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aceleași cuvinte calde: „BUN VENIT!"Din 120000 de piepturi
„TRĂIASCĂ PRIETENIA Șl UNITATEA POLITICĂ DE NEZDRUNCINAT 

DINTRE POPORUL ROMÂN Șl POPORUL COREEAN!"
Va rămine un moment memorabil, de 

profundă semnificație politică în cronica! 
prieteniei frătesti. a solidarității militante 
dintre popoarele român și coreean mitin
gul organizat duminică dimineață pe sta
dionul „Moranbon". din Phenian, cu prile
jul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Marele stadion „Moranbon" — ora 10. 
Domnește o atmosferă vibrantă, de sărbă
toare. Deasupra imensei mulțimi adunate 
aici plutesc. în înaltul cerului, patru 
uriașe baloane în carouri roșii si albe, de 
care sint suspendate, profilîndu-se impre
sionant pe albastrul cerului, drapelele de 
stat ale celor două țări, inscripții cu urări
le „Bun venit!" și „Trăiască prietenia!". 
Pe două panouri de mari dimensiuni a- 
sezate de o parte si de alta ale tribunei 
se poate citi: „Ceaușescu" si „Bun venit!".

Stadionul este acoperit de un larg covor 
verde, 
masă 
înaltă 
partid T._  ___ ___ -----------------
Ceaușescu si tovarășul Kim Ir Sen. In 
limbile română si coreeană, pe numeroase 
pancarte scrie: „Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducătorul iubit st stimat al 
poporului român!“, „Bun venit tovarășului 
Nicolae Ceausescu!", „Trăiască Partidul 
Comunist Român!". „Trăiască prietenia 
si unitatea politică de nezdruncinat dintre 
poporul român si poporul coreean!".

Conduși de la reședință de tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășa Kim Săng E, tova
rășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc, împreună cu gazdele, la 
stadion, unde sint fntimpinați in sunetele 
fanfarei militare, instalată in fata tribu
nei oficiale, de uratele entuziaste și a- 
plauzele celor peste 120 000 de partici
pant! la miting.

Un grup de pionieri le înmînează flori, 
in timp ce se înaltă sute de rachete, care 
înfloresc in înaltul azurițt al cerului ghir
lande de flori — zeci și zeci de parașute 
purtînd steguletele român și coreean. Zeci

ocupat aproape în întregime de o 
de oameni. Din mijlocul lor se 

portretele celor doi conducători de 
Si de stat, tovarășul Nicolae

de mii de glasuri strigă în cor : „Bun ve
nit !“, „Bun venit !“.

în prezidiu iau loc, de asemenea, tova
rășii Cornel Burtică, Dumitru Popescu, 
Ștefan Andrei, Vasile Mușat, Vasile Pun- 
gan, Dumitru Popa, ambasadorul Româ
niei la Phenian.

Din partea coreeană participă : Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vi
cepreședinte al R.P.D. Coreene, Li Giong 
Ok, membru al Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C., premierul Consiliului Adminis
trativ, cu soția, general de armată O Gin 
U, membru al Comitetului Politic, secre
tar 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 Generale Politi
ce a Armatei, Ke In Te, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al P.M.C., vice- 
premier al Consiliului Administrativ, Kim 
Yong Nam, membru supleant al Comite
tului Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
Hă Dam, membru supleant al Comitetului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepremier al 
Consiliului Administrativ, ministrul aface
rilor externe. Kong Jin Tae, membru al 
C.C. al P.M.C., vicepremier al Consiliului 
Administrativ, Hwang Jang Up, președin
tele Comitetului Permanent al Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene.

La miting participă muncitori din între
prinderile industriale ale Phenianului, ac
tiviști de partid și de stat, militari ai ar
matei populare, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă si obștești, oameni de cul
tură și artă, studenți și elevi.

Pe marele stadion răsună solemn imnu
rile de stat ale celor două țări. Cei peste 
zece mii de copii instalați in tribună din 
fata prezidiului scriu din tăblițe colorate 
„Coreea, Prietenie, România".

Tovarășul Kim Man Gim. membru su
pleant al Comitetului Politic aj C.C. al 
P.M.C., președintele Comitetului Executiv

al Consiliului Popular al capitalei, declară 
deschis mitingul. Intîmpinat cu aplauze si 
ovații, ia cuvintul tovarășul KIM IR SEN. 
Cuvîntarea, urmărită cu 
ție cu larg interes, este 
petate rînduri 
aplauze.

cu vii

deosebită aten- 
subliniată in re- 
si îndelungate

în continuare, are loc 
Kang Hy

un moment so-
Weun. pre-lemn. Tovarășul ...

ședințele Consiliului administrativ muni
cipal. primarul Phenianului, anunță în- 
minarea titlului de cetățean de onoare al 
capitalei tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Cartea cu înalta distincție este inminată 
de tovarășul Kim Man Gim. președintele 
Comitelului Executiv al Consiliului Popu
lar al capitalei, in timp ce pe fațada tri
bunei apar scrise în limbile română și 
coreeană cuvintele „Bun venit !“.

în tirajele asistenței, intîmpinat cu pu
ternice și vii aplauze, ia cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. Zecile de 
mii de participanțl salulă cu îndelungi și 
răsunătoare, ovații alocuțiunea, aclamă 
vibrant pentru adîncirea prieteniei dintre 
țările și popoarele noastre,

în uralele mulțimii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Kim Ir Sen se îmbrățișează 
eu deosebită căldură, salută, cu 
ridicate, 'strins unite, 
participanți la miting, 
îndelung, scandează : ..
că !“ — ovaționează pentru solidaritatea 
și colaborarea româno-coreeană.

Răsună puternic, interpretat de 
fără, cîntecul prieteniei româno-coreene, 
compus special, ca un vibrant omagiu, 
pentru a marca semnificația deosebită a 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
tara prietenă.

în încheiere. într-o atmosferă de entu
ziasm si bucurie, sint intonate imnurile 
de stat ale celor dot ă țări. De-a lungul 
tribunei a doua apar alternativ scrise în 
cele două limbi urările : „Coreea — 
Prietenie — România". „Coreea — Solida
ritate'-- România".

zecile de 
care îi 

„Trăiască.

miinilc 
mii de 
aclamă 
Trăias-

fan-

Cuvîntarea tovarășului
Kim Ir Sen

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi oaspeți români,
Tovarăși și prieteni,
în aceste clipe, acest- stadion tră

iește din plin marea bucurie și emo
ție a cetățenilor capitalei noastre 
care au intîmpinat pe solii prieteniei 
poporului român și este inundat de 
valurile minunate ale florilor ce sim
bolizează urarea de bun venit.

Aș dori ca și în această împreju
rare plină de semnificație să adresez, 
cel mai călduros salut prietenului 
nostru drag și apropiat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prfecum și celor
lalți tovarăși care ii însoțesc.

Prin intermediul dumneavoastră, 
aș dori să transmit, totodată, poporu
lui român calde salutări frățești din 
partea poporului coreean.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în țara noastră, care se desfășoară 
sub auspiciile caldei ospitalități a 
poporului coreean, demonstrează trăi
nicia prieteniei și solidarității dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
relațiile care se situează pe o înaltă 
treaptă de dezvoltare, expresie vie a 
Vitalității invincibile a solidarității de 
clasă dintre popoarele țărilor noastre.

Ne exprimăm marea satisfacție 
pentru faptul că, prin vizitele reci
proce ale conducătorilor celor două 
țări, relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două state, bazate 
pe internaționalismul proletar, cu

nosc o extindere și dezvoltare conti
nuă pe marele drum al prieteniei 
care leagă Coreea și România.

Raporturile de prietenie dintre po
porul coreean și poporul român au o 
îndelungată tradiție.

Dintotdeauna, popoarele celor două, 
țări s-au sprijinit activ și au colabo
rat strîns pe același drum al luptei 
comune pentru victoria cauzei socia
lismului, împotriva imperialismului.

Actuala dezvoltare impetuoasă a 
relațiilor dintre țările noastre se da- 
torește, în primul rînd, faptului că 
cele doua partide ale noastre promo
vează suveranitatea și se situează 
neabătut pe principiul respectului 
reciproc.

Suveranitatea reprezintă -viața țării 
și a națiunii și constituie baza solidă 
a prieteniei șl solidarității dintre 
partidele și țările frățești.

Numai atunci cînd țările socialiste, 
partidele comuniste și. muncitorești 
promovează suverapitatea și întăresc 
unitatea 'și coeziunea mișcării comu
niste internaționale, ele vor putea 
înfăptui in bune condiții revoluția 
din țările lor și, totodată, vor putea 
grăbi victoria-revoluției mondiale.

Promovind suveranitatea, partidele 
și țările noastre înfăptuiesc cu" succes 
revoluția și construcția internă și 
dezvoltă între ele relații model pen
tru raporturile dintre țările socia
liste. ,

înălțînd stindardul suveranității in 
Asia și Europa, cele două țări, Co

reea și România, desfășoară cu ener
gie construcția socialistă din țările 
lor și dezvoltă excelente relații de 
prietenie și colaborare între ele : 
aceasta capătă o semnificație majoră 
pentru întărirea forțelor socialismu
lui în lume și exercită o influență 
încurajatoare asupra țărilor in care 
se afirmă forțele noi și care aspiră 
la socialism.

Astăzi, înaintarea popoarelor lumii 
pe calea suveranității și a socialis
mului constituie tendința covirșitoare 
a epocii contemporane.

După cel de-al doilea război mon
dial; marea majoritate a țărilor care 
și-au dobindit independența sint 
hotărite să meargă pe calea socialis
mului.

Țărilor socialiste le revine îndato
rirea epocală ca, promovind ferm po
zițiile suveranității și perfecționind 
continuu construcția socialistă, să 
ofere țărilor in care se afirmă forțele 
noi exemplul autentic al superiorită
ții și vitalității socialismului.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român în frunte cu eminentul 
său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român a înregis
trat progrese uriașe in lupta pentru 
transformarea țării, odinioară înapo
iată din punct de vedere economic, 
intr-un stat socialist, suveran și 
multilateral dezvoltat.
(Continuare în pag. a III-a)

Dragă tovarășe Kim Ir Sen.
Stimată tovarășă Kim Săng E,
Dragi tovarăși și prieteni,
La acest mare miting al prieteniei 

româno-coreene am deosebita plă
cere de a vă adresa dumneavoastră, 
tovarășe Kțm Ir Sen, cel mai cordial 
salut tovărășesc, de prietenie și soli
daritate. De asemenea, adresez, tutu
ror participanților la miting, locuito
rilor orașului erou Phenian, întregu
lui popor coreean prieten, un salut 
frățesc din partea poporului român, a 
partidului și statului nostru, precum 
și din partea mea personal, împreună 
cu cele mai bune urări.

Doresc să exprim încă o'dată, la 
acest mare miting, vii mulțumiri pen
tru cordialitatea cu adevărat frățeas
că pe care ați manifestat-o față de 
noi. dumneavoastră, tovarășe Kim 
Ir Sen, încă din prima clipă a sosirii 
pe pămîntul Coreei. O puternică im
presie ne-a produs primirea emoțio
nantă a populației Phenianului, mă
reață manifestare de dragoste și 
prietenie cu care am fost întîmpinați 
și care s-a transformat într-o vibran
tă sărbătoare a frăției și solidarității 
româno-coreene. Mulțumim din ini
mă oamenilor muncii coreeni pentru 
această demonstrație a sentimentelor 
lor frățești și vă asigurăm că ele îsi 
găsesc corespondent deplin in senti
mentele pe care intregul nostru po
por le nutrește față de poporul co
reean.

Vizita noastră în Republica Popu
lară Democrată Coreeană constituie 
o expresie a bunelor relații de prie
tenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre popoarele și țările 
noastre. în timpul convorbirilor cu 
tovarășul Kim Ir Sen și cu ceilalți 
tovarăși coreeni am constatat cu sa
tisfacție că aceste raporturi s-au în
tărit continuu și au cunoscut o am
plificare deosebită pe baza Tratatu
lui de prietenie și colaborare ro- 
mâno-coreean, slujind progresul 
popoarelor noastre, cauzei socialis
mului și păcii in lume.

Declarația comună pe care o vom 
semna impreună. dragă tovarășe Kim 
Ir Sen. acordurile și înțelegerile ce 
vor fi încheiate in aceste zile vor da 
un nou impuls și vor intensifica și 
mai mult ' colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală, cît și 
schimburile de experiență in con
strucția socialismului, ceea ce, fără 
îndoială, va contribui la accelerarea 
dezvoltării patriilor noastre.

Dragi tovarăși și prieteni,
Deși ne aflăm abia în a doua zi a 

vizitei noastre, constatăm cu multă 
satisfacție că, de la prima noastră 
vizită din 1971. Phenianul s-a trans
format intr-un oraș înfloritor, expri- 
mind in mod elocvent succesele re
marcabile pe care poporul coreean le 
obține in toate domeniile de activi
tate. Admirăm elanul creator și fer

mitatea cu care harnicul popor co
reean acționează, sub conducerea 
Partidului Muncii, în frunte cu emi
nentul său conducător, prieten apro
piat al poporului român, tovarășul 
Kim Ir Sen, pentru modernizarea in
dustriei, dezvoltarea producției agri
cole și a celorlalte domenii economi- 
co-sociale, pentru construirea socia
lismului și propășirea patriei. Ca 
prieteni apropiați, ne bucură sincer 
toate aceste realizări, pe care le a- 
preciem cu atit mai mult, cu cit ele 
sint obținute in condițiile eforturi
lor susținute pentru dezvoltarea for
țelor armatei in vederea întăririi ca
pacității de apărare a patriei dum
neavoastră. Vă dorim succese tot mai 
mari in înfăptuirea celui de-al doilea 
plan septenal, in asigurarea progre
sului și prosperității țării, a bunăstă
rii și fericirii intregului popor.

Stimați tovarăși.
Și poporul român, strins unit in 

jurul partidului, infăptutește neabă
tut hotăririle Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale, dă viață 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de Înaintare a țării spre comunism.

în anii socialismului, producția in
dustrială a României a crescut de 
peste 38 de ori, iar producția agricolă 
de circa 3 ori. Ciasa muncitoare din 
România a încheiat cu bune rezultate 

încheierea 

convorbirilor 

oficiale 
dintre 

tovarășul 
Nicolae

Ceausescu 

si tovarășul 

Kim Ir Sen
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Imagini din timpul mărețului spectacol cultural-sportiv
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN R.P.D. COREEANA
O strălucită manifestare sărbătorească, înalt omagiu 
adus României socialiste de poporul Coreei frățești

Spectacol de gală oferit în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

...Stadionul „Moranbon» — ora 
11.45. In fața inalților oaspeți, pe 
stadionul devenit o uriașă scenă, în
cepe un grandios spectacol cultural- 
sportiv, amplă și impresionantă ma
nifestare a prieteniei frățești ro- 
mâno-coreene, vibrant omagiu adus 
României socialiste de Coreea, țară 
prietenă.

Pentru început, întreaga întindere 
a tribunei a doua — imens ecran 
panoramic, pe care, cu ajutorul car
toanelor colorate manipulate de 
peste zece mii de copii, apar mereu 
sugestive imagini, redate parcă de 
un aparat de filmat — se proiec
tează urarea repetată constant in a- 
ceste zile : „Bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu". Stadionul răsu
nă de „Cintecul prieteniei româno- 
coreene", pe versuri de An Zan Ghi, 
muzică de Kim Ghi Hon. compus 
special pentru a sărbători marele 
eveniment al vizitei președintelui Re
publicii Socialiste România în Repu
blica Populară Democrată Coreeană. 
Melodia sa, acum atît de cunoscută, 
se înalță in văzduh :

Pe aceste plaiuri pline de flori 
Prietenii noștri au sosit.
Să clntărn cu toții al prieteniei cint.
Refren :
Phenian, București, prietenie 
Ceaușescu, prietenul nostru apropiat 
Bun venit Ceaușescu, Ceaușescu

bun venit, 
Phenian, București, prietenie 
Ceaușescu, prietenul nostru apropiat.
Mări și oceane ne despart 
Dar întotdeauna inimile noastre 
Împreună bat.
Refren
Purtind sus al independenței 

stindard 
De-a pururi împreună noi vom fi.
Refren

In mijlocul stadionului, sute de 
fete și băieți cu flori in miini exe
cută, In acest timp, frumoase și 
ample mișcări de gimnastică. Pe 
marea tribună-ecran apare scris : 
..Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit Și sti
mat al poporului român !“.

în acordurile unei melodii popu
lare românești se proiectează succe
siv uriașele portrete ale tovarășilor 
Nicolâe Ceaușescu șl Kim Ir Sen. 
Pe covorul stadionului copiii dese
nează cu trupurile lor un mare coș 
cu flori, in timp ce la tribună se 
scrie : „Bun venit soliei de priete
nie a poporului român !“. Un uriaș 
curcubeu leagă apoi imaginea Ar
cului de triumf din București de 
cunoscuta statuie a calului înaripat 
„Ciollima", de la Phenian, simboli- 
zînd prietenia și solidaritatea ce 
leagă, dincolo de distanțe, popoarele 
român și coreean, unitatea și cola
borarea statornicite între cele două 
țări, România și Coreea.

Sînt tot atîtea forme și modalități 
de exprimare artistică a bucuriei 
fierbinți și sincere a poporului co
reean \ față de întîlnirea sa cu cel 
mai iubit fiu al României prietene, 
conducătorul apreciat și stimat, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Domnește o atmosferă însuflețită, 
de înalt omagiu. Mulțimea trăiește 
sentimentul profund al unei mari 
sărbători închinate prieteniei. Ea 
cintă bucuria de a avea în mijlocul 
său pe secretarul general al parti
dului nostru, strălucit și demn con
ducător al României socialiste, prie
ten iubit și stimat aț poporului co
reean frate.

în fața inalților oaspeți, cei ce au 
gindit și alcătuit cu deosebită artă 
acest" măreț spectacol de mase, pre
zintă, in continuare, programul in
titulat „Cîntecul Coreei". Se aude 
melodia atit de îndrăgită aici despre 
Coreea, „Țara dimineților liniștite". 
Pe marea tribună-ecran se succed, 
extrem de sugestiv, numeroase ta
blouri. Pe măsura derulării lor, ele 
vor reface pentru inalții oaspeți ro
mâni — spectatorii de onoare aj a- 
cestei uriașe desfășurări artistice, la 
care și-au dat concursul peste 50 000 
de tineri — întreaga istorie de luptă 
și victorii a poporului coreean, dru
mul său pe calea eliberării sociale și 
naționale, a socialismului și comu
nismului.

în timp ce fete cu magnolii, floa
rea îndrăgită a președintelui Kim Ir 
Sen, interpretează un frumos dans,

Deschizîndu-șl paginile cu un 
călduros „Bun venit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu !“ în 
limbile română și coreeană, ziarele 
centrale din Republica Populară 
Democrată Coreeană, ca si agenția 
de presă A.C.T.C.. posturile de 
radio și televiziune din Phenian 
rezervă spații ample reflectării în 
cuvinte și imagini a vizitei oficiale 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Făcîndu-se ecoul grandioasei, 
entuziastei și impresionantei sărbă
tori populare Care a fost primirea 
inalților oaspeți români pe aero
portul din Phenian și pe străzile 
orașului, ziarele „NODON SIN
MUN". „MINJU CHOSUN" si 
„PHENIAN SINMUN" publică reT 
nortaje sub titluri ilustrative pen
tru atmosfera pe care o trăiește in 
aceste zile capitala R.P.D. Coreene 
— „Cîntecul puternic al prieteniei 
coreeano-române", „Cîntecul priete
niei răsună, pe străzile capitalei" 
etc.

„Trăiască prietenia si solidarita
tea frățească de nezdruncinat din
tre popoarele coreean si român" — 
este titlul imaginii care înfățișează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen stringindu-și 
cu căldură mlinile pe aeroportul 
din Phenian, imagine publicată la 
Ioc de frunte în bogatul material 
fotografic ce însoțește articolele și 
reportajele consacrate vizitei.

