fată se 
însă nevoia unui control mai 
al modulul cum se organizează pă
sunatul. Spunem aceasta întrucît. în 
cooperativele agricole Brustureasa. 
Tamaș. Asău s.a. se mai practică pă
sunatul de-a valma, iarba este căl
cată. degradîndu-se mai ales în zi
lele cu timp ploios.

Deși păsunatul a început în cea 
mai mară parte a iudetului. lucră
rile de fertilizare si întreținere a iz
lazurilor continuă si se vor prelungi 
în tot cursul verii. îndeosebi dună 
fiecare ciclu de pășunat. în comunele 
Traian. Hemeiuși, Racova. Nicolae 
Bălcescu, Măgura. Orbeni ș.a., tar-

că

si
care iarba urmează 
pentru semisiloz. A 
ansamblul iudetului.
peste 1 000 hectare

si în- 
masâ 
simte 
strict

izlazurilor înlesnește or-lalizarea ______  -
ganizarea pășunatului rațional. Sint 
însă și 
populare 
tru întreținerea pajiștilor și 
podărirea judicioasă a acestora, 
comuna Horgești. peste 140 hectare 
de izlaz sînt acoperite cu mărăcini si 
resturi vegetale rămase încă din a- 
nul trecut. Deși lucrările 
pot și trebuie făcute prin 
contributivă a cetățenilor.
popular comunal așteaptă ca propriul 
izlaz să fie întreținut de către între
prinderea pentru execuția lucrărilor 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor. De asemenea, consiliul de 
conducere al cooperativei agricole 
din localitate, care tine o parte din 
animale în grajduri în plin sezon de. 
pășunat. nu a luat măsuri pentru 
executarea lucrărilor de întreținere 
pe întreaga suprafață de pășune.

Ce se face si ce trebuie să se facă, 
în continuare. în vederea creșterii 
producției de iarbă ? Țăranii din co
muna Dofteana au cîstigat 30 hec
tare de teren prin defrișarea arbo- 
retelor nefolositoare și a mărăcinilor, 
suprafață care a fost apoi nivelată, 
fertilizată și supraînsămîntată cu ier
buri. Defrișarea este o lucrare grea, 
considerată, în multe locuri, de com
petența exclusivă a întreprinderii de 
îmbunătățire a pajiștilor. Țăranii din 
această localitate montană, consiliul 
popular demonstrează că nu 
lucrare care să nu poată fi 
cu forțele unite ale satului.

Creșterea recoltei de iarbă depinde 
în cea mai mare măsură de fertili
zarea cu îngrășăminte naturale si 
chimice. Dar in acest an. dună cum

cazuri cînd consiliile 
nu intervin hotărit pen- 

gos- 
în

necesare 
munca 

consiliul

există 
făcută

preciza Neculai Cojocaru, lnginer-șef 
al întreprinderii de îmbunătățire a 
pajiștilor, pînă la data de 15 mai s-au 
primit numai 15 la sută din canti
tățile de îngrășăminte chimice plani
ficate. Combinatul chimic din Ta. 
Mureș a livrat abia 839 tone de în
grășăminte din cele 2 330 tone pre
văzute în planul semestrial, iar Com
binatul chimic Piatra Neamț — din 
1 680 tone planificate a livrat 488 
tone. Intervențiile făcute la bazele 
ele aprovizionare si la unitățile amin
tite au rămas fără rezultat. Or, după 
cum este cunoscut, de pe urma fie
cărui kilogram de îngrășăminte chi
mice substanță activă aplicat pe pă
șune se obține peste 100 kg iarbă, 
cantitate suficientă pentru produce
rea a 20 1 lapte. Iată argumente care 
impun forurilor de resort să ia mă
suri pentru respectarea obligațiilor 
asumate prin plan. Așa cum arată 
experiența unor unități agricole care 
fertilizează pășunea mutînd la cîte
va zile locul de odihnă al animalelor, 
producția de iarbă crește simțitor. 
Iată de ce metoda tîrlirii trebuie larg 
extinsă. »

în județul Bacău există posibilități 
reale pentru a obține cantități spo
rite de masă verde de ne întreaga 
suprafață de pășuni si fînete. Se cere 
ca. în continuare, să se acționeze cu 
cea mai mare răspundere pentru 
buna gospodărire a pajiștilor natu
rale si organizarea rațională a pă
șunatului animalelor, spre a se obține 
producții mai mari de carne si lapte.

C. BORDEIANU 
Gh. BALTĂ

PLANTELE MEDICINALE
farmacia naturii

Dacă in trecut plantele medicinale erau folosite in mod empiric, pe 
baza tradiției, a medicinei populare, studii actuale de farmacologie, 
biochimie, biologie, medicină, întreprinse de specialiști din țara noas
tră și din întreaga lume, aduc noi argumente științifice in favoarea 
utilizării plantelor medicinale în tratamentul sau in prevenirea unor 
boli. Referindu-se la acest prim aspect, prof. dr. docent TEODOR 
GOINA ne-a vorbit despre unele contribuții noi, originale ale colecti
vului de la Facultatea de farmacie din Cluj-Napoca.

— După cum se știe, datorită
așezării geografice, tara noastră este 
înzestrată cu una din cele mai bo
gate și variate flore din lume : circa 
4 000 specii de plante, dintre care 
peste 300 pot fi folosite în scop te
rapeutic. Numărul lor crește continuu 
pe măsură ce sînt descoperite noi 
proprietăți vindecătoare la diferite 
alte plante. Atit colectivul nostru, cit 
și alți specialiști din țară sînt pre
ocupați să amplifice posibilitățile de --------- - „-------------------
valorificare a plantelor medicinale, nuri, uleiuri voliit’ile ș.a., âînt stw 
așa cum ne-a cerut conducerea 
partidului nostru, pentru a pune la 
dispoziția oamenilor muncii mijloace 
eficace de refacere și păstrare a 
stării de sănătate, 
cercetările noastre 
unele obiceiuri sau 
observația si în
țelepciunea popu
lară. preluind din 
această experien
ță milerară tot ce 
era valoros, dez- 
voltind aceste cu
noștințe la nive
lul noilor cuceriri ale 
cind la o scară din 
largă rezultatele obținute.

— Vă rugăm, în această privință, 
lă vă opriți la un exemplu.

— De pildă, eficacitatea extractelor 
de dracilă (Herberts vulgaris) in 
anumite afecțiuni era cunoscută de 
mult in medicina noastră populară. 
După multi ani de studii aprofundate, 
colectivul nostru a reușit să realizeze 
pe baza ei un nou produs farma
ceutic (Biloton) cu rezultate excep
ționale în tratamentul afecțiunilor 
hepato-biliare. La Clinica de derma
tologie din Cluj-Napoca. unde se tra
tează 
nate 
ție 
de o disfunctie hepato-biliară. s-au 
obținut rezultate spectaculoase, res
pectiv dispariția fenomenelor cuta
nate — după administrarea extractu
lui de Berberis. ca si a altor plante 
cu acțiune favorabilă asupra apara
tului hepato-biliar. O altă plantă ex
trem de valoroasă în tratamentul 
acestor maladii este izmă (Mentha 
piperita), care. întrebuințată sub for
mă de ceai, circa 4—5 gr pe zi, dă 
rezultate excepționale în unele afec
țiuni hepato-biliare, colecistite ele. 
Lista plantelor cu efecte similare 
este mult mai lungă. îh ultimii ani 
au apărut o serie de lucrări bune in 
care sint prezentate cele mai răspin- 
dite plante medicinale de la noi, pre
cum și efectele lor vindecătoare. O 
bună parte din aceste plante se gă
sesc în comerț sub formă de amestec 
și, pe bună dreptate, sint foarte cău
tate și apreciate nu numai de sufe
rinzi. dar si de persoane cu anumite 
predispoziții care consumînd canti
tăți moderate pot preveni. în acest 
mod, apariția unor tulburări.

— Cum se explici preferința mul
tor persoane ca si interesul din ce in 
ce mai mare al unor specialiști pen
tru plantele medicinale ?

— După consumul abuziv de me
dicamente. înregistrat mai ales în 
țări cu un nivel mai ridicat de dez
voltare socio-economică, fitoterapia 
— arta vindecării cu ajutorul plan
telor medicinale — își recîștigă auto
ritatea în arsenalul terapeuticii mo
derne. Aceasta deoarece, spre deose
bire de medicamente, care sînt pro
duse farmaceutice realizate (de obi
cei) din substanțe de sinteză și in 
concentrații mai mari, plantele me
dicinale administrate fie sub formă 
de extracte, fie ca tincturi, siro
puri, ceaiuri ori sub alte forme sint 
mai bine tolerate de organism, fiind 
produse naturale. înalta lor valoare 
terapeutică se mai explică și prin 
aceea că, în timp ce administrarea 
concomitentă a 2—3 medicamente poa
te provoca unele tulburări, poate duce 
la unele efecte secundare nedorile, 
consumarea mai multor plante medi
cinale are efecte binefăcătoare ; sînt 
cunoscute diferitele sortimente de 
ceaiuri — hepatic, antiasmatic. pec
toral, gastric, antireumatismal. diure
tic etc., aflate in vînzare și care sînt 
preparate din citeva plante în anu
mite proporții. Explicația constă in 
faptul că în amestec acțiunea dife
ritelor plante este sinergică. se com
pletează într-o singură direcție po-

De multe ori, in 
am pornit de la 
tradiții bazate pe

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

științei și apli
ce in ce mai

și diferite afecțiuni cuta- 
refractare la orice medica- 
externă. afecțiuni generate

zitivă. favorabilă ameliorării unor 
suferințe.

— tn ce constă „secretul" plante
lor medicinale ?

— Spre deosebire de plantele care 
nu au o valoare terapeutică, plan
tele medicinale au calitatea de a 
produce o serie de substanțe, așa- 
numitele principii active, care exer
cită o anumită acțiune asupra orga
nismului. Aceste șubstârițe, denumite 
alcaloizi. glucozizi,. .vitamine, tani- 
nuri, uieiun vuiuuie ș.a., sniv stu
diate în laboratoare și clinici pentru 
a fi mai bine cunoscute efectele lor, 
proprietățile lor vindecătoare. Cerce
tările științifice au arătat că. alături 
de aceste principii active, plantele 
medicinale mai conțin și alte sub
stanțe care completează sau măresc 

acțiunea lor bine
făcătoare. Asa. de 
pildă, specialiștii 
Clinicii de pedia
trie din Clut- 
Napoca apreciază 

in tratamen- 
stomatitelor 

la copii, dar 
extractul din

Pe pășunile îmbunâtâțite din zona submontană, animalele au iarbă din 
belșug

marchează începutul de... tinerețe a 
bătrineții. Vă supără, vă bucură acest 
adevăr ?

— E mal curînd o metaforă. Sem
nificativă în felurile chinuri, după 
sensul ce i-1 desprinde fiecare. Eu 
nu i-as desprinde sensul biologic, ci, 
înainte de toate, unul moral, spiri
tual. „Tinerețea bătrineții" pentru 
mine poate însemna — și de fapt 
asta și înseamnă — vigoarea si bucu
ria afirmării creatoare a înțelepciu
nii. o virtute spre care merită să tin
dem și 
viața.

— Si 
tă, mai 
pentru . . 
mele de prestigiu 
în fața colecti
vității. începind 
din 1960 ați trecut 
prin toată filiera 
f uncțiilor de con
ducere a procese
lor de producție 
pină la cea de 
director „plin", pe 
care o dețineți in 
ultima vreme. Ce 
este, după opi
nia dumneavoas
tră, prestigiul ? 
Cum se constru
iește si Pe ce 
coordonate ?

— Prestigiul ori
cărui om se înte
meiază înair te de 
orice pe fapte. 
Iar faptele unui 
conducător — fun
damentate pe te
melia trainică a competentei profe
sionale. pe un înalt profil politi
co-ideologic și moral, pe iubirea și 
respectul oamenilor — înseamnă ca
pacitatea acestuia de a ști să-i a- 
propie și să-i mobilizeze pe cei 
din jur. prin exemplul său personal, 
la fapte 
luptă. în 
ti vi tații, 
este cel

— Admiteți ca „exemplul personal" 
să fie dat si de conducătorii de pe 
treptele ierarhl'ce inferioare funcției 
pe care o dețineți ?

— De pe orice treaptă a procesului 
de producție, oricine își poate im
pune prestigiul, prin exemplul per
sonal, dacă dă dovadă de competen
tă, de atitudine profesională si mo
rală superioară în fata semenilor.' A- 
cest lucru este o necesitate imperi
oasă. Cu cit mâi multe asemenea 
„exemple personale", cu atît mai bine 
pentru progresul colectivității. Or, 
progresul — pe toate planurile — este 
Si rațiunea existentei mele in calitate 
de conducător.

— Unii, după cum mai arată viața 
pe ici pe colo, nu suportă ideea. sau 
mai bine zis realitatea, care impune 
in ochii si stima colectivului si alte 
exemple personale înaintate decit pe 
ale lor insesi.

— Afirmația dumneavoastră are un 
viciu de fond. Dacă gîndesc si acțio
nează în această manieră, astfel de 
oameni nu sint. de fapt, un bun e-

să o cucerim mereu, toată
care pentru 
mult decit 
alții, nu-

un director poar

cu exemplul personal înaintat care 
presupune și implică — mai ales în 
societatea noastră - 
spirit colectivist ? Și 
pe care 
trebuie 
nu 
roului, 
locul producătorilor de bunuri mate
riale. ascultindu-le părerea si consul- 
tîndu-se cu ei. fără a susține că în
totdeauna părerea lui de director este 
și trebuie să fie cea mai bună. Fără 
îndoială, prestigiul directorulu nu 
poate fi despărțit de cel al ul'tătii 
pe care o conduce, dar, în nici ui caz,

nici un 
să-1 uite : 

se făurește în 
nici în ședințe.

un desăvîrșit 
incă un lucru 

director nu 
prestigiul său 

intimitatea bi
ci în mii-

„Prestigiul directorului
nu se tlădește in birou

sau in ședințe,
d in miezul producției"

Convorbire cu ing. Mihai CHERTEȘ, directorul întreprinderii „23 August' 
Satu Mare

înălțătoare de muncă, de 
consens cu aspirațiile colec- 
Altfel spus, exemplul bun 
mai mobilizator îndemn.

el nu trebuie să creadă că succesele 
unității sint ale sale în exclusivitate. 
Cei din jur, societatea știu destul de 
bine să releve meritele fiecăruia.

