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Intr-o ambianță deosebit de călduroasă, punind in evidență 

trăinicia și profunzimea raporturilor de prietenie și 

solidaritate dintre țările, partidele și popoarele noastre, 

care conlucrează și se intrajutorează frățește in edificarea 

noii orinduiri, ilustrind pregnant dorința de a ridica 

si mai mult nivelul acestor relații, ieri a continuat 
i > 'Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea ordinului „Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I, cu eșarfa, tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Centrai al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele Republicii Populare Democrate Coreene
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul 

Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, la întărirea prie
teniei dintre poporul român și poporul coreean, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării 
internaționale,

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Kim Ir 

Sen, secretar general ol Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

♦ NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Convorbiri oficiale
După cum s-a anunțat, la Palatul 

Kimsusan, din Phenian, au inceput 
duminică, 18 aprilie, convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen. secretar gene
ral ai Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Corgea, președinte
le Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. aJ 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, loan Ursu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepre-

Recepție oferită in onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășei 
Elena Ceausescu de tovarășul Kim Ir Sen si tovarășa Kim Săng E

în onoarea. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.-și a 
KYarășei Elenă Ceaușescu. tovarășul 
Klșn Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
șt tovarășa Kim Săng E au oferit, 
duminică seara, o recepție la Palatul 
Kimsusan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

Toastul tovarășului 
Kim Ir Sen

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi oaspeți români,
Tovarăși,

Astăzi, cind noi petrecem zile cu 
adîncă semnificație primind in vi
zită numeroși conducători politici 
de seamă și prieteni veniți din di
ferite continente, v-am întîmpinat 
cu o deosebită plăcere, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai apro
piat prieten al nostru de luptă 
venit din Europa- (Aplauze).

Mai întîi de toate, constatînd cu 
o deosebită bucurie că are loc din 
nou în orașul nostru, Phenian, în- 
tîlnirea emoționantă cu dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
doresc să salut în mod călduros 
vizita în țara noastră a dumnea
voastră și a persoanelor care vă 
însoțesc. (Aplauze).

Dumneavoastră vizitați țara 
noastră pentru a treia oară în ca
litate de șef al partidului și sta
tului român. Aceasta constituie 
încă un eveniment deosebit care 
va fi înscris în cronica prieteniei 
frățești ce leagă Coreea de Româ
nia și ea arată în mod grăitor cit 
de profunde sînt încrederea și sen
timentul dumneavoastră de priete
nie frățești față de noi. (Aplauze).

Sîntem adine mișcați de marea 
eemnificațle și importanța deose

ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie. loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R,, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Constantin Mitea, membru al C.C. al • 
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al P.C.R. și președintelui Re
publicii, Constantin Iftodi, ambasa
dorul României Ia Phenian, loftȘÎ’ 
Cetățeanu. adjunct al ministrului 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului . gospodăririi fondurilor 
fixe, Nicolae Murgu, adjunct al mi
nistrului comerțului -exterior și coo
perării economice internaționale. 
Constantin Boștină. secretar personal 
al secretarului general al P.C.R., 
Vasile Șandru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea coreeană — Li Giong 
Ok, membru al Prezidiului Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene. Kon Gin The', membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepremier al Consiliului 

varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați, la sosire, cu deosebită cor
dialitate de tovarășul Kim Ir Sen și 
tovarășa Kim Săng E, care au condus 
apoi pe înalții oaspeți în marea sală 
de recepție, unde cei prezenți i-au 
salutat cu vii aplauze.

Au fost intonate imnurile, de stat 
ale celor două țări.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
Ștefan Andrei, Ioan Ursu, Ioan A- 
vram, celelalte persoane oficiale ro
mâne.

bită pe care Ie acordați întîlnirilor 
noastre, prieteniei și solidarității 
dintre cele două țări.

Cu doi ani în urmă, noi am pur
tat discuții largi și profunde cu 
dumneavoastră în legătură cu ac
tuala situație internațională. Sper 
că și de data aceasta voi putea e- 
fectua schimburi largi de păreri cu 
dumneavoastră asupra situației in
ternaționale actuale.

Astăzi, situația internațională 
este deosebit de complicată și în
cordată, iar pericolul de Izbucnire 
a unui nou război mondial crește 
pe zi ce trece. Pericolul unui răz
boi există in Asia, inclusiv Coreea, 
în zona Orientului Mijlociu, în 
Europa, în Africa și în America 
Latină. Acțiunile Imperialiștilor de 
a întări blocul militar agresiv 
N.A.T.O. și de a introduce pe scară 
largă armele moderne de ucidere 
în masă, inclusiv rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, în zona 
Europei, creează în această zonă 
un mare pericol al unui nou răz
boi. Imperialiștii, inclusiv impe
rialiștii americani, se amestecă în 
mod fățiș în treburile interne ale 
țărilor socialiste, încearcă să răs
toarne orînduirea socialistă, insti- 
gînd forțele antirevoluționare, și 
promovează din plin politica ostilă 
față de țările socialiste, agravînd 
astfel în mod intenționat starea de 
tensiune în Europa.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Administrativ al R.P.D. Coreene, pre
ședintele părții coreene in Comisia 
consultativă interguvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică. Hă Dam. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C: al p.M.C., 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, M Giong M’ok, mem
bru al C.C. al P.M.C, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Phil Ge 
Ghiăng, adjunct al șefului Secției 
relații internaționale a C.C. al P.M.C, 
Sin In Ha, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.D. Coreene 
la București.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Kim Ir Sen a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros salut frățesc 
și și-a exprimat bucuria de a se în- 
tilni cu înalții soli ai poporului nos
tru. convingerea că vizita lor se va 
înscrie ca ,o nouă contribuție deose
bit de importantă la dezvoltarea re

Au fost prezenți, de asemenea. Li 
Giong Ok. membru al Prezidiului 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C, ’ 
premierul Consiliului Administrativ. 
Pak Sen Cer. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C, vicepre
ședinte al R.P.D. Coreene, alți mem
bri ai Biroului Politic al C.C; al 
P.M.C, secretari ai C.C. al P.M.C, 
vicepremieri ai Consiliului Adminis
trativ și miniștri, alte persoane , oți* 
ciale.

Dragă tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim 

Săng E,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, înainte de toate, ca, în 

numele meu și al tovarășei mele, 
al delegației române care mă în
soțește, să exprim vii mulțumiri 
pentru primirea prietenească și 
urările de bun venit, pentru apre
cierile rostite la adresa noastră, a 
poporului român. (Aplauze). îmi 
este deosebit de plăcut să vă adre
sez, la rîndul meu, dumneavoastră, 
dragă tovarășe Kim Ir Sen, tova
rășei Kim Săng E, tuturor tovară
șilor din conducerea de partid și de 
stat a Republicii Populare Demo
crate Coreene, întregului popor co
reean prieten un salut călduros și 
cele mai bune urări. (Aplauze).

încercăm, de fiecare dată, o mare 
bucurie cînd vizităm Republica 
Populară Democrată Coreeană, cînd 
ne întîlnim cu dumneavoastră, 
dragă tovarășe Kim Ir Sen, bunul 
meu prieten și tovarăș apropiat, 
cînd ne aflăm în mijlocul poporu
lui frate coreean. Dorim ca și a- 
ceastă vizită — a treia pe care o 
facem în frumoasa dumneavoastră 
țară — convorbirile pe care le-am 
început astăzi să se înscrie ca un 
nou moment important în cronica 
tradiționalelor raporturi de priete
nie și solidaritate dintre țările, 

lațiilor româno-coreene. la cauza 
păcii și colaborării in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea deosebit 
de călduroasă ce i s-a făcut in Re
publica Populară Democrată Coreea
nă și a adresat Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, . comuniștilor și poporului 
coreean un călduros salut revoluțio
nar și cele mai bune urări.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și-a manifestat 
convingerea că noua intîlnire și con
vorbirile ce vor fi purtate în timpul 
vizitei vor duce la întărirea și mai 
puternică a prieteniei dintre parti
dele, popoarele și țările noastre.

Exprimînd deplina satisfacție pen
tru noul dialog la nivel înalt româno- 
coreean, dialog care constituie încă 
o elocventă mărturie a bunelor ra-
(Continuare în pag. a Il-a)

Conducătorii de partid și de stat 
din cele două țări au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu deosebită 
atenție de cei prezenți, au fost 
aplaudate in repetate rinduri.

Recepția, desfășurată intr-o am
bianță de caldă prietenie, s-a în
cheiat cu un spectacol artistic care, 
alături de melodii coreene, a reunit, 
in semn de omagiu pentru înalții 
oaspeți, cintece mult îndrăgite ale 
poporului nostru, interpretate în 
limba română.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
Doresc să exprim bucuria noastră că. vizităm din nou 

Republica Populara Democrată Coreeană, la citeva zile 
de lâ sărbătorirea zilei dumneavoastră de naștere. Vă 
adresez, in numele Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat șl guvernului român, un salut revolu
ționar și cele mai călduroase felicitări cu prilejul împli
nirii virstei de 70 de ani. pentru îndelungata activitate 
revoluționară, de militant pentru cauza libertății și feri
cirii poporului coreean prieten, pentru socialism, pentru 
pace și colaborare internațională. (Aplauze).

Dind o înaltă apreciere acestei activități, Partidul Co
munist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România au hotărî t să vă confere, dragă tovarășe Kim Ir 
Sen, prietenul și tovarășul meu apropiat, cel mai înalt 
ordin românesc, „Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I cu eșarfă, pentru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea prieteniei, solidarității și colaborării dintre 
țările, partidele și popoarele noastre, la cauza generală a 
socialismului, progresului și păcii. (Aplauze).

Poporul nostru cunoaște și prețuiește în mod deosebit 
viața și lupta dumneavoastră revoluționară pusă în sluj
ba poporului coreean, al cărui fiu credincios sînteți. încă 
din anii .tinereții, punind bazele mișcării revoluționare în 
Coreea, ați organizat și condus la victorie lupta mișcării 
patriotice coreene împotriva dominației imperialiste străi
ne, pentru libertate și independență, iar după eliberare 
— pentru înfăptuirea revoluției democratice antiimpe- 
rialiste și antifeudale, pentru trecerea la organizarea pe 
baze noi a țării, la construcția societății socialiste. Este 
larg cunoscută și apreciată de toți cei ce iubesc pacea, in
dependența și progresul vasta activitate pe care ați des
fășurat-o în perioada războiului pentru eliberarea patriei, 
din anii 1950—1953, conducînd neobosit lupta eroică a 
minunatului dumneavoastră popor împotriva agresiunii 
imperialiste și apoi uriașa operă desfășurată în etapa 
istorică următoare pentru refacerea țării, pentru transfor
marea ei intr-un stat socialist txjt mai infloritor. cu o in
dustrie și agricultură moderne, în continuă dezvoltare, cu 
o cultură și o viață spirituală bogată. (Aplauze).

Dăm o înaltă apreciere activității dumneavoastră pe 
plan internațional, contribuției pe care o aduceți ca mi
litant de seamă al vieții internaționale pentru cauza pro
gresului. independenței și libertății popoarelor, pentru 
triumful luptei forțelor antiimperlaliste, progresiste din 
întreaga lume, pentru socialism; pentru pace și colabo
rare internațională. (Aplauze).

Poporul nostru — care a avut bucuria să vă salute de 
citeva ori in România socialistă — vă cunoaște, totodată, 
ca unul din marii săi prieteni, ca un promotor activ al 
dezvoltării continue a relațițlor româno-coreene, care au 
frumoase tradiții, sînt rodul eforturilor noastre comune 
desfășurate de-a lungul multor ani.

îmi este deosebit de plăcut să exprim, și in acest ca- 
(Continuare în pag. a II-a)

Cuvintareu tovarășului 
Kim Ir Sen

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mi-ați acordat cu citeva clipe în, urmă ordinul „Steaua 

Republicii Socialiste România" clasa I , expresie a senti
mentelor de deosebită prietenie față de mine. Totodată, 
ați rostit la adresa mea cuvinte minunate................

Consider toate acestea ca o onoare ce, mi-o faceți și vi 
rog să primiți profunda mea gratitudine.

Felicitările călduroase pe care mi le-ați transmis cu pri
lejul aniversării zilei mele de naștere, precum și acorda
rea celei mai inalte distincții din țara dumneavoastră 
reprezintă deopotrivă expresia încrederii profunde și a 
prieteniei deosebite față de mine, ca și dovada înaltei 
aprecieri ce o dați succeselor dobindite de partidul și po
porul nostru in revoluție și construcție. (Aplauze).

Aceasta exprimă intr-un mod elocvent cit de sincere 
și puternice sînt relațiile tovărășești dintre noi statorni
cite în lupta comună pentru pace și socialism, prietenia șl 
coeziunea dintre cele două partide, țări și popoare ale 
noastre. (Aplauze).

Acord cea mai înaltă prețuire sentimentelor de priete
nie și solidarității puternice pe care dumneavoastră, sti
mate tovarășe președinte, partidul și poporul român le 
manifestați față de mine și, cu acest prilej, îmi reînnoiesc 
hotărîrea ca, acționînd mai mult în viitor, să răspund aș
teptărilor dumneavoastră și ale prietenilor noștri de pes
te hotare.

De ,1a primii pași pe care i-am făcut pe calea revoluției 
și pină astăzi am trăit înconjurat de dragostea tovarășilor 
și poporului meu. în acest proces m-am bucurat de nu
meroase dovezi ale sprijinului și solidarității prietenilor 
din străinătate.

Aceasta a constituit pentru mine o puternică forță încu
rajatoare. Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prieten 

• și tovarăș apropiat și drag al meu, expresia recunoștinței 
mele profunde pentru sprijinul și solidaritatea sinceră ce 
le-ați acordat cauzei revoluției noastre. (Aplauze).

Dumneavoastră, stimate tovarășe președinte, eminent 
conducător al poporului român, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, desfășurat! 
o amplă activitate internațională ca militant al păcii lumii.

Dumneavoastră ați înscris fapte strălucite în deschiderea 
unui drum larg prieteniei dintre Coreea și România. 
(Aplauze).

(Continuare in pag. a n-a)

partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze).

Ca prieteni apropiați, comuniștii 
și oamenii muncii din România se 
bucură sincer de. succesele remar
cabile pe care poporul coreean le 
obține, sub conducerea încercată a 
Partidului Muncii din Coreea, în 
frunte cu dumneavoastră, dragă to
varășe Kim Ir Sen, în îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al VI-lea Con
gres al partidului, în activitatea de 
edificare a socialismului. (Aplauze).

Doresc să reafirm și cu acest pri
lej sprijinul și solidaritatea între
gului popor român față de lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru 
unificarea patriei. (Aplauze).

Susținem în modul cel mai ho- 
tărît poziția principială a Partidu
lui Muncii din Coreea, propunerile 
formulate de dumneavoastră, tova
rășe Kim Ir Sen, la Congresul al 
VI-lea al partidului privind reuni- 
ficarea independentă și pașnică a 
țării. (Aplauze).

Constatăm cu satisfacție că, în 
spiritul Tratatului româno-coreean 
de prietenie și colaborare, al De
clarației comune din 1978 și al în
țelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor noastre, relațiile dintre 
partidele, țările șl popoarele noas
tre se întăresc continuu.

Sînt convins că, în ■ cadrul con
vorbirilor noastre, vom găsi, îm
preună, noî căi și posibilități pen
tru a ridica și mai mult nivelul
(Continuare în pag. a III-a) La recepția de la Palatul Kimsusan
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porturi statornicite intre Republica 
Socialistă România și Republică 
Populară Democrată Coreeană, cei 
doi conducători de partid și de stat 
au trecut, in- continuare, la o infor
mare reciprocă asupra mersului con
strucției socialiste in țările lor, a 
realizărilor și experienței dobîndite 
de cele două popoare in făurirea noii 
irinduiri, asupra stadiului relațiilor 
bilaterale și a posibilităților amplifi
cării acestora.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de înțelegere tovărășească, 
in ambianta de caldă prietenie in 
care a început vizita inalților soli ai 
poporului român in Republica Popu
lară Democrată Coreeană. •

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat „Monumentul
ideii Ciuce"

Luni dupâ-amiază, tovarășa Elena 
Ceaușescu, Însoțită de tovarășa Kim 
Săng E. a vizitat. Ia Phenian, „Mo
numentul ideii Ciuce" și „Palatul da 
studiu al poporului" — obiective ar
hitectonice inaugurate recent.