Toate ziarele caracterizează mi
tingul prieteniei drept o „demon
strație grăitoare a indestructibilei 
prietenii și solidarități frățești din
tre cele două partide, țări și po
poare ale Coreei și României". 
Fotografiile înfățișează momentul 
încărcat de adinei semnificații in 

pe marea tribună din fața oaspeților 
se profilează imaginea munților 
Pectusan. leagănul revoluției co
reene împotriva ocupației japoneze. 
Sînt, apoi, descrise diferitele mo
mente ale luptei, apariția conceptu
lui „Ciuce" — care promovează 
ideea dezvoltării de sine stătătoare, 
a bazării pe eforturile proprii — 
etapele realizării unității poporului 
in jurul idealului libertății. Se de
rulează, pagină după pagină, mari 
evenimente naționale ale perioadei 
de pînă la eliberare : crearea Arma
tei revoluționare coreene, de către 
tovarășul Kim Ir Sen, in aprilie 
1932, Adunarea istorică de la Uan- 
gesan (1933), cînd au fost trasate li
niile directoare ale revoluției coree
ne, etapa „Marșului greu" al deta
șamentelor de partizani prin escala
darea munților Pectusan. . î-nsfirșjt, 
marea bătălie de la Beteeribo (M37). 
împotriva ocupației japoneze, încnhx. 
iată cu o victorie strălucită a po
porului coreean. Pentru a marca și 
mai grăitor bucuria apropierii de 
țelul final, stadionul se umple cu

• Cincizeci de mii de tineri au creat 
un uriaș spectacol cultural-sportiv, 
într-o revărsare fără precedent 
de flori, de cîntece și bucurie

• „Mări și oceane ne despart, dar 
întotdeauna inimile noastre 
împreună bat“.

sute de fete purtînd ramuri de aza- 
lee roz, floarea îndrăgită, vestitoare 
a primăverii, simbolul fidelității co
muniștilor față de conducătorul Kim 
Ir Sen, față de țară. Un mare steag 
roșu, amplu desfășurat, semnifică 
eliberarea Coreei de sub dominația 
imperialismului japonez.

Sînt redate apoi, prin dansuri și 
imagini, etapele formării organelor 
noii puteri, democratice, alcătuirea 
comitetelor populare care au înfăp
tuit transformări Radicale : reforma 
agrară, naționalizarea băncilor, a 
întreprinderilor, egalitatea femeii, 
crearea la 10 octombrie 1945 a Parti
dului Muncii din Coreea, in jurul 
căruia se clădește unitatea întregu
lui popor, pentru edificarea unei noi 
țări, puternică și liberă, principalele 
direcții ale construcției economiei 
socialiste. în ritmul calului înaripat 
„Ciollima» — din cunoscuta legendă 
coreeană, simbol al învingerii tu
turor obstacolelor, simbol al încre
derii nestrămutate în victorie — po
porul coreean înaintează în procesul 
de industrializare a țării. Sistemul 
de lucru tip Tean. inițiat de tovară
șul Kim lr Sen cu prilejul vizitei 
sale la întreprinderea de motoare 
electrice cu același nume (1960), 
devine metoda de lucru pentru eco
nomia națională. La cel de-al V-lea 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea, din 1970, Coreea este decla
rată stat industrial socialist.

Avîntul economic al țării — su
gerează tablourile și dansurile ur
mătoare — duce la creșterea nive
lului de trai al populației. Este re
dată, cu o deosebită putere de ex
presie, cu imaginație și deosebită 
inventivitate, apariția frigiderelor, 
a televizoarelor și a altor obiecte 
indicînd ridicarea nivelului econo
miei naționale. In același timp, Co
reea se mindrește cu bogatele sale 
rezultate. Fete in costume albastre, 
verzi și galbene simbolizează, prin 
culorile veșmintelor lor. irigațiile, 
cimpurile înverzite și lanurile de 
grîu copt. Prin mijloace variate de 
expresie artistică, sînt redate pro
cesele mecanizării și chimizării 
agriculturii, și în special — dată 
fiind tradiția locului — transplanta
rea răsadurilor de orez cu ajutorul 
mașinilor agricole. Fete și băieți 
desfășoară un amplu dans ritmic al 
tobelor și al florii-soarelui.

Copiii sînt „suveranii țării", se 
spune in Coreea. Iată de ce viața

„Cîntecul puternic al prieteniei11
care tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen salută cu mîinile ridi
cate. strins unite, zecile de mii de 
participant la miting.

Sub titlul „O puternică manifes
tare a prieteniei și solidarității co- 
reeano-române". „Nodon Sinmun", 
organ al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, publică un am
plu editorial in care subliniază că 
„actuala vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie o puternică 
manifestare a prieteniei șl solida
rității coreeano-române si un eve
niment de mare importanță, care
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va face ca relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări si popoare să intre într-o nouă 
etapă, superioară. Ea va avea, de 
asemenea, o influentă stimulatoare 
asupra întăririi unității țărilor so
cialiste si prieteniei intre popoarele 
progresiste ale lumii". Editorialul 
evidențiază că „vizita din 1971 in 
R.P.D. Coreeană a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, conducător emi
nent al poporului român, si vizita 
in România, in 1975. a tovarășului 
Kim Ir Sen au fost evenimente re
marcabile. care au intărit si mai 
mult relațiile de prietenie și coo
perare intre popoarele celor două 
țări ale noastre cu o istorie înde
lungată. inăltindu-Ie pe treapta 
cea mai înaltă". El relevă că 
„Tratatul de prietenie și colabo

luminoasă a acestora este, la 
rindu-1, inclusă in acest foarte de
taliat program. Dansurile copiilor 
poartă in ele înseși simbolurile a- 
cestora: tinerețe, sănătate, vigoare, 
energie creatoare. Elevii — se poate 
vedea pe mereu mișcătoarele ta
blouri pe care le înfățișează tribuna 
din fața inalților oaspeți români 
prezenți la spectacol — au asigurate, 
in țara coreeană socialistă, vacanțe 
la munte și la mare pentru dezvol
tarea constituției fizice și a sănă
tății, excursii de documentare, in 
vederea îmbinării cunoștințelor teo
retice cu cele practice.

Urmează o mare desfășurare a re
prezentanților armatei populare co
reene —- cei ce nu precupețesc nici 
un efort pentru „a apăra ca un zid 
patria noastră liberă", cum scrie 
mereu pe schimbătoarea tribună. 
Este sugerată, prin uriașe tablouri 
reprezentînd scene de luptă, hotă- 
rîrea poporului de a-i respinge pe 
'agresori, amintindu-se că la 25 iunie 
195tk.a început războiul dus de că
tre imperialismul american împo

triva Coreei. Sub conducerea tova
rășului Kim Ir Sen. „conducător 
oțelit și strateg genial" — scriu copiii 
cu litere alcătuite prin jocul de cu
lori al cartoanelor pe care le înalță 
deasupra capului — se realizează ri
dicarea nivelului tehnic și de pre
gătire al armatei populare coreene, 
înarmarea întregului popor, trans
formarea țării într-o puternică ce
tate.

Se face, în felul acesta, o trecere 
spre tratarea tematică a cauzei reu- 
nificării pașnice a Coreei, pe baza 
celor trei principii : unitate, indepen
dență, principiul democratic. Trenul 
reunificării străbate țara de la un 
capăt la altui cu roadele întregului 
popor. Cintecele prieteniei și solida
rității răsună pretutindeni. Lărgind 
cadrul de desfășurare a acestor ge
neroase idealuri, spectacolul reflectă, 
cu mereu alte mijloace artistice — 
mișcare, culoare, elemente decorative, 
figuri geometrice, sunet — politica de 
pace si colaborare a Coreei. încrede
rea sa în adevărul realității de azi 
— „epoca noastră este epoca inde
pendenței".

Este impresionantă extraordinara 
cuprindere prin care se evidențiază 
spectacolul prezentat in cinstea so
sirii la Phenian a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, înalta și strălucita solie a 
poporului român pe pămintul Coreei 
socialiste. Stadionul vibrează sub 
amploarea acestei rar întîlnite mani
festări de exprimare a unor senti
mente de nețărmurită prietenie, a 
dorinței poporului coreean de a reda, 
prin puterea artei, însăși forța mesa
jului său de aprinsă dragoste și adîncă 
prețuire pentru tot ceea ce semnifică 
realizările României socialiste, rolul 
țării noastre, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe arena internațională, 
în promovarea idealurilor de pace, a 
unei lumi noi pe planeta noastră. 
Numai asemenea gînduri înalte la 
adresa poporului nostru, a șefului 
statului nostru pot să justifice inspi
rația deosebită, amploarea și măre
ția acestui spectacol de slavă pentru 
solia adusă aici, la Phenian, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. mesageri ai pămîn- 
tului românesc în „Țara dimineților 
liniștite".

„Felicităm realizările obținute de 
poporul român" — scrie românește 
pe marea tribună larg desfășurată în 

rare dintre România si R.P.D. Co
reeană. încheiat la București, are 
o semnificație deosebită, el fiind 
rodul cooperării strinse si de 
largă amploare dintre cele două 
țări, pe baza principiului inde
pendentei". în urma încheierii a- 
cestui tratat, relațiile de prietenie 
si de colaborare între cele două 
partide, țări si popoare cunosc o 
dezvoltare tot mai mare în toate 
domeniile — politic, economic, 
științific, tehnic si cultural, apre
ciază „Nodon Sinmun". adăugind: 
„Noua intîlnire dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Kim Ir Sen demonstrează fap
tul că zi de zi se întăresc și mai 
mult încrederea reciprocă si rela
țiile de prietenie si cooperare intre 
partidele, guvernele si popoarele 
țărilor noastre".

Organul C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea informează cititorii 
despre lupta viguroasă a poporului 
român pentru edificarea noii socie
tăți și pentru transformarea Româ
niei intr-o tară socialistă, suverană 
si independentă. „La ora ac
tuală — scrie ziarul — sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminentul său conducă
tor. poporul român realizează mari 
progrese în lupta pentru edificarea 
unei societăți socialiste multilateral 

fața privirilor Inalților oaspeți ro
mâni. în puternicele acorduri ale 
unei melodii sărbătorești, stadionul 
se umple cu sute de tineri și tinere 
in strai românesc, alternînd cu alții 
în tradiționalul port coreean. Se țin 
înlănțuiți de miini într-o simbolică 
unitate.

Memorabilele pagini de glorioasă 
istorie românească sint întoarse una 
după alta. Ciștigarea independenței 
de stat a României — ilustrată în- 
tr-Un uriaș tablou in care anul 1877 
se profilează pe scene de luptă cu 
arma în mină — se corelează emo
ționant pentru toată suflarea româ
nească prezentă aici, la spectacolul 
de la Phenian, cu fondul muzical al 
„Cîntecului lui Iancu". Crearea 
Partidului Comunist Român este viu 
și sugestiv marcată prin îmbinarea 
cu chemarea la unitate a clasei mun
citoare. Scene familiare nouă înre
gistrează momentul eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, apoi instau
rarea puterii populare.

Spectacolul înaintează spre apor 
teoză : pe marele ecran, către care 
privește cu nespusă admirație în
treaga asistență, apare uriașul por
tret al președintelui statului nostru, 
sub bolta următoarelor cuvinte : 
„Iubitul conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Marea de tineri de pe stadion in
terpretează, cu multă pricepere, fru
moase jocuri românești. „Edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate Si înaintare a României spre 
comunism" — țelul nostru, înscris 
în Programul Partidului Comunist 
Român, apare scris in cele două 
limbi. Mulțimea entuziastă privește 
apoi la uriașa desfășurare de copii 
și tineret care se pregătește să intre, 
în urale, pe stadion. „Trăiască prie
tenia și solidaritatea frățească de 
nezdruncinat între popoarele român 
și coreean" apare scris sus, la tri
bună, în limbile ambelor popoare, 
în această clipă stadionul este in
vadat de mii de tineri, pătrunzînd 
în plin elan. în sunetele muzicii. Pe 
uriașa tribună-ecran se ivește o 
imagine memorabilă, care declan
șează aplauzele mulțimii entuziaste, 
urale și ovații neîntrerupte, pu
ternice : este întîlnirea celor doi 
conducători de partid și de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen. Stadionul vibrea
ză de manifestările de bucurie ale 
zecilor de mii de locuitori ai Phe
nianului prezenți aici să cinstească 
și să slăvească prietenia trainică 
mereu ascendentă dintre țările, 
partidele și popoarele român și co
reean. „Să fie veșnică prietenia și 
solidaritatea intre popoarele român 
și coreean", scrie, de la un capăt la 
altul al tribunei, sub imaginea stea
gurilor înfrățite ale celor două țări.

Răsună „Cîntecul prieteniei ro- 
mâno-coreene", în timp ce dintr-un 
uriaș nufăr deschis se ridică in înal
tul stadionului două steaguri roșii 
cu efigiile celor doi președinți. Toți 
participanții la marele spectacol se 
adună pe covorul verde al stadio
nului „Moranbon" și cintă, în româ
nește, melodia „Partidul, Ceaușescu, 
România". Din nou se lansează ra
chete în văzduh, care umplu iarăși 
cerul, la fel ca Ia inceputul specta
colului. de sute de parașute purtind 
stegulețele român și coreean,

Aceleași imagini ale arcului de 
triumf — simbol al Bucureștiului — 
și calului înaripat „Ciollima" — 
emblema Phenianului — apar unite 
prin culorile curcubeului, simbol al 
.prieteniei ce unește cele două po
poare pe drumul sigur al comunită
ții de țeluri și de luptă al țărilor 
noastre, angajate ferm pe calea so
cialismului și comunismului, în in
teresul bunăstării și fericirii lor, al 
păcii și înțelegerii în lumea în
treagă.

Am fost martorii unui spectacol 
măreț pe măsura (Sentimentelor fră
țești ale poporului7 frate coreean 
față de inalții soli ai României so
cialiste, ce-și găsesc un corespon
dent deplin in simțămintele po
porului român.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen 
răspund uralelor mulțimii, care 
ovaționează îndelung pentru prie
tenia româno-coreeană, ișl string 
mîinile, se îmbrățișează cu Căldură, 
dîrtd încă o dată glas solidarității 
.militante dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană.

dezvoltate". Este evidențiată, tot
odată. politica promovată de Parti
dul Comunist Român și guvernul 
României socialiste „in vederea în
tăririi coeziunii țărilor socialiste și 
a mișcării comuniste internaționale 
pe baza egalității si independentei, 
pentru întărirea cooperării interna
ționale si a solidarității forțelor re
voluționare antiimperialiste".

Relevind consecventa politicii an
tiimperialiste si anticolonialiste, 
pentru pace si socialism a Româ- 
niei. se subliniază: „Poporul 
român susține si Încurajează ac
tiv lupta justă a poporului 
nostru pentru accelerarea con
strucției socialiste si realizarea re
unificării independente st pașnice 
a patriei. Sprijinul poporului ro
mân reprezintă o mare încurajare 
pentru poporul nostru, care luptă 
pentru a duce la bun sfirsit opera 
istorică de reunificare a patriei".

„Prietenia si solidaritatea intre 
popoarele țărilor noastre, conchide 
„Nodon Sinmun", vor contribui la 
Întărirea unității forțelor revoluțio
nare mondiale. Ia grăbirea victoriei 
cauzei juste a popoarelor pentru 
independentă, suveranitate si socia
lism. Poporul nostru va merge 
Înainte, umăr la umăr cu poporul 
frate român în lupta împotriva im
perialismului. pentru victoria defi
nitivă a cauzei socialismului, si va 
lupta cu fermitate împreună cu po
poarele țărilor socialiste si popoa
rele lumii care îsi apăra independenta".

Presa coreeană consacră, de ase
menea. numeroase articole însoțite 
de fotografii succeselor noDorului 
român în construcția socialistă.

Duminică după-amiază a avut loc, 
la Teatrul „Mansude", din Phenian, 
un spectacol de gală cu epopeea 
coregrafică „Cintecele Paradisului", 
oferit în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șt a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La spectacol au luat parte tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, și tovarășa Kim Săng E.

Au participat tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretai*  al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
.afacerilor externe, Vasile Mușat, se- 
•crețar , al C.C. al P.C.R.. Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R, 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui Repu
blicii, precum și Dumitru Popa, 
ambasadorul României la Phenian.

Au asistat, de asemenea, tovarășii 
Ke In Te, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepremier 
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 Politie al C.C. al 
P.M.C.. vicepremier. al Consiliului 
Administrativ, ministrul afacerilor 
externe, alte persoane oficiale, 
precum și Sin Tn Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Spectacolul s-a desfășurat pe scena 
Teatrului ..Mansude", un edificiu de 
proporții impresionante, a cărui arhi
tectul ă se înfățișează ca o veritabilă

PLECAREA SPRE IAN FUNG
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășa Kim Săng 
E au plecat, duminică după-amiază, 
spre Ian Fung, unde vor continua 
convorbirile la nivel înalt româno- 
coreene.

Inalții oaspeți sînt însoțiți de tova
rășii Kim Yong Nam, membru su
pleant 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., vicepremier al Consi
liului Administrativ, ministrul afa
cerilor externe, Sin In Ha, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.

împreună cu secretarul general al 
partidului se află tovarășii Dumitru 
Popescu, 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 aface
rilor externe, Vasile Mușat, secretar 
al C.C. al P.C.R., precum și Dumitru 

creație de artă. Intrarea monumen
tală, împodobită cu fresce și mo
zaicuri inspirate din lupta și Viața 
poporului coreean, cu largi esplanade 
și jocuri de fîntini arteziene, duce 
spre un imens hol dominat pe 
întreaga sa înălțime de un peisaj al 
munților Kimgansan, ce oferă o pri
veliște grandioasă a cascadei Curiong, 
loc sacru pentru poporul coreean, ce 
simbolizează frumusețile patriei sale. 
Fîntîni arteziene întregesc impresia, 
pe care o oferă această monumentală 
pictură în stil clasic coreean, ce re
liefează fiecare detaliu pe fondul 
unei largi perspective, că te afli 
chiar în acele locuri, în mijlocul 
naturii.

La fel de impresionantă se înfăți
șează și sala de spectacol al Cărei 
tavan este o orgă de lumini multi
colore. în continuă mișcare, ce se 
reflectă în strălucirea ornamentelor 
ce împodobesc zidurile. în această 
ambianță de bun gust și rafinament, 
imensa cortină reprezintă o pictură 
de mari proporții, pe mătase, creație 
tradițională străveche pe aceste me
leaguri.

• Intrarea în sală a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, a 
tovarășelor Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E a fost înt.impinată cu vii și 
îndelungi aplauze.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Epopeea muzical-coregrafieă „Cin
tecele Paradisului" se înfățișează din 
primele momente ale spectacolului 
ca o operă artistică de o deosebită 
valoare, ce glorifică, cu o puterntcă 
forță sugestivă, lupta poporului core
ean pentru eliberare națională și 
socială, bătăliile sale eroice împotriva 
agresiunii imperialiste, a interven
ției americane, pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru libertatea șl 
independenta țării, a cuceririlor 
revoluționare.

Popa, ambasadorul României la 
Phenian.

De la Teatrul „Mansude" și pînă 
la gara orașului Phenian, inalții 
Oaspeți români au fost salutați au 
multă căldură de un mare număr de 
locuitori ai capitalei.

La sosirea in districtul An Zo, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, tovarășele Elena Ceaușescu 
și Kim Săng E au fost aclamați de 
mii de oameni.

In numele populației, inalții oaspeți 
au fost salutați de secretarul respon
sabil al Comitetului de partid al 
provinciei Pyongan-Namdo, de pre
ședintele Comitetului administrativ 
al provinciei, de reprezentanții orga
nelor de partid și de stat ale 
districtului An Zo.

Pionierii oferă flori, aclamațiile ce 
nu contenesc alternează cu calde 
urări de bun sosit, se flutură eșarfe 
multicolore, totul alcătuind o vi
brantă atmosferă de sărbătoare.

în același timp, epopeea se consti
tuie intr-un impresionant imn închi
nat muncii pașnice, împlinirilor 
poporului coreean, care se bucură 
astăzi de binefacerile civilizației so
cialiste, noii societăți pe care o 
construiește cu succes, vieții sale 
fericite și prospere.

Spectacolul, in ansamblul său. re
prezintă un profund omagiu adus 
partidului, tovarășului Kim Ir Sen, 
de a cărui activitate, închinată în
făptuirii aspirațiilor celor mai nobile 
ale poporului se leagă victoriile re
voluționare, marile realizări obținute 
de poporul coreean pe calea edifică
rii socialiste.

Sub semnul acestui generos mesaj, 
spectacolul a înmănunchiat eintece 
populare și revoluționare coreene, 
dansuri tradiționale, montaje core
grafice, coruri, toate aceste momente 
intr-o inspirată și firească succesiune, 
fiind interpretate cu Un înalt simț 
artistic.