— Ați putea ilustra cu exemple din 
activitatea dumneavoastră modul in 
care poate fi anihilat egoismul, 
.înțeles de frină a progresului si 
țiativei creatoare ?

— Da. din activitatea mea si a 
lectivului meu de colaboratori 
diverse compartimente de conducere 
tehnică. Să iau bunăoară cazul asa- 
numitelor „furtuni de idei". De cite 
ori ne pregătim să lansăm în pro
ducția de serie un nou produs de 
uz casnic — mașini de gătit, sobe etc. 
(profilul de bază al întreprinderii 
noastre) — prototipul noului „vlăs
tar" este pus în discuția unui colectiv 
lărgit de specialiști și muncitori cu 
înaltă calificare din întreprindere. Cu 
produsul în față se declanșează din 
toate părțile un adevărat „bombarda
ment" de critici si de propuneri de 
îmbunătățire a parametrilor tehnico- 
funcționali și estetici ale acestuia.

— Opiniile si propunerile dumnea
voastră in aceste „furtuni" au fost 
vreodată contrazise de colaboratori 
in cadrul, confruntării ?

— De multe ori !
— Si ați putut suporta „afrontul" ?
— Nu e vorba de un afront, ci de 

o dezbatere creatoare în care pro
gresul. perfecționarea nu pot fi con
cepute fără opinii în contradictoriu. 
Dar, adoptînd termenul pentru dis-

in 
ini-

co- 
din

>
I •6017

ilinioi «it 
t«

că 
tul 

aftoase mai frecvente 
răspîndite și la adulți. 
flori de trandafiri asociat cu miere
realizat de colectivul nostru dă re
zultate mult superioare tratamente
lor medicamentoase bazate pe sub
stanțe de sinteză.

— Considerați că plantele medici
nale pot înlocui unele medicamente?

— în anumite suferințe ar trebui 
chiar preferate. Sînt convins, bunăoa
ră, că foarte multe persoane care 
apelează la medicamente de tip se- 
dativ (calmante) ori pentru unele 
suferințe hepatice sau renale etc. 
și-ar ameliora mult starea de sănă
tate dacă în locul unor droguri pu
ternice (cu efecte nu întotdeauna 
elucidate prin verificarea în timp) ar 
consuma ceaiuri medicinale. Fără.a 
fi împotriva medicamentelor care se 
știe că sînt de mare ajutor în tera
pia modernă, aș dori să spun că de 
multe ori se apelează nejustificat la 
diferite medicamente chiar tonifiante 
sau vitamine, deși natura ne oferă so
luții mai accesibile și mai eficace.

Plantele medicinale, deși sînt cele 
mai vechi remedii pe care omul le-a 
utilizat 
timpuri, 
toare.

din cele mai îndepărtate 
oferă posibilități vindecă-

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

Constituie, fără în
doială, un titlu inspi
rat acela pe care Ion 
Dodu Bălan l-a pro
pus cărții sale recent 
apărute la editura „E- 
minescu". în „focarul 
timpului" fiecare se 
află angajat in susți
nerea diverselor opi
nii, idei, proiecte, ini
țiative, pentru care se 
depune 
patimă. 
timpului1 
toții, atrași și 
grați, de o parte sau 
de alta în marile în
fruntări de forțe 
cifice lumii de 
Ceea ce iese de 
pana scriitorului 
aceste condiții 
trează astfel cel mai 
bine convingerile, ati
tudinea și. in ultimă 
instanță, poziția sa de 
om. Nu e mai puțin 
adevărat că ceea ce 
iese de sub pana scri
itorului. în aceste con
diții. poartă pecetea 
„momentului", scurge
rea vremii urmind să 
valideze sau să infir
me. parțial ori total, 
afirmațiile făcute. în 
„focarul timpului", 
modalitatea de expri
mare publică scrisă 
care pare cea mai ni
merită este 
Dovedind o 
înțelegere a 
lor pe care 
puneau titlul ales. Ion 
Dodu Bălan ne oferă, 
prin ultimul său vo
lum. un mănunchi din 
intervențiile pe care

întotdeauna 
în „focarul 

“ apărem, cu 
intfe-

spe- 
azi. 
sub 

în 
ilus-

eseistica, 
perfectă 

exigențe- 
i Ie im-

in 
și

le-a publicat inițial 
diverse cotidiana 
periodice culturale 
încercări de istorie 
terară, cronici, artico
le pe teme 
Constituie, 
văr. o 
timpului de față și a 
poziției 
cultură, astăzi la noi. 
orice carte de tipul 
celei pe care ne-o o- 
feră Ion Dodu Bălan.

li-
diverse, 

într-ade- 
mărturie a
omului de

în susținerea anumi
tor idei, caracterul 
tranșant întotdeauna 
al opțiunilor formula
te își găsesc astfel cea 
mai plauzibilă expli
cație. Impresionează 
la lectura acestei cărți 
tonul degajat, sigu
ranța de cele mai 
multe ori bazată pe o 
documentație cit se 
poate de exactă, cu 
care sint afirmate di-

George Bacovia. Ulti
ma dintre intervenți
ile incluse in acest 
prim capitol e consa
crată lui Tudor Ar- 
ghezi. Mi se par pa
ginile prin care Ion 
Dodu Bălan ne apare 
sub aspectul cunos
cut : omul de cultură 
întotdeauna sobru, ri
guros. Al doilea capi
tol : „Expresii valori
ce în lumea cărților"

bil, firesc și cit 
poate de uman, 
treilea capitol — 
cente"

se
Al 

„Ac- 
îl aduce in 

discuție pe Ion Dodu 
Bălan într-o ipostază 
mai puțin cunoscută, 
aceea de polemist. în 
unele cazuri el face 
apel, cu oarecare suc
ces. la efectele pam
fletului virulent de 
tip tradițional. Mi-aș 
permite să citez din

ion dodu balan Jn focarul timpului“
Ea 
te 
tă 
lă 
lui 
te.

vehiculează, înain- 
de toate, o anumi- 
informație cultura
la nivelul limbaju- 
publicisticii curen- 
Ea aduce în dis

cuție idei și opinii, 
sub o formă accesibi
lă celor mai diverse 
categorii ale marelui 
public. E bine că e- 
ditura „Eminescu" s-a 
gindit să ofere și sub 
această formă sinteze 
ale preocupărilor cul
turale 
noi.

Din 
mului 
timpului", 
Bălan ne apare ca un 
intelectual profund 
angajat în promova
rea idealului socialist 
de . cultură, din per
spectiva politicii Parti
dului Comunist Ro
mân. Pasiunea pusă

actuale de la

paginile 
„în 

Ion
volu- 

focarttl
Dodu

versele idei si opinii. 
Ion Dodu Bălan prac
tică tipul de text ese
istic situat undeva la 
granița dintre comen
tariul criticului și is
toricului literar. re
flecțiile filozofului și 
nestăpinirea. citeodată 
polemică, a publicis
tului. totul sintetizat 
în condițiile unei pre
zentări logice, coeren
te și cursive.

Sumarul volumului 
debutează printr-o 
primă grupare de ti
tluri intitulată „Las 
vouă moștenire". Sînt 
incluse aici citeva in
tervenții care se ata
șează în mod explicit 
domeniului istoriei li
terare. Prima dintre 
ele e închinată poetu
lui Panait Cerna ; a 
doua, lui Octavian 
Goga ; a treia, lui

include, cu precădere, 
cronici literare la : 
Demostene Botez — 
„Scrieri", Ion Brad — 
„Cetăți fără somn", 
Brăduț Covaliu — 
„Pe țărmurile artei", 
George Gană — „O- 
pera literară a lui Lu
cian Blaga". George 
Macovescu — „Vîrste- 
le timpului", Mihai 
Negulescu — „Cine 
minte zăpada", Gheor- 
ghe Pituț — „Tele- 
fixe" etc. Ele ilustrea
ză cel mai bine ca
racterul cărții sugerat 
de titlu. Se poate ob
serva ușor, bineînțe
les, un anumit parti- 
zanat, prin însăși op
țiunea de a comenta 
cărțile unor autori și 
nu ale altora. Dar în 
„focarul timpului", 
gestul devine explica-

„Fățarnicul" : „Fățar
nicul e omul cu o mie 
de fețe și cu nici un 
obraz, are 
îndemînă 
brăzarul, cum 
mai spune 
străvechi și

la 
o- 
se

mereu 
masca,

i 
într-un 
plastic 

limbaj popular aces
tui obraz artificial, 
cumpărat ieftin pen
tru bilciuri și petre
ceri. Or, un lucru e 
de știut pentru acești 
ipochimeni : dacă se 
poate face un trans
plant de ochi, de nas, 
de inimă sau de ri
nichi, un transplant 
de dinți sau de piele 
pe față, nu se poate 
face niciodată un 
transplant de obraz, 
cu toate valorile mo
rale pe care le impli
că acesta, pe care ori 
îl ai și ți-1 păstrezi

curat, ori nu-1 ai și 
nici nu poți să-1 cum
peri cu tot aurul din 
lume. Obrazul curat 
și subțire se ține cu 
un deosebit efort mo
ral, cu o grijă stator
nică pentru valorile 
omeniei. Odată pătat, 
nu se mai curăță cu 
nici o soluție chimică. 
Sînt pete morale care 
nu ies la curățat. De 
aceea se cere o aten
ție mare pentru a nu 
ne păta obrazul". Pa
ginile nu sint lipsite 
de vervă, după cum 
se poate Vedea. Ele 
afirmă o atitudine 
morală sănătoasă pe 
linia celor mai de sea
mă tradiții ale publi
cisticii militante 
mânești.

Desigur, există 
recari contraste 
Ion Dodu Bălan, 
cum ne apare" într-un 
capitol și așa cum ne 
apare în celelalte. 
Cartea nu are, evi
dent. suficientă unita
te. Elementul unifica
tor e caracterul 
produs elaborat 
„focarul timpului", 
textului pe care îl 
teșt.i. Sînt și anumite 
formule, figuri de stil, 
păreri, asupra cărora 
ar 
se 
în
nu
meditație.

ro-

oa- 
între 

așa

de 
in 
al 

ci-

fi fost bine dacă 
mai medita. Dar 
„focarul timpului" 
ai răgaz pentru

Gheorrjhe 
ACHIȚE1

idei" pe care le-am inițiat continuă 
să se desfășoare cu succes si cu... 
regularitate.

— Și totuși, in felul ace-ta presti
giul directorului nu este dî.mnuat ?

— Oricine poate greși, lucru accep
tat ca atare de fiecare. Fapt cu atit 
mai scuzabil într-o dezbatere a unei 
probleme noi sau, in cazul nostru, a 
unui produs nou. Important este ca 
greșelile să nu aducă prejudicii. Dar 
a nu se trage de aici concluzia că eu 
sau colaboratorii enunțăm numai idei 
....bune" de infirmat. Am atins cu 
toții un nivel de competentă profe
sională ne care ne străduim să ni-1 

ridicăm continuu. 
Cu alte cuvinte, 
e și aceasta o 
cale de materiali
zare a ceea ce 
partidul a pus ca 
o cerință pri
mordială in fața 
întregii societăți 
— transformarea 
cantității într-o 
nouă calitate.

— Este înțe
leasă la dumnea
voastră in între
prindere această 
cerință majoră ca 
un proces larg, 
cuprinzător, de 
masă ?

— Unul din cele 
mai solide argu
mente care arată 
că la noi noul 
este stimulat și 
6e afirmă in pro
porție de masă 

îl constituie realitatea deosebit 
de îmbucurătoare că în urma antre
nării largi a oamenilor muncii la 
Festivalul creației și hărniciei „Cîn- 
tarea României" — în care se in
clude și creația tehnică — fiecare al 
treilea lucrător din unitate a devenit 
inovator, multi avind la activ inven
ții soldate — în urma aplicării — cu 
o mare eficiență economică. Faptul 
isi are o explicație cit se poate de 
firească : fiecare idee este luată in 
seamă și temeinic analizată, căci ex
periența, viața ne-au arătat că nu de 
puține ori noul a triumfat prin adîn- 
cirea unei idei 
Așa. bunăoară, 
multor păreri, a 
și nenumărate 
nostru de cercetători a ajuns la ela
borarea a noi tipuri de emailuri prin 
introducerea cărora s-au redus con
siderabil importurile de materii pri
me. a sporit productivitatea, muncii 
la faza emailării. Despre creativita
tea și gîndirea tehnică originală a lu
crătorilor noștri vorbesc in chip sem
nificativ și cele peste 10 produse noi 
realizate în ultimii doi ani. care în
trunesc parametrii ce le situează 
la un înalt grad de competitivitate 
pe plan mondial.

— tn întreprinderea pe care o con
duceți, ca de altfel in multe altele 
din județ, lucrează împreună oameni 
ai muncii români, maghiari si de alte 
naționalități. Cu alte cuvinte, coauto
rii remarcabilelor succese pe care 
le-ați evocat. Succese care, fără în
doială, nu sint constituite dintr-o 
simplă alăturare mecanică de reali
zări individuale, izolate, ci, dimpotri
vă^ implică -conlucrare creatoarei 
„un spirit colectivist desăvîrsit", 
după propria dumneavoastră expre
sie. Așadar, care este „secretul" a- 
cestei realități tonice.