Situat pe malul rlului Daidong, 
complexul monumental Ciuce se des
fășoară in jurul unui obelisc din 
granit alb, înalt de 170 m, din care 
ultimii 20 reprezintă o tortă imen
să, simbolizînd aspirațiile avintate 
ale • poporului coreean spre dezvol
tarea socialistă a patriei unificate. 
De o parte și de alta a obeliscului, 
grupuri statuare transpun, în ex- 
oresie artistică, ideile fundamentale 
ale conceptului Ciuce (bizuirea pe 
efortul propriu) și roadele aplicării 
ui In industrie, agricultură, știință, 
artă, cultură și în politica de apărare 
a țării. '

Tovarășa Elena Ceaușescu a apre
ciat armonia acestui impresionant 
monument, măiestria și talentul ce
lor care l-au realizat.

La „Palatul de studiu al poporu
lui". vizitat in continuare, a adresat 
calde urări de bun venit Nam Sun 
flong, directorul general al acestei 
instituții, concepută să găzduiască 
activități multiple : colocvii, simpo
zioane, dezbateri, interne și cu parti
cipare internațională, cursuri de 
limbi străine, lectură a cărții din 
toate domeniile, documentare poli
tică, științifică și tehnică.

Impunătorul edificiu, în stil tradi
tional coreean, cu o suprafață con
struită de 10 000 mp, a fost așezat 
In centrul orașului, astfel Incit toți 
locuitorii dornici să studieze, să se 
oerfecționeze sau să se destindă prin 
lecturi literare să aibă asigurat un 
cit mal bun acces.

Gazdele au prezentat tovarășei 
Elena Ceaușescu sălile de lectură, cu 
o capacitate totală de 2 000 de locuri, 
cabinetele dotate cu mijloace mo
derne pentru informare audiovizua
lă, sala de conferințe cu 800 de locuri, 
precum și numeroase date privind 
modul de organizare și funcționare 
a secțiilor, in care pot fi primiți con
comitent 6 000 de oameni.

Aprecierile tovarășei Elena 
Ceaușescu privind activitatea din 
acest edificiu de mare Însemnătate 
pentru viața culturală, științifică, 
educativă a poporului coreean au 
fost primite cu deosebit intere* și 
recunoștință.

în sala de recepție a palatului, 
directorul general. în numele tuturor 
lucrătorilor instituției, a adresat 
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai 
calde mulțumiri pentru vizita efec
tuată și a rugat să se transmită oa
menilor de știință din România un 
cald salut de prietenie. împreună cu 
dorința de colaborare a slujitorilor 
științei, culturii și învățămîntului din 
R.P.D. Coreeană.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru caldele urări, a trans
mis, din partea oamenilor de știință 
români, un cordial salut și a ex
primat convingerea că și în acest 
domeniu, al formării conștiinței înain
tate, al vieții spirituale. România și 
R.P.D. Coreeană vor colabora fruc
tuos, contribuind astfel la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre, la ma
terializarea înțelegerilor convenite la 
cel mai inalt nivel.

Luni dimineață, în cadrul unei noi 
și fructuoase runde de convorbiri în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, a continuat 
dialogul româno-coreean, la nivel 
inalt, prilejuit de vizita conducăto
rului partidului și statului nostru în 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

Reintîlnindu-se sub semnul dorin
ței comune de a găsi noi căi și mij
loace care să asigure întărirea con
tinuă a prieteniei și colaborării din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 

La ..Monumentul Ideii Ciuce*

președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, au continuat infor
marea reciprocă asupra activității de 
construcție socialistă în cele două 
țări, a problemelor pe care Ie re
zolvă cele două partide pentru asi
gurarea progresului economic și so
cial.

în continuare, cei doi conducători 
de partid și de stat au abordat un 
cerc larg de aspecte ale colaborării 
româno-coreene. O atenție deosebită 
este acordată problemelor dezvoltă
rii colaborării economice dintre cele 
două țări, relevindu-se necesitatea 
ridicării acestor raporturi la nivelul 
înalt pe care, l-au atins relațiile po
litice dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii1 din Coreea, 
S-a subliniat că economiile celor 

două țări, în plină dezvoltare, oferă 
posibilități largi pentru sporirea sub
stanțială. a schimburilor economice 
și intensificarea colaborării și coo
perării in producție, în condiții re
ciproc avantajoase.

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au stabilit ca 
membrii delegației care îl însoțesc 
pe conducătorul partidului și statului 
nostru și tovarășii din conducerea de 
partid și de stat a R.P.D. Coreene 
să pună la punct căile și măsurile 
concrete privind dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor de prietenie 
și colaborare, inclusiv cooperarea in 
producție și amplificarea volumului 
schimburilor comerciale în spiritul 
înțelegerilor convenite Iți nivel înalt 
româno-coreean.

în cadrul unei solemnități care a 
avut loc la Palatul Kimsusan, in 
ziua de 18 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist, Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a in* 
minat tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
I, cu eșarfă, conferit prin Decret 
Prezidențial, pentru contribuția de
osebită adusă la dezvoltarea cola
borării dintre partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată Co
reeană, la întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul coreean, 
la promovarea cauzei generale a 
socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale, cu prilejul Împlinirii 
vlrstei de 70 de ani.

La solemnitate a participat tova
rășa Elena Ceaușescu.

Au luat parte, de asemenea, to

Cuvintureu tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
dru, prețuirea deosebită pe care partidul și guvernul ro
mân o dau raporturilor de strinsă prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre. întîlnirile și convorbi
rile noastre rodnice, dragă tovarășe Kim Ir Sen. înțelege
rile convenite împreună au constituit de fiecare dată 
puternice impulsuri pentru ridicarea pe noi trepte a a- 
cestor raporturi frățești.

Sînt încredințat că tradiționalele relații româno-coreene 
~~ întemeiate trainic pe deplina egalitate in drepturi, 
stimă și respect reciproc — vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă pe multiple planuri, afirmindu-se ca un exemplu 
de raporturi între popoare libere și independente care 
conlucrează și se întrajutorează frățește in edificarea noii

orînduiri, în lupta pentru colaborare și pace în lume. 
(Aplauze).

Doresc, încă o dată, dragă tovarășe Kim Ir Sen, să vă 
felicit călduros cu prilejul conferirii înaltului ordin al 
Republicii Socialiste România și să vă adresez cele mai 
cordiale urări de viață îndelungată, sănătate și fericire, 
de succese tot mai mari in activitatea de inaltă răspun
dere pe care o desfâșurați în fruntea partidului și statului, 
pentru progresul și bunăstarea Coreei populare, pentru 
realizarea aspirațiilor și năzuințelor poporului coreean de 
unificare pașnică și independentă a țării, pentru cauza 
păcii in lume. (Aplauze),

Vă adresez din toată inima după obiceiul nostru româ
nesc, tradiționala tjrare : „La mulți ani (Aplauze 
îndelungate).

Cuvintureu tovarășului Kim Ir Sen
(Urmare din pag. I)

Actuala situație internațională impune ca țările so
cialiste, toate forțele antiimperialiste din lume care mili
tează pentru suveranitate să-și Întărească și mai mult 
coeziunea internațională.

Prietenia și coeziunea frățească dintre poporul coreean 
și poporul român reprezintă o contribuție activă la întă
rirea forței generale a țărilor socialiste, Ia salvgardarea 
păcii și securității mondiale. (Aplauze).

Stimate tovarășe președinte.
Actuala dumneavoastră vizită în țara noastră marchea

ză incă un eveniment important in istoria prieteniei din
tre popoarele coreean și român. Bermiteți-mi să vă adre
sez incă o dată recunoștința mea profundă pentru acor
darea acestui ordin care mă onorează și să vă asigur că 
voi depune, in continuare, toate eforturile pentru conso
lidarea legăturilor' tradiționale de prietenie și coeziune 
dintre Coreea șl România.

Relațiile frățești dintre Coreea și România sînt indes
tructibile și vor dăinui veșnic. (Aplauze îndelungate).

varășii Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P,C.R„ prim viceprim-ministru al 
guvernului, Stefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, Ioan Ursu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședirvte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
loan Avram, membru al C.C, al 
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini, celelalte persoane 
oficiale române care însoțesc pe con
ducătorul partidului și statului nos
tru în vizita sa oficială de priete
nie, precum și. Constantin Iftodi, am
basadorul României Ia Phenian.

Erau prezenți tovarășii Kim Ir, 
membru al Prezidiului Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C., vicepreședin
te al R.P.D. Coreene. Li Giong Ok, 
membru al Prezidiului Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C.. premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, Lim Ciun Ciu, Să Clăi. O 
Baek Ryong, Chung Moon Sop, Kim 

Hwan, O Guk Ryol, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C., Ke 
In Te și Kang Song San, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepremieri ai Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene. Hă Dam, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.C., vicepremier al 
Consiliului Administrativ, ministrul 
afacerilor externe, al ți membri su
pleant! ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.M.C.

După înmlnarea înaltei distincții, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen și-au strins miinile îndelung, 
s-au îmbrățișat cu căldură.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Kim Ir Sen au rostit cuvintări.

în încheierea solemnității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți1 tovarăși di.n 
conducerea partidului și statului 
nostru l-au felicitat călduros pe to
varășul Kim Ir Sen.

Conducătorul partidului și statu
lui coreean a fost felicitat, de ade
menea, de persoanele oficiale co
reene participante la solemnitate.

în semn de aleasă cinstire a oaspeților români
- grandios spectacol cultural-sportiv ■

în semn de aleasă cinstire a pre
zentei in Republica Populară Demo
crată Coreeană a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și‘ a tovarășei Elena 
Ceaușescu. pe marele stadion din 
Phenian s-a desfășurat, duminică, un 
grandios spectacol cuituraf-sportiv.

Peste 50 000 de tineri și tinere au 
executat un program de înaltă ți*, 
nută, succesiunea tablourilor tema
tice compunind un impresionant sa
lut adresat distinsei solii a poporului 
român, un vibrant omagiu adus 
prieteniei și solidarității militante 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Stima profundă și prețuirea pentru 
oaspeții de seamă au fost exprimate 
și prin bucuria cu care marile an
sambluri reunite au înfățișat suc
cese ale poporului coreean in con
strucția socialismului, sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, 
a tovarășului Kim Ir Sen.

Cei peste 100 000 de spectatori pre
zent! la această impresionantă ma
nifestare cultural-sportivă au ova
ționat îndelung pentru solii poporu
lui român, pentru prietenia româno- 
coreeană. ,
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Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Cp- 
reea. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, au avut, 
luni după-amiază. o nouă convorbire 
in cadrul dialogului oficial, la nivel 
înalt, româno-coreean.

în timpul intilnirii, cei doi condu
cători de partid și de stat au proce
dat la un .schimb de vederi in ce pri
vește principalele probleme cu care

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu 
s-au relntllnit cu tovarășul Kim Ir Sen si tovarășa Kim Săng E

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Eleana Ceaușescu s-au reintilnit, 
luni după-amiază, cu tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Corriite-

In onoarea inalților oaspeți români - 

vibrant spectacol cu epopeea 
muzical - coregrafică „Cintecul gloriei"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați de to
varășul Kim Ir Sen. secretar general * 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
și tovarășa Kim Săng E să ia parte, 
împreună, luni seara, la spectacolul 
cu epopeea muzical-coregrafică ..Cin
tecul gloriei".

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost insolit de tovarășii Ion 
Dincă, Ștefan Andrei. loan Ursu. 
loan Avram, de ceilalți membri ai 
delegației române.

în semn de onoare pentru înaltii 
oaspeți români, la spectacol au asis
tat membri ai conducerii de partid 
li de stat ai R.P.D. Coreene.

Sosirea in marea sală a Palatului 
Culturii a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. a tovară
șelor Elena Ceaușescu și Kim Săng E 
a fost marcată prin acordurile unui

și tovarășul Kim Ir Sen
se confruntă în prezent lumea, ulti
mele evenimente și evoluții înregis
trate in diferite zone ale globului, 
căile de acțiune pentru soluționarea 
stărilor conflictuale, relansarea pro
cesului de destindere, afirmarea poli
ticii noi bazate pe respectul egalită
ții. independenței și suveranității na
ționale, neamestecul in treburile in
terne, eliminarea forței și amenin
țării cu folosirea ei, care să asigure 
un climat de securitate, înfăptuirea 
dezideratelor de pace și progres ale 
popoarelor.

Trecerea in revistă a situației mon

tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, și to
varășa Kim Săng p.

în cadrul acestei noi întîlniri, 
care s-a desfășurat intr-o atmos

mărș și salutată cu vii și îndelungi 
aplauze.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii' Socialiste România si Re
publicii Populare Democrate Co
reene.

Creație de mare valoare artistică, 
reunind cintece populare si revolu
ționare. dansuri tradiționale coreene, 
tablouri coregrafice, spectacolul, la 
care și-au’ dat concursul un mare 
număr de artiști, a evocat lupta dirză 
a poporului coreean pentru eliberare 
socială și națională, eroica epopee a 
bătăliilor purtate împotriva cotropi
torilor. agresiunilor imperialiste, pen
tru apărarea ființei naționale, pentru 
patrie și libertatea ei. pentru inde
pendența și. suveranitatea țării. în 
același timp, spectacolul a glorificat 
virtuțile și dragostea de țară ale po
porului coreean, hărnicia și munca sa 
închinată edificării vieții noi, socia
liste. Un loc aparte a fost rezervat 
in spectacol redării, prin mijloace 
artistice, a luptei poporului coreean 
pentru reunificarea pașnică a țării, 

diale actuale a evidențiat identita
tea de păreri sau puncte de vedere 
apropiate, hotărîrea celor două par
tide și țări de a intensifica conlu
crarea in viața internațională în 
folosul cauzei independenței, socia
lismului și păcii, colaborării și în
țelegerii între națiuni.

întilnirea și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen s-au desfășurat sub semnul înțe
legerii și respectului reciproc, al 
prieteniei și solidarității ce caracte- 
î-izează relațiile dintre popoarele, 
partidele și țările noastre.

feră prietenească, de stimă recipro
că, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir S,en. tdvarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Kim 
Săng E s-au întreținut cu deosebi lă 
cordialitate.

pentru reîntregirea sa — moment su
gestiv intitulat „Coreea — una sin
gură".

în ansamblul său. spectacolul s-a 
constituit ca un profund prinos de 
recunoștință adus partidului, ca o 
expresie a dragostei și stimei de care 
se bucură tovarășul Kim Ir Sen, ca 
o manifestare a unității poporului 
coreean în jurul partidului, de a că
rui activitate se leagă nemijlocit ma
rile sale victorii • revoluționare, suc
cesele obținute în’ construcția noii 
societăți.

In final, ansamblurile reunite — in 
mijlocul cărora predomină acum ti
nere și tineri in costume populare 
românești — omagiază poporul nos
tru. partidul noștru comunist, munca 
și înfăptuirile socialiste ale oameni
lor muncii români, pe conducătorul 
stimat al partidului și statului .nos
tru, interpretind, în limba ro
mână, cunoscutul cintec „Partidul, 
Ceaușescu, România".
(Continuare în pag. a IV-a)

(Urmare din pag. I)

acestor relații, corespunzător posi
bilităților sporite de care dispun 
țările noastre, în interesul înaintă
rii lor mai rapide pe calea progre
sului economic și social.