La sfîrșitul spectacolului, întregul 
ansamblu, în rindul căruia iși fac 
apariția tinere fete în costumele 
noastre naționale, omagiază pe se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, interpretînd în limba 
română cîntecul „Partidul, Ceaușescu, 
România".

în sală răsună aplauze, ovații, în 
timp ce pe scenă mari buchete de 
flori fluturate do artiști oferă ima
ginea feerică a unei grădini multi
colore.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
artiștilor un coș cu flori.

Venind in mijlocul artiștilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășă Kim Săng E îi felicită 
pentru această remarcabilă creație, 
se fotografiază împreună.

întreaga asistență ovaționează 
îndelung pentru prietenia dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Deasupra mulțimii, pe mari pancarte 
roșii, se văd înscrise in limbile 
română și coreeană urările : 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român", „Trăiască tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. conducător iubit și stimat 
al poporului român".

în sunetele marșului de salut se 
trece în revistă garda de onoare 
aliniată pe peronul gării, cu muzică 
și drapel.

Aceleași manifestări entuziaste la 
plecarea spre Ian Fung, se trece pe 
sub un imens floral, printre mase 
de oameni care aclamă îndelung.

Coloana de mașini se îndreaptă 
spre reședința rezervată inalților 
oaspeți români, pe malul lacului Ian 
Fung, într-o zonă montană, deosebit 
de pitorească.

La scurt timp de la sosirea la reșe
dință. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășa Kim Săng E 
s-au relntîlnit în cadrul unui dineu 
intim, prietenesc.
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Pornind pe drumul socialismului, 
poporul român a reușit pentru prima 
dată în istoria sa să construiască o 
viață nouă, fericită și să înainteze cu 
pași rapizi pe calea progresului și 
civilizației.

Astăzi România, tară socialistă, su
verană și demnă, se situează pe po
ziții neclintite in Europa de sud-est, 
iar prestigiul ei international crește 
zi de zi.

Apariția unei Românii noi pe rui
nele vechii Românii, precum și con
tinua ei întărire și dezvoltare sînt 
rezultatul conducerii juste a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care desfă
șoară o activitate energică și-și con
sacră toate eforturile asigurării li
bertății și fericirii poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pro- 
movind ferm principiile suveranității, 
conduce cu clarviziune țara pe dru
mul dezvoltării de sine stătătoare, 
iar pe planul relațiilor internaționa
le dezvoltă raporturi cu alte state, 
întemeiate pe principiul egalității, 
indiferent de mărime, ceea ce îi 
atrage înalta stimă a popoarelor.

Astăzi, strîns unit în jurul Parti
dului Comunist Român, poporul ro
mân desfășoară o luptă activă pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare, 
pentru consolidarea independenței și 
suveranității țării, pentru înfăptuirea 
sarcinilor programatice trasate de 
cel de-al XI-lea Congres și Conferin
ța Națională ale partidului.

Poporul nostru se bucură sincer de 
succesele minunate pe care poporul 
frate român le obține in construcția 
socialistă și îi urează din inimă să 
dobîndească, și in viitor, victorii și 
realizări și mai mari, în lupta pentru 
prosperitatea și progresul țării.

Aplicind neabătut in toate dome
niile revoluției și construcției linia 
„Ciuce" elaborată de partidul nostru, 
poporul coreean a transformat, intr-o 
perioadă foarte scurtă, țara noastră, 
cindva înapoiată, intr-un stat socia
list suveran, independent, capabil 
să-și asigure autoapărarea.

în prezent, pe baza succeselor do- 
bîndite, poporul nostru desfășoară o 
luptă energică pentru înfăptuirea 
noilor obiective grandioase ale celui 
de-al doilea plan septenal ale cărui 
sarcini fundamentale constau in dez
voltarea economiei naționale de sine 
stătătoare potrivit principiului „Ciu
ce", modernizarea ei și introducerea 
științei ; realizăm aceste obiective 
înălțind stindardul celor trei revolu
ții — ideologică, tehnică și culturală.

Politica pe care o promovează 
partidele țărilor noastre corespunde 
întru totul evoluției epocii contempo
rane și aspirațiilor comune ale po

poarelor lumii, iar pe măsura trecerii 
timpului ea își va demonstra tot 
mai mult viabilitatea.

Tovarăși și prieteni,
Astăzi, pe arena internațională se 

desfășoară o luptă îndirjită între for
țele revoluționare care pășesc pe ca
lea independenței, suveranității și 
socialismului și forțele reacționare 
imperialiste care se opun acesteia.

Imperialiștii trîmbițează, pe de o 
parte, lozinci despre ,,pace“, iar pe 
de altă parte intensifică pe scară tot 
mal largă cursa înarmărilor și fac 
pregătiri frenetice de agresiune și 
război împotriva țărilor socialiste.

Forțele dominaționiste, începînd 
cu cele imperialiste, acționează pen
tru dezbinarea țărilor in care se afir
mă forțele noi și a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru atragerea acestora 
în sferele lor de acțiune, generînd 
pretutindeni instabilitate, discordie și 
conflict.

în ciuda manevrelor lor, imperia
liștii nu vor putea însă întoarce 
cursul istoriei.

Situația creată impune ca popoare
le din țările socialiste, din țările 
nealiniate, din țările în curs de dez
voltare, din toate țările lumii să-și 
intensifice lupta comună împotriva 
forțelor imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste și dominaționiste și 
să zădărnicească manevrele lor de 
scindare, dezorganizare și acaparare.

Strins unite, țările socialiste tre
buie să bareze și să dejoace mane
vrele perfide ale imperialiștilor de a 
lichida una cite una forțele revolu
ționare mondiale, să zădărnicească 
atacurile și calomniile lor și să de
vanseze victoria socialismului.

Țările socialiste trebuie șă acorde 
sprijinul lor activ luptei de elibe
rare națională, antiimperialistă a na
țiunilor asuprite și, întărind colabo
rarea cu țările nealiniate și cu cele 
in curs de dezvoltare, să încurajeze 
lupta comună a popoarelor pentru 
independență, suveranitate și socia
lism. Sîntem convinși că luptind 
energic în strinsă unitate cu po
poarele din țările socialiste, cu po
poarele din țările Asiei, Africii și 
Americii Latine, cu popoarele pro
gresiste din Europa, cu toate po
poarele lumii care apără suveranita
tea, împotriva imperialismului, colo
nialismului, neocolonialismului și 
dominaționismului, vom putea grăbi 
victoria cauzei comune a păcii, de
mocrației, independenței naționale și 
a socialismului.

Stimate tovarășe secretar general,
Vizita dumneavoastră în țara noas

tră va înscrie o nouă și strălucită pa

în timpul spectacolului de galâ oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu

gină în îndelungata cronică a prie
teniei dintre Coreea și România.

Dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați reafirmat înalta apre
ciere față de realizările dobîndite de 
poporul coreean în construcția socia
listă și ați exprimat sprijinul deplin 
față de lupta poporului nostru pen
tru unificarea independentă și pașni
că a patriei, împotriva manevrelor 
scizioniștilor de a crea „două Corei".

Permiteți-mi să vă exprim, încă o 
dată, profunda recunoștință pentru 
sprijinul și solidaritatea pe care le 
manifestați sincer și consecvent față 
de cauza revoluției poporului nostru.

Cu sprijinul și solidaritatea activă 
ale poporului român și ale popoare
lor iubitoare de pace din lume, po
porul coreean va impune retragerea 
tuturor trupelor străine din Coreea 
de Sud și va înfăptui negreșit cauza 
istorică a unificării independente și 
pașnice a patriei.

Cu acest prilej, noi am convenit cu 
satisfacție să adoptăm un document 
comun care reflectă dorința unanimă 
de a aprofunda și dezvolta tradiția 
de prietenie, solidaritate și colaborare 
frățească dintre cele două partide și 
țări ale noastre. Aceasta reflectă re
zultatele minunate ale vizitei dum
neavoastră in țara noastră.

Relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre cele două partide și 
popoare, dintre Coreea și România 
vor cunoaște, și in viitor, o înflorire 
și dezvoltare tot mai strălucite in 
lupta pentru cauza comună.

înălțind stindardul marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar, steagtfl revoluționar al suvera
nității și luptei antiimperialiste, 
umăr la umăr cu popoarele din ță
rile socialiste, cu toate popoarele 
progresiste din lume, precum și cu 
cele din țările in care se afirmă noi
le forțe, poporul coreean va milita 
neabătut, cu fermitate, pentru obți
nerea victoriei finale a cauzei eman
cipării omenirii și va depune toate 
eforturile pentru întărirea prieteniei 
și solidarității veșnice cu poporul 
frate român.

Trăiască invincibila prietenie și 
solidaritate frățească dintre poporul 
coreean și poporul român !

(Cuvîntarea tovarășului Kim Ir 
Sen a fost subliniată, în repetate rin- 
duri, cu aplauze puternice, cu necon
tenite urale și ovații. Participanții la 
miting au manifestat cu deosebit en
tuziasm pentru prietenia dintre cele 
două partide, țări si popoare, expri- 
mîndu-și bucuria deosebită față de 
vizita în R. P. D. Coreeană a distin
șilor oaspeți români, față de noua 
intîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen).
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planurile primilor doi ani ai cincina
lului, iar în acest an obține succese 
însemnate în infăptuirea obiecti
velor trasate de Conferința Națio
nală. Tot ceea ce înfăptuim in dez
voltarea economi co-socială a patriei 
are drept scop ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui — țelul suprem al politicii parti
dului nostru comunist, care situează 
omul in centrul întregii activități — 
ceea ce se reflectă și în faptul că 
retribuția va crește în acest cincinal 
cu 32 la sută.

Ne preocupăm, de asemenea, per
manent, de perfecționarea organiză
rii și conducerii întregii societăți, 
asigurind participarea nemijlocită a 
clasei muncitoare, țărănimii și inte
lectualității la conducerea tuturor 
domeniilor de activitate, întărind de
mocrația socialistă.

Acordăm o atenție deosebită înfăp
tuirii programului ideologic al parti
dului, aplicării consecvente in viață 
a principiilor eticii și echității socia
liste, formării omului nou, cu o înal
tă conștiință revoluționară.

în întreaga sa activitate, partidul 
nostru se călăuzește după concepția 
materialismului dialectic și istoric, 
aplicind in mod creator adevărurile 
general-valabile la condițiile concre
te ale României.

Mărețele succese obținute în făuri
rea vieții, lor noi de către oamenii 
muncii din România și Coreea de
monstrează forța creatoare a unor 
popoare libere, care sînt deplin stă- 
pîne pe destinele lor și-și făuresc 
viitorul așa eum doresc, pășind ferm 
înainte pe calea socialismului și co
munismului.

Stimați tovarăși,
în epoca istorică pe care o par

curgem au loc profunde schimbări 
revoluționare naționale si sociale ca 
urmare a luptei popoarelor pentru 
dezvoltare liberă și independentă, 
pentru lichidarea vechii politici im
perialiste de dominație și asuprire. 
Trebuie să spunem insă că, in același 
timp, asistăm la o ascuțire a contra
dicțiilor in viața internațională, ca 
urmare a intensificării luptei pentru 
o nouă reîmpărțire a zonelor de in
fluență și dominație. Iată de ce con
siderăm că în actuala situație se im
pune, mai mult ca oricind, in
tensificarea luptei tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, în ve
derea împiedicării agravării clima
tului mondial, pentru afirmarea 
relațiilor noi, de deplină egalitate, 
care să asigure fiecărui popor dez
voltarea liberă, de sine stătătoare, 
fără nici un amestec din afară.

în deplină concordanță cu realită
țile lumii contemporane, România 
acționează ferm pentru întărirea 
prieteniei și colaborării cu toate ță
rile .socialiste, militează neabătut 
pentru întărirea unității și solidarită
ții lor. în același timp, întărim soli

daritatea și colaborarea cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
care pășesc pe calea dezvoltării in
dependente, situînd ferm aceste rela
ții în contextul politicii noastre ge
nerale de luptă Împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste, pentru 
dreptul fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe destinele sale. în spiritul co
existenței pașnice promovăm relații 
de colaborare cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, parti- 
cipind activ la diviziunea internațio
nală a muncii și schimbul mondial de 
valori.

Aș dori să menționez cu multă sa
tisfacție, de la această tribună, faptul 
că partidele și popoarele noastre, 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană conlucrează activ și militează 
consecvent pentru promovarea in 
viața internațională, în relațiile din
tre state a principiilor deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța — principii ce se afirmă tot 
mai puternic pe arena mondială ca 
singurele în măsură să chezășuiască 
pacea și colaborarea între națiuni.

Pornind de la situația complexă 
existentă pe continentul european, 
România acționează cu hotărîre pen
tru înfăptuirea securității și colabo
rării în Europa, pentru transpunerea 
fermă în viață a documentelor sem
nate la Helsinki. încheierea cu rezul
tate nesatisfăcătoare a recentei re
uniuni de la Belgrad a demonstrat că 
se impune intensificarea luptei po
poarelor pentru adoptarea de măsuri 
concrete in vederea dezvoltării coo
perării economice, științifice, cultura
le între state și, mai cu seamă, in 
vederea dezangajării militare a con
tinentului, fără de care nu se poate 
vorbi de securitate și pace.

Acordăm o atenție deosebită dez
voltării colaborării intre toate statele 
din Balcani, transformării acestei re
giuni intr-o zonă a bunei vecinătăți, 
securității și păcii.

Poporul nostru, partidul și guver
nul sint profund preocupate de fap
tul că in lume continuă să mai ardă 
flăcările războaielor, că mai există 
confruntări armate între state ce pro
voacă mari daune și pierderi, îndeo
sebi în rindul populației civile, și 
care se pot agrava punînd in pericol 
securitatea și pacea întregii omeniri.. 
Ținînd seama de această situație, de 
problemele complexe existente in 
lume, de numeroase complicații și li
tigii pe care îndelungata dominație 
imperialistă și colonialistă le-a gene
rat și lăsat în suspensie, noi consi
derăm că trebuie făcut totul pentru 
ca orice conflict interstatal să fie 
soluționat pe calea tratativelor poli
tice, pașnice, de către părțile intere
sate, renunțîndu-se cu desăvîrșire la 
ciocniri și confruntări militare.

în acest context, România iși ma
nifestă întregul sprijin și solidarita

tea activă față de politica partidului 
și statului dumneavoastră consacrată 
înfăptuirii aspirației vitale a întregu
lui popor coreean — reunificarea 
pașnică și democratică a țării — con
vinsă fiind că aceasta slujește, tot
odată, cauzei păcii, securității și co
laborării mondiale.

în același timp, ținînd seama de 
faptul că perpetuarea conflictului din 
Orientul Mijlociu poate duce la noi 
ciocniri, la agravarea situației din 
această regiune și din întreaga lume, 
România se pronunță pentru soluțio
narea politică a acestuia prin retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în 1967, prin soluționarea 
problemei poporului palestinian pe 
baza dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv de constituire a unui 
stat independent propriu, prin asigu
rarea independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor sta
telor din zonă.

România sprijină activ lupta po
poarelor din Namibia și Rhodesia, a 
populației majoritare din Republica 
Sud-Africană împotriva colonialismu
lui, a politicii rasiste și de apartheid, 
a oricăror forme de asuprire, pentru 
dezvoltarea liberă și independentă, 
corespunzător voinței lor proprii. Ți- 
nind seama de problemele complexe 
lăsate moștenire de vechile regimuri 
coloniale pe continentul african, o 
importanță deosebită au soluționarea 
problemelor litigioase dintre aceste 
state pe calea tratativelor, întărirea 
unității popoarelor africane în lupta 
antiimperialistă, pentru dezvoltarea 
rapidă pe calea progresului și civili
zației.

O sarcină fundamentală a epocii 
noastre este lichidarea subdezvoltă
rii, a marilor decalaje economice din
tre state, create ca urmare a politicii 
imperialiste, a colonialismului. De 
aceea, milităm activ pentru făurirea 
unei noi ordini economice internațio
nale, bazată pe adevărate relații de 
echitate, care să faciliteze accesul 
liber al tuturor popoarelor la cuce
ririle științei și tehnicii, să asigure 
progresul mai rapid al popoarelor 
rămase în urmă, ridicarea bunăstă
rii lor materiale și culturale.

Apreciem că uriașele arsenale mi
litare care s-au acumulat pe glob 
constituie o gravă amenințare la 
adresa tuturor popoarelor lumii și de 
aceea înfăptuirea dezarmării genera
le și, in primul rind, a dezarmării 
nucleare, constituie unul din cele mai 
arzătoare imperative ale zilelor noas
tre. România acționează ferm pentru 
ca apropiata sesiune specială a 
O.N.U. să marcheze o etapă nouă pe 
calea trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare.

Viața arată că in lumea contempo
rană nici o problemă nu mai poate 
fi soluționată doar de cîteva țări, ori- 
cît ar fi ele de mari, că rezolvarea 
problemelor deosebit de complexe 
ale evoluției mondiale impune parti
ciparea activă la viața internațională 
a tuturor statelor, și îndeosebi a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor în curs 

dc dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
care reprezintă marea majoritate a 
siatelor lumii și sini direct intere
sate in abolirea politicii imperialis
te, in promovarea fermă a egalității 
intre toate națiunile.

Un rol tot mai important în solu
ționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale îl au partidele 
comuniste și muncitorești — uriașa 
forță politică a lumii contemporane. 
De aceea, considerăm necesar să se 
facă totul pentru întărirea unității 
și solidarității partidelor comuniste 
pe baza egalității, stimei și respectu
lui reciproc, a respectării riguroase a 
dreptului fiecărui partid de a-și sta
bili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, fără 
nici o ingerință din afară, în confor
mitate cu condițiile concrete în care 
își desfășoară activitatea. întărind 
solidaritatea cu partidele comuniste 
și muncitorești, partidul nostru dez
voltă, totodată, relații de colaborare 
cu partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare na
țională, cu alte partide și organizații 
democratice, considerînd că întărirea 
solidarității tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, a tuturor po
poarelor, constituie garanția opririi 
cursului periculos al evenimentelor 
internaționale, ’ a promovării unei 
politici noi, de securitate și colabo
rare in lume.

Aș dori să remarc, cu multă satis
facție și' bucurie, că între partidele 
și guvernele noastre există identitate 
de păreri sau puncte de vedere apro
piate față de problemele fundamen
tale ale vieții internaționale, că ele 
acționează ferm împreună în slujba 
idealurilor de libertate, independență 
națională, progres, colaborare și pace 
ale popoarelor.

Dragi tovarăși,
Permiteți-ml să exprim cele mai 

călduroase mulțumiri pentru titlul de 
cetățean de onoare al orașului erou 
Phenian ce mi-a fost înmînat astăzi. 
(Aplauze). Consider aceasta ca o 
cinste deosebită, totodată ca o obli
gație de a face totul pentru întărirea 
continuă a relațiilor dintre partidele 
noastre, dintre popoarele român și 
coreean ! (Aplauze).

Dragi tovarăși,
Deși de data aceasta vizita noastră 

în Coreea este scurtă, ea ne-a pri
lejuit cunoașterea preocupărilor .și 
muncii entuziaste a poporului frate 
coreean in construcția socialismului. 
Vom duce cu noi amintiri de neui
tat, vom purta mereu în inimă căl
dura sentimentelor de prietenie cu 
care ne-a înconjurat tot timpul po
porul coreean. La rindul nostru, vă 
asigurăm de prietenia profundă și 
solidaritatea de neclintit a poporului 
român. Sentimentele reciproce pe 
care și le poartă popoarele noastre 
sint rodul strânsei conlucrări dintre 
partidele și guvernele celor două 
țări, al luptei lor comune pentru 
cauza socialismului, pentru respec
tarea dreptului fiecărei 'națiuni de 
a-și hotărî destinele in mod liber, 
pentru o politică nouă în lume, de 
egalitate și cooperare rodnică intre 
toate popoarele. Sintem convinși că 
această vizită se va înscrie ca un nou 
și important moment în cronica mi
nunatelor relații de prietenie ro- 
mâno-coreeană, a solidarității și co
laborării multilaterale dintre partide
le și popoarele noastre.