— La noi in întreprindere — e fi
resc — se vorbește și româna si ma
ghiara. Se mai cuvine menționat un 
fapt pe cît de relevant, pe atit de 
firesc, că majoritatea covîrșitoare a 
oamenilor mțincii din întreprindere, 
care sînt de alte naționalități, dacă 
nu chiar toți, cunosc bine sau foarte 
bine limba română, limba patriei so
cialiste comune, limbă pe care o fo
losesc în chip firesc in relațiile cu 
colegii de muncă. în societate. Afir- 
mind acest lucru, s-ar .putea repede 
desprinde concluzia că colaborarea 
în muncă se realizează prin inter
mediul uneia sau alteia din limbi. 
Realitatea comunicării noastre este 
însă cu mult mai profundă si cu mult 
mai bogată în semnificații ca să poa
tă fi redusă la gradul de cunoaștere 
a uneia sau alteia dintre limbi. A- 
ceastă realitate a comunicării noas
tre. a frăției în muncă și în 
viată a românilor și maghiarilor din 
întreprinderea noastră, din tara noas
tră. îsi trage seva dătătoare de viată 
și forță creatoare din politica națio
nală justă a Partidului Comunist 
Roman, din statornicirea temeinică 
Si irevocabilă a deplinei egalități in 
drepturi a tuturor celor ce trăiesc si 
muncesc pe pămîntul României, indi
ferent de " "
puțin, 
si de întreprinderea _____
tre altele si de faptul că. 
porțional cu numărul de 
meni ai muncii de diferite națio
nalități, ei sînt reprezentați echita
bil în diferite Organisme de condu
cere colectivă. Din cei 23 de membri 
ai consiliului oamenilor muncii, 12 
sînt români și 11 maghiari. Comu
niști, oameni ai muncii, care în ju
rul aceleiași mese discută, dezbat și 
decid împreună. în numele colecti
vului pe care îl reprezintă.

în aparentă banale, 
prin confruntarea 

zeci de experimente 
căutări, colectivul

nationalitate. Nu mai 
acest adevăr este ilustrat 

noastră. în- 
-- —. pro- 

oa-

Apararea 
unui ilicit

Octav GRUMEZA

— De unde venituri ilicite, onorată in
stanță ? 1 Tot ceea ce avem este realizat 
prin munca mea și a soției mele. Cu atit 
mai mult cu cit noi nu ne-am cumpărat 
nici mașină și nici apartament proprietate 
personală. Vedeți și dumneavoastră, avem 
numai bunuri de strictă necesitate...

Recent, Comisia pentru cercetarea prove
nienței unor bunuri ale persoanelor fizice, 
care nu au fost dobîndite în mod licit, de 
pe lîngă Judecătoria Urziceni a fost sesi
zată că intre veniturile și cheltuielile so
ților Elisabeta și Pascu Merca — din loca
litate — există diferențe frapante, nejusti
ficate in nici un fel. Pe scurt : în perioada 
supusă cercetării, soții au realizat venituri 
în sumă de 222 980 lei și au cheltuit suma 
de... 358 451 lei.

Răsfoim și noi dosarul cauzei. Și ne edi
ficăm... Pină in urmă cu numai doi ani, so
ția fiind casnică, singurul care a muncit a 
fost soțul — mai întîi în calitate de gestio
nar la C.I.L. Ialomița, iar, mai apoi, la Co
operativa de consum Urziceni. (în întreți
nerea lor avind in această perioadă și trei 
copii). Cum se susține afirmația lor privind 
„bunurile de strictă necesitate" ? Căci, deși 
nu și-au cumpărat „nici mașină, nici apar
tament proprietate personală", soții Merca 
s-au dovedit atrași magnetic de bunurile de 
valoare : banii și aurul. Doar dacă nu cum-

va. zecile de mii de lei strînse acasă, „la 
ciorap", și zecile de grame de aur — te
zaurizate sub formă de bijuterii — găsite 
acasă la ei n-or fi devenit peste noapte... 
„bunuri de strictă necesitate". Motive sufi
ciente pentru ca, socotind întemeiată sesi
zarea comisiei, instanța să dispună trecerea 
în patrimoniul statului a sumei de 135 171 
lei — nejustiflcați ca provenind din muncă 
sau din alte surse licite de venituri.

Și totuși, vorba lui Pascu Merca : „De 
unde venituri ilicite?!" Răspunsul nu e greu 
de aflat: cu numai trei ani înaintea judecății 
de față, P. Merca a mai apărut în fața 
instanței — în haine vărgate. își însușise 
din propria gestiune bunuri și bani in va
loare de 41 063 lei...

De-ar fi divorțat 
de greșeli...

— ...în plus, pirita a mers și la mine la 
serviciu și m-a denigrat in fața tovarășilor 
de muncă — motiv pentru care susțin in 
continuare cererea mea de divorț. Datorită 
ei, știți dumneavoastră cum mă privesc a- 
cum oamenii cu care lucrez ? !

Printre alte „motive de divorț" — dove
dite. în ultimă instanță, total neîntemeiate 
— Dumitru B. (domiciliat în București, sec
torul 4) l-a invocat și pe acela că, în do
rința de a-1 compromite, soția s-a dus la el 
la serviciu și le-a „înșirat" celor din co
lectivul în care lucrează „verzi și uscate"

despre comportarea lui ca soț și părinte. 
Afirmații pentru care, „luindu-le drept 
bune", membrii colectivului în care lucrea
ză l-au pus în discuție, arătîndu-i greșelile, 
punindu-i In vedere răspunderile pe care le 
are. Situație cu care — considerîndu-se ne
vinovat — el unul nu poate fi de acord...

Iată insă că, analizind și verificînd atent 
faptele, instanța — Judecătoria sectorului 4 
— ajunge la concluzia că adevărate sînt nu 
contestațiile soțului reclamant, ci „calom
niile" soției pirite. (Mai mult : se dovedește 
că, mai înainte de a-1 pune în discuție pen
tru abaterile sale, tovarășii de muncă ai lui 
Dumitru B. verificaseră ei înșiși spusele 
soției). Motiv pentru care cererea de di
vorț înaintată de reclamant a fost respinsă, 
acesta fiind sfătuit să-și vadă greșelile, să 
se întoarcă acasă — așa cum i-o ceruse 
însăși soția.

Firește, problemele de familie 
cutate — și, mai ales, rezolvate __ ,__
lie. Cind vinovatul stăruie însă în încăl
carea regulilor de conduită socială și fa
milială, colectivul de muncă în care lu
crează nu-și face decît datoria intervenind, 
cu tot tactul necesar — pentru ca familia 
în cauză să nu se destrame. Cu atit mai 
mult cînd i se solicită acest lucru.

Că vinovatului nu-i e comod în asemenea 
situații — este de înțeles. De neînțeles ră- 
mîne însă cum, în mentalitatea unora, ce
rerea de ajutor făcută de celălalt soț poate 
trece drept „calomnie", iar ajutorul acordat 
de colectiv drept „ingerință". Cînd, de fapt, 
nu i se cere decît un singur-lucru : să pă
șească în viață pe drumul drept. Lucru care 
i-a fost recomandat și lui Dumitru B.

i-o ceruse

trebuie dis- 
— în fami-

Ghici de ce cot 
coddcea... pianul?
— Ce rău am făcut, onorată instanță ? 

Eu nu am vrut decît să fie respectată li
niștea locatarilor ; să instaurez în relațiile 
dintre noi înțelegerea și armonia. După 
ce puneam totul în ordine, mă duceam la 
mine în cameră, deschideam fereastra și 
mă apucam să le cînt la pian...

Datorită calităților sale de gospodar, 
Corpeliu Antonovici — București, str. Riul 
Mare nr. 11, bloc „M“-5 — a fost ales, in 
urmă cu cîțiva ani, președinte al comite
tului de locatari. Numai că, în loc să se 
îngrijească de treburile gospodărești ce 
i-au fost încredințate, a început să se com
porte într-o manieră amintind de „maju- 
rii“ din vechea armată. în numele păstră
rii liniștii și ordinii, chipurile, a ajuns să-i 
ia la bătaie pe locatari, invocînd pretexte 
dintre cele mai bizare. (Pe unul dintre ei 
l-a lovit pentru că... stătea de vorbă cu o 
fată I). Pe de altă parte, atît de severul 
președinte de bloc și-a permis să-și trans
forme baia în... crescătorie de păsări. Și, 
nu o dată, cotcodăcitul găinilor și celelalte 
zgomote specifice „crescătoriei" sale clan
destine era „acoperit" de C.A., prin... 
nate" și „capricii" cîntate la pian 
mai nepotrivite ore din zi sau din 
Motiv pentru care, la scurt timp de 
gere, locatarii s-au întrunit în plen 
destituit din funcția încredințată.

„so
la cele 
noapte, 
la ale
și l-au

Rezultatul ? Ani la rînd acesta se va 
răzbuna", șicanîndu-și colocatarii in fel și 

chip. Mai mult : tîrîndu-i pe la judecăți 
— pe motiv de... calomnie — pe unii care 
îl criticaseră în cadrul ședinței de desti
tuire. Firește, in instanță, acuzația a căzut 
de la sine, cel care a încălcat normele de 
conviețuire socială dovedindu-se a fi chiar 
reclamantul. Să sperăm că va reveni la 
sentimente mai bune — de bună vecină
tate.

Din caietul 
grefierului

„Așa. după cum declară și fosta mireasă, 
vinul pentru nuntă a fost cumpărat cu 10 
lei litrul, de către tatăl ei, și, in total, la 
nuntă s-au consumat 160 litri. Subsemnatul 
nu pot să fiu însă de acord să-i restitui 
acestuia suma de 1 600 lei, cit pretinde el 
acum, pe motiv că, să-și amintească el 
însuși, deși la nuntă s-au băut 160 de litri 
de vim, de cumpărat s-au cumpărat doar 
130 de litri, restul provenind din faptul că, 
după ce s-a strigat darul, chiar el cu gura 
lui mi-a spus : Ginerică, mai aruncă tu, 
tată, cîteva găleți cu apă în vinul ăla. să 
țină pînă la ziuă".

(Tribunalul Capitalei, fragment din 
„argumentele" lui Florentin I. intr-un 
proces de partajare a bunurilor).

Titus ANDREI
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările si bunele 
urări pe care Excelenta Voastră mi le-a transmis cu atîta amabilitate, cu 
prilejul Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV AL V-LEA
Regele Norvegiei
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„Carte 
de vizită** 
folclorică

Pe dinafară, școala din Trăis- 
teni (Prahova) arată ca oricare 
alta. De cum pătrunzi înăuntru, 
te impresionează in mod deose
bit cusăturile populare. Motive 
in roșu si negru. puncte si ale- 
sături străvechi, invitate de la 
bunicile satului, culese din in
terioarele caselor părintești sint 
reproduse cu migală si talent pe 
perdele, pe husele de pe bănci, 
pe ștergarele care împodobesc 
pereții si încadrează tablourile. 
Fiecare clasă este „îmbrăcată* 
cu alte modele de cusături, cu 
alte „rîuri" policrome. Fiecare in 
parte si toate reprezintă „cartea 
de vizită" a cercului de folclor 
al elevilor, condus cu mult su
flet de profesoara Elena Ciachir, 
directoarea scolii. O carte de vi
zită care mai include si bogatul 
muzeu etnografic al scolii, și 
care, pe drept cuvînt, face cinste 
școlarilor st dascălilor lor.

Taximetriști 
în pană... 
școlarăt

Printre șoferii profesioniști 
din București chemați zilele a- 
cestea pentru testarea privind 
cunoașterea regulilor de circula
ție. se numără si taximetristii. 
Rezultatele testărilor de pînă 
acum relevă o situație surprin
zător de slabă. Din cei 25 de 
taximetriști de la garajul „Ga
lați" au întrunit punctajul mi
nim, de 40 de puncte, nu
mai... 5 (cinci) ! S-au înre
gistrat si adevărate recorduri 
în materie : Petre Ionescu de la 
garajul „Glucoza" a reușit ma
rea performanță ca din 46 de 
puncte posibile să realizeze..: 11 
(unsprezece) !; Dumitru Dincă 
de la garajul „Chirigiu" — 13
puncte. Gheorghe Marin de la 
„Glucoza" — 17, llie Rusu de la 
„Cobălcescu" — 18. Ne oprim 
aici, intrucît lista corigenților e 
mult prea lungă. Cineva observa 
că 11 sau 13 puncte poate realiza 
„pe ghicite", la nimereală, orice 
copil. Aici însă e vorba de oa
meni care răspund de să
nătatea si viata oamenilor. Con
cluzia ? La scoală cu ei!
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Trofee 
cinegetice

La ultimele două expoziții
ternaționale de trofee cinegetice, 
vînătorii din județul Bacău au 
obținut nu mai puțin de 25 de 
medalii, dintre care 17 de aur. 
Recordul îl dețin tintasii de pe 
raza ocolului silvic Minăstirea 
Casin. urmați îndeaproape de cei 
din Căiuți. Oituz si Dărmăhești. 
Ei au prezentat în concurs cele 
mai frumoase trofee de cerbi 
carpatini, mistreți si ursi. Acum, 
vînătorii băcăuani se pregătesc 
asiduu pentru noul sezon, care 
anunță o nouă recoltă de... aur. 
Cine știe ce mai ascunde pă
durea !