Relațiile dintre țările și popoarele 
noastre sînt relații trainice, se ba
zează pe o profundă încredere re
ciprocă, pe egalitate, stimă și res
pect al independenței naționale și 
dezvoltarea lor continuă constituie, 
totodată, o contribuție de seamă la 
cauza socialismului, progresului și 
păcii în lume. (Aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
întregul nostru popor este anga

jat cu toate forțele în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului, a obiectivelor cinci
nalului 1981—1085, care asigură in
trarea României intr-o nouă etapă 
a dezvoltării sale economico-socia- 
le. Avem stabilite ca obiective 
fundamentale pentru această peri
oadă realizarea unei calități noi, 
superioare. în întreaga activitate 
economico-socială, valorificarea cu 
eficiență maximă a întregului po
tențial material și uman al țării, 
promovarea largă a celor mai noi 
(juceriri ale revoluției tehnico-ști- 
ințifice în toate ramurile economiei 
naționale și vieții sociale. Pe baza 
dezvoltării susținute a. economiei 
naționale, asigurăm ridicarea pe o 
treaptă nouă a nivelului general de 
viață și de civilizație al poporului. 
Acordăm, totodată, o atenție deo
sebită perfecționării conducerii ști
ințifice a societății, adîncirii demo
crației socialiste în toate sferele 
vieții economice și sociale. Am 
creat un cadru organizatoric larg 
democratic, care asigură partici
parea nemijlocită la conducerea so
cietății a tuturor oamenilor muncii, 
a întregului popor. Intensificăm, 
totodată, activitatea politico-educa- 
tivă, de ridicare a conștiinței socia
liste a maselor și formare a omului 
nou, milităm ferm pentru promo
varea susținută în întreaga viață 
socială a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Făcînd totul pentru realizarea 
planurilor sale de dezvoltare so
cialistă, România acționează, în a- 
celași timp, pentru asigurarea unui

(Urmare din pag. I)

La ora actuală, imperialiștii a- 
mericani acționează • cu îndărătni
cie pentru a provoca un nou răz
boi împotriva republicii noastre, 
transformînd Coreea de sud într-o 
bază a lor militară de agresiune și 
de atac nuclear. Poporul coreean 
condamnă in mod energic acțiunile 
imperialiștilor de a se împotrivi 
țărilor socialiste, de a agrava sta
rea de tensiune și de a perturba 
pacea și securitatea în Asia, Eu
ropa și pretutindeni în lume.

Astăzi, lupta pentru stăvilirea 
pericolului unui nou război și apă
rarea păcii și a securității în lume 
constituie îndatorirea cea mai im
portantă ce revine popoarelor iu
bitoare de pace din lumea în
treagă. Numai cînd popoarele din 
toate țările și din toate continen
tele, menținînd independența, duc 
o luptă dîrză împotriva agresiunii 
și politicii de război a imperialiști
lor, ele pot apăra pacea și securi
tatea lumii.

Noi considerăm că este necesar 
ca popoarele iubitoare de pace din 
lumea întreagă să acționeze în co
mun și strîns unite pentru a stăvili 
și a dejuca politica nechibzuită a 
imperialiștilor de a continua cursa 
înarmărilor, pentru a se înfăptui 
dezarmarea totală, a se desființa 
toate blocurile militare, pentru re
tragerea bazelor militare agresive 

climat de pace și largă colaborare 
internațională, pornind de la con
vingerea că numai într-un aseme
nea climat poporul nostru — ca de
altfel toate popoarele lumii — iși 
poate asigura dezvoltarea economi
că și socială liberă și independentă, 
bunăstarea și progresul.

Sîntem profund preocupați de 
actuala situație internațională, care 
continuă să fie deosebit de com
plexă. Asistăm, pe de o parte, la 
intensificarea luptei popoarelor îm
potriva politicii imperialiste și co
lonialiste, pentru o politică nouă, 
bazată pe deplină egalitate, de res
pect al suveranității și indepen
denței naționale, de pace și colabo
rare. în același‘timp, în viața .in
ternațională se mențin și chiar se 
agravează stările de conflict și în
cordare, continuă cu 6 intensitate 
fără precedent cursa înarmărilor, 
se amplifică manifestările crizei 
economice mondiale — care a cu
prins practic toate statele. Se ac
centuează tendințele de consolidare 
și reîmpărțire a sferelor de in
fluență. contradicțiile dintre state, 
se măresc decalajele dintre țările 
în curs de dezvoltare și țările dez
voltate. Toate acestea agravează 
instabilitatea economică și politică 
internațională, creează tot mai 
mari pericole la adresa vieții și li
bertății popoarelor, a păcii între
gii lumi.

Problema fundamentală a zilelor 
noastre este aceea a războiului sau 
păcii. în fața tuturor popoarelor, a 
forțelor înaintate de pretutindeni 
stă astăzi imperativul arzător al 
unirii eforturilor pentru oprirea 
agravării încordării internaționale, 
a cursului spre confruntare și 
război, pehtru reluarea și continua
rea politicii de destindere și pace, 
de colaborare și independență. 
(Aplauze).

în acest spirit. România participă 
activ la viața internațională, la so
luționarea marilor probleme de 
care depinde asigurarea păcii și 
colaborării în lumea de azi, Situăm 
ferm pe primul plan al politicii 
noastre externe dezvoltarea priete
niei și colaborării cu toate țările 
socialiste, întărim solidaritatea cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, extindem, în spiri
tul coexistenței pașnice, raporturile 
noastre cu toate țările lumii, fără 

Toastul tovarășului Kim Ir Sen
și trupelor străine aflate în alte 
țări, precum și pentru crearea de 
zone denuclearizate și ale păcii.

Astăzi, partidul și guvernul ro
mân în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu depun eforturi active 
pentrp pacea și securitatea în Eu
ropa, destinderea internațională, 
soluționarea pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase, pentru dezar
mare, pentru dezarmarea nucleară. 
(Aplauze). Noi dăm o înaltă apre
ciere acestor eforturi și sprijinim 
minunatele inițiative de pace pe 
care le-ați formulat dumneavoastră 
ca militant al păcii.

De asemenea, exprimăm profun
da noastră recunoștință pentru 
sprijinul și încurajarea active pe 
care le acordă partidul, guvernul, 
poporul român și personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu luptei 
drepte a poporului nostru de a 
realiza reunificarea independentă 
și pașnică a țării, determinînd re
tragerea trupelor americane și a 
armelor lor nucleare din Coreea 
de sud. (Aplauze).

Stimate tovarășe președinte,
Ca țări socialiste, Coreea și 

România au stabilit raporturi 
strînse de prietenie pe baza prin
cipiilor independenței și ale solida
rității internaționale. Aceste relații 
tradiționale de prietenie și colabo
rare se întăresc pe zi ce trece prin 

deosebire de orinduire socială. 
Așezăm ferm la baza tuturor aces
tor relații principiile deplinei ega
lități în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, al nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Milităm pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a se dezvolta 
liber și independent, potrivit voin
ței și aspirațiilor proprii. (Aplauze).

Acordăm o atențip deosebită si
tuației din Europa, ne pronunțăm 
ferm pentru oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune pe continent, pentru retrage
rea și distrugerea celor existente.

România acționează cu hotărîre 
pentru oprirea — pînă nu este prea 
tirz.iu — a cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rind de 
dezarmare nucleară. în acest sens, 
acordăm o atenție deosebită apro
piatei sesiuni a Organizației Națiu
nilor Unite consacrate dezarmării 
și dorim să facem totul pentru ca 
ea să se desfășoare cu rezultate cit 
mai pozitive, pe măsura așteptări
lor tuturor popoarelor, care doresc 
să se treacă cit mai neîntîrziat la 
acțiuni practice de dezarmare.

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase numai și mimai pe 
calea politică, pașnică, prin trata
tive. Viața arată.că este ușor să se 
înceapă un conflict, dar este mult 
mai greu să i se pună capăt. în 
acest context, considerăm că tre
buie să se intensifice eforturile în 
vederea soluționării globale a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, a 
instaurării unei păci trainice și 
juste în această zonă, prin retra
gerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, soluționarea 
problemei palestiniene și crearea 
unui stat palestinian independent, 
în același spirit, al tratativelor, 
trebuie soluționate toate probleme
le litigioase din Asia, Africa și din 
celelalte regiuni ale lumii. (A- 
plauze).

Considerăm, de asemenea, că tre
buie să se acționeze cu mai multă 
hotărîre in vederea lichidării 
subdezvoltării, a marilor decalaje 
dintre țările sărace și bogate, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să fa

lupta comună împotriva imperia
lismului, pentru victoria cauzei 
păcii, socialismului și comunismu
lui. (Aplauze).

Actualmente, a afirma plenar su
perioritatea orînduirii socialiste de 
către țările socialiste, prin desfă
șurarea în bune condiții a revolu
ției și construcției, și a întări’co
laborarea și solidaritatea între țări
le socialiste constituie un factor 
important pentru dejucarea cam
paniei anticomuniste și antisocia- 
liste a imperialiștilor, destinderea 
stării de tensiune internațională și 
consolidarea păcii în lume.

Strîns unit în jurul Partidului 
Comunist Român în frunte cu dum
neavoastră, poporul frate român, 
apărînd cu fermitate suveranita
tea, a obținut deja mari realizări 
în lupta pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. (Aplauze).

Poporul coreean consideră suc
cesele poporului frate român drept 
succese comune ale țărilor socia
liste și îi urează din inimă să în
registreze și pe viitor progrese tot 
mai mari în drumul său spre un 
viitor luminos transpunînd în viață 
hotărîrile celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Raporturile dintre cele două 
țări, Coreea și România, care se 
bazează pe suveranitate, constituie 

vorizeze progresul mai rapid al tu
turor popoarelor, în primul rînd al 
celor rămase în urmă, să asigure 
accesul lor neîngrădit la cuceririle 
științei și tehnicii moderne, stabi
litatea economică mondială.

Este necesar ca la soluționarea 
marilor și complexelor probleme 
care confruntă omenirea contem
porană să participe, în condiții de 
deplină egalitate, toate statele, fără 
deosebire de mărime sau de orin
duire socială. Un rol deosebit in a- 
ceastă privință trebuie să-l aibă 
țările mici și mijlocii,, țările in 
curs de dezvoltare și țările 
nealiniate — care formează marea 
majoritate a lumii și sînt ne
mijlocit interesate intr-o politică 
de egalitate, de respect al indepen
denței naționale, de colaborare și 
pâre. (Aplauze). 'Apreciem că tre
buie să țreașcă. și pai mult rolul și 
contribuția O.N'.Ui și a altor orga
nisme mondiale la democratizarea 
relațiilor internaționale, la promo
varea colaborării, destinderii și 
păcii. ,

Dragi tovarăși,
Aș dori să remarc cu satisfacție 

buna colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană pe 
plan internațional, faptul că, în 
toate marile probleme ale păcii și 
colaborării din lumea de azi, țările 
și partidele noastre au poziții iden
tice sau foarte apropiate. (Aplauze), 
îmi exprim convingerea că și în 
viitor popoarele noastre vor con
lucra strîns în slujba idealurilor de 
libertate, independență națională și 
progres, de pace și colaborare. 
(Aplauze).

Cu aceste gîndurî doresc să 
toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Kim Ir Sen, și a 
stimatei tovarășe Kim Săng E !

— Pentru prietenia și solidarita
tea dintre popoarele român și co
reean !

— Pentru bunăstarea și fericirea 
poporului coreean prieten, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale le
gitime de unitate națională !

— Pentru pace și colaborare în 
întreaga lume 1

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze îndelungate).

un exemplu pentru relațiile între 
țările socialiste. (Aplauze).

Dat fiind că noi promovăm cu 
toții suveranitatea, încrederea re
ciprocă și sentimentul de prietenie 
frățească între noi sînt deosebit de 
profunde,-iar relațiile de prietenie 
dintre cele două partide, țări și po
poare s-au închegat pe o bază 
trainică. (Aplauze).

Noi constatăm cu înaltă mîndrie 
acest fapt și vom depune și pe 
Viitor toate eforturile pentru a în
tări și dezvolta și mai mult priete
nia și Solidaritatea între cele două 
țări.

Din acest loc unde domină din 
plin sentimentul prieteniei ca ur
mare' a reîntâlnirii cu prietenul 
nostru apropiat, doresc să toastez :

— Pentru prietenia și solidarita
tea veșnică dintre poporul coreean 
și poporul român !

— Pentru prosperitatea și dez
voltarea Republicii Socialiste Româ
nia!

— Pentru unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste și a mișcării co
muniste internaționale !

— în sănătatea și pentru viața 
îndelungată a stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu !

— în sănătatea stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu și a celorlalți oas
peți români, în sănătatea tuturor 
tovarășilor prezenți aici ! (Aplauze 
îndelungate).
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(Urmare din flag. a IlI-a)

în sală răsună aplauze și ovații, ar
tiștii flutură buchete de flori, in timp 
ce această apoteoză a spectacolului 
este dominată de proiecția portrete
lor tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, iar apoi a imaginilor în*

tîlnirii dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două tari — sim
bol al prieteniei și solidarității fră
țești, de nezdruncinat, româno-co- 
reene.

în această atmosferă de înaltă vi
brație sufletească, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, artiștilor 'le este oferit un 
frumos coș 'cu flori.

Răsună din nou aplauze, se aclamă 
pentru prietenia român^-coreeană.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim

Ir Sen salută îndelung miile de parti
cipant!, care ovaționează pe cei doi 
conducători de partid, pentru Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, pentru popoarele 
și țările noastre unite printr-o caldă 
și apropiată prietenie.

PHENIAN 19 (Agerpres). — întreaga presă din R.P.D. Coreeană, 
posturile de radio și televiziune din Phenian consacră ample articole, 
reportaje și comentarii vizitei oficiale de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează in Coreea socialistă.

Sub titlul-urare „Bun venit tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România !", 
scris in limbile coreeană și română, 
ziarul „NODON SINMUN", organ al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
a publicat, in ziua sosirii înalților 
oaspeți români — împreună cu o 
biografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — lin amplu articol re
dacțional. intitulat „Solia de priete
nie a poporului român", în care sint 
evidențiate personalitatea conducăto
rului partidului și statului român, 
contribuția sa prestigioasă la dezvol
tarea prieteniei și colaborării mul
tilaterale româno-coreene, la cauza 
socialismului, păcii și înțelegerii 
internaționale. Articolul, ilustrat 
cu fotografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu, relevă faptul că actuala 
vizită oficială, a treia efectuată în 
R.P.D. Coreeană de conducătorul 
partidului și statului nostru, consti
tuie un eveniment de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea pe o 
treaptă superioară a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare. Ea va contri
bui, în același timp, la întărirea și 
"dezvoltarea solidarității între țările 
socialiste, a relațiilor de prietenie și 
colaborare intre toate popoarele lu
mii care își apără suveranitatea. A- 
ceastă vizită constituie un mare spri
jin și imbold, pentru poporul nostru, 
se subliniază în articol.

înfățișînd succesele obținute de po
porul român în opera de edificare 
socialistă, de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul românesc sub conducerea 
științifică și clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, articolul ci
tează pe președintele Kim Ir Sen 
care declara că „după eliberarea de 
sub jugul fascist, harnicul și 
curajosul popor român, parcurgmd 
într-un timp scurt un drum spre o 
nouă civilizație, a transformat țara 
sa, altădată rămasă în urmă, într-un 
stat socialist independent, suveran și 
prosper".

Toate realizările de prestigiu ale 
României — evidențiază articolul — 
se datpresc muncii creatoare, pline 
de abnegație a poporului român, 
strîns unit în jurul partidului. To
varășul Nicolae Ceaușescu, prin con
tribuția sa deosebită la cauza feri
cirii poporului român, a prosperită
ții și dezvoltării țării, se bucură de 
o înaltă încredere și stimă din partea 
întregului popor român. Partidul și 
guvernul român militează activ pen
tru consolidarea unității dintre ' ță
rile socialiste și a mișcării comunis
te ințernaționale, pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu forțele 
revoluționare antiimperialiste, pe 
baza principiilor egalității și suve
ranității.

Sint bine cunoscute inițiativele șl 
eforturile Partidului Comunist Ro
mân și ale guvernului român pen
tru pace și securitate în Europa — 
se arată în continuare în editorial. 
Rolul activ pe care îl joacă Parti
dul Comunist Român și guvernul ro
mân pe arena internațională și în
deosebi activitatea energică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu fac ca po
ziția internațională a Republicii So
cialiste România să se intărească iot 
mai mult.