Vom fi la rindul nostru deosebit de 
bucuroși, stimate, tovarășe Kim Ir 
Sen, să vă oferim din nou, intr-un 
viitor apropiat, ospitalitatea în Re
publica Socialistă România și să con
tinuăm dialogul nostru sincer și to
vărășesc, în vederea consolidării 
continue a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Coreea.

De la această tribună urez încă o 
dată comuniștilor, întregului popor 
coreean prieten, succese tot mai mari 
pe calea edificării orinduirii socialis
te și comuniste, a înfăptuirii idealu
rilor și aspirațiilor sale de unitate 
națională, progres și prosperitate, de 
înfăptuire a suveranității și indepen
denței.

Să trăiască și să înflorească veșnic 
prietenia și colaborarea frățească ro- 
mâno-coreeană !

Să se întărească solidaritatea țări
lor socialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a forțelor antiimpe
rialiste din întreaga lume ! Să 
triumfe pacea și colaborarea între 
popoare !

Vă urez, dragi tovarăși, tuturor, 
multă sănătate și multă fericire !

(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată, în repe
tate rînduri, cu aplauze puternice, 
cu necontenite urale și ovații. în 
timpul cuvintârii cei 120 000 de par
ticipant! la miting au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu o uriașă ma
nifestare de dragoste și stimă. în 
încheierea cuvîntării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat cu 
îndelungi, cu vibrante aclamații, în
tr-o atmosferă de bucurie și entu
ziasm nemărginit, cu urale și ovații 
pentru Partidul Comunist Român și 
secretarul său general, pentru priete
nia româno-coreeană).
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IM TOVARASULH liiCOWf CEAUSESCU IN R.P.D. CffiffllH
Încheierea convorbirilor oficiale 

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen

Bogat program de întrevederi
*

de lucru la lan Fung
G Intr-o ambiantă cordială, discuțiile la nivel înalt au abordat un cerc larg 
de probleme ale colaborării româno-coreene • Primire entuziastă în districtul 

An Zo • Luni seara, oaspeții români s-au întors la Phenian

Luni. 22 mai, s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

în cursul convorbirilor s-a ajuns 
la concluzia comună de a dezvolta 
puternic relațiile de prietenie, soli
daritate si colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. în acest sens, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Kim îr Sen au 
relevat posibilitățile pe care le oferă 
construcția socialismului in cele două 
țări pentru dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-știintifice. a 
unei largi cooperări industriale si in 
alte domenii, in folosul ambelor po
poare. al prosperității Si bunăstă
rii lor. .

Cu acest prilej a avut loc. de ase
menea. un schimb de vederi în pro
bleme actuale ale situației politice 
internaționale.

Relevîndu-se marile transformări 
revoluționare, naționale și sociale in
tervenite in lume, mutațiile profunde 
pe plan mondial in favoarea forțe
lor socialismului, democrației si pă
cii. tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Kim Ir Sen au reafirmat hotărîrea 
partidelor și țărilor lor de a acționa 
in continuare cu fermitate pentru 
abolirea politicii imperialiste, colo

nialiste si neocolonialiste, de domina
ție și dictat, de ingerințe în treburile 
interne, de inegalitate și asuprire, 
pentru promovarea unor relații noi 
intre state, întemeiate pe egalitate 
in drepturi, pe respectul independen
ței și suveranității naționale, pentru 
soluționarea cu participarea tuturor 
țărilor a problemelor cu care se con
fruntă omenirea în conformitate cu 
interesele popoarelor de pace și 
progres.

în acest cadru a fost reînnoită vo
ința Partidului Comunist Român și 
Partidului Muncii din Coreea, a ce
lor două țări si popoare de a milita 
pentru Întărirea unității si colabo
rării țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste si muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, anti imperial iste 
in lupta pentru pace, democrație, li
bertate si socialism, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale întregii omeniri.

în același timp s-a evidențiat în
semnătatea participării tuturor sta
telor, indiferent de mărimea lor, in 
condițiile de deplină egalitate, la 
viata internațională, relevîndu-se in 
această ordine de idei rolul crescind 
care revine țărilor in curs de dez
voltare. țărilor nealiniate profund 
interesate în lichidarea vechii poli
tici, în reducerea decalajelor, in edi
ficarea unei noi ordini economice, 
în democratizarea vieții internațio
nale. in realizarea dezarmării, in 
primul rind a celei nucleare, in asi
gurarea dreptului popoarelor de a fi 

stăpîne pe propriile bogății, de a-și 
alege in mod liber calea dezvoltării 
în conformitate cu aspirațiile legiti
me de a propăși pe calea dezvol
tării economice si sociale indepen
dente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat întregul sprijin al Parti
dului Comunist Român și Republicii 
Socialiste România fată de politica 
Partidului Muncii din Coreea și a 
Republicii Populare Democrate Co
reene consacrată înfăptuirii aspira
ției naționale a poporului coreean 
— reunificarea pașnică si democra
tică a tării.

Tovarășul Kim Ir Sen a exprimat 
profunde mulțumiri partidului și 
țării noastre, poporului român, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul acordat luptei drep
te a poporului coreean, cauzei sale 
naționale.

Cu prilejul convorbirilor s-a ex
primat deplina satisfacție pentru re
zultatele la care s-a ajuns, subli- 
niindu-se că promovarea pe multi
ple planuri a relațiilor româno- 
coreene este în folosul accelerării 
edificării noii societăți în cele două 
țări, servește cauzei socialismului, 
înțelegerii și păcii în întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate si în
țelegere tovărășească, caracteristică 
relațiilor de prietenie frățească și 
solidaritate militantă dintre partide
le. popoarele și țările noastre.

Cea de-a treia zi a vizitei oficiale 
de prietenie a secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a des
fășurat sub semnul dorinței comune 
ce caracterizează dialogul româno- 
coreeap la nivel înalt de a întări 
prietenia și colaborarea dintre parti
dele, statele și popoarele noastre.

Această zi de intensă activitate, cu 
profund caracter de lucru, a debutat 
la reședința rezervată înalților oas
peți, la Ian Fung, cu o primă con
vorbire, care a reunit pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
tovarășele Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E, desfășurată în spiritul sti
mei reciproce și prieteniei statorni
cite intre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen au continuat 
apoi convorbirile începute la Phe
nian, abordind un cerc larg de pro
bleme privind colaborarea româno- 
coreeană pe multiple planuri. Noul 
dialog conferă vizitei secretarului 
general al partidului nostru valoarea 
de eveniment de o deosebită impor
tanță pentru .intensificarea și dezvol
tarea pe o nouă treaptă a relațiilor 
dintre cele două partide, țări și po
poare. ce se inscrie ca un moment 

istoric în cronica prieteniei româno- 
coreene.

în aceeași ambiantă de caldă cor
dialitate, au purtat discuții, în cursul 
dimineții, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Kim Săng E.

în timpul desfășurării dialogului la 
nivel înalt au avut loc întîlniri de 
lucru între tovarășii din conducerea 
de partid și de stat a țării noastre 
care îl. însoțesc pe secretarul general 
al Partidului Comunist Român in vi
zita sa cu membri ai conducerii de 
partid și de stat a R.P.D. Coreene.

Tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., au 
avut o convorbire cu tovarășul Kim 
Yong Nam, membru supleant al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C.

La rîndut său, tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
s-a întîlnit cu tovarășul Hă Dam, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al P.M.C., vicepremier 
al Consiliului Administrativ și minis
tru al afacerilor externe.

în centru] discuțiilor purtate au 
stat probleme legate de transpunerea 

în viață a înțelegerilor stabilite cu 
prilejul convorbirilor oficiale dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
apoi invitației amabile a tovarășului 
Kim Ir Sen și tovarășei Kim Săng E, 
luind parte la o plimbare pe lacul 
Ian Fung la bordul unor șalupe 
speciale. A fost un nou prilej pen
tru reluarea schimbului prietenesc 
de vederi, continuat și în cadrul de
junului intim ce a avut loc în am
bianța pitorească a acestei frumoase 
regiuni.

în cursul • după-amiezii de luni, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au avut o nouă întrevedere 
de lucru.

Vizita la Ian Fung s-a încheiat cu 
un dineu la care au participat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășa Kim Săng E, 
persoanele oficiale române, si coreene 
care îi însoțesc. Oaspeții și gazdele 
s-au întreținut cu multă căldură, cu 
deosebită cordialitate.

După dineu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 

Ceausescu. împreună cu tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășa Kim Săng E, 
au plecat spre gara districtului An 
Zo, unde o mare mulțime de oameni 
au făcut o entuziastă primire înalti- 
lor oaspeți români. O gardă militară 
a prezentat onorul. Tineri in cos
tume tradiționale de sărbătoare au 
oferit flori tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Kim Săng E.

Reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat ai provinciei Pyon- 
gan-Namdo șl districtului An Zo au 
ținut să exprime calda lor gratitu
dine pentru onoarea de a fi primit 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit și stimat al po
porului român, mare prieten al po
porului coreean.

La ora 19,45, in uralele mulțimii, 
trenul prezidențial a plecat spre 
Phenian. La sosirea in capitala 
R.P.D. Coreene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășul Kim Ir Sen și 
tovarășa Kim Săng E au fost întim- 
pinati de membrii conducerii de 
partid șt de stat a țării-gazdă.

De la gara orașului Phenian și 
pină la reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de tova
rășul Kim Ir Sen și de tovarășa 
Kim Săng E. Pe întreg traseul 
parcurs de coloana oficială, inaltii 
oaspeți au fost salutați de un mare 
număr de locuitori ai capitalei 
R.P.D. Coreene.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reintilnit. duminică 
dimineața, cu tovarășul Kim Ir Sen, 
s ‘cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, și tovarășa Kim 
Săng E, cu prilejul vizitei protoco
lare de răspuns pe care au făcut-o 

- inalților oaspeți români.
lntilnirea s-a desfășurat intr-o 

atmosferă de caldă cordialitate, stimă 
și înțelegere reciprocă.★

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. a avut o intîlnire de lucru 
cu tovarășul Ke In Te, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ.

Tovarășul Cornel Burtică s-a ln- 
tîlnit. de asemenea, cu Kong Jin Tae, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, și a purtat, discuții cu Țoi 
Zang Jin, ministrul comerțului 
exterior.

Cu acest prilej s-au examinat 
probleme legate de transpunerea in 
viață a înțelegerilor stabilite de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen cu prilejul convorbirilor.

Pentru recolte mari, fiecare zi, fiecare oră să fie folosite din plin la

LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A (UT URILOR
BUZĂU :

Cooperatorii și mecanizatorii 
lucrează din zori pină noaptea
în ultimul timp, în unitățile agri

cole din județul Buzău s-a intensifi
cat muit ritmul lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Si nu intimplător. 
Ploile frecvente au favorizat creșterea 
plantelor și.. deopotrivă, apariția 
buruienilor. Folosirea erbicideior pe 
suprafețe mai mari a scutit un impor
tant volum de lucrări. Pentru a se 
obține recolte mari în acest an, 
cooperatorii și mecanizatorii se stră
duiesc să asigure condiții bune de 
dezvoltare a culturilor. în acest scop, 
ei lucrează din zori și pină seara, 
potrivit programului-grafic stabilit in 
fiecare unitate. Ilustrind rodul aces
tor preocupări, datele centralizate la 
direcția agricolă județeană consem
nează realizarea primei prașile meca
nice pe 18 425 ha din 24 000 ha culti
vate cu floarea-soarelui și pe 2 775 
ha din 12 000 ha cultivate cu sfecla 
de zahăr. De asemenea, prima prașilă 
manuală s-a executat pe 13100 ha 
floarea-soarelui și s-a încheiat la 
sfecla de zahăr. Răritul sfeclei de za
hăr a fost efectuat pe 71 la sută din 
suprafețele cultivate. în toate unită
țile agricole a inceput prășitul po
rumbului. lucrare executată pe 21 la 
sută mecanic și 9 la sută manual.

Desfășurarea ritmică a acestor lu
crări, hotăritoare pentru nivelul pro
ducțiilor, solicită o. judicioasă folosire 
a timpului, a mijloacelor mecanice, 
o repartizare precisă a forțelor me
canice și manuale în fiecare unitate. 
„Angajarea lucrărilor in acord global 
nu inseamnă rezolvarea tuturor pro
blemelor legate de buna desfășurare 
a muncilor in cimp — ne spunea Ion 
Negoită, șeful unei formații de coope
ratori de la cooperativa agricolă 
Smirdan. Trebuie ca fiecare lucrare 
să se facă la termenele stabilite. 
Echipa noastră a angajat in acord 
global 20 ha sfeclă de zahăr. 30 ha 
floarea-soarelui, 30 ha porumb. 18 ha 
tutun și alte culturi. Celorlalte for
mații din cooperativa noastră le re
vin suprafețe asemănătoare. Iată 
de ce. pentru a putea executa cum 
se cuvine lucrările stabilite, munca 
a fost organizată pe baza unui pro
gram întocmit de specialiști. Noi așa 

lucrăm de vreo trei ani și recoltele 
obținute sint foarte bune". Desigur, 
știind cu exactitate in ce parcelă si 
cu ce forte trebuie să se lucreze, 
respectind orarul de muncă fixat (5 
dimineața — 20 seara), cooperatorii 
din Smirdan obțin zilnic rezultate 
pune la întreținerea căiturilor. De 
exemplu, cele 250 ha eu sfeclă de 
zahăr au fost prășite și rărite ,in 
totalitate, iar la floarea-soarelui se 
lucrează pe ultimele hectare.

Pe terenurile cooperativei agricole 
din Pogoanele lucrau cu sirguintă 
toate cele 22 de echipe care cuprinu 
Întreaga forță de muncă a coopera
tivei. Am reținut o reflecție a ingine
rului Adnan Bănică, președintele 
unității : „Munca in agricultură tre
buie să se caracterizeze tot mai mult 
prin precizie și eficiență, așa cum 
este în industrie. Realizarea unei 
producții agricole mari, la nivelul 
cerințelor de azi inseamnă respec
tarea unor reguli legate de ciclul 
biologic al plantelor și intervenția 
bine calculată a omului prin lucrări 
de întreținere care trebuie executate 
indiferent dacă vremea este favorabi
lă sau nu. De aceea, formațiile de 
cooperatori și cele de mecanizatori 
din unitatea noastră sint repartizate 
la lucru pe zile și chiar ore și nu 
admitem nici o abatere de la tehno
logiile stabilite". După încheierea 
primei prașile manuale pe 315 ha cu 
sfeclă de zahăr, la Pogoanele, 8 for
mații au intrat la rărit, iar celelalte 
echipe împreună cu 10 cultivatoare 
au continuat prășitul florii-soarelui 
pe cele 700 ha. La cooperativa agri
colă Padina, una din cele mai mari 
unități din județ, cimpul impinzit de 
oameni confirmă efortul stăruitor de
pus de harnicii cooperatori de aici.

Dar apare și alt gen de as
pecte. L-am întîlnit pe una din 
șosele, mergind spre tarlalele de 
floarea-soarelui. pe directorul S.M.A.. 
ing. M. Ionescu. însoțit de șeful sec
ției de mecanizare. întrebindu-i des
pre stadiul executării lucrărilor me
canice in cooperativa agricolă din 
Padina, servită de această stațiune, 
interlocutorii nu ne-au putut da 

un. răspuns precis. Ne-au sfătuit 
să consultăm registrul cooperativei in 
care erau trecute lucrările agricole la 
zi. Cit de implicată este conducerea 
S.M.A. in activitatea cooperativei 
agricole aveam să ne lămurim mai 
bine discutînd cu Ștefan Mazilu. pre
ședintele acesteia. Am aflat, astfel, 
că nu o dată agregatele solicitate de 
cooperativă au sosit la cimp in număr 
mai mic, iar altele avînd defecțiuni. 
Controlul activității mecanizatorilor 
rămîne, cel mai adesea, în seama 
specialiștilor cooperativei.

Cu toate că în majoritatea uni
tăților agricole din județ activitatea 
se desfășoară in ritm susținut, 
există încă destule rămineri in urmă

BOTOȘANI: Oglinda hărniciei -
lanurile fără buruieni

Generalizarea in acest an. in agri
cultura cooperatistă a județului Bo
toșani. a preluării tuturor suprafețe
lor cultivate fie de echipe de meca
nizatori, fie de echipe mixte, com
puse din mecanizatori și cooperatori, 
a determinat o mult mai bună orga
nizare a muncii pe ogoare. Iată 
citeva aspecte pe care le-am consta
tat zilele trecute.

Ne aflăm la cooperativa agricolă 
din Dumeni. Doi mecanizatori din 
cadrul uneia din echipele mixte ale 
unității tocmai încheiau prasila I ne 
o suprafață de 50 ha cultivate cu 
cinepă pentru sămință. Lucrau sub 
supravegherea inginerului-șef al 
cooperativei, Elena Vasilache. Spre 
satul Cordăreni, alți 4 mecanizatori, 
împreună cu șeful secției de meca
nizare, Aurel Fodor, executau prima 
prașilă Ia floarea-soarelui. în ime
diata apropiere a reședinței de co
mună, alte 5 tractoare executau lu
crări de Întreținere la sfecla de za
hăr. Prezent aici, președintele coope
rativei agricole. Teodor Frunză, ne 
relata : „întrucit toate suprafețele 
cultivate in acest an au fost repar
tizate echipelor de mecanizatori sau 
echipelor mixie. lucrările se desfă
șoară mai organizat, rezultatele fiind 
mai bune decit în al ti ani“.

într-o altă cooperativă agricolă din 
județ, la Știubieni, mai multi meca
nizatori efectuau prima prașilă me
canică la floarea-soarelui. Pe un 
tractor lucra și maistrul de întreți
nere al secției de mecanizare, Vasile 

la executarea lucrărilor de întreține
re a culturilor. într-o seamă de uni
tăți din consiliile intercooperatiste 
Cislău, Gălbinași, Puiești ș.a., pra- 
șila I manuală la floarea-soarelui nu 
s-a executat decit pe jumătate din 
suprafețele cultivate. întirzierile au 
fost cauzate, in bună măsură, de ploi
le căzute în ultima vreme, dar și de 
slaba organizare a lucrului, de folo
sirea insuficientă a timpului favo
rabil, ceea ce impune măsuri hotărî- 
te din partea conducerilor unităților 
amintite.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

Irimia. „Mecanizatorul care lucrea
ză pe acest tractor — ne-a spus el 
— este bolnav de citeva zile. Cum 
prin contractul incheiat face parte 
dintr-o echipă mixtă căreia ii revine 
aproape jumătate din suprafața cul
tivată cu floarea-soarelui, pentru a 
nu întîrzia praștia mecanică m-am 
oferit eu să-l înlocuiesc". Rezulta
tul ? Numai in ziua respectivă, 
maistrul de întreținere Vasile Irimia 
a sporit suprafața întreținută a 
culturii de floarea-soarelui cu aproa
pe 15 hectare.

Acordarea în acest an în județul 
Botoșani a unei atenții deosebite 
efectuării lucrărilor agricole de către 
echipe mixte compuse din mecani
zatori și cooperatori a determinat un 
ritm superior față de anii anteriori 
la întreținerea culturilor, viteza zil
nică fiind de 14146 hectare. Pină 
ieri se efectuase prașila I pe 
mai bine de 26 700 hectare cultivate 
cu porumb, aproape 13 000 hectare 
cu sfeclă de zahăr, 7 450 hectare cu 
floarea-soarelui, 3 525 hectare cu 
cinepă pentru sămință, iar cultura 
de cartofi a fost bilonată pe o supra
față de 5 600 hectare. Această acti
vitate va trebui serios intensificată 
în consiliile intercooperatiste Sulița 
și Cîndești, ploile căzute în ultimul 
timp in zonele respective determi- 
nind dezvoltarea rapidă a culturilor, 
dar și a buruienilor.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

Suplimentar — 
12 000 tone cărbune
Colectivul întreprinderii mi

niere Uricani, unitate fruntașă 
pe bazinul Văii Jiului, a extras 
și livrat unităților beneficiare 
din țară, peste prevederile de 
plan, de la Începutul anului, 
12 000 tone cărbune cocsificabil. 
Sporul de producție obținut se 
datorește îndeosebi stabilirii șl 
aplicării unor tehnologii îmbu
nătățite de lucru în subteran, 
creșterii gradului de înzestrare 
tehnică a locurilor de muncă, 
folosirii cu randament sporit a 
mașinilor și instalațiilor din do
tare. S-au extins, totodată, ini
țiativele minierești pornite in 
Valea Jiului : „Brigada înaltei 
productivități" și „Brigada de 
producție și educație socialistă". 
Este semnificativ faptul că în 
abatajele minei s-a obținut o 
creștere față de prevederi a 
productivității fizice planificate 
de circa 500 kg cărbune pe post.