Păhărelul, 
bată-1 vina!

ce-
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Spre surprinderea tuturor 
lor din jur, M. Stefan din Gher
la si-a părăsit locul de muncă si 
a devenit un pierde-vară. Preci
zare : era zidar de meserie și 
încă unul foarte priceput. 
Deunăzi, cind colegii săi de 
muncă zoreau pe schele, el se 
„chinuia" cu păhărelul. Pînă a 
început scandalul, proferind in
jurii în dreapta si-n stingă, tn- 
tîmplarea s-a petrecut la bufetul 
„Ciocîrlia" 
echipai al miliției, aflat în mi
siune. i-a atras atentia să 
potolească. N-a fost chip ! Ace
leași injurii le-a adresat Si oa
menilor în uniformă albastră. 
Acum va trebui să apară in fata 
instanței de judecată.

din localitate. Vn

se

I
„Flagrant0 
la benzinărie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Controale inopinate efectuate 
de organele de miliție la mai 
multe stații PECO. Printre ne
regulile semnalate, reține aten
ția si cazul lui ' ‘ '
ru de la stația 
lești-Dolj, care 
flagrant delict, 
avea asupra sa 
zină neinregistrate in 
de 4 000 litri, iar in buzunare nu 
mai puțin de 4 000 de lei. Bani 
proveniți — de unde credeți ? 
— tot din „valorificarea" 
bonurilor de benzină neinregis
trate. Bani încasați intr-o 
gură zi — si doar in 
teva ore 1 — pînă cind a 
prins. După care legea si-a 
cuvintul, infractorul fiind 
damnat.

Aurel Circiuma- 
PECO din Băi- 
a fost prins în 
Mai exact spus, 
bonuri de ben- 

cantitate

șin
ei- 
fost 

spus 
con-

1
I
I

I

I
I

La 22 
de ani...

...fetele de virsta Elenei V. 
din comuna Dăneț, județul Dolj, 
și-au făcut sau își pregătesc un 
rost în viață, muncind sau in- 
vățind. Multe dintre ele și-au 
întemeiat familii, unele au și 
copii. Elena V. n-are 
nici ocupație, nici 
un rost în viață. A 
tă de organele de 
blind creanga (in alți termeni 
înseamnă vagabondaj) prin ju
dețul Caraș-Severin. A fost adu
să in comuna de baștină și pusă 
în discuția obștii. Si obștea a 
hotărît s-o ajute să se încadre
ze intr-o muncă utilă. Să fie și 
ea in rînd cu tinerele de sea- 
•»«u &i.

Rubrică realizată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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nimic : 
cămin, nici 

fost depista- 
miliție um-
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru urările pe care Excelența Voastră a binevoit să 
mi le adreseze cu ocazia aniversării Zilei libertății Portugaliei — 25 aprilie.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Primire la Consiliul de Miniștri
Simbătă. tovarășul Virgil Cazacu. 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe dr. Primo Nebiolo. pre
ședinte al Federației Internationale 
a Sportului Universitar, și pe parti- 
cipanții la reuniunea Comitetului E- 
xecutiv al F.I.S.U.. care se desfășoa
ră la București. Cu acest prilej, s-au 
evidențiat importanta întîlnirilor 
sportive ale tineretului universitar 
din întreaga lume, contribuția aces
tora la întărirea păcii, prieteniei și 
colaborării între popoare.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au luat parte tovarășii Emil Drăgă- 
nescu. ministru al sportului, pre
ședinte al C.N.E.F.S.. Ion Traian Ște- 
fănescu. ministru pentru problemele 
tineretului. Ion Sasu. președintele 
Consiliului U.A.S.C.R.

*
în timpul desfășurării lucrărilor 

Comitetului Executiv al F.I.S.U.. dr. 
Primo Nebiolo s-a intilnit. cu tova
rășii Emil Drăgănescu și Ion Traian 
Ștefănescu.

„Primăvara culturală bucureșteană"
Începînd de mîine, în Capitală se 

va desfășura, în cadrul etapei de 
masă a celei de-a doua ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", un amplu program de mani
festări cultural-educative reunite sub 
genericul „Primăverii culturale bucu- 
reștene", organizată sub egida con
siliului municipal de educație politică 
și cultură socialistă. Programul ac
tualei „Primăveri" cuprinde peste 150 
de expuneri, colocvii, simpozioane, 
spectacole și expoziții, care vor pri
lejui un rodnic dialog al creatori

lor și interpreților — profesioniști 
și amatori — cu publicul larg pe 
cele mai diverse și actuale teme ale 
muncii și creației, ale vieții spiritu
ale bucureștene. Manifestarea, ajun
să la a șasea ediție, va debuta cu 
spectacolul „Pentru tine, Bucu
rești !“, dedicat fruntașilor în pro
ducție și în acțiunea de înfrumuse
țare a Capitalei (care va avea loc 
mîine de la ora 19 la Teatrul Națio
nal) și se va încheia duminică, 28 
mai (D. Tîrcob).

A apărut : „ERA SOCIALISTĂ" nr. 10/1978
Revista se deschide cu articolele 

„Sub semnul prieteniei, colaborării și 
solidarității militante" și „Realizarea 
dezarmării — imperativ primordial 
al lumii contemporane". La rubrica 
„Dezbateri" este inserată o masă ro
tundă cu tema „Autogestiunea în 
condițiile perfecționării mecanismu
lui economico-financiar". în conti
nuare sint publicate articolele : „Op
țiuni în industria chimică româneas
că", „Problema națională și învăță
mintele istoriei" și „Economisirea e- 
nergiei din perspectiva activității de 
sistematizare". Rubrica „Consultații" 
conține articolul „Organizațiile de 
masă și obștești în sistemul demo
crației noastre socialiste". Din suma

rul revistei mai spicuim articolele 
„Continuitatea poporului român in 
spațiul carpato-dunărean" si „Contri
buții la istoria gindirii marxiste din 
România" (rubrica „Pagini de isto
rie"), „Orizontul tematic și realizarea 
scenică", „Teatrul politic și adevărul 
vieții", „Forța de convingere a artei 
scenice", „Teatrul curajului civic" 
(toate grupate sub titlul „Teatrul po
litic, expresie a etosului revoluțio
nar"); „Resursele pămîntului în lumi
na cercetărilor de geofizică". „Impac
tul dezarmării asupra dezvoltării e- 
conomico-sociale contemporane", „Mi
tul tehnocratic al dezideologizării". 
Revista se încheie cu rubricile „Cărți 
și semnificații" și „Cuvintul cititori
lor".

t V
DUMINICA, 21 MAI

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte !
9.05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii : Comoa

ra din insulă (ultimul episod)
9,45 Pentru căminul dumneavoastră

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical.
16,05 Prietenul meu, bătrinul fotograf
17,10 Film serial : „Linia maritimă One- 

din“
18,00 Fotbal : U.T.A. — Steaua (repriza 

a Il-a)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 File de istorie
19.50 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Neamț
20.50 Film artistic : „încercarea". Pre

mieră pe țară. Producție a studiou
rilor engleze. In distribuție : James 
Stewart, Marlene Dietrich, Glynis 
Johns, Jack Hawkins, Janett Scott, 
Elizabeth Allan, Ronald Squire.

22.25 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11.45 Teleșcoală

LUNI, 22 MAI
PROGRAMUL 1

15.55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară
19,00 Republica Socialistă Vietnam. Re

portaj
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20.30 Roman-foileton : „Familia Palliser"
21.30 Mai aveți o întrebare ?
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului
17,05 Pentru căminul dumneavoastră
17.20 Românie, țara mea — melodii 

populare
17.45 In alb și negru : Șoc și Șer (II)
18.35 Ciclul de filme românești de tele

viziune. „Războiul Independenței"
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Cuore
20.25 Opera ..Ovidiu" de C. Nottara
21.30 Telex
21.35 Incursiune în cotidian
21.55 Efigii lirice

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22.

23 și 24 mai. în țară : Vreme ușor 
instabilă, cu cer schimbător. Vor cădea

averse izolate de ploaie însoțite de des
cărcări electrice, îndeosebi în vestul 
țării șl în zona de munte. Vînt slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale, 
în București : Vreme ușor instabilă, cu 
cer variabil, favorabil averselor de 
ploaie. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Moartea ultimului golan 
— 10, Câștigătorul trebuie ajutat —
19.30, (sala Atelier) : Poezie și 
dans — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică- a Palatului) : „Reîn- 
tîlnlri duminica" : Violonistul, pro
fesorul, compozitorul Serafim An
tropov — 18.
• Opera Română : Primăvara — 
11, Bastien și Bastienne. La Serva 
Padrona — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, Eternele 
iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale —
10.30, Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19.30,
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 10,30, Trei 
surori — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Audiență la consul —
19.30, (sala Studio) : Nu am încre
dere în bărbați — 15,30.
• Teatrul Giulești : Serenadă 
tirzie — 19,30.

• CUARȚIT SINTETIC. 
Se știe că, îndeobște, printre 
rocile montane nici una nu este 
mai'rezistentă decit cuarțitul. 
Din acest material au fost con
struite piramidele egiptene, zi
durile unor castele din evul 
mediu, monumente. în urma 
unui mare număr de experi
mente, savantul sovietic V. Ki
rillin a realizat cuarțit sintetic. 
Acest nou material,, obținut in 
laborator, nu este inferior cuar- 
țitului natural. în ce privește 
aplicațiile sale, noul material 
poate fi utilizat la confecționa
rea traverselor pentru căile fe
rate de mare viteză, a tuburilor 
pentru hidrocentrale și in multe 
alte domenii.

© ROBOT DE INTER
VENȚIE. în cazul unor avarii
în centralele electrice nucleare 
sau în laboratoarele în care se 
lucrează cu energii înalte se 
poate recurge la serviciile robo

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară —- 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Mugurel de cîntec ro
mânesc — 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10, Andersen — 7 povești 
— *17.
• Teatrul „Țăndărică” : Punguța 
cu doi bani — 11.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C, : 
Menajeria de sticlă —- 19.

c inema
• Mercenarul : VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Mă voi întoarce la Erimo ; CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Aventurile lui Robin Hood : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pentru patrie : PATRIA — 9; 
12,30; 16; 19.30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Transamerica Express : SCALA 
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, BUCU

tului din fotografie, de fabrica
ție vest-germană. Aparat com
plex, comandat de la distanță, 
robotul pe șenile „știe" să urce 
scările, se poate înălța pe pi
cioarele sale atît cit este nevoie. 
El dispune de doi clești, două 
camere de televiziune, două mi
crofoane stereo, un dozimetru 
de raze gamma și o priză de 
curent pentru conectarea diver
selor aparate.

Primire la C.
Simbătă dimineața, tovarășul Virgil 

Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit pe Antonio Dias 
Lourențo, membru al Comisiei Poli
tice a C.C. al Partidului Comunist 
Portughez, director al ziarului 
„Avânte", deputat în Adunarea Re
publicii.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scînteia".

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Antonio Dias Lourențo a transmis 
un mesaj de salut prietenesc tovară
șului Nicolae Ceaușescu din partea 
secretarului general al C.C, al P.C. 
Portughez. Alvaro Cunhal.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul

Cronica
Simbătă a părăsit Capitala Robert 

Lonati, secretar general al Organiza
ției Mondiale a Turismului, care a 
efectuat o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
a fost condus de tovarășul Nicolae 
Doicaru, ministrul turismului, de 
alte persoane oficiale.★

Simbătă a părăsit Capitala prof, 
dr. Richard Carlier, președintele U- 
niversității muncii „Paul Pastur" din 
Charleroi, președintele Federației 
Partidului Socialist din Charleroi, 
deputat de Hainaut, membru al Con
siliului de conducere a Fundației „E- 
mile Cornez" din Belgia, care, la in
vitația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, a fă
cut o vizită in țara noastră.★

Simbătă s-a încheiat seminarul 
internațional „Formarea și perfecțio
narea cadrelor pentru industria 
hotelieră și turism", manifestare or
ganizată sub egida Ministerului Tu
rismului. La seminar au luat parte 
cadre de specialitate din Austria, 
Belgia. Bulgaria. Cehoslovacia, Cipru, 
Elveția. R. D. Germană, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia. Uniunea Sovieti
că, precum și din țara noastră.

Programul seminarului a inclus, de 
asemenea, excursii pe Valea Praho
vei, precum și o gală de filme tu
ristice și o călătorie de documen
tare.

*
în încheierea turneului întreprins 

în tara noastră în cadrul Zilelor ar
tei distractive poloneze, manifestare 
Ce se înscrie, in planul de colaborare 
culturală dintre România si Polonia, 
Ansamblul de estradă din Varșovia 
a prezentat, simbătă seara, un spec
tacol in sala Savoy a teatrului

C. al P. C. R.
Virgil Cazacu a transmis, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
salut cordial și cele mai bune urări 
tovarășului Alvaro Cunhal. Comitetu
lui Central al P.C. Portughez.

întîlnirea, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, a prile
juit un schimb de informații cu pri
vire la preocupările actuale ale celor 
două partide.

*
Tovarășul Antonio Dias Lourențo, 

care, la invitația ziarului „Scînteia", 
a făcut o călătorie de documentare 
în țara noastră, a avut, de asemenea, 
convorbiri la instituții și organe cen
trale și locale de partid și de stat, a 
vizitat Obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din județele 
Brașov și Ploiești.

• I ' •zilei
„C. Tănase". Ansamblul a mai dat 
spectacole la Focșani. Galați și 
Buzău.