Poporul nostru se bucură sincer de 
toate realizările poporului frate ro
mân și-i urează noi succese in în
deplinirea actualului plan cincinal 

înainte de termen; în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Poporul coreean și poporul 
român au legat raporturi de prie
tenie in lupte comună împotriva im
perialismului, pentru apărarea păcii 
și securității în lume, pentru fău
rirea unei societăți socialiste inde
pendente — relevă editorialul, sub
liniind că această prietenie cunoaște 
zi de zi o tot mai mare înflorire, da
torită întîlnirilor istorice care au a- 
vut loc în citeva rînduri între to
varășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Poporul frate român sprijină activ 
lupta poporului coreean pentru con
struirea socialismului și reunificarea 
patriei sale. Partidul, guvernul și po
porul român sprijină întru totul ori
entările partidulu* nostru privind 
reunificarea patriei și proiectul pri
vind crearea Republicii Confederate 
Democrate Koryo, elaborate de

Ample relatări, reportaje 
și comentarii în presa 

din R.P.D. Coreeană

tovarășul Kim Ir Sen — se arată in 
continuare in articol. Poporul nostru 
își exprimă recunoștința față de a- 
ceasta.

Animat de marea bucurie de a avea 
in poporul român un prieten apro
piat al său — se subliniază în în
cheierea articolului — în viitor, ca și 
în trecut, vom depune toate efortu
rile pentru întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu poporul român.

La rindul său, ziarul „MINGIU 
CIOSON", organ al Guverpului R.P.D. 
Coreene, sub tjtlul „Bun venit soliei 
de prietenie a poporului român", 
scris in limbile coreeană și română, 
a publicat în ziua sosirii înalților 
oaspeți români, odată cu biografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
amplu editorial în care se subliniază 
că „vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Coreea socialistă con
stituie un eveniment de importanță 
deosebită, bogat in semnificații, pen
tru ridicarea pe noi trepte, superioa
re, a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre popoarele coreean și 
român".

Totodată — arată ziarul — această 
vizită va marca un nou impuls pen
tru întărirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și solidaritate dintre ță
rile socialiste, dintre toate popoarele 
din lume care militează pentru inde
pendență.

Referindu-se la succesele obținute 
de poporul român în opera de edifi
care socialistă a țării sale, ziarul sub
liniază că „sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România s-a 
transformat astăzi într-o țară socia
listă industrial-agrară, cu o industrie 
modernă și o agricultură dezvoltată. 
In ciuda faptului că lumea de astăzi 
cunoaște efectele negative ale crizei 
economice mondiale — subliniază 
ziarul — poporul român obține, in 
continuare succese deosebite în dez
voltarea socialistă a țării. Aceste suc
cese sint urmarea faptului că po
porul român este strîns unit în jurul 
partidului său, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Subliniind contribuția permanent 

activă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
marilor probleme cu care este con
fruntată lumea contemporană, la în
tărirea unității și solidarității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ziarul 
arată că România își fundamentează 
consecvent întreaga sa politică in
ternațională pe principiile egalității, 
independenței și suveranității între 
toate statele lumii.

Posturile de radio și televiziune 
din capitala R.P.D. Coreene au 
transmis, de asemenea, în ziua sosi
rii înalților soli ai poporului român 
ample emisiuni consacrate personali
tății conducătorului partidului și 
statului român, prieteniei româno- 
coreene, contribuției boii intilniri la 
nivel înalt de la Phenian la dezvol
tarea relațiilor reciproce, la cauza 
păcii și securi tății în .lume.

în a doua zi a prezenței înalților 
oaspeți la Phenian, ziarele din capi
tala R.P.D. Coreene au consacrat mai 
multe pagini acestui eveniment. Pe 
primele trei pagini, foarte bogat ilus
trate, < ziarul „Nodon Sinmun" pu-' 
blică imagini semnificative despre 
principalele momente ale zilei pre
cedente : ceremonia sosirii de la ae
roportul central, entuziastele mani
festații de stimă și prietenie la adre
sa inaltllor soli ai poporului român 
de-a lungul întregului traseu stră
bătut de coloana oficială de mașini, 
solemnitatea înmînării președintelui 
Nicolae Ceaușescu a sculpturii sim
bolice a prieteniei româno-coreene. 
în deschiderea primei sale pagini, 
organul C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea publică pe o întreagă coloană 
urarea : „Trăiască prietenia și solida
ritatea frățească, de nezdruncinat, 
dintre poporul coreean și poporul ro
mân", iar ca subtitluri : „Zeci de mii 
de locuitori ai orașului Phenian sa
lută călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu" ; „Un drum așternut cu 
flori ale prieteniei și solidarității" ; 
„Prietenia și solidaritatea dintre po
porul coreean și poporul român vor 
fi veșnice".

Ziarul „Mingiu Cioson" consacră în 
aceeași zi primele trei pagini, foarte 
bogat ilustrate, vizitei înalților oas
peți români. „$ub cupola unui arc 
triumfal București—Phenian — acla
mații pentru inalții oaspeți români", 
este unul din principalele titluri date 
relatărilor asupra impresionantelor 
manifestații de prietenie șl prețuire 
făcute de populația Phenianului pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu.

De asemenea, posturile de televi
ziune au transmis un amplu repor
taj consacrat sosirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la Phenian.

Ziarele „Nodon Sinmun" șl „Min
giu Cioson" care au apărut luni con
sacră primele două pagini, bogat ilus
trate, evenimentelor pline de sem
nificație ale vizitei din ziua prece
dentă : înminarea ordinului „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
I, cu eșarfă, de către președintele 
Nicolae Ceaușescu președintelui Kim 
Ir Sen și cuvintările rostite cu acest 
prilej de cei doi conducători, înce
perea convorbirilor oficiale româno- 
coreene. Ziarele publică, de aseme
nea, informații ample despre recep
ția oferită de către președintele Kim 
Ir Sen in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și textele 
integrale ale toasturilor rostite cu a- 
cest prilej.

Posturile de radio și televiziune au 
informat, in emisiuni succesive, des
pre diferitele momente ale vizitei.' 
Televiziunea din Phenian a transmis 
bogate emisiuni consacrate acestui 
eveniment de mare importantă în 
cronica relațiilor de prietenie și so
lidaritate militantă româno-coreene.

Fiecare oră bună de lucru să fie folosită din plin pentru

ÎNSAMÎNTARILOR
IAȘI: Lucrările au fost reluate

cu intensitate sporită

ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A
JUDEȚUL CONSTANTA RAPORTEAZĂ 

ÎNCHEIEREA ÎNSĂMlNȚĂRn PORUMBULUI 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Conșticnți de marile răspunderi ce 
ne revin pentru continua perfecțio
nare și organizare a activității din 
agricultură in vederea», infăptulrii 
exemplare a sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea al partidului, din lucrările recen
tei plenare a Comitetului Central al 
P.C.R., mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii din agricultura județului 
Constanța, sub conducerea perma
nentă a organelor și organizațiilor de 
partid, și-au intensificat eforturile 
pentru ca lucrările din primăvara 
acestui an să fie realizate in timpi 
optimi și la indici calitativi superiori.

Mobilizați de indemnurile și indi
cațiile dumneavoastră, de grija per
manentă pe care o acordați dezvol
tării pe toate planurile a agricultu

rii, lucrătorii ogoarelor, folosind fle
care oră bună de lucru, toate utila
jele din dotare, organizind mai bine 
activitatea din cimp, au insămințat 
120 000 de hectare cu ovăz, mazăre, 
in, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
plante de nutreț și altele.

Raportăm conducerii superioare de 
partid, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, valo- 
rificind la întreaga capacitate și cu 
maximum de eficiență baza tehnico- 
materială și forța umană de care 
dispunem, am incheiat Ia 19 aprilie 
insămințarea porumbului pentru 
consum pe cele 130 000 de hectare.

In prezent, toate forțele sint imobi
lizate pentru executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor specifice aces
tei perioade, acordind o atenție deo
sebită organizării și aplicării udări
lor, plantării in cimp a legumelor, 
asigurării condițiilor pentru produ

cerea semințelor, recoltării culturi
lor de masă verde pentru furaje, er- 
bicidării, combaterii dăunătorilor, 
altor lucrări in vii și livezi. Starea 
culturilor de orz și griu este bună, 
răsărirea și vegetația culturilor de 
primăvară sint corespunzătoare și dau 
garanția indeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că și în 
continuare comitetul județean de 
partid, oamenii muncii din agricultu
ra județului vor acționa cu toată 
energia și hotărirea pentru întărirea 
răspunderii și exigenței comuniste, a 
spiritului de ordine și disciplină la 
toate nivelurile in vederea sporirii 
continue a contribuției județului 
nostru la constituirea fondului cen
tralizat de produse agroalimentare al 
statului, la înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare.

COMITETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

După încheierea însămînțării ovă
zului pe 150 hectare, a mazării pe 
1 700 hectare, a inului pentru ulei pe 
3 000 hectare, a plantelor medicinale 
și aromate pe 2 200 hectare, a carto
filor de vară și de toamnă pe 4100 
hectare, a sfeclei de zahăr pe 10 400 
hectare și a florii-soarelui pe 8 000 
hectare, mecanizatorii, cooperatorii 
și ceilalți lucrători ai ogoarelor din 
județul Iași au pornit cu toate for
țele la semănatul celor 60 000 hectare 
cu porumb. Cu toate că în ultima 
vreme a plouat mai multe zile la 
rînd, în toate unitățile agricole s-a 
urmărit îndeaproape depistarea por
țiunilor zvîntate pe care s-au efec
tuat neîntîrziat lucrările de pregătire 
a terenului și semănatul. Astfel s-a 
reușit ca pină luni, 19 aprilie, să se 
pregătească o suprafață de 20 000 hec

MEHEDINȚI: Au terminat semănatul
22 de

Cu toate că timp de aproape patru 
zile în zona Mehedințiului a plouat 
și pe mari suprafețe de teren a apă
rut excesul de umiditate, lucrătorii 
ogoarelor își intensifică și mai mult 
eforturile pentru a încheia cît mai 
grabnic semănatul porumbului. în- 

tare și să se însămînțeze peste 2 000 
hectare. Luni, ploile s-au oprit și. ca 
urmare,-semănatul s-a reluat în spe
cial în unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Popricani, Rădu- 
căneni, Holboca, Belcești, unde s-au 
găsit suprafețe mai' mari zvîntate. 
„Specialiștii unităților, ajutați de 
specialiștii trimiși de la județ, se află 
de dimineață și pină seara în cimp, 
unde urmăresc zvîntarea terenului 
și executarea calitativă a lucrărilor 
— ne-a informat inginerul Vasile 
Axinte, directorul general al direcției 
agricole județene. Aplicînd pe larg 
și măsurile de întrajutorare între 
unitățile fruntașe și cele rămase in 
urmă, ne străduim ca în 6—1 zile să 
încheiem semănatul porumbului". 
(Manole Corcaci, corespondentul 
„Scînteil").

unități
trucit începind de duminică vremea 
s-a ameliorat, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
că forțele mecanice să fie concentra
te cu deosebire pe acele sole pe care 
se poate lucra cu randament sporit. 
S-ă reușit astfel ca In cursul zilei de 

duminică, printr-o bună organizare, 
chiar în condiții anevoioase, să se 
însămînțeze pe județ 1 499 ha cu po
rumb, 198 ha cu soia, 300 ba cu fura
je și alte culturi. Analizîndu-se mer
sul lucrărilor, a rezultat că acolo unde 
s-a acționat cu toată răspunderea, 
unde s-au folosit din plin incă de la 
începutul timpului favorabil și mași
nile, s-a reușit să se însămînțeze cea* 
mai mare parte din suprafețele re
partizate culturii porumbului. De 
exemplu, în consiliul unic Gruia, 
pină ieri, 19 aprilie, au fost însămin- 
țate aproape 4 100 ha cu porumb din 
cele 4 573 ha’ planificate. Suprafețe 
însemnate s-au realizat și în consi
liile unice Gogoșu — 2 560 ha. Obir- 
șia de Cimp — 2 586 ha, Recea — 
2 110 ha. Strehaia — 1 140 ha. Simian
— 1050, ha, Vînju Mare — 1 349 ha. 
Oferim un exemplu care dovedește 
că odată cu îmbunătățirea vremii vi
teza zilnică de lucru la semănat poa-

TELEORMAN: Pe
Odată cu ameliorarea vremii, pe 

măsură ce terenul s-a zvîntati în 
multe unități agricole s-a reluat se
mănatul porumbului, soiei, fasolei, 
ricinului, cînepii și furajelor. Că este 
posibil, chiar și în condiții mai deo
sebite, să fie intensificat ritmul la 
semănat o demonstrează experiența 
mecanizatorilor, cooperatorilor și spe
cialiștilor din consiliul agroindustrial 
Crîngeni. Un bilanț la zi arată că 
din 3 126 ha cu porumb au mai rămas 
de însămînțat 230 ha ; la ricin din 
1 000 ha — 470 ; la fasole din 600 ha
— 120, la soia din 700 ha — 240. Re
zultatele de pină acum atestă faptul 
că cele 230 tractoare, urmate de uti
lajele necesare, au fost folosite la 
potențialul maxim. Nu-i mai puțin 
adevărat că — așa cum ne spunea 
directorul S.M.A. Crîngeni, inginerul 
Ion Gogoașe — s-a muncit și încă se 
muncește, zi și noapte, circa 50 com-

te fi nu numai realizată, dar și sub
stanțial depășită. „Practic, noi mai 
avem o zi bună de lucru și ter
minăm semănatul porumbului pe 
cele 268 ha prevăzute în plan — ne 
spunea Costel Simionescu, inginerul- 
șef al cooperativei agricole din Si
mian. Cu toate că timpul a fost , 
schimbător, atunci cind am putut lu
cra din plin am realizat și 24 ha pe 
semănătoare zilnic".

Din datele centralizate reținem că 
pină ieri seara, pe județ s-au insă- 
mințat peste 21000 ha cu porumb, 
în 22 de unități a fost încheiată a- 
ceastă lucrare pe toate suprafețele 
prevăzute. O mare concentrare de 

-forțe, un ritm susținut se remarcă 
începînd din această zi mai ales in 
unitățile de pe raza consiliilor unice 
Broșteni, Devesel. Bîcleș. Prunișor și 
Bălăcită, unde, din cauza excesului 
de umiditate, pe mari suprafețe lu
crarea este intirziată. (Vlrgiltu Tă
tarii, corespondentul „Scinteii").

ultimele suprafețe
binieri fiind folosiți după Înnoptat 
la pregătirea terenului. Bine și cu 
răspundere lucrează și mecanizatorii 
și specialiștii din cooperativele agri
cole „Scinteia", Călmățuiu, Cringeni, 
Balta Sărată, Băcălești, Călmățuiu 
de Sus.

Pe ansamblul județului, semăna
tul porumbului se apropie de sfirșit. 
Din cele 109 000 ha destinate acestei 
culturi, pină ieri s-au insămințat 
93 000 ha. Au încheiat această lucrare 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Pidtra și Drăcșenei. pe 
ultimele suprafețe lucrindu-se la 
Blejești, Tătărăștii de Jos. Zimnicea, 
Roșiori, Dobrotești, Furculești. Există 
teren pregătit pentru o zi de lucru 
la semănat, ceea ce va face cu pu
tință ca in cel mai scurt timp să se 
încheie însămînțatul porumbului. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scin
teii"). .
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Duminică s-a încheiat în Capitală

„STAFE1A PĂCII", AHA MANIKSIAlf A TINEREIULUI SPORTIV 
DIN TARA MSIiA III FAVOAREA PĂCII $1 DEZARMĂRII

I J «

La București a avut loc duminică, 
18 aprilie, festivitatea sosirii „Ștafe
tei- Păcii", acțiune ce exprimă ade
ziunea tineretului patriei, a întregu
lui popor față de strălucitele iniția
tive de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

Republicii Socialiste România, ale 
României socialiste.