Energie electrică 
economisită

Prin aplicarea măsurilor re
zultate din reactualizarea bilan
țurilor energetice și redimensio- 
narea motoarelor de acționare 
a utilajelor tehnologice, precum 
si ca urmare a promovării în 
producție a unor noi tehnologii 
de fabricație la o serie de pro
duse. in județul Vrancea s-au 
economisit. în perioada care a 
trecut din acest an. peste 
3 200 000 kWh. Cu energia eco
nomisită se poate asigura, de 
pildă, functionarea întreprinde
rii de confecții Focsani timp de 
peste un an de zile. Contribu
ții substanțiale în contul eco
nomiilor au fost aduse în mod 
deosebit de întreprinderea chi
mică Mărășesti. Combinatul de 
prelucrare a lemnului. Fabrica 
de tricotaje. I.D.S.M.S.A.. între
prinderea viei si vinului, precum 
si de alte unităti economice din 
Focsani. în acțiunea de econo
misire trebuie subliniat si apor
tul secției de distribuție a ener
giei electrice Vrancea. Așa. de 
exemplu, recent s-au încheiat 
lucrările de introducere a ten
siunii de 20 kilovolti pe 60 km, 
cu 30 posturi de transformare 
în rețeaua de distribuție a ener
giei de medie tensiune. (Dan 
Drăgulescu).

Teatrul național din Strasbourg 
în turneu în țara noastră

Spiritul critic, forța 
demascatoare a ver
bului transformat in 
spadă ascuțită, protes
tul împotriva unui 
veac plin de linguși
tori și ipocriți se văd 
din plin și în Mizan
tropul, chiar dacă Mo
liere a învesmîntat 
istoria lui Alceste, a 
omului care preferă 
să plece in singurătate 
decit să învețe să 
mintă, în cele mai 
alese versuri, respec
tind pentru prima 
dată cu fidelitate re
gulile severe ale cla
sicismului.

Această minunată 
piesă, destul de puțin 
jucată pe scenele noas
tre, ne-a fost adusă 
de Teatrul national 
din Strasbourg, colec
tiv artistic născut in 
viitoarea mișcării de 
renaștere culturală din 
Franța după cel de-al 
doilea război mondial. 
Oaspeții, remarcați în
deosebi printr-o se
lecție riguroasă a re
pertoriului. jucînd nu
mai in ultimii trei ani 
lucrări de Shakes
peare, Moltere. Ma
rivaux, „Țăranii" de 
Balzac, „Pugaciov" de 
Esenin, promovind cu 
îndrăzneală și lucrări 
originale, au prezen
tat spectacolul mo- 
Răresc la Cluj-Napoca, 
Craiova și în Capitală.

„Mizantropul" pus în 
scenă de Jean Pierre 
Vincent, actualul di
rector și animator al 
teatrului, s-a bazat pe 
respectul cuvîntului, 
pe o rostire frumoasă, 
clară, nuanțată, evi- 
tîndu-se tentația cîn- 
tului, retorismul ver
sului spus pe dinafară, 
muzicalitatea rimelor 
anume accentuate. în 
decorul foarte intere
sant creat de un co
lectiv Întreg, printre 
care însuși regizorul 
(bazat oe contrastul 
puternic intre albul 
Imaculat al peretelui 
din fundal ți bogăția 
cromatică a celui din

dreapta evocînd un 
palat baroc) au evoluat 
cu reținere, sobrietate 
și măsură eroii lui 
Moliere, comunicin- 
du-se cu discreție dra
ma lui Alceste, cel 
mai intransigent din
tre oameni. îndrăgostit 
iremediabil de Celi- 
mene, cea mai cochetă 
dintre femei. Philippe 
Clevenot în Alceste a 
alternat diatribele lui 
amare împotriva min
ciunii și falsității cu 
înflăcărarea iubirii, 
găsind echilibrul per
fect între ridicolul 
personajului și dra
ma lui. în Philinte, 
prietenul rațional și 
cumpănit al lui Alces
te, Alain Rimoux a 
accentuat mai puțin 
contrastul față de Al
ceste cit justețea lui, 
dar și imposibilitatea 
de a pretinde oame
nilor absolutul. Cu 
aere de fantoșe, de
marionete automati
zate, preocupate de
panglici, peruci și
poză, Michăle Foucher, 
Claude Bouchery, Ber
nard Freyd și Jean 
Louis Lapallus i-au 
realizat pe Arsinoâ, 
Oronte, Acaste și Cli- 
tandre, mironosița și 
marchizii de la curtea 
Regelui Soare, gata să 
rostească cele mai 
mari răutăți cu chip 
nevinovat și voce mie
roasă. Celimene, ju
cată de Christiane 
Cohendy, li se asemă
na intru totul chiar 
dacă uneori părea că 
se umanizează, accen
tele de sensibilitate 
rămînînd doar apana
jul Eliantei — inter
pretată de Evelyne 
Didi. O pată de cu
loare și autenticitate 
populară a adus Jean 
Schmidt în Dubois, va
letul lui Alceste, a- 
mintind anume faptul 
că Moliere se află 
printre cei mai buni 
zugravi ai lumii atunci 
cînd îi prezintă pe 
oamenii simpli.

Ocolind deliberat 
exteriorizarea, urmă
rind mai degrabă dru
mul gîndurilor și 
meandrele acțiunilor 
interioare, interpreții 
„Mizantropului" nu au 
reușit întotdeauna să 
ne comunice și incan
descența acestei piese, 
vigoarea ei lăuntrică. 
Au intuit just faptul 
că Moliere a fost cel 
mai mare rebel al 
veacului al XVII-lea, 
încâlcind ori de cîte 
ori a putut strictele 
reguli ale clasicismu
lui, in „Mizantropul" 
in special, elasticizind 
granițele dintre tragic 
și comic pină aproa
pe de topirea lor, dar 
nu au mers pină la 
capăt pe această cale. 
Este foarte ’adevărat 
că rebeliunea lui Mo
lare Împotriva sepa
rării genurilor este 
destul de ascunsă, dar 
ea este aceea care dă 
posibilitatea transfor
mării acestei lucrări 
cu adevărat intr-o 
operă contemporană.

Măsura, ponderea, 
sobrietatea, parcimo
nia chiar a mijloace
lor exterioare au con
stituit o calitate a 

‘spectacolului, oferin- 
du-ne prilejul să as
cultăm cuvintul lui 
Moliăre pur, direct, 
fără prelucrări, trans
formări sau adăugiri, 
dar au lipsit uneori 
personajele de tumul
tul frămîntărilor lor, 
de tensiunea conta
gioasă a protestului 
întruchipat de Moliere 
in „Mizantropul".

Turneul in România 
al Naționalului francez 
din Strasbourg a tra
sat încă o linie de 
unire intre arta tea
trală românească și 
prestigioasa mișcare 
teatrală franceză, miș
care cunoscută și a- 
preciată la justa ei 
valoare de publicul 
român.
Ileana BERLOGEA



SClNTEIA — marți 23 mai 1978 PAGINA 5

A XX-A ANIVERSARE A ÎNFIINȚĂRII 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNĂ

Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română
Dragi tovarăși,
La cea de-a XX-a aniversare a înființării Asociației de 

prietenie sovieto-română, adresez conducerii centrale a 
asociației, tuturor activiștilor săi felicitări cordiale și un 
cald salut prietenesc.

Asociația de prietenie Sovieto-română, creată la ini
țiativa Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a des
fășurat în cursul acestor două decenii o bogată activitate 
pusă în slujba întăririi legăturilor frățești, a colaborării 
pe multiple planuri între țările și popoarele noastre, con
tribuind în forme specifice la popularizarea în Uniunea 
Sovietică a realizărilor dobîndite de poporul român, sub 
conducerea partidului său comunist, în edificarea noii 
societăți, în promovarea unei politici de înțelegere și 
conlucrare pașnică în viața internațională.

Angajați cu toate forțele în efortul pentru înfăptuirea

Programului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, oamenii muncii din patria noastră se bucură 
din toată inima de realizările remarcabile dobîndite de 
popoarele Uniunii Sovietice în frunte cu comuniștii, in 
opera de edificare a comunismului, in dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, in transpunerea în viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul al XXV-lea al P.C.U.Ș.

Cu acest prilej jubiliar, vă adresez, dragi prieteni, 
urarea caldă de a obține noi succese in activitatea pusă 
în slujba cauzei nobile a întăririi prieteniei tradiționale 
de nezdruncinat și a colaborării rodnice dintre popoarele 
și țările noastre, spre binele și în interesul cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Trăiască prietenia frățească șl colaborarea multilatera
lă româno-sovietică 1

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

Primire la primul ministru al guvernului

Consiliul General al A.R.L.U.S. și 
Comitetul municipal București al 
P.C.R. au organizat, luni, în Capita
lă o adunare festivă consacrată îm
plinirii a 20 de ani de la înființarea 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă (A.P.S.R.).

Au participat Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General al A.R.L.U.S., 
Dumitru Ghișe, membru al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Maria Stă- 
nescu, adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, Rornus Dima, 
secretar al comitetului municipal de 
partid, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații de masă, 
membri ai Consiliului General al 
A.R.L.U.S.. oameni ai muncii din în
treprinderi bucurestene. studenți. Au 
luat parte B. I. Minakov, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București, și membrii 
delegației A.P.S.R., care ne vizitează 
țara cu acest prilej.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Mihai Dalea. care a dat ci
tire mesajului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, adre
sat. cu acest prilej, conducerii cen
trale a A.P.S.R.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit tovarășul Ion Cumpănașu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
membru al Biroului Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., directorul ge
neral al Agenției române de presă 
— Agerpres. care a relevat bogata 
activitate desfășurată în U.R.S.S. de 
Asociația de prietenie sovieto-română 
în cei 20 de ani de la constituirea

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Casa Prie
teniei Popoarelor din Moscova la 23 
mai a avut loc adunarea festivă con
sacrată împlinirii a 20 de ani de la 
crearea Asociației de Prietenie So- 
vieto-Română (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat loc 
V. I. Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Conducerii 
Centrale a A.P.S.R.. V. F. Horohor- 
din. vicepreședinte al Prezidiului 
Uniunii Asociațiilor Sovietice de 
Prietenie și Legături Culturale cu 
Străinătatea (U.A.S.P.), activiști ai 
C.C. al P.C.U.S.. funcționari superiori 
ai M.A.E. al U.R.S.S., reprezentanți 
ai unor întreprinderi, membri colec
tivi ai A.P.S.R. în prezidiu se aflau, 
de asemen'oa, delegația Consiliului 
General al A.R.L.U.S., condusă de 
Petru Despot, membru al Biroului 
Consiliului General al A.R.L.U.S., și 
Ion Mielcioiu, Însărcinatul cu afaceri 
a.i. al țării noastre în Uniunea So
vietică.

cinema
• Doctorul Poenaru î SCALA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Un om cu „idei" : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20.30, la grădină — 19,45. * *

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19,30.
• Opera Română : Faust — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece din prispa casei
— 19,30.
• Teatrul „ion Creangă" : Alice 
în țara minunilor — if.
• Teatrul "„Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10, Unde zbori, 
Sperieciori — 17.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

• Bună seara doamnă Campbell : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20,15.
• Pentru patrie : CENTRAL — 9; 
12,15; 16; 19,15, MODERN — 9; 
12,15; 18; 19,15, la grădină — 20.
• Aventurile lui Robin Hood : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Transamerica Express : FAVO
RIT — 0.15; 12,15; 16,15: 19,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14;
16,45; 19,45, FEROVIAR — 9; 11,45; 
14.30; 17.15; 19,45.
• Dragoste și... statistică : ARTA
— 10; 13; 16; 10, la grădină —
19.30.
• Urgia : TIMPURI NOI 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Urmăriți fără vină : MELODIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20,15, lă grădină — 19,45, GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Eu, tu și Ovidiu : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
Walt Disney — 9,30; 11; 12,30; 14, 
Cheamă-mă in depărtarea lumi
noasă — 16; 18; 20 : DOINA. 

sa, activitate pusă în slujba unei mai 
bune cunoașteri a României socia
liste, a înfăptuirilor poporului nostru 
pe calea luminoasă a edificării so
cialismului și comunismului.

A fost evidențiată, de asemenea, 
activitatea rodnică desfășurată in 
tara noastră de Asociația română 
pentru legături de prietenie cu Uniu
nea Sovietică (A.R.L.U.S.). care își 
aduce o contribuție de seamă la ci
mentarea legăturilor prietenești din
tre poporul român și popoarele Uniu
nii Sovietice. în acest context, vorbi
torul a evocat întilPirile si con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev. frecventele contacte dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat. înțelegerile realizate cu aceste 
prilejuri, care au adus, de fiecare 
dată, contribuții de cea mai mare 
însemnătate la dezvoltarea ansam
blului relațiilor reciproce româno- 
sovietice.

A luat apoi cuvîntul I. I. Orlik, 
director adjunct al Institutului pen
tru economia sistemului mondial so
cialist. membru al conducerii centra
le a A.P.S.R., conducătorul delega
ției A.I’.S.R. Vorbitorul a exprimat★

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de lâ Înființarea Asociației de prie
tenie sovieto-română (A.P.S.R.), în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, B. I. 
Minakov, a organizat, luni seara. în 
saloanele Ambasadei U.R.S.S., o în- 
tilnire prietenească.

Au participat tovarășul Mihai Da
lea, membri ai C.C. al P.C.R., repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai unor instituții

în cuvintul său, V. I. Konotop a 
evidențiat contribuția A.P.S.R. la dez
voltarea raporturilor' tie-'" prietenie 
sovieto-română, la mai buna cunoaș
tere a popoarelor celor două țări. El 
a relevat că oamenii sovietici dau o 
înaltă apreciere relațiilor prietenești 
și colaborării multilaterale dintre 
U.R.S.S. și România socialistă. O în
semnătate excepțională, a spus vorbi
torul. o reprezintă intilnirile si con
vorbirile avute in ultimii doi ani de 
tovarășii L. I. Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu.

Cu vii si îndelungate aplauze asis
tenta a primit mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. adresat, cu prile
jul jubileului. Conducerii Centrale a 
A.P.S.R.

în numele Conducerii asociației, al 
tuturor activiștilor ei. V.I. Konotop 
a exprimat vii mulțumiri și recunoș
tința profundă tovârășului Nicolae 
Ceaușescu pentru mesajul transmis.

Președintele Conducerii Centrale a 
A.P.S.R. a dat citire scrisorii de răs

• Gentleman Jim : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14: 16: 18; 20, EX
CELSIOR — '9; 11,15: 13,80; 15,43; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
13,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Oliver (ambele serii) —■ 9,45, 
Povestirile lunii palide de după 
ploaie — 14, Filme de Ion Truică
— 16,15; 18,30, In arșița nopții —
20,30 : CINEMATECA.
• Aurel Vlaicu : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15, MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Adios muchachos : PROGRE
SUL — 16-; 1B; 20.
• Alt bărbat, altă femeie s BU- 
ZEȘTI — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20, 
lâ grădină — 19,30, TOMIS — 9; 
12: 16; 19.
• Mercenarul s UACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul : FERENTARI — 10,30; 
12.30; 15; 17; 19.
• Rătăcire : BUCEGI --9: 11;
13; 15; 17,15; 19,30, la grădină —
20,15, GIULEȘTI — 9; 11; 13.15;
15,30; 17,45; 20.
• Ultimul post de control : CO- 
TROCENI — 9; 12; 16; 19.
• Bătălia navală din 1894 : LIRA 
15,30; ,18; 20,15. la grădină — 20.
• Mînia : DRUMUL SĂRII — 16; 
19.
• Guerrilla : PACEA *-*  16; 18; 20.
• E atit de aproape fericirea : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hirtie : FLOREASCA
— 15,30; 19.
• Ediție specială : POPULAR — 
16; 18.
• Septembrie : FLACARA — 9; 

mulțumiri pentru aprecierile cuprin
se in mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adresa activității des
fășurate de Asociația de prietenie 
sovieto-română. El a evidențiat 
aportul tot mai fructuos al asociației 
la popularizarea succeselor poporului 
român pe drumul edificării noii so
cietăți, la întărirea si adîncirea le
găturilor tradiționale, a colaborării 
multilaterale dintre U.R.S.S. si Româ
nia. Vorbitorul a evocat conlucrarea 
fructuoasă care, se dezvoltă între 
țările, partidele și popoarele noas
tre. în spiritul înțelegerilor conve
nite între tovarășii Leonid Ilici Brej
nev și Nicolae Ceaușescu. în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol prezentat de artiști ai 
ansamblului „Rapsodia română".

Participanții au vizionat apoi ex
poziția de fotografii „Coordonate ale 
prieteniei româno-sovietice". deschi
să la Casa prieteniei româno-sovie
tice, unde a avut loc si adunarea 
festivă.

Adunări consacrate aniversării 
A.P.S.R. au mai avut loc la Brașov, 
Cluj-Napoca si Constanța.★
centrale, membri ai Biroului și ai 
Consiliului General ale A.R.L.U.S.

Au luat, parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă aflate în țara noastră.

Cu acest prilej a fost prezentată o 
gală de filme documentare sovietice 
infățișînd aspecte din activitatea po
poarelor Uniunii Sovietice în opera 
de construire a comunismului, in 
transpunerea în viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S.

puns al partteipantilor la adunare. ,a- 
dresat toy^ roșului Nicoțjae Ceaușescu, 
in care se esprimă sentimente de sa
tisfacție și mulțumiri cordiale penttu 
înalta prețuire dată activității Aso
ciației de Prietenie Sovieto-Română, 
precum și angajamentul de a întări 
și amplifica. în continuare, prietenia 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
poporul României socialiste.

A luat apoi cuvîntul Petru Despot, 
care a evocat tradițiile îndelungate 
de prietenie dintre poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice.

La adunare au mai luat cuvintul 
V. F. Horohordin, precum și condu
cători ai unor filiale republicane, re
gionale și raionale ale A.P.S.R.★

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României in Uniunea Sovietică, Ion 
Mielcioiu. a oferit un cocteil în sa
loanele ambasadei, cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la crearea 
A.P.S.R.

l 11,15; 13,30; 16; 18; 20, la grădină 
— 19,30.
• Al șaptelea cartuș : MUNCA — 
9; 11,15; 13,39: 15,45; 18; 20.
• Mă voi Întoarce la Erimo : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,15.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
COSMOS — 15.30; 17,45; 20.
• Urmărire periculoasă : GRA
DINA TITAN — 20.

teatre

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, luni la 
amiază, pe Francois Bifa — N’koua, 
ministru delegat la președinția Con
siliului de Miniștri, însărcinat cu 
planul, din R.P. Congo, care efectuea
ză o vizită în țara noastră.

In timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele relații dintre Româ
nia și R.P. Congo, subliniindu-se po
sibilitățile existente pentru extin

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind alegerea 
unor deputați în Marea Adunare Națională

în circumscripțiile electorale nr. 8 
Tirgu Ocna, județul Bacău, nr. 7 
Cimpia Turzii, județul Cluj, si nr. 6 
Miercurea Sibiului, județul Sibiu, au 
avut loc in ziua de 21 mai a.c. ale
geri parțiale pentru trei deputați in 
Marea Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale 
de circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare si a constatat că 
alegerile s-au desfășurat în confor
mitate cu prevederile Legii electo
rale a Republicii Socialiste România.

în. circumscripția electorală nr. 8 
Tirgu Ocna, județul Bacău, din to
talul de 38 270 alegători înscriși în 
listele electorale s-au prezentat la 
vot 36 197 reprezentind 99,80 la sută. 
Pentru candidatul Frontului Unității 
Socialiste au votat 36 071 alegători, 
adică 99,65 la sută, fiind ales depu
tat în Marea Adunare Națională Ion 
Croitoru. director al întreprinderii 
forestiere de exploatare și trans
port Bacău.

în circumscripția electorală nr. 7

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Gheorghe Tache a fost numit amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România In 
Republica Democrată Germană, în 
locul tovarășului ■ Constantin Niță, 
care a primit alte însărcinări.★

Cu prilejul apropiatei sărbători 
naționale a Republicii Democratice 
Sudan, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, luni după-amiază. în Capi
tală, o manifestare culturală.