Și-a încheiat turneul cu un spec
tacol susținut la Suceava si Ansam
blul polonez de cîntece și dansuri 
„Slask". ★

Cea de-a 6-a ediție a Festivalului 
„Timișoara muzicală" a consemnat, 
pe agenda manifestărilor sale de 
simbătă. concertul vocal-simfonic al 
Orchestrei simfonice a Filarmonicii 
din Belgrad și Corului radiotelevlziu- 
nii din capitala Iugoslaviei. Sub con
ducerea dirijorilor Zivojin Zdravko- 
vic și Borivje Simic. cele două an
sambluri muzicale din Belgrad au 
prezentat publicului un program care 
a cuprins lucrări de Mozart. Brahms 
și Vukdragovic. ★

Sub genericul „Propagandă — ac
țiune— educație — eficiență", sîmbă- 
tă a început Ia Iași o sesiune știin
țifică. organizată de Comitetul jude
țean Iași al P.C.R.. în colaborare cu 
Universitatea „Al. I. Cuza". manifes
tare înscrisă in Festivalul național 
„Cintarea României".★

în zilele de 19 si 20 mai s-au des
fășurat in aula Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" lucrările sesiunii anuale 
de comunicări a Institutului pentru 
pregătirea cadrelor in problemele 
conducerii social-politice. Studenti. 
cursanți și cadre didactice au pre
zentat peste 300 de comunicări știin
țifice referitoare la preocupări actua
le ale politicii Partidului Comuhist 
Român privind trecerea în viata so- 
cial-politică și economică de la faza 
acumulărilor cantitative, la o fază 
nouă, superioară, aceea a luptei pen
tru calitate. (Agerpres)

A 20-a aniversare a Asociației 
de prietenie sovieto-română

Cu două decenii în urmă a fost 
creată, din inițiativa Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, A- 
sociația de prietenie sovieto-română. 
Asociația a devenit, in cursul e- 
xjstentei sale, o organizație largă, 
care reunește reprezentanți de 
vază ai tuturor categoriilor- so
ciale si constituie un factor im
portant în dezvoltarea și consoli
darea relațiilor de prietenie dintre 
țările și popoarele noastre. Atît pe 
plan central, cit și prin intermediul 
numeroaselor filiale republicane, 
regionale și orășenești, cu ajutorul 
celor aproape 700 de membri colec
tivi ai săi — întreprinderi indus
triale și agricole, instituții științi
fice si culturale — asociația a des
fășurat și desfășoară o bogată ac
tivitate pe linia promovării schim
bului de experiență în construcția 
socialistă și comunistă în dele două 
țări, a popularizării în rîndul oa
menilor sovietici a succeselor do- 
bîndite de poporul român, sub con
ducerea partidului, în vasta activi
tate consacrată făuririi noii orîn- 
duiri pe meleagurile țării noastre.

în România este bine cunoscută 
și se bucură de o înaltă apreciere 
activitatea desfășurată de Asociația 
de prietenie sovieto-română. O do
vadă elocventă în acest sens o 
constituie decorarea asociației de 
către președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu" clasa I.

în același timp, după cum este 
cunoscut, o contribuție importantă 
la mai buna cunoaștere reciprocă 
si apropiere între poporul român și 
popoarele sovietice a adus si aduce 
Asociația română pentru legăturile 
de prietenie cu Uniunea Sovietică. 
A.R.L.U.S. — expresie a preocupă
rii partidului nostru pentru întări
rea prieteniei româno-sovietice. A- 
ceastă prietenie, cu vechi si 
adinei rădăcini în trecutul de luptă 
al popoarelor noastre pentru liber
tate și progres, pentru o viață mai 
bună, a dobindit dimensiuni noi 
după instaurarea puterii populare 
in țara noastră și trecerea la con
struirea socialismului. întemeiate 
pe comunitatea de orînduire, de 
ideologie și de țeluri, relațiile din
tre țările noastre și-au îmbogățit 
conținutul, s-au diversificat și am
plificat an de an, în spiritul Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală româno-sovietic.

O influență determinantă asupra 
evoluției ascendente, pe toate pla
nurile, a relațiilor frățești româno- 
sovietice exercită raporturile de 
prietenie și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. Un rol de cea mai mare 
însemnătate l-au avut și il au vi
zitele reciproce, întilnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev. Realitatea vie demonstrea
ză că acestea au conferit si con
feră. de fiecare dată, noi valențe 
prieteniei și colaborării multilaterale 
româno-sovietice. le-au deschis si 
le deschid tot mai largi orizonturi.

Cu bucurie și satisfacție se poate 
constata că. prin traducerea în viață 
a măsurilor și înțelegerilor stabili
te la cel mai înalt nivel, relațiile 
româno-sovietice cunosc o continuă 
dezvoltare. înregistrează un curs 
ascendent schimburile economice, 
in cadrul cărora creste pon
derea formelor avansate de con
lucrare — cooperarea în pro
ducție extinzîndu-se asupra unor 
domenii de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea e- 
conomiilor noastre naționale. Tot
odată. se intensifică colaborarea 
tehnico-științifică, se extind con
tactele pe tărîmul artei, culturii, 
învătămîntului. schimburile de ex
periență , între organele si organi
zațiile de partid.

O însemnată contribuție la dez
voltarea prieteniei dintre țările 
noastre aduc diversele instituții și 
organizații obștești — între care se 
numără A.R.L.U.S. și Asociația de 
prietenie sovieto-română — care 
desfășoară o bogată și fructuoasă 
activitate pe linia promovării cu
noașterii, a cultivării sentimentelor 
de stimă și prețuire dintre cele 
două popoare.

Conducînd măreața operă de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, partidul 
nostru militează cu hotărîre pen
tru întărirea prieteniei și alian
ței cu Uniunea Sovietică, pen
tru dezvoltarea continuă a colabo
rării multilaterale româno-sovieti
ce, în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei socialismului și păcii.

AI. CÂMPEANU
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Succese românești in prima zi a concursului international 
studențesc de gimnastică de la București

Cu prilejul reuniunii Comitetului 
executiv al Federației Internaționale 
a Sportului Universitar, care se des
fășoară în aceste zile in Capitală, in 
sala sporturilor de la Floreasca a 
început simbătă un concurs interna
țional studențesc de gimnastică, la 
care participă sportivi și sportive din 
Bulgaria. R.P. Chineză. S.U.A.. Un
garia și România. în prima zi, în 
prezenta a peste 2 000 de spectatori, 
au avut loc întreceri individuale 
(exerciții liber alese). La feminin, pe 
primul loc s-a clasat Anca Grigoras 
(România) — 37,60 puncte. urmată 
de Li Kui-lin (R.P. Chineză) — 37,50 
puncte și Rodica Sabău (România) — 
37,45 puncte. Au urmat apoi în cla
sament Ytl Su-hua (R.P. Chineză) —

37,40 puncte. Karilyn Burdick (S.U.A.) 
— 36,15 puncte. Bonnie Jordan
(S.U.A.) — 35.85 puncte.

Ca și întrecerea feminină, turneul 
masculin a fost urmărit cu deosebit 
interes. Lupta pentru primul loc a 
fost deosebit de interesantă, partici- 
panții dovedind o înaltă măiestrie. 
Victoria a revenit campionului român 
Dan Grecu cu 57,15 puncte, urmat de 
gimnaștii chinezi Li Yue-jiu și Pan 
Cen-fei (cu 56,60 și. respectiv. 56,30 
puncte). Pe locurile 4—5. la egali
tate, cu cite 55,80 puncte, s-au cla
sat A. Georgescu și N. Oprescu, lo
cul următor fiind ocupat de Radu 
Branea cu 54,95 puncte.

Astăzi, de la ora 10. tot în sala 
Floreasca — finalele pe aparate.

Azi, în divizia A la fotbal
Campionatul primei divizii conti

nuă azi cu meciurile etapei a 30-a, 
al cărei program se anunță pe cit 
de echilibrat, pe atît de atractiv :

București : DINAMO — F.C. AR
GEȘ (pe stadionul Dinamo) și 
SPORTUL STUDENȚESC — F. C. 
PETROLUL (pe stadionul Republi
cii) ; Iași : POLITEHNICA — F. C. 
CONSTANȚA ; Arad : U.T.A. —

STEAUA (repriza a doua va fi te
levizată) ; Craiova : UNIVERSITA
TEA — A.S.A. TG. MUREȘ ; Tîrgo- 
viște : C.S. — F.C. OLIMPIA ; Ora
dea : F.C. BIHOR — JIUL PETRO
ȘANI ; Timișoara : POLITEHNICA 
— S.C. BACAU ; Hunedoara : F. C. 
CORVINUL — F.C.M. REȘIȚA. 
Toate partidele încep la ora 17.

Popas în „Cursa Păcii"'
Caravana „Cursei Păcii" Berlin — 

Praga — Varșovia a făcut un popas 
de o zi la Hradec Kralove. după ce 
cicliștii au străbătut in cele opt 
etape disputate pe teritoriile R. D. 
Germane și Cehoslovaciei peste 
1 300 km. A doua treime a cursei a 
fbst marcată de comportarea notabi
lă a Cicliștilor români și în special 
a Iui Mircea Romașcanu, care a reu
șit să urce de la locul 20 pe locul 3 
în clasamentul general individual, 
performanță ce răsplătește eforturi
le acestui tînăr rutier, combativ și 
cu calități tehnice recunoscute de 
specialiștii afla ți în caravană. Ro
mașcanu a participat la acțiunea 
decisivă din etapa a 7-a, care a dus 
și la schimbarea liderului cursei, 
„tricoul galben" aflîndu-se acum în 
posesia rutierului sovietic Aleksandr 
Averin. în revenire de formă, Teo
dor Vasile s-a menținut și el în plu
tonul fruntaș, ameliorîndu-și situa
ția în clasamentul general, iar din
tre ceilalți componenți ai echipei 
noastre au încercat să aibă un a- 
port, după posibilitățile lor, Costel 
Cirje, llie Valentin și Nicolae Savu.

Pină la sfirșitul întrecerii au mai 
rămas patru etape ce însumează 
peste 500 km, soarta cursei urmînd 
să se decidă probabil în etapele a

9-a și a 10-a, pe traseele de mun
te de la Zeliona Gora.

Cu etapa de azi, Hradec Kralove
— Zeliona Gora (155 km), cicliștii 
intră pe teritoriul Poloniei.

înaintea acestei etape, situația 
este următoarea : clasamentul gene
ral individual : 1, Aleksandr Ave
rin (U.R.S.S;);' 2. Iuti Zaharov 
(U.R.S.S.) — la 1’48”; 3. Mircea
Romașcanu (România) — la 2T2” ; 
4. Hartnick (R. D. Germană) — la 
2’36” ; 5. Skoda (Cehoslovacia) — la 
3’07” ; 6. Schmeisser (R.D. Germa
nă) — la 4’09” ; 7. Pikkus (U.R.S.S.)
— la 4’14” ; 8. Gusiatnikov (U.R.S.S.)
— la 5’21” ; 9. Klasa (Cehoslovacia);
10. Petermann (R. D. Germană) — 
ambii la 9T3”. Teodor Vasile se află 
pe locul 15. la 11’36”.

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S. ; 2. R.D. Germană — la 
14’31” ; 3. Cehoslovacia — la 20’33” ; 
4. Polonia — la 26’58” ; 5. România
— la 51’48” ; 6. Cuba — la 57’36” ; 
7. Bulgaria — la 1 h 03’49” ; 8. Fran
ța — la 1 h 07’27” ; 9. Ungaria — la 
2h 18’32” ; 10. Belgia — la 2 h 47’57”;
11. Italia ; 12. Finlanda ; 13. Iugo
slavia.

în cursă au mai rămas 60 de 
concurenți, din cei 90 care au plecat 
la 10 mai din Berlin.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

REȘTI — 8,30; 11,15; 14; 16,45;
19,45, FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15;
19.15.
• Benji — 9,30; 11; 12,30; 14,15; 16, 
Un cuib de nobili — 18; 20 : DOI
NA.
• Regăsire : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Gentleman Jim : FEROVIAR — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Aurel Vlaicu : GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Un cățel „sărat” : FLAMURA
- 9.
• Alt bărbat, altă femeie : GRI- 
VIȚA - 9; 12; 16; 19.
• Cuibul salamandrelor : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Urmăriți fără vină : MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Adios muchachos : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Judecătorul din Bodrum j EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Jucăria : CINEMA STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Lovitură în Italia — 9,45; 11,45. 
Trei regizori : Borowezyk, Lenica, 
Bozzetta — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.

• Ediție specială : LIRA —* 15,30; 
18; 20,15.
• Două mame : DRUMUL SĂRII 
— 16; 18; 20.
• Zmeul de hîrtie : BUCEGI — 9; 
12; 16; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VIITORUL — 15,30; 17,45; 
20.
• Polițistul pilot de curse : GIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Ura î FERENTARI — 15,30;
17,30; 19,30.
• Ultimul post de control : 
MIORIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Dragoste și... statistică : CO- 
TROCENI — 9; 12; 16; 19.
• Trepte pe cer : PACEA — 16; 
18; 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
MUNCA — 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20.
• Rătăcire : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Urmărire periculoasă : COS
MOS — 16; 19, FLACĂRA — 9; 
12,30; 16; 19.’
• E atît de aproape fericirea î 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Septembrie ; ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu : POPULAR 
— 16; 18.
• Bătălia navală din 1894 : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

• în semifinalele probei de simplu 
feminin din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale R.F. Ger
mania de la Hamburg. Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—3, 6—0 pe Vest-ger- 
mana Sylvia Hanika si va întîlni în 
finală pe iugoslava Mima Jausovec 
(ieri 6—1, 3—6, 6—1 cu cehoslovaca 
Regira Marsikova).

Proba de dublu feminin a fost 
cîștigată de Virginia Ruzici (Româ
nia) și Mima Jausovec (Iugoslavia), 
care au invins în finală cu 6—4. 5—7. 
6—0 pe vest-germanele Helga 
Masthof, Katia Ebbinghaus.

O Campionatul interbritanic la 
fotbal s-a încheiat cu victoria echi
pei Angliei, care ieri, la Glasgow, a 
învins cu 1—0 (0—0) selecționata 
Scoției. Unicul punct a fost marcat 
in minutul 83 de Coppell. Jocul, des
fășurat pe arena „Hampden Park", 
a fost urmărit de peste 80 000 de 
spectatori.
• Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat în localitatea Corvallis 
din Oregon, americanul Mike Tully a 
stabilit un nou record mondial la să
ritura cu prăjina cu o performantă 
de 5,71 m. Vechiul record (5.70 m) a- 
parținea americanului Dave Roberts.