într-o atmosferă de vibrant pa
triotism, de deplină angajare și en
tuziasm tineresc, sportivii prezenți 
duminică pe Stadionul tineretului au 
adoptat textul unei telegrame adre

sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, precum și 
Apelul de pace adresat de sportivii 
români participanți la „Ștafeta Păcii" 
sportivilor din întreaga lume.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Noi, participant!! la „Ștafeta Păcii", tineri sportivi 

veniți din diferite colțuri ale țării, exprimăm, in nu
mele întregului tineret sportiv, al tuturor celor ce ac
tivează in mișcarea noastră sportivă, deplina noastră 
adeziune față de valoroasele dumneavoastră acțiuni și 
inițiative luate in slujba păcii, destinderii șl ințele- 
gerii intre popoarele lumii.

Activitatea neobosită pe care o desfășurați pentru 
apărarea celor mai scumpe idealuri ale omenirii con
stituie pentru noi toți îndemnul suprem de a ne uni 
toate forțele alături de întregul tineret, de intregul po
por al României socialiste in lupta pentru pace, secu
ritate și cooperare.

In conștiința noastră și-au găsit o profundă rezo
nanță prețioasele dumneavoastră indicații și chemări 
formulate recent in Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive și in cuvintarea la adunarea 
solemnă consacrată aniversării a 60 de ani de Ia crea
rea U.T.C. și a 25 de ani de la înființarea U.AS.C.R.

Am simțit incă o dată, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dragostea părintească pe care dum
neavoastră o manifestați consecvent față de tinăra ge
nerație din România, față de sportivii țării și față de 
realizările lor.

Ați transmis prin Mesajul dumneavoastră tuturor 
sportivilor pairiei îndemnul de a-și face un titlu de

cinste din a milita permanent pentru pace, securitate, 
cooperare și ințclegcre deplină in întreaga lume.

Facem parte din generația care nu a cunoscut oro
rile războaielor. Ne-am născut, trăim, muncim, ac
ționăm in mișcarea sportivă, in climatul nou pe care 
partidul și statul ni l-au creat, pe tărimul unei patrii 

' socialiste, care an de an a obținut noi succese în 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și 
inalntarea spre comunism.

Tineretul sportiv al României iși exprimă dorința de 
a trăi și munci in pace și ințelegere, de a-și uni for
țele cu tineretul sportiv din lumea întreagă, pentru 
a da glas voinței unanime de a lupta împotriva înar
mării și în primul rind a celei nucleare, pentru tre
cerea la măsuri eficiente de dezarmare, pentru secu
ritate și pace pe planeta noastră.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru 
a ne angaja eu maturitate și patriotism inflăcărat, 
alături de toate forțele progresiste, în lupta neobosită 
pentru apărarea cuceririlor omenirii, pentru apărarea 
independenței și libertății, pentru pacea și fericirea 
popoarelor.

ADUNAREA SPORTIVILOR DIN BUCUREȘTI 
CU PRILEJUL PRIMIRII „ȘTAFETEI PĂCII"

18 aprilie'1982

APELUL DE PACE
adresat de sportivii români participant la „Ștafeta Păcii" sportivilor din întreaga lume

Noi, sportivii din Republica Socia
listă România, participant! la „Șta
feta Păcii", care a străbătut toate 
județele țării, exprimind sentimen
tele și voința unanimă ale tineretului 
sportiv din patria noastră, adresăm 
un fierbinte apel sportivilor din în
treaga lume de a acționa pentru a- 
pârarea bunului cel mai de preț al 
omenirii — pacea !

Asemenea tuturor popoarelor lu
mii, sportivii români sînt profund 
îngrijorați de proporțiile pe care 
le-au luat în ultimul timp cheltuie
lile pentru Înarmare, de deterio
rarea situației internaționale, de 
creșterea fără precedent a arsenale
lor militare cu arme de distrugere 
în masă capabile să nimicească în
treaga omenire.

Iată de ce. In fața gravului pericol 
de distrugere totală care amenință 
omenirea, noi, sportivii șl toți cei 
care activează în mișcarea sportivă 
românească., acționind în spiritul po
liticii de pace a României so
cialiste, elaborată de președintele 
său, Nicolae Ceaușescu. eminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
luptător neobosit pentru pace și in
țelegere intre popoare, adresăm 
sportivilor din Întreaga lume în
demnul de a acționa cu vigoare 
acum, cit nu este prea tîrziu, cit nu 
au început incă să cadă bombele ni
micitoare, pentru a împiedica un 
nou război mondial și a asigura pa
cea in Europa și în Întreaga lume.

Sportivii României socialiste con

sideră că oprirea cursei Înarmărilor, 
trecerea la măsuri eficiente și ener
gice de dezarmare și. cu precădere, 
de dezarmare nucleară, reprezintă 
singura alternativă de a Împiedica 
un război nuclear nimicitor.

Noi, cei ce iubim sportul, această 
nobilă activitate dătătoare de vi
goare, sănătate, frumusețe fizică si 
morală, iubim deopotrivă pacea, 
condiție fundamentală pentru o via
ță fără coșmaruri și amenințări, 
pentru un viitor fericit al întregii 
omeniri.

Sportivi din lumea întreagă.
Noi, reprezentanții sportivilor din 

Republica Socialistă România, vă a- 
dresăm chemarea de a milita cu 
toată energia în deplină unitate :

— pentru încetarea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri concrete 
și efective ds dezarmare !

— pentru oprirea amplasării si 
desfășurării In Europa a rachetelor 
cu rază medie de acțiune !

— pentru- interzicerea și scoaterea 
în afara legii a armelor nucleare, a 
tuturor armelor de exterminare în
masă !

— pentru a spune un NU hotărit 
bombei cu neutroni !

— pentru reducerea cheltuielilor 
militare și utilizarea sumelor econo
misite în scopul dezvoltării econo- 
mico-sociale, pentru asigurarea

APELUL A FOST ADOPTAT DE ADUNAREA SPORTIVILOR DIN BUCUREȘTI 
CU PRILEJUL PRIMIRII „ȘTAFETEI PĂCII", CARE A STRĂBĂTUT ÎNTREAGA ȚARĂ 
18 aprilie 1982

drepturilor tinerilor la muncă, e- 
ducație, formare profesională, cultu
rală și sportivă I

— pentru utilizarea cuceririlor 
științei și tehnologiei moderne 
numai în scbpuri pașnice, pentru 
prosperitatea și bunăstarea oameni
lor !

Noi, sportivii români, sîntem con
vinși că — în pofida situației inter
naționale complexe, a pericolelor 
grave care amenință viața și munca 
pașnică a popoarelor —r acțiunile u- 
nite ale sportivilor de pretutindeni, 
în deplină solidaritate, pot contribui 
eficient la salvarea păcii, la asigu
rarea dreptului fundamental al oa
menilor la viață și existentă liberă 
și demnă.

Viitorul fiind al nostru, să luptăm 
în strinsă. unitate pentru oprirea 
încordării, pentru destindere, pentru 
o viață fericită, pentru pace !

Să spunem deci un NU răspicat 
pregătirilor de război ! Să spunem 
un DA hotărit păcii, nobilelor idei 
ale înțelegerii, respectului reciproc 
și colaborării pașnice dintre națiuni, 
spiritului de solidaritate și de con
lucrară dintre tinerii de pretutin
deni, contribuind astfel activ, alături 
de toți tinerii lumii, de toate po
poarele, la cauza generală a destin
derii, securității și păcii în întreaga 
lume, la apărarea vieții pe pămînt !

cinema
■ Inghițltorul de săbii : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (55 49 45) — 9:
11.13; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
D Orgolii 1 VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, STUDIO (59 53 15) — 10: 12.30: 
15; 17; 19.
H Semnul șarpelui : TIMPURI NOI 

’ (15 8110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
B Destinația Mahmudia : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.15; 13,30; 15.43: 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 15,30; 17,30: 
19,30.
■ Bietul loanide: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 1J; 19,
■ Angela merge mal departe : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15. '
B Grăbește-te încet: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17.30; 19,30.
D Orchestra fără nume : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
■ In spațiu : PATRIA (11 86 25) — 9: 
11,30; 14; 17; 19,30, FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (54 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15,
a Atenție la pana de vultur : SALA 
MICA A PALATULUI — 10; 12,30;
15; 17,15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11J5; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
B Cununa Petriel: BUZEȘTI (50 43 38)
— 18,15; 20.
B Bărbații : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 16; 18; 20.
B Amintiri : FERENTARI (80 49 85)
— 15.30; 17,30: 19,30.
B Milioanele lui Fairfax : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Secerișul verde: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Moscova nu crede in lacrimi t 
POPULAR (35 15 17) — 16; 19.
B Voiam să fiu prima : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16: 18; 20.
B Cinci pentru infern t LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11.15; 13.30; 15,45: 
18; 20, FEROVIAR (50 31 40) — 9;
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
B 101 dalmațieni — 9; 10.45; 12,30: 16; 
Sindbad marinarul —• 14,15; 17,45; 
19.30 : DOINA (16 35 38).
B Omul puma : GHIVITA (17 08 58)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 
(213186) — 9: 11.15; 13.30; 13,45; 18; 
20,15.
K Actorul șl sălbaticii : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 12; 16; 19.

B Comoara din lacul de argint : 
LIRA (317171) — 10; 12; 15.30; 18; 20. 
19 Vocile : COTROCENI (49 48 48) — 
15.30: 18; 20.
B Școala curajului (III) : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15.30; 17,45;
20.
B Tess : GLORIA (47 46 75) — 9;
12,30; 16; 19,30, FLAMURA (65 77 12)
— 9; 12; 16; 19.15.
B Lanțul amintirilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
B Emigrantul : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Cobra se întoarce : MUNCA (9; 
11,15: 13,30; 15,45; 17,45; 20.
B Cei șapte fantastici : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 13.45; 18; 
20,15.
B Toate mi se intimplă numai mie : 
FLACARA (20 33 40) — 14; 16; 18; 20.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 81, 

22 și 23 aprilie. în tară : Vreme rece 
și In general instabilă, îndeosebi în pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse 
însoțite de descărcări electrice. Izolat, 
în regiunile nordice, precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vînt slab pînă la moderat, cu unele 
.intensificări îndeosebi la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, cele maxime 
între 8 și 18 gradeț local mai ridicate 
spre sfîrșitul intervalului. Izolat, în 
nordul și vestul țării, condiții de bru
mă. (Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu) .

teatre
B Teatru! Național (sala mică, 
14 71 71) : Cavoul de familie — 19,30, 
(sala Atelier) : Gimnastica sentimen
tală — 19.
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, la Muzeul de artă) : Recital 
Dan lordăchescu —. bariton, Marieta 
Leonte — pian — 18, .(Ateneul Ro
mân) : Integrala creației Iul Beetho
ven de la op. 1 la op. 135 — 19,30.
B Radlotelevizlunea Română (str. 
Nuferilor, 14 68 00) : Concert susținut 
de Orchestra de studio și corul de 
copii al Radlotelevlzlunii. Dirijor : 
Ludovic Baci. Dirijorul corului : 
Elena Vicică — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Aida — 
18.
B Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gln-Rummy — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) ; Tartuffe — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mt- 
rilala — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 53 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30,
(sala Studio) : Omul care face mi
nuni — 19.
B Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bâtrină — 19,30.
B Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30, (sala Victoria, 50 58 65): 
Belmondo al II-lea — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La ftntina dorului — 19.
B Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 17.30.
B Circul București : Spectacolul 
„Circul Mare din Moscova" — 19,30.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul clnd părăsesc frumoasa dumneavoastră capitală, după o 
nouă escală pe drumul de întoarcere în patrie, sînt deosebit de fericit să vă 
reînnoiesc salutările mele călduroase și mulțumirile sincere pentru primirea 
deosebit de atentă și cordială care mi-a fost rezervată. Rămîn încredințat 
că, în perioada ce urmează, cooperarea mauritano-română se va intări.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, urările mele de fericire și prospe
ritate pentru dumneavoastră, precum și pentru guvernul și poporul român 
prieten.

Lt colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională 

al Republicii Islamice Mauritania,
Șef al statului

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, luni di
mineață, pe Aime Emmanuel Yoka, 
ministru delegat la Președinția Re
publicii Populare Congo, însărcinat 
cu cooperarea, conducătorul părții 
congoleze la lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-congoleze de 
cooperare economică și tehnică, 
desfășurate la București.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
cald mesaj prietenesc împreună cu 
cele mai bune urări din partea co
lonelului Denis Sassou-Nguesso, 
președintele Republicii Populare 
Congo, șeful statului, președintele 
Consiliului de Miniștri.

★
La București s-au încheiat, luni 

după-amiază, lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-congoleze de 
cooperare economică și tehnică. Por
nind de la rezultatele pozitive obți
nute pînă în prezent în raporturile 
economice bilaterale, cele două de
legații au analizat posibilitățile adin- 
cirii și diversificării cooperării pe 
multiple planuri, precum și dez
voltării schimburilor de mărfuri ro
mâno-congoleze.

în încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți în comisie, Marin 
Capisizu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, și Aime Emma
nuel Yoka, ministru delegat la Pre
ședinția Republicii, Însărcinat cu 
cooperarea, au semnat protocolul se
siunii, care prevede noi acțiuni și

Mulțumind, primul ministru al 
guvernului român a rugat să se trans
mită, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un salut prietenesc și 
cele mai bune urări președintelui 
Denis Sassou-Nguesso.

în cadrul' întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între România și R.P. Congo, ex- 
primîndu-se convingerea că aceste 
raporturi se vor adinei și diversifi
ca in continuare, în interesul ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni.

A participat Marin Capisizu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, președintele părții române In co
misia mixtă.

A fost de față Laurent Mann, am
basadorul R.P. Congo la București.

♦
căi menite să conducă la dezvoltarea 
în continuare a cooperării economice 
dintre România și R. P. Congo, în
deosebi in domeniile agricol, fores
tier, industriei ușoare și miniere, a- 
cordarea de asistentă tehnică in sec
toare de interes comun. Totodată, au ' 
fost convenite măsuri concrete pen
tru lărgirea schimburilor comerciale 
bilaterale.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația congoleză a mai avut în
trevederi la conducerile Ministeru
lui Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, Ministerului Mi
nelor, Ministerului Geologiei și Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini. De asemenea, a vizitat o- 
biective industriale și soclal-cultura- 
le din Capitală și din municipiul 
Brașov.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale 

a Republicii Zimbabwe
Luni după-amiază, cu prilejul Zilei 

naționale a Republicii Zimbabwe — 
cea de-a doua aniversare a procla
mării independentei de stat, am
basada acestei țări la București a 
oferit o recepție în saloanele restau
rantului „Athânăe Palace".

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Ion Teșu, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare. Ion Lăză- 
rescu, ministrul minelor. Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion M. Nicolae. prim 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general locotenent Victor Stăn- 
culescu. adjunct al ministrului apă
rării naționale, general locotenent 
Marin Dragnea, președintele Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, adjunct al ministrului 
turismului. Marian Răduț, secretar 
de stat la Ministerul Geologiei, mem
bri ai conducerii altor ministere, re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai unor organi
zații de masă și obștești, ai altor 
instituții centrale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.
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Locotenent colonel Mohamed Khouna Ould Haidalla, 
șef al statului mauritanez, 

a făcut o escală la București
Locotenent colonel Mohamed 

Khouna Ould Haidalla, președintele 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională al Republicii Islamice Mauri
tania, șef al statului, a făcut, du
minică, o escală la București.

Șeful statului mauritanez a fost 
însoțit de maior Ahmed Ould Minnih, 
ministrul afacerilor externe și coo
perării, căpitan Mohamed Mahmoud 
Ould Deh, ministrul comerțului și 
industriei, Mahjoub Ould Boye, mi
nistrul hidraulicii și urbanismului.

Pe aeroportul Otopeni, locotenent 
colonel Mohamed Khouna Ould Hai
dalla a fost salutat de tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Dumitru Bejan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Marin Capisizu, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. set al Departamentului in
dustriei alimentare, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul Mauritaniei In România, 
Mohameden Ould Ahmedou Salem, 
și însărcinatul cu afaceri, ad-interim 
al R.P.D. Coreene la București, Li 
Ha Zun.

Președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională al Republicii Is
lamice Mauritania a făcut o scurtă 
vizită tn Capitală.