Prof. dr. Cezar Lăzărescu. rectorul 
institutului de arhitectură „Ion Min*  
cu“ din București, președintele Uniu
nii arhitectilor. a împărtășit asisten
tei impresii de călătorie din Sudan, 
după care a urmat o proiecție de 
diapozitive din această țară.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia si Africa. Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, oameni de artă si cultură, un nu
meros public, precum și tineri suda
nezi care învață la București.

Au fost prezent! Abdu Salih Ma- 
shamoun, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democratice 
Sudan la București, și membri ai 
ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 niai. In țară : Vreme in ge
neral instabilă, îndeosebi in vestul tă
rii. Cerul va fl temporar noros. Vor că
dea ploi locale, care vor avea șl ca
racter de aversă. însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente. în Oltenia. Ba
nat, Crișana, Transilvania și Maramu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT tv
Sportivii români, medaliați cu aur 
la campionatele mondiale de popice

•ZURICH 22 (Agerpres). — Probele 
pe echipe dîh cadrul campionatelor 
mondiale de "popice.' ce se desfășoa
ră in orașul elvețian Lucerna, au pri
lejuit un succes deosebit al selecțio
natelor României, care si-au recon
firmat valoarea lor bine cunoscută în 
această populară disciplină sportivă.

Aflată pe locul secund după pri
mele două schimburi, echipa mascu
lină a României (Grigore Marin, Io

Competiții, rezultate, clasamente
FOTBAL. După cea de-a XXX-a 

etapă. Steaua a revenit in fruntea 
clasamentului diviziei A ; la Arad, 
Steaua a învins pe U.T.A. cu 2—1 
(0—1), Politehnica Timișoara-a între
cut pe S.C. Bacău cu 2—0 (1—0). iar 
Sportul studențesc pe F.C. Petrolul 
cu 3—2 (2—1). Dintre fruntașele cla
samentului. numai F.C. Argeș a pier
dut, la București, cu 0—1, în fata lui 
Dinamo. Celelalte rezultate : F.C. 
Corvinul — F.C.M. Reșița 5—1 (2—0), 
F.C. Bihor — Jiul 2—0 (1—0). Univ. 
Craiova — A.S.A. 3—0 (1—0), Politeh
nica Iași — F.C. Constanța 1—0 (0—0). 
C.S. Tirgoviște — F.C. Olimpia 1—0 
(0—0). în fruntea clasamentului se 
află trei echipe ou cite 35 puncte, 
departajate prin intermediul golave
rajului : 1. Steaua, 2. Politehnica Ti
mișoara, 3. F.C. Argeș. Urmează în 
clasament Sportul studențesc (34 p.), 
Dinamo (32 p.). A.S.A. și Jiul (31 p.).

Lideri în divizia B. după 29 de eta
pe, sint : seria I — Gloria Buzău — 
44 p. urmată de F.C.M. Galati — 42 
p : seria a 11-a — F.C. Chimia Rm. 
Vîlcea — 36 p. urmată de Progresul 
Vulcan si Metalul Plopeni. cu cîte 34 
p și Rapid — 33 p ; seria a III-a — 
F.C. Ba.ia Mare — 45 p. Undată de 
C.F.R. și „U“, ambele din Cluj-Na
poca, cu cite 41 p. 

derea acestora în continuare. în in
teresul celor două țări și popoare.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au participat 
Constantin Niță. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct al 
.ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Emile Aurelien 
Bongouande. ambasadorul R.P. Con
go la București.

(Agerpres)

Cimpia Turzii. județul Cluj, din to
talul de 39 901 alegători înscriși în 
listele electorale s-au prezentat la 
vot 39 861, reprezentind 99,90 la sută. 
Pentru candidatul Frontului Unității 
Socialiste au votat 39 581 alegători, 
adică 99,30 la sută, fiind ales depu
tat în Marea Adunare Națională, 
Gligor Urs, director al întreprinderii 
„Industria sîrmei", Cimpia Turzii.

în circumscripția electorală nr. 6 
Miercurea Sibiului, județul Sibiu, 
din totalul de 30 110 alegători înscriși 
in listele electorale s-au prezentat la 
vot 30110, reprezentind 100 la sută. 
Pentru candidatul Frontului Unității 
Socialiste au votat 29115 alegători, 
adică 96,70 la sută, fiind ales depu
tat în Marea Adunare Națională 
Giinther May, director adjunct al 
întreprinderii mecanice Mîrșa. jude
țul Sibiu.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

zilei
în cadrul planului de colaborare 

culturală româno-sovietică. la Bra- 
șov, a avut loc luni inaugurarea 
decadei discului sovietic. Cu acest 
prilej a fost organizată o expoziție 
la magazinul universal din. localitate, 
unde sint prezentate si puse Ia dis
poziția publicului creații de valoare. 
Expoziția ilustrează bogata activitate 
editorială din U.R.S.S. privind dife
rite genuri ale muzicii, lucrări ale 
compozitorilor ruși si sovietici, din 
patrimoniul universal. în interpre
tarea unor valoroase formații si cu- 
noscuti artist! sovietici.

Au fost prezenti reprezentanți . ai 
organelor locale de partid si de stat, 
numeroși oameni de artă si cultură, 
■precum si reprezentanți ai Ambasa
dei U.R.S.S. la București.★

Cvintetul „The Consort of Sydney" 
din Australia, aflat în turneu în tara 
noastră, după ce a concertat in ora
șele Cluj-Napoca și Brașov a sus
ținut luni seară un concert de gală 
în Capitală. Programul a cuprins lu
crări din repertoriul universal si aus
tralian.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Uniunii compozitorilor, oameni 
de cultură și artă.

(Agerpres)

reș: izolat la începutul intervalului can
titățile de apă vor putea depăși 20 de 
litri pe metru pătrat, in 24 de ore. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări locale în primele zile (50—60 km 
pe oră), predominînd din sud-vest. 
în București : Vreme caldă la început, 
apoi în răcire ușoară. Cerul va ft tem
porar noros. Se vor semnala averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice. 
Vînt moderat, cu intensificări de scurtă 
durată (40—50 km pe oră), în primele 
zile predominînd din sud-vest.

sif Tismănar. îlie Bălas. Alexandru 
Cătineanu. Gheorghe Silvestru si 
Alexandru Tudor) a reușit, datorită 
omogenității și preciziei dovedite in 
concurs, să treacă pe locul întîi. cu
cerind astfel titlul mondial și me
daliile de aur.

Iată clasamentul final al probei 
masculine pe echipe : 1. România — 
5 520 popice doborîte — campioană 
mondială ; 2. Ungaria — 5 384 p.d. ;
3. R.F. Germania 5 363 p.d.

HANDBAL. Spre deosebire de 
fotbaliști, echipa de handbal a clu
bului Steaua a pierdut, cu totul sur
prinzător, la Borzești cu 14—15 (8—8), 
in timp ce Dinamo, învingătoare în 
fata Universității, la Cluj-Napoca, cu 
26—22 (11—9), a trecut in fruntea cla
samentului. Alte rezultate : Gloria 
Arad — Dinamo Brașov 15—14, 
Minaur — Politehnica Timișoara 17— 
16. Relonul Săvinești — Stiinta Ba
cău 17—17.

RUGBI. La Constanța, în meciul- 
cheie din turneul pentru primele opt 
locuri ale campionatului : Farul — 
Steaua 10—0 (3—0).

GIMNASTICA. La concursul in
ternational studențesc, organizat la 
București, cu prilejul reuniunii Co
mitetului Executiv al Federației In
ternaționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.), probele de individual com
pus au fost cîștigate de Anca Grigo- 
raș și, respectiv, de Dan Grecu. La 
probele pe aparate, in afara sporti
vilor români menționați s-au distins, 
la feminin, gimnastele din R.P. Chi
neză Li Kui Ling (cîștigătoare la să
rituri și sol) și Yu Fu Hua (cîștigă
toare la paralele) ; la masculin, gim- 
naștii Li Yue Jiu (sol și bară) și Pen 
Cen Fei (paralele).

R. S. VIETNAM

Arborii vieții 
își regăsesc menirea

Ceaiul verde aburește pe masa din 
lemn de tec. Omul care ne vor
bește, Trean Ngoc Khanh, vice
președintele Comitetului popular 
al provinciei Song Be din sudul 
Vietnamului (regiune a celor mai 
crîncene încleștări în perioada războ
iului de eliberare), are darul evocă
rilor și ne-a răpit realității imediate 
pentru a ne purta, cu ajutorul unei 
hărți expresive, prin lumea unor am
bițioase și necesare proiecte care vor 
spori fertilitatea întinselor zone agri
cole și vor readuce la viață pămlntu- 
rile pustiite de război. Pe șoseaua 
care ne va duce spre marile plantații 
de cauciuc din Nordul provinciei 
aveam să vedem dureroasa priveliște 
a pămintului pirjolit, a junglei din 
care au rămas doar jalnice schelete 
negre ale copacilor carbonizați. Pete 
colorate de pe hartă evocă viitoare 
zone plantate cu trestie de zahăr, 
porumb, orez, soia, livezi cu bana
nieri, ananași, mangustini. cocotieri, 
arbori de pîine, pdrtocali... Apoi zona 
marilor păduri Tropicale (60 la 
sută din suprafața întregii pro
vincii). cu arbori 
prețioși și crescă
torii de animale 
cu mare valoare 
economică. Si. în 
sfîrșit. pămintul 
marilor plantații 
de cauciuc readuse treptat în exploa
tarea curentă.

Trean Ngoc Khanh se așază, 
soarbe din ceaiul țațe și desface cu 
voluptate o banană. E doar un scurt 
interval. Ascultindu-i vorbirea însu
flețită, pătrundem îndată într-un alt 
domeniu :

— Vom dezvolta, desigur, indus
tria. întîi pe cea tradițională, a pro
ducției obiectelor din lemn tropical, 
a ceramicii, a covoarelor, a porțela
nului. Avem zăcăminte calcaroase și 
Vom dezvolta, plin urmare, industria 
cimentului. Vom construi apoi o 
mare fabrică de zahăr în stare să 
prelucreze zilnic 1 500 tone de trestie. 
E doar un început, desigur. Natura 
e foarte darnică aici, de-a lungul flu
viului Song Be. Dar ne lipsește încă 
forța de muncă. Regimul Thieu a 
depopulat și pustiit aceste zone, 
populația a fost artificial concentrată 
in marile orașe și nu-i ușor acum 
să-i aducem pe țărani înapoi. Vor 
veni 500 000 de oameni din orașul 
Ho Și Min și vom crea astfel noi 
zone economice. Dar nu s-a încheiat 
incă dezamorsarea bombelor și mi
nelor care au împînzit timpurile și 
pădurile noastre. Și care încă mai 
fac victime. Și mai este faptul că 
mulți dintre țăranii colonizați in 
orașe în trecutul regim s-au obișnuit 
cu Viața de mici comercianți și le 
vine greu acum să se întoarcă la 
muncă. Mal există și o altă dificul
tate : noi am fost buni soldați, am 
dus un război de eliberare lung și 
greu. Dar nu cunoaștem încă sufi
cient legile economiei socialiste și 
trebuie abia să le învățăm. Am creat 
ferme și întreprinderi socialiste, dar 
pentru conducerea lor e nevoie de 
cunoștințe. Muncim și învățăm mult. 
Uneori cite 18 și 20 de Ore pe zi.

Dimineața tropicală e scurtă, afară 
soarele s-a ridicat repede și a în
cins zidurile orașului Thu Dău Mot. 
Pornim să străbatem de-a lungul 
provincia, pînă în inima plantațiilor 
de cauciuc de la Quan Loi, care au 
fost cîndva cele mai mari din Indo
china. Amiază, cu 36 de grade la 
umbră in ianuarie, ne găsește printre

Însemnări de călătorie

„Cursa Păcii64
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Eta

pa a 10-a a „Cursei Păcii" s-a des
fășurat la Jelenia Gora, pe un circuit 
montan in lungime de 146 km. soliei - 
tînd eforturi deosebite cicliștilor an
gajați in disputa finală pentru locu
rile fruntașe. Liderii echipei române, 
Mircea Romașcanu si Teodor Vasile, 
au absolvit cu succes acest greu exa
men. reușind și de data aceasta să 
sosească ou primul pluton si să-și 
mențină, astfel, pozițiile cucerite in 
etapele anterioare. Teodor Vasile s-a 
clasat în etapă pe locul patru, la fel 
ca și duminică, fiind remarcabilă 
dirzenia cu care luptă pentru a se 
situa mereu printre primii zece sosiți. 
Etapa a fost marcată de o evadare 
de peste 20 km inițiată de cehoslova
cul Bartolsic și polonezul Krawczyk, 
care aveau la un moment dat un a- 
vans de 2 minute, dar au fost prinși 
de pluton la km 110. Cu 20 km înain
te de sosire s-a desprins italianul 
Giorgio Casații, învingător solitar pe 
stadionul din Jelenia Gora, cu un a*  
vans de 18 secunde față de primul 
pluton. Timpul său pe 146 km : 4h 
09T2”. Pe locurile următoare Klasa 
(Cehoslovacia) — 4h 09’30”. PikkuS 
(U.R.S.S.), Teodor Vasile (România), 
Petermann (R.D. Germană). Bartolsic 
(Cehoslovacia), Ilannus (Finlanda)... 
Averin (U.R.S.S.). Zaharov (U.R.S.S.), 
Mircea Romașcanu (România), Sch- 
meisser (R.D. Germană) etc. — toți 
în același timp cu al doilea clasat.

Clasamentul general individual : 1. 
Aleksandr Averin (U.R.S.S.) : 2. Iuri 
Zaharov (U.R.S.S.) — la 2’03” ; 3. Mir
cea Romașcanu (România) — la 2’27”;
4. Hattnick (R.D. Germană) — Ia 
2’51” ; 5. Skoda (Cehoslovacia) — la 
3’22” ; 6—7. Schrneisser (R.D. Germa
nă) si Pikkus (U.R.S.S.) — ambii la 
4’24” : 8. Gusiatnikov (U.R.S.S.) — la 
5’36” ; 9. Klasa (Cehoslovacia) — la 
9’23” : 10. Petermann (R.D. Germană) 
— la 9’28”. T. Vasile se află ne locul 
15 la 9’51”.

Astăzi se desfășoară penultima eta
pă. Jelenia Gora — Wroclaw (160 km). 

arborii de cauciuc, în răcoarea de 
sub bolțile verzi. Am putea crede 
că ne aflăm într-o clasică pădure 
de fagi dacă n-am lua aminte la faptul 
că in coaja de pe trunchiurile copa
cilor s-au tăiat, în spirală, șanțuri 
adinei din care se prelinge într-un 
căuș seva albă a latexului cu atit 
de prețioase virtuți în lumea civili
zației noastre. Tineri, băieți și fete, 
trebăluiesc în plantație și în ju
rul clădirilor ce alcătuiesc cen
trul ei administrativ și industrial. 
Mai cu seamă la noua fabri
că de prelucrare a latexului. De 
alături, fabrica veche, distrusă de 
bombardamente, își ridică printre co
paci frînturile de zid. Activitatea în 
plantații a fost reluată în octombrie 
1975, mai întîi de către 36 de oa
meni care primiseră sarcină să recon
struiască fabrica și, colaborînd cu 
unități ale armatei, să dezamorseze 
minele instalate într-o rețea foarte 
deasă în toate plantațiile. Pînă în 
februarie 1976 au fost neutralizate 
2 000 de tone de mine numai în zona 
centrală a plantațiilor. Au venit apoi 

1 200 de munci
tori, fabrica nouă 
a fost terminată 
si si-a început 
producția în iulie. 
De doi ani por
nesc de aici neîn

trerupt baloțli cu cauciuc natural. 
Mai intîi cite zece tone pe zi. Acum 
36. Din 60 000 de hectare sint exploa
tate doar 8 000. Lucrează 4 600 de 
muncitori. Se fac insistente eforturi 
pentru a fi redate producției (prin 
dezamorsarea minelor) alte ti alte 
zone ale plantațiilor.

Ngo Tan Duc și Pham Viet Hung, 
directori adjuneți ai întreprinderii, 
ne-au istorisit toate acestea vorbin- 
du-ne ca despre o bătălie care n-a 
fost mai ușoară decît luptele grele 
purtate prin aceste locuri de către 
armata de liberare și de populația 
locală constituită în detașamente de 
partizani.

— Acum, spunea unul dintre ei, 
sarcina noastră revoluționară este să 
producem cauciuc pentru nevoile eco
nomiei. Și o îndeplinim cu succes. 
Avem numai jumătate din numărul 
necesar de oameni, în general ti
neri, dar ne îndeplinim planul. Ne 
preocupă, în primul rînd, munca 
ideologică, de educație... Muncitorii 
tineri, ca și cei virstnici, cei vechi, 
ca și cei noi înțeleg acum că ei sint 
Stăpîni aici și că este în interesul 
lor să producă mai mult.

Ce trebuie să facă muncitorii ca 
să producă mai mult 1 Durata de 
viață a unui copac este de 80 de ani. 
Neîngrijit însă, el nu mai produce 
după 20 de ani. Plantațiile de aici 
sint vechi, unele din 1940. înțelegem 
acum de ce acest du-te-viho a zeci 
și sute de tineri pe potecile planta
țiilor. Sînt înlăturate continuu ier
burile tropicale care cresc aici ex
ploziv, arborii sînt curățați și altoiți 
cu soiliri mai productive. Sînt adu
nate cu migală fructele arborilor de 
cauciuc pentru că din ele se extrage 
un ulei prețios : excelentă materie 
primă pentru săpunuri.

Această imensă întindere verde ce 
poate să pară de departe o junglă 
sălbatică se supune acum rigorilor 
muncii a mii de oameni. Imperiul 
vegetal al cauciucului se trezește la 
viața ce i-a fost hărăzită inițial.

Mihai CARANFIL

PROGRAMUL 1
8,00 Telețcoală

10,00 Antologia filmului pentru copii *i  
tineret : „Charles Chaplin"

11,00 In alb și negru : Șoc și Șer (II)
11,50 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Campionatele europene de gim

nastică acrobatică. Finalele probe
lor individuale. Transmisiune de 
la Riga

17,45 Moștenire pentru viitor — Scriitori 
pașoptiști (I)

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
giiculturâ

10,00 Tribuna TV
19.20 îooi de seri
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei în economie
20.10 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a tării. 
Azi, județul Vrancea

20.35 Seară de teatru : „Carambol" de 
I.D. Șerban, Premieră TV. Specta
col realizat în colaborare cu Tea
trul Nottara.

22.10 Vedete Internaționale
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copii : „Comoa

ra din insulă" — Episodul 12
20.30 Școala Contemporană.
20.55 Viața economică
21.25 Telex
21.30 Muzică de cameră
21.55 inscripții pe celuloid. De la Jena 

la Dornburg. Documentar realizat 
de Televiziunea din R.D.G.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 21 MAI 1978

FAZA I :
Extragerea I : 15 41 36 27 25 35,
Extragerea a Il-a : 37 17 11 9 8 3.
Extragerea a HI-a : 10 25 11 19 6 2.
Extragerea a IV-a : 36 16 45 44 12 26.
FAZĂ a Il-a :
Extragerea a V-a : 27 25 26 1 10.
Extragerea a Vl-a : 20 33 38 16 1.
Extragerea a VII-a: 14 20 3 18 24.
Extragerea a VIII-a: 3 43 20 22 12.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 133 972.

• DE STRAJĂ PURI
TĂȚII AERULUI. Ac€st a?a~ 
rat radar meteorologic a fost 
creat la Institutul de optică a 
atmosferei de pe lingă filiala 
din Siberia a Academiei de 
științe a U.R.S.S., cu sediul la

Tomsk. Cu ajutorul său pot fi 
detectate chiar și cele mai mici 
concentrații de particule de fum 
și praf existente în atmosferă 
pină la 6 altitudine de 3—4 ki
lometri. Radarul meteorologic 
este folosit pentru controlarea 
purității atmosferei din centrele 
industriale.