• Pe circuitul de la Mugello (în 
apropiere de Florența) s-a desfășu

rat cea de-a 56 ediție a „Tro
feului Națiunilor" la motociclism. 
în cea mai disputată cursă, la clasa 
500 cmc, victoria a revenit america
nului Kenny Roberts („Yamaha"), 
cu o medie orară de 148,645 km. Iată 
ceilalți ciștigători : clasa 125 cmc : 
Eugenio Lazarini (Italia), pe „Morbi- 
delli" ; clasa 250 cmc : Kork Baling- 
ton (Noua Zeelandă). pe „Kawasaki".

© Cu prilejul unui concurs des
fășurat Ia Le Mans (Franța), atletul 
francez Gerard Lelievre a stabilit 
un nou record mondial al orei la 
marș, parcurgînd în 60 de minute 
distanța de 14 km 382 m și 70 cm. 
Vechiul record era de 14,381 km și 
aparținea mărșăluitorului , mexican 
Bautista.
• Echipa masculină de handbal a 

R.F. Germania, campioană a lumii, a 
susținut la Hamburg o întîlnire inter
națională amicală în compania for
mației Danemarcei. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 20—15 
(13-6).
• Echipele de fotbal ale Franței șl 

Tunisiei, participante la turneul final 
al campionatului mondial din Argen
tina. au susținut la Lille un joc ami
cal. Fotbaliștii francezi au terminat 
învingători cu scorul de 2—0 (0—0).

• PRIMUL CON
GRES DE ISTORIE A 
MINIATURII italiene va avea 
loc la Cortona, între 26 și 28 
mai. Această importantă mani
festare culturală, la care vor 
participa oameni de știință ita
lieni și străini, va fi dedicată 
miniaturii medievale. Cu ocazia 
congresului va fi inaugurată și 
o expoziție cuprinzînd toate 
manuscrisele și miniaturile me
dievale aflate în posesia Aca
demiei Etrusce, care anul trecut 
a sărbătorit 250 de ani de la 
întemeiere.

© METEORITUL „JU
NIOR". Cel mai recent me
teorit venit pe planeta noastră 
a căzut recent pe o pajiște din 
apropierea localității Rorschach, 
din estul Elveției. în locul pră
bușirii s-a format un minicrater 
de 40 cm. Nici „mesagerul cos
mic" nu excelează prin dimen
siuni impresionante : diametrul

DE PRETUTINDENI 
său este de 11 cm, iar greutatea 
— ceva peste 1 kilogram.

•„BĂTRINUL Șl 
MAREA". întreg orașul Ma
puto, capitala Mozambicului, s-a 
bucurat și a sărbătorit victoria 
unui pescar bătrîn asupra unui 
pește uriaș. Ca în nuvela lui 
Hemingway, bătrinul a luptat o 
noapte întreagă, din mica lui 
barcă, cu un pește de 200 kg. 
Abia la revărsatul zorilor s-au 
decis sorții încrincenatei, înfrun
tări — in favoarea pescarului, 
care, epuizat, și-a putut duce 
prada la mal.

• O SEPTUAGENA
RĂ IN FORMĂ SPORTI
VĂ. în orașul Chichester (An
glia), un hoț de buzunare a a- 
tacat o femeie. Cîteva secunde

mai tîrziu, răufăcătorul a fugit, 
cu mîinile goale și... luxate. 
Bună cunoscătoare a tehnicilor 
judo, femeia atacată a știut să 
facă uz de ele cu promptitudine, 
în ciuda faptului că venea în
cărcată de la cumpărături. Și 
un amănunt interesant : in timp 
ce hoțul avea 20 de ani și 1,80 m 
înălțime, femeia — 75 de ani și 
1,50 m înălțime...

• PUIUL DE DINO
ZAUR... în apropiere de Den
ver, statul Colorado, au fost 
descoperite recent rămășițele — 
foarte bine conservate — ale 
unui pui de dinozaur, din specia 
intitulată Stegosaurus. Cercetă
torii speră ca analizele pe care 
le va permite noua descoperire 
sâ ofere un răspuns la întreba
rea dacă dinozaurii aveau sîn- 
gele cald.

• POD ÎNTRE DOUA 
INSULE. într-un raport pre
zentat parlamentului, guvernul

danez a propus construirea unui 
pod lung de 20 kilometri între 
principalele două insule daneze 
— Sjaelland, pe care este situat 
orașul Copenhaga, și Funen. La 
prețurile din 1977, se arată în 
raport, costul podului ar fi de 
6 miliarde coroane (peste un 
miliard de dolari).

• VENUS ÎN OBIEC
TIVUL OAMENILOR DE 
ȘTIINȚĂ. Simbătă a fost 
lansată în S.U.A. prima din cele 
două sonde „Pioneer" destinate 
cercetării planetei Venus. „Pio- 
neer-l“ urmează să se înscrie pe 
orbită în jurul planetei, în timp 
ce „Pioneer-2“ (lansarea la 7 au
gust), se va dezmembra în patru 
părți, care vor plonja prin at
mosfera densă a planetei, pentru 
a transmite date privind specifi
cul acesteia, înainte de a se pră
buși pe suprafața venusiană. O- 
biectivul acestor misiuni este de 
a răspunde la următoarele între
bări : de ce două planete, Pă-

mîntul și Venus, avînd aproxi
mativ aceleași dimensiuni și 
fiind situate Ia distanțe compa
rabile de Soare, au atmosfere 
atît de diferite (cea terestră 
este de 100 de ori mai puțin 
densă, la suprafața planetei, de- 
cît cea venusiană) și de ce tem
peratura se apropie de 500 grade 
Celsius la suprafața planetei 
Venus, în timp ce climatul te
restru este atît de propice 
vieții ?

© VULCANUL MA- 
YON din Filipine, care erupe 
neîntrerupt de 17 zile, a trans
format regiunile din împreju
rimi, pînă nu de mult o impor
tantă atracție turistică, într-un 
peisaj dezolant. Nori grei de 
cenușă vulcanică plutesc pînă 
la o înălțime de 1 500 metri în 
aer, pe alocuri depunîndu-se in 
straturi groase peste vegetația 
luxuriantă. Din această cauză, 
echipele care se ocupă cu eva
cuarea locuitorilor din așezările 
amenințate folosesc măști de 
gaze.

I
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Conferința 0. N. U. asupra dreptului mării
Progrese în elaborarea textului unei convenții internaționale

GENEVA 20 (Agerpres). — După 
două luni de negocieri ample și in
tense. cea de-a 7-a sesiune a Con
ferinței O.N.U. asupra dreptului mă
rii și-a încheiat lucrările. Obiectivul 
acestei sesiuni a constat în găsirea 
de soluții acceptabile pentru un nu
măr cît mai mare de state în pro
bleme de o deosebită complexitate ale 
dreptului mării, cu mari implicații 
pentru interesele economice, politice 
și științifice ale statelor.

Rezultatele actualei sesiuni sînt a- 
preciate de marea majoritate a de
legațiilor drept constructive, realizîn- 
du-se progrese serioase în vederea 
elaborării unui text de convenție, 
care urmează a fi oficializat la reu
niunea viitoare.

Date fiind aceste rezultate si 
atmosfera bună care a caracterizat

lucrările sesiunii, după un început 
mai dificil, precum și faptul că 
timpul nu a permis să se treacă la 
includerea acestor rezultate în textul 
care a făcut obiectul negocierilor, nu
meroase delegații — în special cele 
din țările în curs de dezvoltare — 
au insistat ca lucrările conferinței să 
fie reluate la o dată cît mai apro
piată. pentru a se putea fructifica 
aceste rezultate.

Plenara conferinței a decis, prin 
vot, încheierea lucrărilor actualei 
sesiuni și desfășurarea următoarei 
sesiuni la New York, încep'md de la 
21 august 1978.

Țările „Grupului celor 77“ au de
cis să se întrunească la New York, 
cu o săptămînă înainte de sesiune, 
pentru a examina rezultatele actua
lei sesiuni și a elabora o poziție a 
grupului fată de viitoarea sesiune.

• • •
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc semnarea ola
nului de colaborare Pe anii 1978— 
1980 între Consiliul National pentru 
Știință si Tehnologie al Republicii 
Socialiste România si Comitetul Na
țional pentru Dezvoltare Tehnică al 
R. P. Ungare. Planul prevede lăr
girea si adîncirea colaborării în do
meniul cercetării științifice si dezvol
tării tehnologice dintre cele două

țări, in principal în domeniile chi- 
miei-petrochimiei. industriei 
tive. metalurgiei, construcției 
sini, agriculturii.

Documentul a fost semnat_ ____
Ursu. președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință si Tehnologie, și 
de Pal Lenard, președintele Comite
tului Național pentru Dezvoltare 
Tehnică al R. P. Ungare.

extrac- 
de ma-

de Ion

încheierea sesiunii F.D.

agențiile de presă transmit:
0 delegație de partid și 

guvernamentală a U.R.S.S., 
în frunte cu L. I. Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., va face o vizită oficială de 
prietenie în R.S. Cehoslovacă, la sfîr
șitul lunii mai. anunță 
T.A.S.S..

Academiei de arte 
s-a deschis expoziția 
Corneliu Baba — e- 

in viața 
austriece

agenția

Aflat la

MOSCOVA 20 — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
La Moscova au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii Consiliului Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor, 
care a dezbătut sarcinile de viitor 
ale F.D.I.F. privind apărarea drep
turilor femeilor și copiilor, a inde
pendenței naționale și democrației, 
probleme ale luptei pentru pace și 
dezarmare, situația economică, poli
tică și socială a femeii în lume.

Delegația Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Socialistă 
România a luat parte activ la dez
bateri, subliniind importanța afir-. 
mării tot mai intense a maselor largi 
de femei în lupta popoarelor, a for
țelor progresiste din întreaga lume

pentru drepturi și libertăți democra
tice, pentru independență națională 
și progres social, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rind a celei 
nucleare, în vederea întăririi încre
derii între popoare, în interesul 
securității internaționale și al păcii 
în lume.

în încheierea dezbaterilor au fost 
adoptate un memorandum privind 
înfăptuirea planului mondial de ac
țiune pentru deceniul Națiunilor 
Unite pentru egalitatea femeii, pla
nul de activitate al F.D.I.F., declara
ția privind dezarmarea, o declarație 
de solidaritate cu popoarele care 
luptă împotriva discriminării rasiale 
și apartheidului, precum și alte do
cumente.

Ceremonie solemnă la Hanoi
cu prilejul împlinirii a 88 de ani de la nașterea 

Și Min
Ton Duc Thang, președintele 

R.S.V., Le Duan, secretar general al 
C.C. al P.C.V., alți conducători de 
partid și de stat vietnamezi au de
pus la mausoleul președintelui Ho 
Și Min coroane de flori și au păs
trat un moment de reculegere. Co
roanele purtau inscripția „Recunoș
tință veșnică marelui președinte Ho 
Și Min".

lui Ho
HANOI 20 (Agerpres). — Cu pri

lejui! împlinirii a 88 de ani de la 
nașterea președintelui Ho Și Min, 
marele conducător al poporului viet
namez, C.C. al P.C. din Vietnam, 
Comitetul Permanent al Adunării 
Naționale a R.S. Vietnam, Consiliul 
Guvernamental al R.S.V. și C.C. al 
Frontului Patriei din Vietnam au 
organizat o ceremonie solemnă.

„Țările în curs de dezvoltare sint cele mai afectate
de actualele dificultăți economice"I
- Declarațiile președintelui Senegalului ■

SOFIA

Comunicat comun bulgaro-iranian

PARIS 20 (Agerpres). — într-o 
alocuțiune rostită la sediul din Paris 
al Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO), președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, a apreciat 
că dificultățile economice ale 
actuale 
curs de 
se află 
dificilă, 
aceasta 
loniale, 
mităților naturale și deteriorării con
dițiilor de schimb valutar pe plan 
internațional.

lumii 
afectează mai ales țările in 
dezvoltare, deoarece acestea 
într-o situație de două ori 
Pe de o parte, a arătat el, 
se datorește moștenirii co- 
iar pe de altă parte cala-

,.Neluate în considerare atunci cind 
este vorba să fie stabilită valoarea 
propriilor lor produse, a relevat el, 
țările Africii se văd puse, de -aseme
nea, in situația de a fi îndepărtate 
din instanțele în care se adoptă cele 
mai importante decizii cu caracter 
monetar. Ele devin, astfel, principa
lele victime ale modificării parități
lor de schimb monetar, care afectea
ză valoarea rezervelor de devize 
străine. Asistăm la un amplu pro
ces, inițiat de unele țări bogate, de 
sărăcire a celor mai săraci" — a spus 
Leopold Sedar Senghor.

SOFIA 20 (Agerpres). — Comuni
catul bulgaro-iranian privind vizita 
în R.P. Bulgaria a șahinșahului Ira
nului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, și convorbirile acestuia cu 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, eviden
țiază dorința celor două părți de a 
extinde relațiile de prietenie și coo
perare multilaterale și de a acțio
na. totodată, pentru adîncirea pro
cesului de destindere. Comunicatul a- 
rată că părțile manifestă îngrijorare 
fată de „situația primejdioasă din 
Orientul Apropiat", apreciind că o

reglementare globală în zonă presu
pune posibilitatea înfăptuirii dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian. Totodată, a fost exprimată con
vingerea celor două părți că „toate 
problemele litigioase de pe continen
tul african trebuie reglementate prin 
tratative, în condițiile respectării su
veranității și integrității teritoriale a 
statelor. în spiritul Cartei O.N.U. și 
al Cartei O.U.A.“. De asemenea, co
municatul relevă că Bulgaria si 
Iranul sprijină lupta dreaptă a po
poarelor din Zimbabwe. Namibia și 
R.S.A.

peru Proclamarea stării de urgenta• •

ROMA

LIMA 20 (Agerpres). — în noaptea 
de vineri spre sîmbătă, guvernul 
peruan a instaurat în întreagă țară 
starea de urgență și a procedat 
suspendarea tuturor i* 
constituționale — anunță 
France Presse și Reuter.