în onoarea oaspeților mauritanez! 
a fost oferit un dineu.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă, cordială, 
prietenească, s-a toastat în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a președintelui 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională al Republicii Islamice Mau
ritania, șef al statului, lt. colonel 
Mohamed Khouna Ould Haidalla, 
penthi adincirea raporturilor de 
prietenie și colabosare dintre cele 
două țări și popoare, pentru pace și 
progres In lume.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața, Dumitru Bejan, 

ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, a avut 
convorbiri cu o delegație condusă de 
ministrul comerțului și industriei al 
Republicii Islamice Mauritania, că
pitan Mohamed Mahmoud Ould Deh, 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a fost de față Mo
hameden Ould Ahmedou Salem, am
basadorul Mauritaniei la București.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Dumitru Aninoiu a fost numit in ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in Republica Franceză, 
tn locul tovarășului Corneliu Mănes- 
cu. rechemat in centrala Ministeru
lui Afacerilor Externe.

★
• Tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, a primit, luni, pe 
John George Manyowe, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Zimbabwe In Republi
ca Socialistă România, în vederea 
apropiatei prezentări a scrisorilor de 
acreditare,

+
La Palatul sporturilor și culturii 

din București s-a deschis, luni, o ex
poziție de medicamente din Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, organizată 
de întreprinderea de comerț exterior 
„Chemapol" Praga.

Au participat Vladimir Vaclavik, 
însărcinat a.i. al R.S, Cehoslovace la 
București, membri ai ambasadei, ai 
Agenției economice cehoslovace, nu
meroși specialiști. (Agerpres)

tv

Tovarășul Santiago Carrillo 
a făcut o escală la București

Duminică după-amiază, tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, a 
făcut o escală la București, in drum 
spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, la sosire și 
la plecare, oaspetele a fost salutat de

tovarășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A fost prezent însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R.P.D. Coreene 
la București, Li Ha Zun.

PROGRAMUL 1
11,08 Telex
11,05 o profesiune pentru viitor. Tinerii 

șl zootehnia
11.30 Homan foileton „La barraca" — 

episodul 6
12.10 Cadran mondial
12,35 Pentru curtea șl grădina dv
12.40 Ritm șl melodie
16,00 Telex
16,05 Viața școli!
16.25 Noi tn anul 2000
16,45 Clubul tineretului’
17.25 Forum politico-ideologic
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal Q Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20.30 Actualitatea economică
20.40 Melodii populare
20.50 Teatru TV : „Eu stat tatăl copii

lor" de Angela Bocancea. Premie
ră TV

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal B Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării

20,30 Salonul TV al artelor plastice
21.10 Mic dicționar de operă șl balet. 

Litera B
32.20 Telejurnal
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Actualitatea la fotbal
In sferturile de finala ale „Cupei României" : 

F.C. Corvinul — Dinamo și F.C. Argeș — Rapid...
Luni a avut loc tragerea la sorți 

pentru stabilirea meciurilor sferturi
lor de finală ale popularei competiții 
de fotbal „Cupa României", care se 
desfășoară sub egida „Daciadei". In- 
tilnirile, programate la 26 mai, vor 
avea loc pe terenuri neutre, de la 
ora 17, după cum urmează : Gloria 
Bistrița — Minerul Certej ; F.C. Cor
vinul — Dinamo ; Chimia Rm. Vilcea
— F.C. Baia Mare și F.C, Argeș — 
Rapid București.

Semifinalele competiției se vor 
disputa la 16 iunie, iar finala patru 
zile mai tirziu.

★
Miercuri, 21 aprilie, se vor disputa 

meciurile retur din semifinalele com
petițiilor europene intercluburi de 
fotbal. Iată programul jocurilor (in 
paranteze sint trecute rezultatele În
registrate in tur) : „Cupa campioni
lor europeni" : R.S.C. Ânderlecht — 
Aston Villa (0—1) ; Bayem Miinchen
— Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia (3—4) ; „Cupa cupelor" : F. C. 
Barcelona — Tottenham (1—1) ; Stan
dard Liege — Dinamo Tbilisi (1—0) ;

„Cupa U.E.F.A" : I.F.K. Goteborg — 
F.C. Kaiserslautern (1—1) ; S.V. 
Hamburg — Radnicki Niș (1—2).

★
în prima manșă a finalei campio

natului de fotbal al Braziliei, desfă
șurată pe stadionul „Marocana" din 
Rio de Janeiro, in prezența a peste 
150 000 de spectatori, echipele Fla- 
mengo și Gremio Porto Alegre au 
terminat la egalitate : 1—1.

în cîteva
• în Intilnlrea de natație ce se 

desfășoară in orașul Tolbuhin, intre 
echipele de juniori ale României și 
Bulgariei, inotătoarea româncă Anca 
Pătrășcoiu a cîștigat patru probe 1 
100 m liber cu 1’00” ; 1Q0 m spate — 
l’03”3/10 ; 400 m mixt — 4’59”4/10 șl 
200 m spate — 2’I7”8/10.

în concursul masculin dintre spor
tivii români s-au evidențiat Cristian 
Ponta, învingător în probele de 200 m 
mixt — 2’14”5/10 și 200 m fluture — 
2’11”8/1O, și Laurențiu Tache, clasat 
pe primul loc in proba de 200 m spa
te, cu timpul de 2’10”9/10.

Campionatele europene de lupte greco-romane
Aseară la Vama, tn cadrul Cam

pionatelor europene de lupte greco- 
romane, au fost atribuite primele 
medalii, printre laureați numărin- 
du-se și doi sportivi români. Cea 
mai bună comportare a avut-o Ște
fan Negrișan, de la clubul Steaua, 
care s-a clasat pe locul doi la cate
goria 68 kg și a cucerit medalia de 
argint, realizînd cea mal valoroasă 
performantă a sa la marile compe
tiții. Originar din Constanța, Ștefan 
Negrișan este in vlrstă de 24 de ani. 
Locul 1 la categoria 68 kg a fost, ob
ținut de sovieticul Ermilov.

în limitele categoriei 82 kg, luplă-

rînduri
• La Gera (R. D. Germană) s-a 

desfășurat un puternic turneu de Judo 
pentru juniori, cu participarea unor 
sportivi din Bulgaria. Cehoslovacia. 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Tinerii judocani din țara 
noastră prezenți la această competi
ție au avut o comportare meritorie, 
urcind de 4 ori pe podium. Petrii 
Anițoaie (categ. 83 kg) și Gabriel 
Burlău (categ. plus 83 kg) s-au cla
sat pe primul loc, Mihai Țirlea (ca
teg. 57 kg) a obținut locul 2. iar 
Adrian Clinei s-a situat pe locul al 
treilea.

torul român Ion Droica și-a adjude
cat medalia de bronz in urma victo
riei obținute în fața iugoslavului 
Petkovlci. Titlul de campion la a- 
ceastă categorie a revenit concuren
tului sovietic Janimov, iar pe locul 
doi s-a clasat polonezul Mălină.

La categoria 48 kg a cîștigat Anikin 
(U.R.S.S.), la categoria 57 kg primul 
loc a fost ocupat de bulgarul Balov 
(Nicolae Zamfir s-a situat pe locul 
4), iar la categoria 100 kg a deven't 
campion bulgarul Dimitrov (Vasile 
Andrei a ocupat locul 4).

Astăzi se desemnează campionii la 
categoriile 52 kg, 62 kg, 74 kg, 90 kg 
și peste 100 kg. f

Campionatele europene 
de tenis de masă

în competiția feminină a Campio
natelor europene de tenis de masă 
ce se desfășoară la Budapesta, echi
pa României a obținut a patra vic
torie consecutivă, învingînd cu 3—0 
formația Franței. Rezultate tehnice : 
Eva Ferenczi — Thiriet 2—1 ; Olga 
Nemes — Daviaud 2-0 ; Ferenczi, 
Nemes — Bergeret, Monteux 2—0.

în urma acestui succes, sportivele 
românce și-au asigurat calificarea »n 
turneul final.
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Dune de nisip 
roditoare

Există In Delta Dunării, mai I 
ales in zona localității Sfintu 
Gheorghe, suprafețe întinse a- I 
coperite cu dune de nisip. Dune I 
pe care nu crește nici un fel de 
vegetație. Specialiști din cadrul • 
Trustului horticol al județului I 
Tulcea s-au gindit să introducă I 
și aceste nisipuri in circuitul 
agricol. După executarea unor I 
lucrări speciale de îmbunătățiri I 
funciare, primele hectare vor 
fi cultivate cu legume și viță de ■ 
vie.

Donafie
tn îndelungata lui carieră de 

dascăl, Titu Ghițulescu din mu- | 
niclpiul Rimnicu Vilcea a adu- I 
nat cu sirg sute de cărți care ’ 
poartă semnătura tot atitor . 
scriitori români clasici și con
temporani. Cărți rinduite și I 
păstrate cu grijă in biblioteca 
lui, pe care le-a folosit, ca in- 1 
vățător, in instruirea și educa- | 
rea multor generații de școlari.

Ieșind la pensie, pasionatul ■ 
colecționar vilcean a donat bi- I 
blioteca sa școlii generale din • 
comuna natală — Cuca, județul 
Argeș.

„Util", dar altfel i
Comercianta botoșăneni au I 

dovedit că știu să-și vîndă... 
marfa și prin denumirile atri- I 
buite noilor magazine. Vnul | 
dintre acestea se numește 
„Bucuria copiilor". Nu puțini ■ 
copii iși trag de minecă mămi- I 
cile sau tăticii să intre in maga- • 
zin, să le facă o „bucurie". Al- , 
tuia i'-au spus „Gospodarul". Șl I 
nu e gospodar acela care nu-i I 
trece pragul, unde găsește cam 
tot ce poftește.

Ultima dată insă comercianți- I 
lor botoșăneni le-a lipsit inspi- • 
rația. Un complex comercial, . 
situat in cea mai aglomerată 
zonă a orașului, l-au botezat I 
„Magazinul util".

Oare vor fi existlnd ;i maga- I 
zine... inutile ?

Vechi manual 
de geografie

Profesorul Nicolae Cristea de 
la Școala generală din Baia de 
Criș, județul Hunedobra, ne 
semnalează descoperirea unui 
manual de geografie in limba 
română de acum 110 ani. Ma
nualul „Geografia pentru tine
rimea română" a apărut la 
Viena in anul 1811. Autor : loan 
Silviu Selagianu: Prefața cărții 
are următorul moto semnifica
tiv ; „Fie plinea cit de rea / Tot 
mai bine-n țara mea",

A fost una dintre primele 
cărți pentru învățarea geogra
fiei modeme, fiind lăudată, 
popularizată și recomandată de 
cei mai mari cărturari români 
ai vremii.

S-a lăsat păgubaș
Printre cumpărătorii aflați la 

ora aceea in magazinul alimen
tar nr. 50 din Birlad se invirtea 
și un oarecare Alexandru Cio- 
banu, certat cu cinstea, cu le
gea. Un infractor recidivist.

La un moment dat, văzind că 
vinzătoarele, ocupate cu alți 
clienți, nu il „văd", A.C. a în
șfăcat o sticlă de lichior și două 
pungi cu orez, după care a în
cercat să se strecoare afară. 
Prinș asupra faptului, a fost dus 
intr-o încăpere a magazinului 
șl s-a telefonat la miliție. Pină 
să tvină omul legii, ce credeți 
că i-a trecut prin cap 2 Să facă 
să dispară corpul delict. Cu 
sticla de lichior i-a fost ușor. A 
dus-o la gură și a băut-o. Cu 
orezul i-a venit mai greu. După 
Ce a înghițit vreo doi pumni de 
boabe, a simțit ci se îneacă. Și 
s-a lăsat păgubaș.

Acrobatul
Tinărul M. V. a fost trimis 

de cooperativa „Radio-Progres" 
din București, cu treburi, la 
Tirgoviște. Aici, coincidență : se 
intilnește cu F.D. — să-i dăm tot 
inițialele — abia sosită si ea din 
Capitală, tot in interes de servi
ciu. Și iarăși coincidență: amin- 
doi locuiesc la hotelul „Valahia". 
Și-au cinstit „cunoștința" cu 
mai multe pahare de tărie. Din 
pahar in pahar și din vorbă-n 
vorbă, tinărul ține musai să 
demonstreze că este un as în 
echilibristică și se urcă, hopa- 
Mitică, pe fereastra camerei de 
la etajul al patrulea. Dar peste 
numai cîteva clipe s-a pomenit 
pe terasa hotelului, după o că
dere de.„ șapte metri. S-a ales 
cu cîteva fracturi destul de gra
ve, Dacă nu era terasa...

I
I
I

I 
I 
I
I
I
I 
l
I

I

• CEA MAI MARE 
PLATFORMA PETROLIE
RĂ MARINĂ. Pe cimpul pe
trolier „Magnus", In zona bri
tanică a Mării Nordului, la 200 
kilometri nord-est de insulele 
Shetland, se instalează cea mai 
mare platformă de exploatare 
petrolieră din lume. Adinclmea 
apei fiind în a,cel loc de 186 
metri-, platforma are o înălți
me de 212 metri. Ți ni nd seama 
de intensitatea pe care o pot 
atinge vinturile și de înălțimea 
valurilor, a fost necesar să se 
construiască o structură foarte 
rezistentă, care a consumat 
40 000 tone de oțel. Ea va 
fi tixată prin 36 de piloni, cin- 
tărind fiecare 330 tone și avind 
o parte mobilă care se va îm-

plînta 91 de metri In subsolul 
marin. Producția va tncepe in 
1985. cu ajutorul unul număr 
de 10 sonde de extracție $i 5 
sonde de injectare de apă.

• „DEPOZIT P A- 
LEONTOLOGIC" IN 
PUSTIUL GOBI. ° expe
diție mongolă de paleontologie a 
descoperit in pustiul Gobi nu
meroase fosile ale florei și fau
nei preistorice, anunță agenția 
Monțame. Astfel, au fost dez
gropate din acest adevărat „de
pozit paleontologic", in straturi 
relativ apropiate de suprafață, 
oseminte de dinozauri carnivori 
de acum 100 milioane ani, pte- 
rosauri adaptați la zbor cu 
membrane avind o anvergură de

pînă Ia 3—4 metri, broaște țes
toase preistorice și plante fosb- 
le. Totodată, s-au descoperit a- 
devărate colecții de insecte pre
istorice fixate în bucăți de pia
tră, ceea ce constituie un feno
men destul de rar. Urme de 
plante imprimate in piatră, pre
cum și semințele acestora per
mit specialiștilor să tragă con
cluzii interesante asupra ecolo
giei perioadelor cretacice șl ju- 
rasice. Materialele culese in 
timpul expediției sînt triate și 
cercetate în laboratoarele Insti
tutului de paleontologie de pe 
lingă Academia de științe a R.P. 
Mongole.

• APARAT PENTRU 
TRATAREA GUTURAIU
LUI. Un grup de cercetători

DE PRETUTINDENI
condus de profesorul Andre 
Lwoff, laureat al Premiului 
Nobei pentru medicină, a reali
zat un aparat capabil să vindece 
guturaiul. EI funcționează pe 
principiul insuflării în nări de 
aer cald și umed, procentul de 
vindecări fiind, potrivit creatori
lor săi, de peste 70 la sută din 
cazurile tratate. Prof. Lwoff a 
menționat că realizarea apara
tului a necesitat opt ani de efor
turi comune ale cercetătorilor de 
la serviciile de alergologie ale 
Institutului Pasteur din Paris și 
Institutului Welzmann din Tel 
Aviv. Tratamentul cu noul apa
rat trebuie aplicat de trei ori pe 
zi, cite o jumătate de oră, el

fiind recomandat, de asemenea, 
pentru tratarea finitei alergice 
cronice.