• FRUMUSEȚILE 
MONTANE iN FILM. 
74 de filme din 22 de țări. îrftre 
care și România, au participat 
la cea de-a 26-a ediție a Festi
valului international al filmului 
dedicat frumuseților montane, 
care a avut loc în Italia. Cu 
această ocazie, a avut loc prima 
conferință europeană a filmului

•
de specialitate, în cadrul căreia 
s-au purtat discuții in legătură 
cu tehnicile activității de docu
mentare în diferite țări ale Eu
ropei. Conferința și-a propus, 
de asemenea, să contribuie la 
dezvoltarea colaborării intre in
dustriile cinematografice de pe 
continent, facllitind producția și 
circulația acestui gen de peli
cule.

• MICROSCRIERE.
Lajos Ehman, din orașul Mohâcs 
(R.P. Ungară), este considerat 
„campion mondial la micro- 
scriere". Pe o singură carte 
poștală, el a scris 56 000 cuvinte, 
iar pe .un băț de chibrit i-au 
încăput 32 de rînduri ! Tot el 
este și autorul celei mai mici

cărți scrise de mină din lume — 
„Tragedia umană", a clasicului 
Madăch. pe care el a transcris-o 
pe 45 de minipagini (17 pe 17 
milimetri).

• OBICEIURILE ALI
MENTARE ALE BRITANI
CILOR s-au modificat consi
derabil după cel de-al doilea 
război mondial. După cum re
zultă dintr-un studiu oficial, a- 
ceastă modificare s-a produs in 
sensul apropierii de gusturile 
„continentale". Astfel, englezii

de azi, spre deosebire de cei 
din urmă cu citeva decenii, nu 
măi consumă cu prioritate ceai, 
bere și carne de vită fiartă ; ei 
au descoperit gustul vinului, al 
cafelei și al animalelor marine. 
Diversificarea preferințelor ali
mentare a atras după sine o 
scădere a consumului mediu de 
calorii pe zi. de la 3 050 la 2 930, 
fapt considerat de medici ca 
îmbucurător.

• PE CRESTELE HI
MALAYA. Doi alpiniști — un 
elvețian și un vest-german — au

atins, la 10 mai, unul din piscu
rile cele mai înalte ale masivu
lui Himalaya — Măkalu, avînd 
o înălțime de 8 481 metri, s-a a- 
nunțat în capitala nepaleză, 
Katmandu. Cel doi au fost înso
țiți de un șerpaș, locuitor al a- 
cestei zone alpine muntoase, 
care, îndeobște, servește drept 
călăuză pentru alpiniștii străini. 
Ascensiunea s-a făcut pe ver
santul de sud al muntelui.

• ERUPȚIE VULCA
NICĂ. Vulcanul Mayon, din 
Filipine, situat la aproximativ 
320 kilometri sud de capitala ță
rii, a început să erupă, dumini

că, din crater ridieîndu-se flă
cări pină Ia o înălțime de 200 de 
metri. Totodată, specialiștii au 
semnalat emanații de gaze toxi
ce. Peste 25 000 de locuitori din 
satele din jurul muntelui vulca
nic au fost evacuați.

• NUMĂRUL ELE
FANȚILOR ASIATICI ÎN 
SCĂDERE. în prezent, în 
țările din sudul și sud-estul con
tinentului asiatic ’ mai trăiesc 
doar circa 25 000 de elefanți săl
batici. Defrișările In junglă și 
braconajul au dus la o țlrastică 
scădere a numărului lor. în pe
ninsula Malacca au supraviețuit

doar 750 de elefanți, adăpostiți 
în rezervații. Marile turme de 
elefanți din Vietnam au fort în 
bună parte decimate în timpul 
războiului. Rezervațiile din In
dia și Sri Lanka nu oferă, de 
asemenea, pensionarilor lor iar
ba de care au nevoie. Se știe 
că, chiar în condiții de viață 
ideală, elefanții se reproduc 
greu, natalitatea depășind cu 
puțin mortalitatea. Cu atit mai 
dificilă este înmulțirea lor in 
rezervații, unde densitatea este 
prea mare, iar hrana insuficien
tă. Aici, durata medie de viață 
este de numai 20—30 de ani, de 
două-trei ori mai redusă decît 
în condiții obișnuite.



PAGINA 6 SClNTEIA - marți 23 mai 1978

O bază trainică si noi perspective 
pentru dezvoltarea continuă a prieteniei 

si colaborării tnvărăsesti romăno-chineze

Convorbiri chino-americane

Rezultate ample, deosebit de rod
nice. au încununat vizita oficială de 
prietenie intreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Republica 
Populară Chineză, la invitația tova
rășului Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C, Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze. 
Oferă deplin temei în această pri
vință înalta apreciere dată de cei 
doi conducători de partid șl de stat 
acestor rezultate : „Sîntem convinși 
că vizita și înțelegerile la care am 
ajuns — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vor marca un nou mo
ment important in cronica prieteniei 
româno-chineze, vor da un nou și 
puternic impuls colaborării dintre 
partidele și țările noastre, in intere
sul celor două popoare, al cauzei so
cialismului, inscriindu-se, totodată, ca 
o contribuție la lupta forțelor înain
tate ale lumii de azi pentru progres, 
colaborare și pace". La rindul său, 
tovarășul Hua Kuo-fen declara : 
„Această vizită a contribuit și mai 
mult la dezvoltarea prieteniei revo
luționare și a unității de luptă din
tre cele două partide, țări și popoare 
ale Chinei și României și ea va avea 
semnificații profunde pentru rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre țările noastre, pentru lupta co
mună a celor două popoare ale noas
tre și pentru evoluția situației inter
naționale".

Cu inimile pline de bucurie, po
porul român a urmărit, prin inter
mediul relatărilor presei, al transmi
siunilor radioteleviziunii, manifestă
rile pline de căldură care i-au înso
țit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu și cei
lalți membri ai delegației, din prima 
și pină în ultima clipă cit s-au aflat 
pe pămîntul ospitalier al Chinei 
prietene. Convorbirile oficiale, carac
terizate prin profundă înțelegere și 
cordialitate, s-au integrat firesc in 
ambianța sărbătorească ce a domnit 
pe întreg traseul vizitei. Culoarele 
vii formate de sute de mii de locui
tori din Pekin, Canton, Hangiou, 
venlți în întimpinarea solilor poporu
lui român, ampla revărsare florală 
de pe marile artere ale localităților 
vizitate, nenumăratele gesturi sim
bolice — începînd cu cintecele în 
limba română și dansurile naționale 
românești, interpretate de artiști a- 
matorl chinezi, și terminînd cu bu
chetele policrome, confecționate cu 
migală și dragoste de oamenii mun
cii din întreprinderi și instituții in 
vederea acestei mari sărbători a 
prieteniei — toate la un loc au oglin
dit grăitor sentimentele de înaltă sti
mă și considerație pe care poporul 
chinez le nutrește față de secretarul 
general al partidului nostru, de pro
fundă prețuire față de poporul ro
mân. Sînt sentimente pe care, la 
rindul său, poporul român le nutreș
te față de poporul chinez și condu
cătorii săi, ele fiind pregnant reafir
mate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in timpul vizitei.

Legăturile dintre popoarele român 
și chinez au vechi și bogate tradiții 
de solidaritate în lupta împotriva 
asupririi și dominației străine, pen
tru cucerirea libertății și indepen
denței naționale. Odată cu victoria 
revoluției populare în cele două țări, 
între partidele comuniste din Româ
nia și China, între popoarele noastre, 
unite prin comunitatea ideologiei 
marxist-leniniste, prin țelurile comu
ne ale socialismului, s-a statornicit 
o strinsă și multilaterală conlucrare 
în activitatea de edificare a noii 
orinduiri. In timpul vizitei a fost 
evocată in acest sens însemnătatea

agențiile de presă transmit:
întrevedere ungaro-ira- 

ninnâ. La RudaPesta a avut 1°° 
luni o întrevedere îrtre Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. și 
sahinșahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, aflat în vizită în 
capitala ungară. La întrevedere a fost 
prezent Pal Losonczi. președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare — informează agenția M.T.I.

0 delegație guvernamen
tală a R.P.D. Coreene în 
Zair» Pre?edintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, l-a-primit pe Kan 
Rian Uk, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene, conducătorul unei delegații 
guvernamentale aflate in vizită la 
Kinshasa. In cursul convorbirii a 
fost relevată dorința părților de a 
dezvolta relațiile de prietenie si coo
perare bilaterale.

Conferința partidelor pro
gresiste africane,care s a tt- 
nut la Antananarivo, săptămîna tre
cută. avind ca principală temă „sus
ținerea mișcărilor de eliberare din 
Africa", a adoptat o serie de rezo
luții. afirmi nd. printre altele, legiti-, 
mitatea luptei, inclusiv a celei ar
mate. duse de majoritatea africară 
sub conducerea Congresului Național 
African împotriva regimului rasist 
din Republica Sud-Africană. Partici- 
pantii s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru demilitarizarea si denucleari- 
zarea Oceanului Indian, care trebuie 
să rămînă o zonă a păcii.

Curtea Supremă pakista
neza, reunită pentru a examina re
cursul fostului premier • Zulfikar Aii 
Bhulto — condamnat la moarte de 
tribunalul din Lahore — a ordonat 
autorităților penitenciarului din Ra
walpindi. unde Bhutto a fost trans
ferat. să ia în considerare reclama- 
tiile „de bună credință" ale acestuia 
cu privire la condițiile de detenție, 
în baza ordinului, condițiile de de
tenție s-au ameliorat — a declarat 
Yahya Bakhtar. avocatul lui Bhutto. 
De asemenea, soția fostului premier, 
Nusrat Bhutto, a fost transferată din 
închisoarea de la Lahore la Rawal
pindi. Audierile Curții Supreme vor 
dura citeva săptămîni. 

hotărîtoare a întîlnirilor la nivel 
înalt româno-chineze, și îndeosebi a 
convorbirilor purtate la Pekin de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 1971 cu 
președintele Mao Tzedun si eu pre
mierul Ciu En-lai, înțelegerile con
venite atunci deschizînd o nouă eta
pă in dezvoltarea prieteniei și co
laborării între Republica Socialis
tă România și Republica Popu
lară Chineză. Și, într-adevăr, în 
anii care au urmat au cunoscut un 
curs continuu ascendent colaborarea 
economică, tehnico-științifică, cultu
rală, s-au intensificat contactele pe 
linie de partid și de stat, schimbu
rile de experiență în construcția so
cialismului.

Pornind de la această constatare 
îmbucurătoare, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hua Kuo-fen au prile
juit o aprofundată analiză a posibi
lităților de extindere și diversificare 
a relațiilor de colaborare și întraju
torare tovărășească. Dacă ar fi să 
evidențiem care este principala con
cluzie ce se desprinde din întreaga 
desfășurare a vizitei, atunci, fără în
doială, ar trebui subliniată manifes
tarea clară și hotărită a dorinței am
belor părți de a se găsi noi posibili
tăți de extindere substanțială a co
laborării in toate domeniile de acti
vitate.

Aceasta si-a găsit materializare 
chiar în timpul vizitei prin încheie
rea Acordului între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză privind colaborarea econo
mică si tehnică pe termen lung, do
cument ce poartă semnăturile celor 
doi conducători de partid și de stat. 
Acordul reafirmă principiile ce stau 
la baza relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări si popoare — respec
tul suveranității și independentei na
ționale. egalitatea in drepturi, ne
amestecul în . treburile interne si a- 
vantajul reciproc — conferind, prin 
prevederile sale, o largă perspectivă 
legăturilor de colaborare economică 
Si tehnică româno-chineză. in inte
resul comun al accelerării operei de 
construcție socialistă ir ambele țări

Există pentru aceasta importante 
premise practice, realiste. Vizitarea 
unor obiective economice, a unor in
stitute de cercetări a oferit delegației 
române concludente mărturii ale 
progreselor remarcabile obținute de 
poporul chinez in construcția socia
listă. a tenacității și entuziasmului cu 
care oamenii muncii chinezi. într-o 
strînsă unitate, sub conducerea Par
tidului Comunist Chinez. în frunte cu 
tovarășul Hua Kuo-fen, acționează 
pentru transpunerea în viată a hotă- 
ririlor Congresului al Xl-lea al P.C. 
Chinez privind modernizarea indus
triei si agriculturii, dezvoltarea știin
ței. însușirea cuceririlor înaintate ale 
tehnicii, transformarea Chinei, pînâ 
la sfîrșitul secolului, intr-un stat so
cialist avansat și puternic. Vizita a 
pus totodată în evidență că în R.P. 
Chineză sîrt binecunoscute și se 
bucură de prețuire realizările po
porului român. în sporirea continuă 
a potențialului economiei naționale, 
eforturile sale pentru înfăptuirea o- 
biectivelor cincinalului revoluției teh- 
nico-știintifice. a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea-si Conferinței Națio
nale. a Programului partidului de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintarea Româ
niei spre comunism.

Iată temeiul pentru care se poate 
afirma că măsurile prevăzute în a- 
coi-dul de colaborare, in celelalte în
țelegeri semnate la Pekin au o bază 
materială, iar înfăptuirea lor va ri

Delegație a Z./l.N.U. la 
Pekin. Ken Biao, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a avut, luni, o convorbire cordială 
și prietenească cu Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale Afri
cane (Z.A.N.U.), conducătorul unei 
delegații a Z.A.N.U., aflată într-o 
vizită de prietenie în China. în ca
drul unui turneu pe care îl efectuea
ză in diferite țări — relatează agen
ția China Nouă.

SARBATOAREA ZIARULUI 
„AKAHATA''

TOKIO 22 (Agerpres). — In 
orașul japonez Naha — centrul 
administrativ al prefecturii Oki
nawa — s-a desfășurat sărbă
toarea ziarului „Akahata". or
ganul central al Partidului Co
munist din Japonia. La sărbă
toare — desfășurată pentru pri
ma dată in insula Okinawa — 
au participat aproximativ 10 000 
de persoane.

Luind cuvintul, președintele 
C.C. al P.C. din Japonia, Sanzo 
Nosaka, a evocat drumul de 
luptă al ziarului comuniștilor 
japonezi, care își serbează semi
centenarul.

In Afganistan, p^dintei. 
Consiliului Democratic Republican. 
Revoluționar, primul ministru al Re
publicii Democratice Afganistan, Nur 
Mohammedl Taraki. a atras atenția 
asupra activității unor elemente reac
ționare care „cu complicitatea reac- 
tiunii din străinătate" fac o propa
gandă ostilă țării. El a averțizat că 
nu vor fi tolerate activitățile crimi
nale ale „unui număr restrîns de 
reacționari". Pe de altă parte, se 
anunță că guvernul afgan a ordonat 
redeschiderea granițelor pentru tran
zacțiile comerciale.

Conferința la nivel înalt 
franco-africană,la care parl‘- 
cipă președintele Franței, șefii de 
stat din 12 țări africane, șefii de 
guvern din trei țări și miniștrii de 
externe din alte șase țări africane, 
în majoritate francofone. și-a des
chis lucrările la Paris. Pe agenda 
conferinței au fost incluse probleme 
privind evoluțiile politice și econo
mice internaționale, în special din 

dica pe o nouă treaptă conlucrarea 
dintre țările si popoarele noastre în 
construcția socialistă.

Viața demonstrează că uz puternic 
factor dinamizator al întăririi rela
țiilor de prietenie si colaborare ro
mâno-chineze îl constituie dezvolta
rea legăturilor tovărășești dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist Chinez. Convorbirile ofi
ciale au relevat dorința comună de 
a extinde colaborarea dintre cele 
două partide, schimburile, de dele
gații pe linie de partid și de stat. 
Ir. același timp, urmează să se mul
tiplice vizitele cuprinzind specialiști 
in diverse domenii de activitate, con
tactele intre instituții de știință si 
cultură, intre cetățenii celor două 
țări.

Convorbirile oficiale au prilejuit 
totodată un amplu schimb de păreri 
asupra unor probleme ale actualită
ții internaționale, evidentiindu-se do
ric ta comună de a întări conlucra
rea dintre România si R.P. Chineză, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, pentru so
lutionarea constructivă a acestor pro
bleme. în consens cu interesele cau
zei libertății si independentei popoa
relor. ale progresului și păcii gene
rale.

în cadrul schimbului de opinii a 
fost subliniată, ca o cerință acută 
a vieții internaționale, necesitatea 
așezării relațiilor dintre toate statele 
lumii pe baza principiilor noi. de de
plină egalitate și respect reciproc al 
independentei si suveranității națio
nale. pentru excluderea definitivă a 
forței si amenințării cu forța, a ori
cărui amestec în treburile interne ale 
altor state, a oricăror forme de do
minație si dictat. România si Repu
blica POpulară Chineză si-au reafir
mat hotărirea de a acționa pe mai 
departe pentru lichidarea politicii 
imperialiste, colonialiste si neocolo- 
nlaliste. manifestîndu-și deplina so
lidaritate cu toate forțele democra
tice. progresiste, cu toate popoarele 
angajate ir. lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte. Partidul nostru conside
ră. asa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că situația inter
națională actuală complexă impună 
mai mult ca oricînd întărirea colabo
rării si solidarității forțelor progre
siste. antiimperialiste de pretutin
deni. Actionind în deplină unitate, 
aceste forte pot împiedica înrăută
țirea situației, pot determina instau
rarea în lume a unor raporturi noi, 
de respect al dreptului. fiecărui po
por de a fi stăpîn pe propriile des
tine si resurse, de a-și organiza via
ta asa cum dorește, pentru făurirea 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale.

Prin întreaga sa desfășurare, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în Re
publica Populară Chineză se înscrie 
ca un moment de însemnătate isto
rică în evoluția relațiilor româno- 
chineze si. totodată, ca un eveniment 
de profundă rezonantă internaționa
lă. Comuniștii români. întregul nos
tru popor salută cu sinceră bucurie 
si satisfacție' rezultatele atit de bo
gate ale vizitei, cu încrederea că 
prietenia și colaborarea tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
România si China se vor dezvolta 
si mai puternic. în interesul progre
sului tot mai rapid al operei de con
strucție socialistă din cele două țări, 
al cauzei-socialismului și păcii în în
treaga lume.

Dumitru ȚINU

Africa, relațiile dintre țările africa
ne participante și cele vest-europene, 
relațiile Franței cu aceste state.

0 masă rotundă,la care au 
luat parte reprezentanți ai. statelor 
occidentale industrializate si ai țări
lor in curs de dezvoltare, a avut loc 
la Roma. Dezbaterile s-au axat pe 
examinarea modalităților de relan
sare a asa-numitului „dialog Nord- 
Sud“. Declarația finală relevă. între 
altele, că se impune crearea unei noi 
ordini internaționale, care să cuprin
dă nu numai economia, dar si alte 
domenii — politic, social și educatio
nal — de pe urma căreia să benefi
cieze toate națiunile lumii.

Noul președinte al M.R.S. 
Michel Crepeau, deputat și primar 
al orașului La Rochelle (Franța), a 
fost ales duminică președinte al Miș
cării Radicalilor de Stingă, formațiu
ne politică membră a Uniunii Stin
gi i, împreună cu partidele comunist 
și socialist. Michel Crepeau il înlo
cuiește in acest post pe Robert Fa
bre, care a demisionat în cursul aces
tei primăveri. Alegerea lui Crepeau, 
subliniază agenția France Presse. 
consacră . menținerea acestui partid 
in alianța forțelor de stingă din 
Franța.

Comunicatul comun pu* 
blicat la Tokio la sfîrșitul vizitei ofi
ciale efectuate in Japonia de regele 
Birendra al Nepalului subliniază că 
cele două țări vor depune noi și am
ple eforturi în direcția dezarmării și 
a promovării de relații prietenești în 
sudul Asiei, Documentul afirmă spri
jinul Japor.iei fată de Declarația Ne
palului privind crearea in Asia de 
sud a unei zone a păcii.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad a primit luni pe Fuacl 
Boutros, vicepremier, ministrul afa
cerilor externe și apărării al Liba
nului. în cursul întrevederii, la care 
a participat și Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministrul de externe 
sirian, a fost discutată situația din 
sudul Libanului, menționează agenția 
M.E.N.