După cum menționează 
nicat al Ministerului de 
proclamarea stării de urgență a fost 
impusă de faptul că „grupări extre
miste" au folosit recentele măsuri 
economice adoptate de guvern „pen-

la
drepturilor 

agențiile

un comu-
Inteme,

tru a incita la subversiune și a altera 
grav ordinea publică". Comunicatul 
precizează, totodată, că starea de ur
gență va fi menținută , doar 
timp cît va fi neceșar pentru 
bilirea unui climat normal în 
în comunicat este reafirmată 
ția guvernului de a organiza, 
iunie, scrutinul pentru alegerea celor 
100 de membrî~ ai Adunării Consti
tuante, așa cum s-a prevăzut, și de 
a convoca apoi populația 
toarele alegeri generale 
programate pentru anul

„atîta 
resta- 
țară". 
inten-
la 18

pentru vii- 
din Peru, 
1980.

Rezoluție de combatere a terorismului 
adoptată de parlamentul italian

ROMA 20 (Agerpres). — Camera 
Deputaților a Italiei a încheiat dezba
terile pe marginea raportului prezen
tat de premierul Giulio Andreotti 
privind ordinea publică și cazul 
Moro. Camera Deputaților a adoptat 
cu o mare majoritate de voturi o re
zoluție aprobînd fermitatea guvernu
lui care a refuzat să trateze cu gru
parea teroristă autointitulată „Bri
găzile roșii" în cazul Moro. Rezoluția 
preconizează ca forțele de ordine să 
continue cu hotărire acțiunile în ve
derea identificării ucigașilor lui Aldo 
Moro și a autorilor altor delicte. Do
cumentul reafirmă necesitatea abso
lută și urgentă de a se intensifica

acțiunile de prevenire șl de luptă îm
potriva terorismului, utilizîndu-se, în 
acest sens, toate mijloacele moderne 
posibile, evitîndu-se toate erorile și 
ezitările de pină acum.

Rezoluția a fost prezentată în co
mun de cele cinci partide ale majo
rității (democrat-creștin, comuhist, 
socialist, socialist-democratic și repu
blican).

Agenția France Presse relevă că 
deputății comuniști și socialiști, deși 
au aprobat rezoluția, au avut obiecții 
față de modalitățile în care s-a ac
ționat pînă acum în lupta împotriva 
terorismului.

Evoluția situației din
KINSHASA 20 (Agerpres). — A- 

gentiile de presă anunță că în pro
vincia Shaba, din sudul Republicii 
Zair, alături de forțele armate gu
vernamentale și de parașutiștii fran
cezi, care acționează pentru anihila
rea forțelor rebele, au intervenit și 
detașamente de parașutiști. belgieni. 
Primul ministru belgian, Leo Tinde- 
mans, a ținut să precizeze că au fost 
date „instrucțiuni severe" militari
lor belgieni pentru a nu participa di
rect la lupte, ci de a asigura doar 
repatrierea . civililor belgieni aflați 
în această localitate.

Referindu-se la operațiunile între
prinse de parașutiștii francezi în o- 
rașul Kolwezi, președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, a declarat, 
informează France presse, că „uni-

provincia zaireză Shaba
țării sale se 
de plecare 

vor
tățile de parașutiști ale 
vor întoarce la bazele 
imediat ce cetățenii străini se 
afla în siguranță".

în legătură cu situația de pe fron
tul de luptă, agenția belgiană de 
presă (Belga), citind surse informa
te din capitala Zairului, relatează 
că în diferite zone se semnalează 
continuarea ostilităților. După cum 
relatează agenția zaireză de presă 
(A.Z.A.P.), într-o scrisoare adresată 
secretarului general al O.N.U., la in
dicația președintelui Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, însărcinatul cu 
afaceri al acestei țări la O.N.U. a 
precizat că țara sa nu intenționează 
să sesizeze Consiliul de Securitate 
în legătură cu agresiunea forțelor 
rebele.

Problema cipriotă.
Atena intr-o scurtă vizită 
președintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, a declarat că va reinnoi propu
nerea de a se întîlni cu premierul 
turc. Biilent Ecevit. „Sînt gata, a 
spus el, să-l întîlnesc pe premierul 
Turciei, fie in calitate de președinte 
al Ciprului, fie ca simplu particular". 
El a reafirmat că propunerile tur
cești, înaintate recent ' secretarului 
general al O.N.U., „nu prezintă o 
bază pentru reluarea convorbirilor 
intercomunitare".

Comunicat comun polo- 
no-finlandez. Primii miniștrl ai 
Poloniei și Finlandei au discutat pro
blemele dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări, consemnînd totodată 
bunele rezultate obținute în acest 
sens pînă în prezent si posibilită
țile dezvoltării lor pe mai departe, se 
spune în comunicatul dat publicității 
la încheierea vizitei primului minis
tru al Finlandei, Kalevi Sorsa. S-a 
subliniat necesitatea continuării efor
turilor în vederea consolidării proce
sului de destindere si încetării cursei 
înarmărilor ca premise importante 
pentru realizarea încrederii reciproce 

' între state și cooperării.
Proiectul noii Constituții 

din Sierra Leone, dat publici_ 
tătii la Freetown, prevede instituirea 
unui sistem monopartid de guvernă- 
mînt. Păstrînd prevederile principale 
ale actualei legi fundamentale, pro
iectul noii constituții conține și pre
vederi noi legate îndeosebi de rolul 
conducător al Partidului Congresul 
întregului Popor. Pină Ia adoptarea 
noii legi fundamentale. Siaka Probyn 
Stevens continuă să fie președinte 
executiv al Republicii Sierra Leone, 
iar în cazul adoptării proiectului, el 
va continua să dețină postul respec
tiv în primii șapte ani după adopta
rea constituției.

Noul prim-ministru al Re
publicii Comore, AbdeIlahi Mo
hamed, a declarat că Directoratul po- 
litico-militar, care a preluat puterea 
în urma loviturii de stat de la 13 
mai. a lansat apelul ca o serie de per
sonalități politice care părăsiseră țara 
de mai multi ani. între care si fostul 
președinte Ahmed Abdallah. să se 
reîntoarcă în Comore. S-a confirmat 
că președintele înlăturat de la putere. 
Aii Soilih, se află în țară sub un re
gim de supraveghere.

Fondul mondial pentru 
protecția naturii - organism 
international cu sediul în localitatea 
Morges din Elveția — a atras aten
ția. într-un raport, asupra pericolu
lui în creștere ce planează asupra 
existentei elefanților ca specie, din 
cauza. în principal, a vînării lor in
tensive pentru procurarea fildeșului. 
Potrivit datelor fondului, numărul de 
aproximativ 1,3 milioane de elefanți, 
din circa 30 de țări africane, ma
nifestă o1tendință de scădere accen
tuată. Pe de altă parte. în raport se 
arată că numărul elefanților din A- 
sia a ajuns extrem de scăzut (27 000— 
40 000).

tn sălile 
din Viena 
maestrului 
veniment important 
culturală a capitalei
din anul acesta. Prof. univ. dr. 
Franz Mairinger, rectorul Aca
demiei vieneze de arte, a lumi
nat pictorului român Corneliu 
Baba Diploma de onoare a A- 
cademiei de arte din Viena.

oficială, în cadrul Congresului interna
tional de oftalmologie de la 
Kyoto (Japonia), profesorului 
dr. Petre Vancea i-a fost inmi- 
nată Diploma de membru 
honoris causa al Societății in
ternaționale de oftalmologie.

La Borlina fost dat publicității 
un comunicat comun cu privire la 
convorbirile dintre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
și delegația Partidului Comunist din 
Danemarca, condusă de Joergen Jen
sen. președintele partidului, care a 
efectuat o vizită în R-D. Germană. 
P.S.U.G. și P.C. din Danemarca își 
reafirmă în comunicat dorința fermă 
de a continua consecvent lupta pen
tru promovarea procesului de destin
dere — transmite agenția A.D.N. Re
prezentanții celor două partide s-au 
pronunțat pentru înfăptuirea Actului 
final de la Helsinki ca un tot unitar 
și pentru respectarea principiilor 
coexistentei pașnice în relațiile din
tre state cu orînduiri sociale diferite.

SESIUNEA SPECIALA A 0. N. U. - 0 DEZBATERE LA SCARA MONDIALA
CADE EVIDENȚIAZĂ DBGENTA TRECEM LA MASORI DE
Zilele acestea s-au încheiat la Palatul Națiunilor din Geneva lucrările 

Conferinței Comitetului pentru dezarmare. Dezbaterile, desfășurate pe 
parcursul a aproape trei săptămini, s-au axat in mod deosebit asupra 
tematicii apropiatei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, care se va deschide la 23 mai la New York. Astfel 
Conferința Comitetului de la Geneva a definitivat un „pachet" de măsuri 
și propuneri in problemele dezarmării, care urmează a fi prezentate ca 
documente de lucru in cadrul forumului mondial al națiunilor, alături 
de dosarele întocmite de Comitetul pregătitor al sesiunii extraordinare.

Cu acest prilej, ziarul „Scînteia" a solicitat opiniile unor participant! 
la lucrările Comitetului în legătură cu însemnătatea, semnificațiile și 
perspectivele sesiunii speciale a O.N.U.

„Securitatea 
popoarelor nu poate 

fi clădită pe eșafodajul 
armelor44

DRAGOMIR DJOKIC, șef od- 
|unct al delegației Iugoslaviei:

Dreptul la pace, la o viață care să 
nu cunoască coșmarul războaielor, la 
siguranța în ziua de mîine repre
zintă un drept natural, inalienabil, 
al fiecărui popor. Or, arsenalele 
imense deja constituite și cursa fre
netică în producția de noi arme con
feră un caracter tot mai precar păcii 
și securității lumii. De mai multi 
ani, puterile nucleare ■ dețin stocuri 
de arme nucleare capabile să distru
gă de cîteva ori planeta. în ultimii 
opt ani, de pildă, numărul focoaselor 
nucleare a sporit de 5 ori, diversifi- 
cîndu-se și perfecționîndu-și, tot
odată, „eficacitatea" de a distruge.

Viața arată însă că securitatea ge
nerală nu poate fi clădită pe eșafo
dajul stocurilor de arme. Pentru a 
se asigura securitatea tuturor statelor 
este esențial să se urmărească reali
zarea unui echilibru nu prin creș
terea înarmărilor, ci prin reducerea 
treptată, progresivă a înarmărilor, 
prin măsuri concrete de dezarmare, 
înfăptuite sub un control adecvat și 
eficient. O securitate cu adevărat 
trainică se poate întemeia numai prin 
statornicirea unui climat de încre
dere și conlucrare internațională, ba
zat pe relații de egalitate și respect 
reciproc.

Atîta timp cît nu se va pune capăt 
cursei înarmării și nu se va amorsa 
un proces energic de dezarmare, si 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră. nimic si nimeni nu vor putea ga
ranta că relațiile dintre state vor fi 
în mod real fondate pe principiile 
independenței și suveranității națio
nale, nearhestecului in treburile in
terne ale altor state, egalității com

plete în drepturi, nerecurgerii la for
ță sau la amenințarea cu forța, in 
concordanță cu dreptul sacru al fie
cărui popor de a hotărî singur, de

primul rînd, dezarmarea nucleară re
prezintă un deziderat vital al lumii 
contemporane. în cazul declanșării 
unei conflagrații mondiale, armele 
nucleare nu ar face nici o deosebire 
între beligeranți și nebeligeranți ; 
toți ar fi afectați. Cu alte cu
vinte, înarmările pun în primejdie 
viața a sute de milioane de oameni, 
practic, viitorul întregii omeniri. în 
același timp, aș dori să subliniez in
teresul vital al țărilor in curs de dez
voltare in înfăptuirea dezarmării, 
în fiecare an, cheltuielile militare 
absorb resurse echivalente cu circa 
două treimi din produsul național 
brut total al țărilor care cuprind ju

oprească sau măcar să se încetineas
că cursa înarmărilor cu arme nuclea
re sau clasice — în ciuda mai multor 
acorduri importante convenite pe plan 
internațional în acest domeniu. Peri
colul proliferării armelor nucleare 
devine tot mai amenințător : expe
riențele cu arme nucleare continuă ; 
armele sînt tot mai perfecționate în 
răspindirea morții ; cursa tehnologică 
în materie de înarmare anticipează 
„progrese" și mai redutabile. într-o 
lume tot mai preocupată de proble
mele justiției sociale, de foamete și 
mizerie, de dezvoltare și repartizarea 
echitabilă a resurselor, cheltuielile

Ancheta internațională a „Scînteii“ în rîndul unor 
participant la lucrările Comitetului de la Geneva

sine stătător, asupra propriului des
tin.

Iată de ce opinia publică de pre
tutindeni așteaptă cu cel mai viu in
teres sesiunea specială a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, nutrind 
convingerea că ea va marca un eve
niment de însemnătate internațio
nală, un pas înainte în direcția în
făptuirii acestui deziderat vital al 
lumii contemporane.

Atît România, cît si Iugoslavia au 
demonstrat un interes excepțional 
pentru găsirea unor soluții proble
melor dezarmării. Ele au făcut pro
puneri concrete in cadrul Comitetu
lui pregătitor al sesiunii speciale și 
sprijină inițiativele pentru a se a- 
junge la măsuri reale în domeniul 
dezarmării. Este o mare satisfacție să 
subliniez că conlucrarea dintre dele
gațiile noastre'pe planul negocierilor 
pentru dezarmare este caracterizată 
prin relații foarte prietenești și de 
înțelegere deplină, care se înscriu în 
cadrul general al relațiilor de priete
nie dintre țările noastre.