• MAREA CASPICĂ 
CONTINUĂ SĂ-ȘI MĂ
REASCĂ VOLUMUL, fe
nomen care a început să fie ob
servat din 1978, a comunicat Ob
servatorul hidrometeorologic din 
Daghestan. în, trei ani, scrie 
ziarul „Pravda", nivelul mării a 
crescut cu 53 cm, din care cu 20 
cm numai in ultimul an. Acest 
fenomen se datorează în primul 
rînd creșterii cantității de apă a 
rlurilor care se varsă în Marea 
Caspică 8i a precipitațiilor foai- 
te abundente din ultimii ani. Nu 
este pentru prima oară cînd se

constată modificarea cotelor a- 
pelor Caspicii. Care sînt prog
nozele pentru viitor ? Specialiș
tii susțin că in cursul acestui 
țin nivelul apelor Mării Casplce 
se va stabiliza, iar din 1985 va 
tncepe chiar să scadă cu 10—15 
centimetri.

• CEA MAI MARE 
ORCHESTRA DIN LUME. 
Un nou record demn de lucra
rea britanică „Guiness Book 
of Records" a fost înregistrat 
sîmbătă în orașul Milwaukee 
(Wisconsin). Este vorba de con
stituirea celei mai mari orches
tre din lume, care a întrunit 
peste 6 000 de muzicieni sub ba
gheta unui singur dirijor. Mai 
exact, 6173 de instrumentiști

conduși de dirijorul Pul Poliv- 
nick au interpretat, pe o estra
dă improvizată intr-un parcaj 
municipal, celebra bucată muzi
cală „Stars and stripes forever" 
de John Philip Sousa. în 1964, 
la Oslo, la un singur concert 
participaseră 20 000 de instru
mentiști, dar ei fuseseră conduși 
de mai muiți dirijori.

• POLIMER IZO- 
LANT. Specialiștii francezi au 
realizat un nou polimer desti
nat realizării de izolații elec
trice și de pelicule protectoare 
pentru diverse materiale. Prin 
gama sa largă de utilizări se 
prevede că polimerul izolant 
va avea o căutare deosebită 
In diferite ramuri Industriale.

I Falsul procuror

I Escroc recidivist. Constantin 
Mihai de prin părțile Argeșului, 
pripășit la Brașov, a asistat la

Io ședință a instanței judecăto
rești. După ședință s-a dus la 
unul dintre împricinați, Gheor
ghe C. din Racoșul de Jos, că-

Iruia i-a spus că e procuror și că 
o să facă el ,și-o să drea
gă pentru a clștlga procesul.

ICind a terminat, chipurile, 
„dosarul", i-a cerut împrici
natului 5000 lei onorar pentru

I dosar, plus 4 000 lei sub formă 
de împrumut. Dosarul i l-a lăsat 
lui Gheorghe C. Intr-o zi, cînd 
omul nu era acasă, C.M. a in-

Itrat în locuința acestuia, de 
unde a luat dosarul, plus banii 
pe care i-a mai găsit la înde- 
Imină și dus a fost. Instanța de 
judecată va adăuga falsului pro
curor incă o condamnare la pro
priul $i voluminosul dosar, care

Ise adaugă celor insumind 14 ani 
închisoare, cit a avut pină acum 
la activ.

I
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I
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Ilustrare a înaltului prestigiu internațional

al președintelui României

Președintele Consiliului 
de Stat al R.S. Vietnam 

l-a primit pe 
ambasadorul român

PE DIFERITE 1 Ample acțiuni în favoarea

ÎN PAKISTAN A APĂRUT VOLUMUL
/

NICOLAE CEAUȘESCU: „Dezarmarea 
problemă vitală a întregii omeniri

MERIDIANE., păcii, pentru dezarmare!

ISLAMABAD 19 (Agerpres). - In Pakistan a apărut, 
în limba urdu, un volum din seria de lucrări „Din 
gindirea social-politică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu", Intitulat 
PROBLEMĂ VITALA A ÎNTREGII OMENIRI 
este editat de „International

„DEZARMAREA -
- volumul

Publishing Institute",

Prezentarea oficială a 
lucrării a avut lot? la Ra
walpindi, in cadrul unei 
manifestări la care au 
participat dr. M. A. Kazi, 
ministrul federal pentru 
știință și tehnologie, pre
ședinte al Academiei de 
științe pakistaneze, care 
semnează și introducerea 
lucrării ; Mohammad Ash
raf, vicepreședintele Aso
ciației de prietenie Pa
kistan — România ; Mo
hammad Nassim, directo
rul editurii „International 
Publishing Institute", zia-- 
riști, oameni de cultură și 
artă, șefi ai unor misiuni 
diplomatice, un numeros 
public.

Luind cuvîntul cu acest 
prilej, dr. M. A. Kazi și-a 
exprimat profunda apre
ciere și stimă față de o- 
pera și personalitatea 
marcantă ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu. „In 
fapt — a menționat mi
nistrul — lucrarea pre
ședintelui României ex
primă ingrijerarea ome
nirii față,de cursa abe
rantă a înarmărilor. Pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu lansează ome
nirii un apel călduros și 
deosebit de vajoros de a 
da dovadă de realism 
și de a acționa, pină nu 
este prea tirziu, în vede
rea intreprinderii unor 
măsuri efective de curma
re a cursei înarmărilor, 
de eliminare a stărilor 
conflictuale". Traducerea 
in limba urdu a acestei 
importante lucrări, care 
reprezintă concepția pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu in problemati- , 
ca dezarmării — a subli
niat ministrul pakistanez 
— va fi de un real folos 
pentru conștientizarea o-

i X--------------------------------

«HANOI 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Stat al R.S. 
Vietnam, Truong Chinh, l-a- primit 
pe ambasadorul României la Hanoi, 
Ion Medrea, în vizită de rămas bun.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, s-au transmis' tova
rășului Truong Chinh un călduros 
salut și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar po
porului vietnamez succese în îndepli
nirea hotăririlor celui de-al V-lea 
Congres al P.C. din Vietnam.

Președintele Consiliului de Stat al 
R.S. Vietnam a mulțumit cordial 
pentru urări și a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia sincere și profunde mulțumiri 
pentru ajutorul frățesc multilateral 
acordat poporului vietnamez in pe
rioada luptei pentru eliberare națio
nală, precum și după unificarea țării, 
în munca pentru refacere economi
că și construirea societății socialiste 
pe pămîntul vietnamez.

Președintele Truong Chinh 
înaltă apreciere contribuției 
cabile a tovarășului 
Ceaușescu, eminentă personalitate 
politică, la unitatea țărilor socialiste, 
la lupta pentru menținerea și apă
rarea păcii, pentru victoria socialis
mului în lume.

SĂPTĂMINA
DESFĂȘURATĂ PE ÎNTREG

„PUNCTULUI ZEROIt O CAMPANIE ANTINUCLEARĂ
TERITORIUL STATELOR UNITE

WASHINGTON, In 750 de orașe, 350 de universi
tăți și în circa o mie de școli de pe tot cuprinsul Sta
telor Unite, săptămina aceasta se va desfășura opera
țiunea intitulată „ground zero" („punctul zero", denu
mire simbolică vrind să sugereze epicentrul unei ex
plozii nucleare), organizată de grupul cu același nume, 
care se opune cursei înarmărilor nucleare. Cu acesl 
prilej, savanți, scriitori, oameni politici vor descrie efec
tele concrete pe care le-ar putea avea un război nu
clear în Statele Unite. Fanioane roșii vor delimita su
prafețele distruse din jurul fiecărui punct fictiv in care 
ar putea să cadă o bombă atomică.

Timp de o săptămînă, mii de americani vor orga
niza marșuri de protest, pentru a atrage atenția asu
pra consecințelor „apocalipsului final".

Intr-o declarație făcută rețelei de televiziune ameri
cane N.B.C., senatorul Edward Kennedy s-a referit la im
portanța proiectului de rezoluție supus recent spre dez
batere Senatului și Camerei Reprezentanților ale Con
gresului american, în care se cere ca S.U.A. și U.R.S.S. 
să ajungă la un acord asupra înghețării armelor nu
cleare și reducerii lor ulterioare. Edward Kennedy, care 
este unul dintre inițiatorii acestui proiect legislativ, a 
declarat că „sporirea în continuare a potențialului 
nuclear nu ar duce decît la creșterea considerabilă a 
pericolului de declanșare a unui război atomic. Pentru 
aceste rațiuni, alături de alți 160 de congresmani, con
sider că a sosit vremea să se înghețe armele nucleare 
și să se înceapă neîntîrziat negocieri asupra limitării și 
reducerii lor ulterioare".

condiții grafice deosebite. El reliefează personalitatea 
de înalt prestigiu internațional și gindirea cutezătoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, scoțîndu-se in evi
dență conceptul președintelui Republicii Socialiste 
România in problema dezarmgrii — chestiune cardi 
nală a vieții internaționale contemporane.

Asociației de

200 000 de participant la mitingul de la Milano

a dat o 
remar- 
Nicolae

piniei publice și din Pa
kistan.

■ „Am' citit lucrarea, a 
spus vorbitorul, am ințe- 
les-o și am admirat-o, am 
învățat enorm de mult 
din conținutul ei. Am cu
noscut astfel, prin con
cepțiile sale, un mare 
ginditor și un promotor al 
acțiunilor pentru declan
șarea unui proces auten
tic de dezarmare genera
lă și totală și, în primul 
rînd, de dezarmare nu
cleară".

Mohammad Nassim, di
rectorul editurii „Interna
tional Publishing Insti
tute", a relevat că tradu
cerea și publicarea în

limba urdu a acestei lu
crări reprezintă un oma
giu adus marelui om de 
stat, președintele Nicolae 
Ceaușescu, care și-a con
sacrat întreaga “viață cau
zei păcii și securității in
ternaționale, inițiativelor, 
propunerilor și acțiunilor 
concrete, consecvente și 
constructive, întreprinse 
in vederea încetării cursei 
înarmărilor, înghețării și 
reducerii bugetelor milita
re, armelor și armamente
lor. „Președintele Nicolae . 
Ceaușescu — a subliniat 
vorbitorul — esțe un prie
ten de nădejde al Pakis
tanului".

„Apariția in Pakistan a 
noului volum consacrat

problematicii dezarmam 
în preajma celei de-a 
doua sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării — a re
levat, la rindul său, Mo
hammad Ashraf, vicepreședintele ■ ■ ■■ ■
prietenie Pakistan-Româ- 
nia — dobindește semni
ficația unui eveniment e- 
ditorial marcant, răspun- 
zind interesului crescînd 
al opiniei publice din în
treaga lume fată de acti
vitatea dinamică a unui 
eminent conducător, față 
de prezența sa activă pe 
arena internațională, pusă 
neabătut in slujba idea
lurilor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor

Din agenda 
acestei săptămini

MARȚI, 20 APRILIE

• La Viena se deschide reu
niunea extraordinară a Comi
tetului ministerial al O.P.E.C.

MIERCURI, 21 APRILIE

* Primul ministru al Thailan
dei, Prem Tinsulanonda, va în
cepe un turneu în Europa occi
dentală.

JOI, 22 APRILIE

• La Lagos va avea loc re
uniunea la nivel înalt d șefilor 
de stat din Africa, consacrată 
Saharei occidentale și 
(22-24 aprilie).
• A V-a sesiune a 

mixte guvernamentale 
gaboneze de cooperare 
mică și tehnică iși va deschide 
lucrările la Libreville.
• La Riad, o conferință a mi

niștrilor de externe ai celor șase 
țări membre ale Consiliului de 
cooperare din regiunea Golfu
lui va discuta evoluțiile 
zona respectivă și Orientul 
lociu.

O Deschiderea Tîrgului 
ternațional pentru bunuri 
larg consum de la Brno.

VINERI. 23 APRILIE

1

Ciadului

Comisiei 
româno- 

econo-

din
Mij-

in
el a

• La New York se vor deschi
de lucrările Comitetului de pre
gătire a celei de-a ll-a sesiuni 
speciale consacrate dezarmării 
(23 aprilie — 14 mai).
• începerea lucrărilor 

de-al Xl-lea Congres al 
dului Istiqlal din Maroc.
• La Delhi, începerea 

ferinței internaționale i 
transformarea Oceanului. Indian 
într-o zonă a păcii, organizată 
de Consiliul Mondial al Păcii 
(23-25 aprilie).

celui 
Portl-

i con- 
pentru

SIMBATA, 24 APRILIE

• „Ziua internațională de so
lidaritate a tineretului”.

DUMINICA^ 25 APRILIE

0 A 50-a aniversare a creării 
Armatei Populare Coreene.
• In Portugalia se marchează 

„Ziua libertății" - răsturnarea, 
la 24 aprilie 1974, a regimu
lui de dictatură fascistă.

O „Ziua mondială a orașelor 
înfrățite".

$ Se va deschide la Maputo 
cel de-al IV-lea Congres cl 
Partidului Frelimo.

Marș de protest 
la Munchen 

împotriva eurorachetelor
BONN. — Cel puțin 10 000 de per

soane au luat parte la un marș des
fășurat la Miinchen în sprijinul 
cererilor de a se renunța la planu
rile N.A.T.O. din 1979 privind in
stalarea, pe teritoriul a cinci țări 
vest-europene, între care și R.F.G., 
a noilor rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune.

ROMA. — Peste 200 000 de persoane din toate regiunile 
participat, simbătă, la un marș și un miting pentru pace și 
organizate la Milano de Partidul Comunist Italian. Demonstranții purtau 
pancarte pe care erau înscrise lozinci exprimind opoziția față de armele 
nucleare, față de cursa înarmărilor.

In cadrul mitingului a luat cuvîntul Enrico Berlinguer, secretar gene
ral al Partidului Comunist Italian, care a condamnat — precizează agenția 
Reuter — hotărirea guvernului italian de a permite amplasarea unui nu
măr de 112 rachete nucleare americane la baza de la Comiso (Sicilia). 
„Pe plan internațional, obiectivul nostru primordial este acela de a pune 
capăt cursei înarmărilor, acordind prioritate negocierilor", a subliniat 
Berlinguer. ,

Italiei au 
dezarmare

A ACȚIUNILOR UNITE

dezarmare și 
creșterea ro
și mijlocii 'în, 

problemelor

JAPONIA: LA 23

PROBLEMA NAMIBIEI

Centenarul 
Hicolae Titulescu
HELSINKI .19 (Agerpres). - O 

expunere despre personalitatea 
lui Nicolae Titulescu a fost pre
zentată de prof. Lauri Lingren, 
președintele Asociației de priete
nie Finlanda-România — Cu pri
lejul adunării generale anuale o 
asociației. Vorbitorul a remarcat 
viziunea și politica progresistă 
ale lui Nicolae Titulescu, lupta lui 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor dintre state pe. calea ne
gocierilor.

Profesorul Lingren a subliniat, 
totodată, continuitatea, pe un 
plan calitativ superior, a ideiior 
de pace, colaborare între na
țiuni, securitate și dezarmate în 
politica externă a României de 
azi. El a dat o înaltă apreciere 
activității neobosite desfășurate 

. de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru înlăturarea 
pericolului de răzhoi, oprirea 

. cursei înarmărilor, în primul rind 
a celei nucleare, 
destindere, pentru 
lului țărilor mici 
rezolvarea tuturor 
Internaționale.

TOKIO 19 (Agerpres) — 
Consiliul japonez pentru in
terzicerea armelor atomice 
și cu hidrogen a adresat un 
apel la intensificarea mișcă
rii pentru pace împotriva 
războiului și a pericolului 
nuclear, relatează agenția 
T.A.S.S.

în cadrul unei reuniuni lăr
gite a conducerii acestei or
ganizații au fost examinate 
acțiunile ce vor fi întreprin
se de militanții pentru pace 
din Japonia înaintea desfă
șurării celei de-a doua se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmă-

în legătură cu organizarea unei întilniri
la nivel înalt sovieto- americane

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Referindu-se la răspunsul lui Leonid 
Brejnev în legătură cu o întilnire la 
nivel înalt cu președintele Ronald 
Reagan, purtătorul de cuvint adjunct 
al Casei Albe. Larry Speakes, a de
clarat că președintele S.U.A. „nu se 
opune, în princioiu, unei astfel de în
tîlniri", dar o asemenea „întilnire la 
nivel înalt trebuie pregătită cu mi- _ 
nuțiozitate", transmit agențiile A.P. ' 
și U.P.I.