DAMASC. — Situația și difi
cultățile pe care le intimpină 
contingentele care alcătuiesc For
ța interimară a O.N.U. din sudul 
Libanului (U.N.I.F.I.L.). ca si nece
sitatea stabilirii unei date precise a 
retragerii trupelor israeliene din 
această zonă s-au aflat in centrul 
convorbirilor pe wire le-a avut, du
minică. la Damasc. Roberto Guyer, 
asistert al secretarului general al 
O.N.U.. cu Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de externe 
al Siriei. Purtătorul de cuvînt oficial 
sirian a declarat că interlocutorii au 
subliniat necesitatea fixării unei date 
precise pentru retragerea trupelor 
israeliene din sudul Libanului, toate 
problemele din zonă fiind legate 
de această retragere, act care ar 
marca restabilirea' legalității liba
neze in sudul țării. La întrevedere 
a participat generalul Ensio Siilas- 
vuo. comandant al forțelor O.N.U. 
din Orientul Mijlociu. Exprimîndu-și

BAGDAD 22 (Agerpres). — La 
Bagdad a avut ioc un simpozion in 
cadrul pregătirilor pentru viitoarea 
Conferință O.N.U. în problemele 
științei și tehnologiei pentru dezvol
tare. Tematica simpozionului a fost 
dominată de problemele privind con
strucția de noi obiective economice 
in țările arabe și pregătirea de ca
dre proprii cu inaltă calificare.

Unul din documentele prezentate 
spre dezbatere recomandă măsuri 
pentru încurajarea readucerii in ță

Congresul P.S. Elvețian 
si-a încheiat lucrările la Basel. Par- 
ticipanțil au adoptat o hotărîre în 
care se pronunță îr favoarea organi
zării unui referendum in problema 
unei suprimări parțiale a secretului 
bancar, avind în vedere că actualul 
regulament permite monopolurilor 
locale si străine masive evaziuni fis
cale. Luind cuvîntul la congres, mi
nistrul afacerilor externe. Pierre Au
bert. a subliniat necesitatea aderării 
Elveției la Națiunile Unite. El a men
ționat că Elveția nu mai poate sta 
deoparte de eforturile pentru solu
tionarea unor probleme arzătoare, 
cum ar fi aceea a dezarmării.

Ambasadorul României in Cehoslovacia
si-a prezentat scrisorile de acreditare

PRAGA 22 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Gustav Husak. a primit luni pe 
Ionel Diaconescu. care si-a prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România in R.S. Cehoslovacă.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, amba
sadorul român a transmis tovarășu
lui Gustav Husak un cordial mesaj 
de prietenie si cele mai bune urări 
de sănătate, de noi si remarcabile 
succese in opera de edificare a so
cietății socialiste dezvoltate în Ce

Azi se deschide Sesiunea speciala a Adunării Generale 

a O-N'U- consacrată dezarmării

Progresul și securitatea omenirii reclamă adoptarea 
de măsuri concrete și eficiente de dezarmare

BELGRAD 22 (Agerpres). — Iu
goslavia acordă o importanță excep
țională sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării — care începe azi. la sediul 
Națiunilor Unite din New York — 
avînd credința că hotărirea de 
a se convoca această reuniune con
stituie uh indiciu al dorinței ferme 
a comunității internaționale de a se 
pune capăt cursei tot mai primej
dioase a înarmărilor si de a se trece 
la reglementarea problemei stringen
te a dezarmării — arată agenția Ta- 
niug. Iugoslavia apreciază că unul 
din aspectele importante ce trebuie 
să-si găsească un loc adecvat în do
cumentele sesiunii speciale privește 
interdependența dintre dezarmare si 
dezvoltare. In acest sens, este nece
sar să fie relevat interesul comun al 
țărilor dezvoltate si al celor în curs 
de dezvoltare ca o parte considera
bilă a fondurilor eliberabile prin 
dezarmare să fie alocate în scopul 
dezvoltării economice si sociale.

Consiliul Executiv Federal al 
R.S.F.I.. arată agenția Taniug, con
sideră că O.N.U. reprezintă un for 
indispensabil in organizarea dc an
samblu a negocierilor si activităților 
avînd ca obiectiv înfăptuirea viito
rului program de măsuri de dezar
mare. Iugoslavia este convinsă că 
există condițiile necesare ca sesiunea 
specială a O.N.U. să adopte hotărîri 
In măsură să reprezinte o piatră de 
hotar în eforturile de amorsate a 
unui proces de dezarmare treptată, 
sub un strict control internațional.

MOSCOVA — într -un comentariu, 
agenția T.A.S.S. arată. între altele :

„Este necesară intensificarea eforturilor 0. N. U. 0.1. 
In vederea industrializării țărilor in curs de dezvoltare"

Cuvîntul reprezentantului României la reuniunea Consiliului
dezvoltării

VIENA 22 (Agerpres). — Consiliul 
dezvoltării industriale, ale cărui lu
crări continuă la Viena, a luat în 
dezbatere problematica referitoare la 
Fondul Națiunilor Unite pentru dez
voltare industrială, rolul femeii în 
procesul dezvoltării și, respectiv, vii
toarea Conferință generală a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.).

Referindu-se la fondul de dezvol
tare industrială, delegatul român a 
subliniat necesitatea participării în
deosebi a țărilor dezvoltate la con
stituirea resurselor Fondului de dez
voltare, cerința sporirii substanțiale 
a contribuției lor financiare, astfel 
incit acest fond să devină cu 
adevărat un instrument eficace al

încetarea din viață a se
cretarului generai al P.C. 
Sud-Africăn. DuPă cum infor- 
mează agenția T.A.S.S., C.C. al 
P.C.U.S. a anunțat încetarea din 
viată, la Moscova, după o grea și 
îndelungată suferință, a Iui Moses 
Kotane, secretar general al Partidu
lui Comurist Sud-African. membru 
al Comitetului Executiv National al 
Congresului Național African din 
R.S.A.. remarcabil militant al miș
cării comuniste, muncitorești si de 
eliberare națională africane și inter
naționale.

Reuniune ministerială a 
C.E.E. Sîmbătă și duminică, în .ora
șul danez Nyborg, s-a desfășurat o 
reuniune a miniștrilor de externe din 
țările membre ale Pieței comune. Ei 
au examinat probleme legate de 
dezarmare, destinderea internaționa
lă. lărgirea C.E.E., precum si situația 
din Africa.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul aprovizionării tehnico-materiale

HAVANA 22 (Agerpres). — La 
Havana s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 8-a a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul apro
vizionării tchnico-materiale. Comite
tul a examinat modul de lucru pri
vind elaborarea principalelor direcții 
ale colaborării economice si tehnico- 
știintifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul aprovizionării 
tchnico-materiale pe perioada pină 
in anul 1990. In timpul ședinței au

în dezbaterea miniștrilor de finanțe ai țărilor O.P.E.C.

Consecințele dezordinii monetare 
asupra veniturilor din petrol

VIENA — 22 (Agerpres). — Ordi
nea de, zi a reuniunii miniștrilor de 
finanțe ai statelor membre ale Orga
nizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) — care se deschide 
azi la Viena — cuprinde o serie de 
probleme privind situația monetară 
actuală și Impactul ei asupra evolu
ției preturilor la petrol. în legătură 
cu aceasta, se menționează că depre
cierea valorii dolarului — monedă pe 
baza căreia este calculat prețul pe
trolului — a determinat reducerea pu
terii de cumpărare a veniturilor țări
lor O.P.E.C. Experțil organizației au 
estimat această scădere la 13 miliar
de dolari, ceea ce reprezintă aproxi

hoslovacia! Mulțumind. tovarășul 
Gustav Husak a adresat la rindul 
său tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut tovărășesc si cele mai 
calde urări de succes in construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România. Președintele 
R.S. Cehoslovace a urat ambasado
rului român succes în îndeplinirea 
misiunii încredințate si l-a asigurat 
de sprijinul său deplin, al Adunării 
Federale si al guvernului cehoslovac.

După solemnitatea primirii scriso
rilor de acreditare, președintele R.S. 
Cehoslovace s-â întreținut într-o 
atmosferă cordială cu ambasadorul 
român.

„Sesiunea specială a Adunării Gene
rale privind dezarmarea este dedicată 
examinării unora din cele mai arză
toare si importante probleme ale con
temporaneității — frînarea cursei 
înarmărilor, dezarmarea și elimina
rea pericolului unui război nuclear. 
Acest important for al O.N.U. este 
chemat să contribuie la constituirea 
unui front cit mai larg al forțelor iu
bitoare de pace, care se pronunță 
pentru realizarea unui progres real 
în domeniul dezarmării. După păre
rea generală, convocarea acestei se
siuni atestă năzuința popoarelor de 
a se adinei procesul de destindere în 
viata internațională si de a se îmbu
nătăți radical climatul politic".

WASHINGTON — într-o cuvîntare 
rostită la Universitatea din Maryland, 
ambasadorul S.U.A. la O.N.U.. An
drew Young, s-a referit la uriașele 
cantități de bunuri materiale si e- 
nergii umane irosite în epoca noastră 
pentru cursa înarmărilor mentionînd, 
între altele, că omenirea a ajuns as
tăzi în situația de a cheltui peste 1 
miliard dolari pe zi în scopul creării 
unor mijloace de distrugere. „Arme
le prbduse în prezent, a spus Andrew 
Young, nu contribuie în nici un fel 
la creșterea productivității si la pro
gresul omenirii. Intr-un fel sau altul, 
a adăugat ambasadorul american, tre
buie să reorientăm prioritățile noas
tre astfel Incit o parte tot mai mare 
din fondurile plătite de contribuabili 
să fie cheltuite în- slujba vieții și a 
dezvoltării, pentru educație, pentru 
sănătate, pentru odihna oamenilor, 
pentru nevoile fundamentale ale 
existentei".

industriale
O.N.U.D.I. pentru finanțarea <le pro
grame și proiecte de asistență teh
nică de interes prioritar pentru țările 
in curs de dezvoltare.

Dintre proiectele șl programele 
care urmează să găsească un suport 
eficient în Fondul de dezvoltare in
dustrială, vorbitorul a evidențiat pe 
cele vizind intensificarea transferu
rilor de tehnologii industriale, pro
movarea cooperării între țările în 
curs de dezvoltare, sprijinirea țărilor 
celor mai puțin dezvoltate, formarea 
și specializarea de cadre naționale și 
altele.

Infătișînd experiența vastă și re
zultatele remarcabile obținute în tara 
noastră în ce privește punerea in 
valoare a potențialului uman deose
bit pe care il reprezintă femeile în 
ansamblul eforturilor națiunii pen
tru dezvoltarea economică si socială 
a României socialiste, delegatul ro
mân s-a pronunțat pentru am
plificarea sprijinului acordat de 
O.N.U.D.I. țărilor în curs de dezvol
tare, în vederea integrării femeilor 
în procesul dezvoltării industriale.

România — a subliniat vorbito
rul — acordă o importantă deose
bită viitoarei Conferințe generale a 
O.N.U.D.I., care trebuie să marcheze 
o etapă nouă in eforturile pentru 
făurirea și întărirea industriilor na
ționale ale țărilor in curs de dezvol
tare și a cooperării internaționale, 
în acest scop, să contribuie, în aria 
sa de competentă, la acțiunile des
tinate instaurării noii ordini econo
mice internaționale.

Delegatul român a prezentat pro
punerea țării noastre vizind inclu
derea pe ordinea de zi a viitoarei 
Conferințe generale a O.N.U.D.I. a 
unui punct special referitor la dez- 
troltarea largă a cooperării interna
ționale in domeniul transferului de 
tehnologii industriale. Propunerea se 
bucură de un larg sprijin. îndeosebi 
din partea celorlalte țări in curs de 
dezvoltare.

mai fost examinate probleme legate 
de organizarea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. in domeniul u- 
tilizării rationale si economicoase a 
resurselor materiale, precum si alte 
aspecte ale colaborării în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale, fiind 
convenite acțiuni corespunzătoare.

Lucrările ședinței au decurs într-o 
atmosferă de prietenie si deplină în
țelegere.

mativ o zecime din veniturile anuale 
ale statelor membre.

Totodată, miniștrii de finanțe vor 
trece în revistă și o serie de aspecte 
privind utilizarea Fondului special al 
O.P.E.C. (aproximativ 2 miliarde do
lari), care a fost creat pentru a spri
jini eforturile de dezvoltare ale unor 
țări neposesoare de petrol din rin
dul celor mai sărace state. De ase
menea, se apreciază că ordinea de zl 
prevede si examinarea problemelor 
financiare ale extinderii cooperării 
intre statele O.P.E.C., în domeniul 
industriei hidrocarburilor, al rafină
rii și transportării petrolului.

PEKIN 22 (Agerpres). — Hua Kuo- 
fen. președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit luni dupâ-amiază 
pe Zbigniew Brzezinski, consilier al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, sl pe 
ceilalți membri ai grUpului care-1 
însoțesc in vizita sa la Pekin — in

COMUNICAT COMUN COREEANO-MOZAMBICAN
PHENIAN 22 (Agerpres). — La 

Phenian a fost dat publicității comu
nicatul comun coreeano-mozambican 
privind convorbirile pe care Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, le-a avut 
cu Samora Moises Machel. președin
tele partidului Frontul de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO). pre
ședintele R.P. Mozambic. Cele două 
părți au încheiat un tratat de prie
tenie și cooperare și au semnat o 
serie de alte documente menite să 
contribuie la promovarea in conti
nuare a relațiilor bilaterale.

Partea coreeană — arată comuni
catul — denunță cu fermitate mane

Încheierea Congresului P. C din Grecia
Tovarășul Harilaos Florakis ales secretar gendral 

al Comitetului Central al partidului
ATENA 22. — Corespondentă de la 

AL Cîmpeanu. — La Atena au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Grecia. Congresul a hotărît unele mo
dificări în Programul partidului in 
vederea adaptării acestuia la noile 
condiții ale activității legale, precum 
și unele schimbări in Statut, Au fost 
adoptate rezoluția politică si o serie 
de alte documente privind construc
ția de partid, activitatea ideologică 
în rîndurile țărănimii, tineretului, 
femeilor.- ale altor categorii sociale.

Intîlniri prietenești
Andreas Papandreu, președin

tele Mișcării Socialiste Panelene 
(P.A.S.O.K.), l-a primit pe tovarășul 
Ion Iliescu, membru supleant a! Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean lași al P.C.R. Cu acest pri
lej, președintelui P.A.S.O.K. i-a fost 
transmis un salut călduros din par
tea conducerii Partidului Comunist 
Român.

în cadrul întrevederii a avut Ioc un 
schimb de păreri privind unele pro
bleme actuale de interes reciproc și 
a fost exprimată satisfacția comună 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare dintre România și Grecia,

Andreas Papandreu a exprimat o 
înaltă apreciere asupra politicii ex
terne a țării noastre și a rolului po
zitiv pe care România îl joacă in 
viața internațională. El a rugat să se

Țările nealiniate se pronunță pentru acțiuni urgente 
în vederea edificării unei noi ordini economice mondiale 

Comunicatul reuniunii de la Havana
HAVANA 22 (Agerpres). — Parti

cipanta la reuniunea Biroului de co
ordonare al țărilor nealiniate, ale că
rei lucrări s-au desfășurat la Havana, 
au adoptat prin consens un comuni
cat final.

Documentul analizează problemele 
securității si destinderii pe plan 
mondial, subliniind importanța aces
tora pentru întreaga omenire. Țările 
nealiniate reunite la Havana și-au 
exprimat convingerea că o pace și 
securitate durabile in lume sînt po
sibile numai pe baza dezarmării ge
nerale si totale, sub un control in
ternational efectiv. Apreciind favo
rabil convocarea sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrate dezarmării, comu
nicatul subliniază că în cadrul dezba
terilor trebuie să fie adoptate mă
suri concrete vizind încetarea cursei 
înarmărilor. în primul rind a celei 
nucleare. Totodată, documentul evi
dențiază rolul primordial al O.N.U.. 
mentionînd însă că mecanismul func
ționării sale trebuie modernizat și 

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevedere siriano-libaneză • întîlniri la Damasc ale asis
tentului secretarului general al O.N.U. • Sesiunea Consiliului 

Central al O.E.P.

Știința și tehnologia in slujba dezvoltării
Simpozionul de la Bagdad

formează agenția China Nouă. Cu 
acest prilej, a avut loc o convorbire 
sinceră, referitoare la probleme de 
interes comun, pe care ambele nării 
au considerat-o drept utilă, adaugă 
agenția citată.

Ia primire a fost de fată Huan 
Hua, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze.

vrele agresive ale forțelor imperia
liste împotriva Mozambicului. dă o 
înaltă apreciere luptei poporului 
mozambican pentru apărarea suvera
nității și integrității teritoriale a 
tării.

Partea mozambicană si-a declarat 
sprijinul deplin și necondiționat fată 
de principiile și politica promovate 
de președintele Kim Ir Sen in pro
blema reunificării independente si 
pașnice a Coreei, condamnînd si de- 
nuntind. totodată, cu tărie manevrele 
avind ca scop crearea a „două 
Coree" si cerind retragerea grabnică 
a tuturor trupelor străine ce ocupă 
jumătatea sudică a Coreei.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral. format din 75 de persoane, pre
cum și Comisia Centrală de Revizie.

în cadrul primei plenare a fost 
ales Biroul Politic al C.C. în funcția 
de secretar general al C.C. al P.C. 
din Grecia a fost ales Harilaos 
Florakis.

Cu prilejul încheierii congresului, 
duminică seara a avut loc ne stadio
nul „Panionios" din Atena un miting, 
în cadrul căi-uia a luat cuvîntul Ha
rilaos Florakis.

transmită calde salutări conducerii 
de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal. împre
ună cu dorința de a se extinde re
lațiile de cooperare dintre cele două 
popoare, în interesul promovării pri
eteniei româno-elene, al cauzei păcii 
și colaborării în Balcani.

La întrevedere a fost de fată Ion 
Brad, ambasadorul României la 
Atena.

*
Președintele Uniunii Centrului De

mocratic din, Grecia, Ioannis Zigdis, 
l-a primit pe tovarășul Ion Iliescu. 
Cu acest prilej s-a exprimat satis
facția pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre cele două țări, 
dorința de a extinde aceste raporturi 
și a întări prietenia tradițională din
tre popoarele român și elen.

adaptat noilor condiții, astfel Incit 
această tribună mondială să repre
zinte cadrul cel mai eficient de tra
tative. în ce privește situația din 
Orientul Mijlociu. Biroul consideră 
că orice efort pentru stabilirea unei 
păci juste si trainice in zonă trebuie 
să includă în mod necesar retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate si recunoașterea drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian.

Comunicatul relevă, totodată, că si
tuația economică a țărilor in curs de 
dezvoltare nu a încetat să se înrău
tățească în ultimii ani. concomitent 
cu o adîncire a nrăpastiei ce le se
pară de statele industrializate. Docu
mentul accentuează asupra necesită
ții realizării unei reforme a siste
mului monetar internațional — pen
tru a se asigura participarea adecva
tă a țărilor in curs de dezvoltare la 
adoptarea deciziilor în acest dome
niu — precum și a întreprinderii de 
acțiuni urgente vizind instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale.

satisfacția în legătură cu rezultatele 
contactelor sale de pină acum în 
zonă. Roberto Guyer a anuntat că 
a remis ministrului sirian de externe 
un' ASsaj din partea secretarului ge
neral al O.N.U.. Kurt Waldheim, a- 
dresat președintelui Siriei. Hafez Al 
Assad.

Roberto Guyer a avut, de aseme
nea. o întrevedere, la Damasc, cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. La convorbiri 
a participat Faruk Kaddumi, șeful 
departamentului politic al O.E.P. în
trevederea face parte din seria de 
contacte întreprinse de reprezentan
tul O.N.U. in legătură cu situația din 
sudul Libanului. ★

lua Damasc s-a desfășurat o sesiu
ne a Consiliului Central al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
prezidată de președintele consiliului, 
Khaled Fahoum. A fost prezert 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P. — informea
ză agenția Jana. Potrivit declarațiilor 
făcute ziariștilor de Khalid Fahoum, 
sesiunea a fost consacrată examină
rii ultimelor elemente intervenite in 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu. S-a discutat, de asemenea, 
eventualitatea convocării unei reu
niuni a Consiliului Național Palesti
nian (Parlamentul palestinian).

rile de origine a specialiștilor și a 
altor cadre cu studii medii și supe
rioare aflati intr-o serie de țări occi
dentale dezvoltate. în perioada ani
lor ’60 — se specifică în document — 
aproape 53 000 de arabi, intre care 
11 000 de persoane cu studii superi
oare. au emigrat in S.U.A. și Canada, 
în prezent circa 80 000—90 000 de per
soane calificate trăiesc în afara țări
lor arabe și lipsesc economiile aces
tor state de cadrele necesare impul
sionării procesului de dezvoltare.
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