„Dezvoltarea - 
un alt nume 

al dezarmării44
OLU ADENIJI, ambasador, șe

ful delegației Nigeriei:
Este astăzi unanim recunoscut fap

tul că dezarmarea generală și, în

mătatea cea mai săracă din populația 
globului. Ne reamintim că din iniția
tiva României a fost elaborat amplul 
studiu cu privire la consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei înar
mărilor. Ne-am putut da seama din 
constatările experților că înarmările 
reprezintă o problemă deosebit de 
gravă. Documentul pune în lumină 
o dată mai mult necesitatea stringen
tă a convertirii cheltuielilor pentru 
înarmare in fonduri destinate dezvol
tării. Noi sîntem convinși că dacă în 
viitor vom obține fie și numai unele 
măsuri parțiale de dezarmare, aceasta 
va sluji cauzei dezvoltării. Fără în
doială că apropiata sesiune O.N.U. 
va fi cea mai importantă și mai re
prezentativă reuniune internațională 
convocată vreodată pentru a examina 
în exclusivitate și sub toate aspec
tele problema dezarmării. Ne expri
măm speranța că sesiunea se va sol
da cu un program concret și eficient 
de acțiune, unanim acceptabil.

„Popoarele așteaptă 
acțiuni concrete44

GUSTAF HAMILTON, amba
sador, șeful delegației Suediei:

De la nașterea O.N.U. și de la de
butul „erei nucleare", adică de circa 
30 de ani. nu s-a reușit încă să se

militare ating cifra astronomică de 
400 miliarde dolari pe an. Niciodată 
de cind e lumea nu s-a mai văzut 
în timp de pace o producție atît de 
mare de mijloace destinate războiu
lui. Scopurile militare absorb circa 
40 la șută din totalul fondurilor mon
diale pentru cercetare-dezvoltare.

Iată deci o situație pe care societa
tea contemporană nu o mai poate su
porta multă vreme. Ea este contrară 
spiritului epocii noastre, este în opo
ziție cu eforturile vizînd instaurarea 
unei noi ordini internaționale mai e- 
chitabile și mai satisfăcătoare pentru 
toți, primejduiește însăși supraviețui
rea omenirii. Avem convingerea fer
mă că numai oprirea fabricării arme
lor nucleare și lichidarea stocurilor 
existente vor permite să se elimine 
definitiv riscul upei noi proliferări 
a armelor nucleare și să se evite o 
catastrofă nucleară.

Pe bună dreptate, națiunile lumii 
așteaptă ca sesiunea extraordinară să 
constituie o cotitură hotărîtoare îne- 
forturile pentru aplicarea unor mă
suri concrete și importante în vede
rea realizării obiectivului dezarmării 
generale si complete, sub un control 
international eficace. Trebuie să de
punem eforturi pentru a se ajunge la 
documente bune, de substanță, clare 
și angajante, care să deschidă o 
perspectivă nouă în abordarea pro
blematicii dezarmării.

DEZARMARE
„România - rol activ, 

contribuții 
substanțiale44

JACQUES SIMARD, șef ad
junct al delegației Canadei:

Sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale va studia și evalua situația 
internațională actuală cu privire la 
dezarmare în contextul necesității 
urgente de a se lua măsuri eficiente 
în acest domeniu. Avem speranța că 
la. sfîrșitul sesiunii extraordinare va 
fi adoptat un program de acțiune con
cret și realist, ce va permite înfăp
tuirea unor progrese pe etape care să 
deschidă calea trecerii spre o reală 
reducere și încetare a cursei înarmă
rilor. in primul rind a înarmărilor 
nucleare.

Aș dori să subliniez faptul că 
România joacă un rol activ în dome
niul dezarmării. Ea a adus o contri
buție substanțială, manifestînd spirit 
de inițiativă și receptivitate atit in 
Conferința Comitetului pentru dezar
mare, cit și în cadrul Națiunilor U- 
nite, precum și în Comitetul pregă
titor al sesiunii extraordinare. Tezele 
susținute de România au meritul de 
a reflecta o politică independentă, in
spirată din aprecierea obiectivă și 
lucidă a realităților. Se poate afirma 
că România s-a aflat întotdeauna in 
prima linie a luptei pentru dezar
mare, pentru pace. în acest spirit, 
tara dumneavoastră a adus o contri
buție substanțială la pregătirea in 
bune condiții a sesiunii speciale a 
Adunării Generale consacrată dezar
mării. în esență, propunerile româ
nești, inserate in documentul global 
pregătit de Comitetul pentru dezar
mare, vizează atit probleme de o 
actualitate presantă, cit și probleme 
pe termen lung în domeniul dezar
mării.

Pe bună dreptate, se poate spune 
că documentele și propunerile pre
zentate de România sint inspirate de 
dorința sinceră de a aduce o nouă 
contribuție la cauza dezarmării si 
păcii — obiective pentru înfăptuirea 
cărora militează, totodată, si Canada.

Anchetă realizată de 
Viorel POPESCU

Convorbiri chino-ameri- 
CUnO. Sîmbătă a sosit în vizită la 
Pekin consilierul președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale, Zbigniew Brzezinski. însoțit de 
alte oficialități americane, informea
ză agenția China Nouă. In aceeași zi, 
au avut loc convorbiri între ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze. 
Huan Hua, și consilierul prezidențial 
american.

Primire la Varșovia. sîm- 
bătă. Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe 
ministrul agriculturii al S.U.A., Ro
bert Bergland. Au fost discutate pro
bleme ale cooperării economice din
tre cele două țări. îndeosebi în do
meniul agricol. Ministrul american 
i-a înmînat lui Edward Gierek un 
mesaj din partea președintelui S.U.A., 
Jimmy Carter, anunță agenția P.A.P.

Cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky,3 ^ost rea^es flmcțta 
de președinte al Partidului Socialist 
din Austria, al cărui Congres și-a 
încheiat lucrările la Viena. Delegații 
au adoptat noul program, care sta
bilește orientările politice generale 
ale activității partidului pînă la 
sfîrșitul secolului.

Cereri de interzicere a 
unei manifestații naziste. 
Deși mai multe partide și organizații 
politice vest-germane au adresat pri
marului orașului Giessen (landul 
Hessa) cererea de a interzice adu
narea convocată in acest oraș de 
Partidul National Democrat (neofas
cist). acesta a refuzat să adopte o 
astfel de hotărîre. El și-a motivat 
refuzul prin „lipsa unor motive în
temeiate din punct de vedere juri
dic". anunțînd. totodată, mobilizarea 
forțelor de politie pentru......proteja
rea" participantilor la manifestația 
nazistă.

Congresul Partidului So
cialist Elvețian,care face parte 
din coaliția guvernamentală, și-a în
ceput lucrările la Basel. Președintele 
partidului. Helmuth Hubacher. s-a 
pronunțat în favoarea aderării Elve
ției la O.N.U. O mare parte a cuvîn- 
tării a fost consacrată problemelor 
politicii Partidului Socialist pe plan 
intern în contextul Intensificării efec
telor crizei economice a lumii occi
dentale. în legătură cu aceasta, 
Hubacher a relevat că în perioada 
care a trecut din J973 în Elveția au 
fost suprimate peste 330 000 de locuri 
de muncă.

Atentat terorist pe aero
portul Orly. A8entia France 
Presse informează că un grup de 
teroriști au deschis focul sîmbătă pe 
aeroportul Orly, din Paris, asupra 
pasagerilor unui avion al companiei 
israeliene „El Al“, cu puține momen
te înaintea îmbarcării 
destinația Tel Aviv. 
focuri dintre membrii 
portului și teroriști s-a 
tru morti (trei teroriști și un poli
țist), precum și. șase răniți. Identi
tatea atentatorilor nu a fost încă 
stabilită.

acestora cu 
Schimbul de 
politiei aero- 
soldat cu pă

ORIENTUL MIJLOCIU
• Scrisori adresate de președintele Jimmy Carter Israelului, 
Egiptului și Arabiei Saudite • Acord privind prelungirea man

datului forțelor O.N.U. dislocate pe înălțimile Golan
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Cartei- a adre
sat scrisori Israelului, Egiptului și 
Arabiei Saudite, în care reafirmă 
hotărirea anunțată recent de Casa 
Albă de a urmări realizarea unei 
reglementări negociate ,._ _ 1
tensifica eforturile în acest scop — 
a anunțat purtătorul 
Departamentului de 
Reston.

și de a-și in-
de cuvînt al 
Stat, Tom

reglementări de pace și, ca un prim 
pas în această direcție, să se promo
veze reluarea procesului de nego
cieri.

După cum s-a precizat. Consiliul 
de Securitate urmează să se întru
nească în viitorul apropiat, pentru a 
aproba cererea secretarului general de 
prelungire cu încă șase luni a man
datului forțelor O.N.U. de pe înălți
mile Golan, care expiră la 31 mai.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Siria și Israelul au căzut de acord 
asupra extinderii pentru o nouă pe
rioadă de șase luni a mandatului for
țelor O.N.U. dislocate pe înălțimile 
Golan — a anunțat secretarul gene
ral al Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim. Zona tampon de la fron
tiera siriano-israeliană în care pa
trulează „căștile albastre" a rămas li
niștită, nefiind semnalate incidente 
de natură serioasă in ultimele șase 
luni — a precizat secretarul general 
al O.N.U. Dar, a avertizat el, această 
liniște rămîne „fundamental precară". 
Devine din ce in ce mai important 
să se depună un efort hotărit pentru 
a se realiza progrese in căutarea unei

BEIRUT 20 (Agerpres). — Roberto 
Guyer, asistent al secretarului gene
ral al O.N.U., a fost primit sîmbătă 
la Beirut de președintele Libanului, 
Elias Sarkis. întrevederea face parte 
din seria de contacte pe care Guyer 
le întreprinde în vederea evaluării si
tuației din Liban. La întrevedere au 
participat generalul Ensio Siilasvuo, 
coordonator al Forțelor O.N.U. din 
Orientul Mijlociu, și generalul Emma
nuel Erskine, comandant al Forței 
Interimare a O.N.U. în sudul Libanu
lui (UN1FIL). Roberto ®uyer urmea
ză să se întîlnească cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.).

Bețișorul fermecat
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*
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E plină lumea — o anumită lume — de convulsii sociale. E 
criză ; deci, șomaj, falimente, inflație — și, respectiv, greve, ocupări de 
întreprinderi, manifestații. Deci, represiuni. Sînt și destule regimuri 
politice anacronice; adică lipsă de drepturi, prigoană antipopulara, 

manifestații, mitinguri, 
o anumită lume — de

întemnițări — și, respectiv, acțiuni de protest, 
demonstrații. Deci, represiuni. E plină lumea — 
represiuni.

Da, dar ce fel de represiuni ? Doar nu se 
tralierele să tragă în mulțime, nu oriunde este

...El, șl la această întrebare a venit să răspundă Zîna cea bună, 
învăluită diafan în văluri de nimb, cu părul de soare și ochii de cer, 
Zîna cea bună le-a spus: „Păi se poate ? I Dragi copii mici, doar 
sînteți oameni mari I Iar homo humanus est I" (adică, în traducere 
din limba zînelor, omul este uman).

Iar la semnul bețișorului fermecat al zînei, laboratoarele au început 
să lucreze din plin.

Și a început o nouă cursă a înarmărilor. Cursa înarmărilor Inofen
sive pentru Represiunile Dulci.

Este o ramură industrială înfloritoare, neafectată de criză. Apro
vizionează intens serviciile de poliție dintr-un șir de state occiden
tale.

Cîteva din noile produse: pistoalele cu gloanțe de lemn, de plastic 
sau din cauciuc compact sau gonflabil: lovesc tare, fac vînătăi straș
nice, dar nu ucid. „Sirena paralizantă" produce un sunet intens,-du
reros de strident, insuportabil: provoacă panică și împrăștie mani- 
festanții. „Pielea de banană" chimică : un jet de lichid împrăștiat pe 
străzi atît de alunecos încît manifestanților le este imposibil să se 
mențină în picioare, se tăvălesc pe jos, fără să se poată ridica.

„Măciuca electrică" este comodă și pentru polițiști — nu mai tre
buie să se istovească lovind, e suficient să-i atingă pe demonstranți, 
curentindu-i. La fel și „păianjenul portativ", un fel de grenadă drăguță 
care împrăștie o rețea de fire metalice, de asemenea, electrificate, in 
timp ce „Bîta miloasă" este construită să reziste doar la o anumită 
forță de șoc: cînd polițistul își depășește norma de zel, în loc să 
spargă craniul preopinentului se sparge " ' 
lecte, ca „zidul instantaneu" : rezervoare 
un jet de spumă cu solidificare rapidă 
calea demonstranților.

Și iată cum, cu bețișorul fermecat, se
Să mai spună cineva că societatea — o anumită societate — nu 
este pătrunsă de umanism.

Dar nu s-ar putea invoca bețișorul fermecat să atingă și arsena
lele existente ? Să le prefacă — încît schijele bombelor să provoace 

un somn dulce, cu 
și ochi de senin ? 
dificilă,

pot pune oriunde mi- 
Africa de Sud...

măciuca. Sînt șl noi pro- 
tip spray care proiectează 
creînd o barieră înaltă în

rezolvă problemele sociale.

lele existente ? Să le prefacă
doar gîdilături, iar radiațiile armelor atomice doar 
vise frumoase despre zîne bune cu păr de soare 

Iar în cazul că transformarea arsenalelor ar fi 
bețișorul fermecat să le desființeze cu totul ?

Desigur, dacă nu credem în zîne, sarcina ar 
Homo humanus est.

n-ar putea

reveni

N.
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