Președintele Reagan, a mai decla
rat Speakes, și-a exprimat speranța 
că se va putea întîlni cu Leonid 
Brejnev în luna iunie a.c„ la New 
York. El a subliniat că S.U.A. nu ar 
considera propunerea lui R. Reagan 
privind o întilnire cu L. Brejnev, cu

prilejul sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, din 
luna iunie, drept „o întilnire la nivel 
înalt", ci ca o întilnire cu caracter 
neoficial.

HELSINKI (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France Presse, 
ministrul finlandez al afacerilor ex
terne, Paer Stenbaeck, referindu-se 
la propunerea sovietică pentru des
fășurarea unei întilniri la nivel înalt 
între președinții Ronald Reagan și 
Leonid Brejnev — în Elveția sau 
Finlanda în luna octombrie — a de
clarat că Finlanda ar fi fericită șă 
găzduiască © asemenea întilnire la 
Helsinki.

LAGOS 19 (Agerpres). — în capita
la Nigeriei s-au încheiat lucrările 
reuniunii de primăvară a Uniunii 
interparlamentare. în cadrul dez
baterilor au fost examinate, între 
altele, probleme ale păcii și dezar
mării. ale subdezvoltării și instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale, aspecte legate de lichida
rea colonialismului și lupta împotri
va neocolonialismului, precum și 
necesitatea adoptării de măsuri în 
vederea transpunerii grabnice în 
viață a planului O.N.U. privind Na
mibia.

în cursul lucrărilor sesiunii, de
putatul român Decebal Undea, luind 
cuvîntul în cadrul Comisiei pentru
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B U L G A ft li
la Sofia, a avut 
întfe Todor Jiv-

Consiliului de

ÎNTREVEDERE 
MALTEZA, Luni, 
loc o întrevedere 
kov, președintele 
Stat al R. P. Bulgaria, și președin
tele Republicii Malta, Agatha Bar
bara, care a făcut o scurtă .vizită, 
in Bulgaria. După cum transmite 
agenția B.T.A., cu acest .prilej au 
fost abordate probleme 'ale dez
voltării relațiilor bilaterale, 
unele aspecte ale situației 
naționale actuale.

LA PRAGA s-au încheiat ___
rile celui de-al X-lea Congres al 
Mișcării sindicale revoluționare din 
Cehoslovacia. Congresul — infor
mează agenția C.T.K. — a adoptat 
o hotărîre in care sint trasate sar
cinile sindicatelor cehoslovace în 
lumina hotăririlor celui de-al 
XVI-lea Congres al P.C.C. Pre
ședinte al Consiliului Central al 

' M.S.R.C. a fost reales Karel 
Hoffmann.

ULCOSILVANILUL FOLOSIT IN 
ȘASE CLINICI SOVIETICE. La Mos
cova a fost organizat un simpozion 
științific cu privire la tratamentul ul
cerelor gastroduodenale cu produsul 
original românesc ulcosilvanll, la 
care a fost prezentă și o delegație 
de medici români, condusă de dr„ 
loan Pușcaș. Specioliști sovietici, 
care au experimentat în șase clinici 
de specialitate medicamentul româ-

dez- 
ca și 
inter-

lucră-

ie scurt
răciei" nu mai puțin de 1 440 000 fa
milii.

nesc, omologat în U.R.S.S„ au a- 
preciat. calitățile terapeutice ale 
acestuia.

SUB LIMITA SĂRĂCIEI. în ulti
mii doi ani, numărul persoanelor 
care trăiesc „sub limita sărăciei" a 
crescut in Marea Britanie cu 250 000 
— arată un raport al Departamen
tului Sănătății și Asigurărilor So
ciale, Datele oficiale publicate de 
raport evidențiază că in prezent In 
această țară trăiesc „sub limita să-

FORȚELE ARMATE-SPANIOLE ___ __ .
COMBATEREA TERORISMULUI. Președintele Guvernului Spaniei, Leo- 
poldo Calvo Sotelo, a examinat Împreună cu principalii membri ai ca
binetului său situația creată in urma atacurilor teroriste produse in țară 
in ultimele zile — a anunțat un purtător de cuvint al guvernului, citat 
de agenția E.F.E. S-a hotărit cu acest prilej ca 
cipe direct la combaterea actelor de terorism, 
securitate. .

HARARE — NOUA DENUMIRE 
A CAPITALEI REPUBLICII ZIM
BABWE. Printr-un decret dat pu
blicității duminică, Guvernul Repu
blicii Zimbabwe a hotărit schim
barea denumirii capitalei din Sa
lisbury in Harare, Ca un nou act ce 
simbolizează înlăturarea vestigiilor 
perioadei coloniale — transmit agen
țiile T.A.S.S. și France Presse.
VOR PARTICIPA DIRECT LA

forțele armate să parti- 
alături de efectivele de

<)

Construirea unei căi ferate prin
Guvernul Republicii ■ de exploatare a boga- 

Botswana a aprobat 
planurile de construe-, 
ție a unei căi ferate 
prin pustiul Kalahari, 
eare va asigura legă
tura cu rețelele ferovia
re din Zimbabwe, Zam
bia, Zair și Namibia. 
Noul drum de fier va 
impulsiona activitatea

CONTINUA SA FACA VICTIME IN

telor rezerve de cărbu
ne din regiunile cen
trale ale țării, și va 
constitui o cale de co
municații rapidă cu 
poțtul namibian Wall- 
fish. care asigură Bots- 
wanei accesul la O- 
ceanul Atlantic. După

pustiul Kalahari 
aprecierile specialiști
lor, .proiectul este una 
din cele mai mari și 
mai complexe lucrări 
feroviare din Africq, 
Costul preliminar al 
proiectului .este apre
ciat la un miliard do
lari, iar durata de rea
lizare va fi de 10 ani.

MAI, „ZIUA NAȚIONALĂ 
PENTRU PACE

rii,' precum și in vederea 
bunei pregătiri a „Zilei na
ționale a acțiunilor- unite 
pentru pace, împotriva răz
boiului", care va fi marcată 
in întreaga Japonie la 23 
mai a.c.

Intre altele, partidipanții la 
reuniune au cerut guvernu
lui nipon să respecte cu 
strictețe „cele trei principii 
nenucleare" — respectiv obli
gația Japoniei de a nu po
seda, de a nu dobîndi și de 
a nu produce armele nuclea
re — și s-au pronunțat pen
tru negocierea unor măsuri 
practice de dezarmare , nu
cleară.

In întreaga Japonie se desfășoară ample acțiuni pentru 
pace și dezarmare. Fotografia alăturată înfățișează 
aspecte de la o recentă demonstrație care a avut loc 
la Tokio și la care au participat 10 000 de persoane. 
Pe pancarte este scris „Să nu transformăm Japonia și 

planeta noastră într-un cîmp de luptă

studiul problemelor economice și so
ciale, a prezentat concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea unor transformări de struc
tură in economia mondială Și tre
cerii de urgență la măsuri concrete 
de dezarmare, la reducerea cheltuie
lilor militare, ca o parte din fondu
rile astfel eliberate să fie destinate 
dezvoltării economice a țărilor în 
curs de dezvoltare, lichidării foame
tei in lume.

Consiliul Uniunii Interparlamen
tare a hotărît primirea In rândurile 
membrilor organizației a parlamen
telor Republicii Capului Verde și 
Ruandei.

R.F.
BONN 19 (Agerpres) — La Miin- 

chen au început, luni, lucrările. Con
gresului Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania, principalul par
tener din actuala coaliție guverna
mentală de la Bonn. La congres, care 
va dura cinci zile, participă 400 de 
delegați și reprezentanți ai unor par
tide socialiste și social-democrate din 
diferite țări.

Prezentînd raportul de activitate al 
partidului, Willy Brandt, președintele 
P.S.D-, s-a referit pe larg la o serie 
de dificultăți social-economice cu 
care se confruntă țara, generate de 
influențele crizei economice, mondia
le, ce se. reflectă in special in men
ținerea unui număr ridicat de șomeri. 
Vorbitorul a- subliniat necesitatea gă
sirii unor soluții pentru rezolvarea

trebuie să-și asume responsabilități sporite
declară ministrul
(Agerpres). — în- 

acordat agenției
LUANDA 19 

tr-un ’ interviu 
France Presse, ministrul angolez de 
externe. Paulo Jorge, a declarat că . 
este necesară o sporire a eforturi
lor țărilor membre ale „grupului de 
contact" — S.U.A., R.F.G., Marea Bri
tanie, Canada și Franța — pentru a 
susține procesul menit să ducă Na
mibia la independentă. Ministrul an
golez a afirmat, de asemenea, că e- 
forturile celor cinci țări in vederea 
unei reglementări negociate a pro
blemei namibiene sint incă lente. A- 
ceastă situație — a precizat Paulo

de externe angolez
Jorge — convine regimului de la 
Pretoria, care „încearcă cu orice 
preț" să cîștige -timp pentru a începe 
negocierile de pe poziții de forță.

Ministrul angolez a declarat, tot
odată, că „grupul de contact" trebuie 
să-și asume responsabilități sporite, 
deoarece chiar aceste țări au hotărît 
crearea sa și, pe de altă parte, ele 
s-au angajat în fața comunității in
ternaționale să depună eforturi pen
tru a se aplica rezoluția 435 a Con
siliului de Securitate în problema 
Namibiei.

Germania
problemei locurilor de muncă, a altor 
aspecte sociale, pentru reducerea nu
mărului imigranților străini. El a 
reafirmat hotărirea de a continua 
coaliția guvernamentală dintre P.S.D. 
și P.L.D.

Abordînd probleme ale vieții inter
naționale, Willy Brandt s-a pronun
țat în favoarea reactivării politicii de 
destindere, pentru întărirea colabo
rării între țările europene, indepen
dent de deosebirile ideologice, pentru 
renunțarea la folosirea forței in so
luționarea diferendelor între state, 
pentru realizarea unor progrese con
crete în domeniul dezarmării, pentru 
desfășurarea, și încheierea cu rezul
tate pozitive a tratativelor sovieto- 
americâne de Ia Geneva.

Lucrările congresului continuă.

ORIENTUL MIJLOCIU

• CONSUMUL DE STUPEFIANTE

I ITALIA, unde numai in primele trei luni ale anului in curs au fost înre
gistrate 45 de decese provocate de „moartea albă". Organele de resort 
italiene precizează că in această statistică nu sint incluse decesele datorate 
infecțiilor provocate de injecțiile cu droguri efectuate in condiții neigie-

Inice, precum și crimele și sinuciderile legate direct sau indirect de consu
mul și comerțul cu narcotice. Statisticile oficiale relevă că cei mai nu
meroși toxicomani sint înregistrați in orașele Milano, Roma, Verona, To- 

Irino, Genova, Bologna și Neapole. Potrivit datelor comunicate de Francesco
Spinelli, secretar de stat in Ministerul de Interne, numărul toxicomanilor 
din Italia este estimat la 100 000—200 000. Dintre aceștia, majoritatea sint 
tineri intre 18 și 25 de ani.

L_

DESCOPERIREA UNUI DEPOZIT 
DE ARME AL MAFIOȚILOR. Po
liția italiană a descoperit, in apro
piere de Napoli, un depozit de arme 
aparținînd membrilor organizației 
locale, de tip mafiot, „Camorra". Au 
fost descoperite 70 de carabine. 30 
de pistoale și o mare cantitate- de 
muniție, toate ascunse intr-un puț 
secat. Șapte persoane au fost 
arestate.

• Aproape toate deosebirile de vederi in problemele legate 
de retragerea din Sinal au lost soluționate • Grevele din 

Cisiordania șl de pe Înălțimile Golan
TEL AVIV 19 (Agerpres). — Vice- 

premierul și ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, Kamal Hassan Aii, 
care a sosit luni la Tel Aviv, însoțit 
de Boutros Ghali, ministru de stat 
pentru afaceri externe, a fost pri
mit in aceeași zi de primul ministru 
al Israelului, Menahem Begin. în 
centrul convorbirilor s-au aflat unele 
probleme în suspensie între cele două 
țări legate de apropiata retragere 
completă a Israelului din Sinai, pre
văzută pentru 25 aprilie.

într-o declarație difuzată de postul 
de radio israelian și citată de agen
ția U.P.I., vicepremierul și ministrul 
de externe egiptean a arătat că a- 
proape toate deosebirile de vederi au 
fost soluționate.

La rindul său. purtătorul de cuvint 
oficial israelian, Uri Porat. a decla
rat că „există motive temeinice să 
se creadă că o soluție va fi găsită 
tuturor problemelor înainte de 25 a- 
prilie. Cele două părți au prezentat 
pozițiile lor, dar obstacole mai ră- 
mîn încă", a spus el, fără a furniza 
alte amănunte, • informează Associa
ted Press.

*
întrevederile premierului îsraelian 

Menahem Begin, cu subsecretarul de

stat al S.U.A,, Walter Stoessel, au 
luat sfirșit duminică seara, relatează 
agenția France Presse. în cursul 
convorbirilor au fost discutate pro
blemele legate de retragerea 
tivă. a Israelului, din Sinai, 
zută pentru 25 aprilie.

TEL AVIV 19 (Agerpres). 
tinăr palestinian a fost rănit 
nică de tirurile soldaților israelieni 
în satul Houssan, la vest de Be- 
thleem, în Cisiordania, relatează 
agenția France Presse.

în cele șapte zile de grevă genera
lă, in care au avut loc și manifesta
ții de protest in teritoriile ocupate 
împotriva atentatului terorist de la 
moscheile Omar și Al-Aqsa din Ieru
salimul arab, cinci persoane au fost 
ucise.

Greva celor 13 009 de druzi sirieni de 
pe înălțimile Golan, teritoriu anexat 
de Israel la 14 decembrie 1981, a intrat 
duihinică in cea de-a zecea săptămi- 
nă, relatează agenția France Presse. 
începută la 14 februarie ca urmare a 
încercărilor repetate ale autorităților 
israeliene de a le impune druzilor 
sirieni cartea de identitate israeliană, 
această grevă se traduce îndeosebi 
prin boicotarea tuturor instituțiilor 
israeliene.

defini- 
prevă-

— Un 
dumi-

Calvarul 
„celor 57

57 de femei -șt bărbați s-au 
baricadat, incepind de la 9 mar
tie, in catedrala din Capetown, 
capitala legislativă a Republicii 
sud-africane. Acolo indură cu 
stoicism foamea, setea, lipsa ce
lor mai elementare condiții de 
igienă: Dar refuză să se predea. 
„Mai bine moartea decit per
petua hărțuială" — este deviza 
acțiunii lor de protest.

Cei 57 sint „bush people", oa
meni ai brusei, adică ai unei 
regiuni africane depărtate de 
centrele urbane. Rânduielile a- 
partheidului ii silesc pe mulți 
negri să-și ducă viața in aseme
nea regiuni sau să plece in ban
tustane (aceste adevărate „re
zervații" in care populația de 
culoare trăiește in condițiile unei 
'mizerii de nedescris). Printre cei 
57, mulți provin din lagărul de 
la Nyanga — „lagărul fără 
nume", care și-a dobindit o tris
tă faimă pentru condițiile inu
mane ce domnesc acolo...

Sătui pînă peste cap de nop
țile friguroase din brusă, de hăi
tui elite cu gaze lacrimogene și 
clini polițiști de pe străzile ora
șului rezervat exclusiv albilor, 
de amenzi grele, de arestări, în
temnițări și deportări forțate, 
cei 57' și-au găsit un refugiu 
temporar la catedrală. De aci, 
ei continuă o formă originală de 
luptă ; de aci iși fac cunoscute 
revendicările : să nu mai fie tra
tați ca paria, supuși prigoanei, 
să poată să-și păstreze locul de 
muncă atunci cind il au... Re
vendicări rămase fără ecou, deși 
„reduta" oamenilor brusei se 
află doar la o aruncătură de băț 
de clădirea parlamentului in 
care se rostesc nu puține cuvin
te frumoase despre drepturi care 
s-ar conferi populației de culoa
re, modificări in politica de a- 
partheid, care, cum se vede, nu 
schințbă nimic esențial in poli
tica inumană, de discriminări 
rasiale, incompatibile cu cele 
mai elementare drepturi ale o- 
mului. (I. Fîntînaruj.
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