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Cu rezultate bune, care t♦ z z leschid noi perspective pentru extinderea și adîncirea*
relațiilor româno-irakiene de colaborare multilaterală, înțelegere și stimă reciprocă

SUB SEMNUL DORINȚEI COMUNE DE fi CONFERI DIMENSIUNI $1 MAI 

LARGI RAPORTURILOR PRIETENEȘTI ROMÂNO-IORDANIENE, DE A 

ÎNTĂRI CONLUCRAREA RODNICĂ IN FOLOSUL AMBELOR ȚĂRI

A început vizita oficială de prietenie 
a președintelui Nicolae Ceausescu 

in Regatul Hasemit al Iordaniei
PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA AMMAN

S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA IRAK
Ceremonia semnării importantelor documente 

româno - irakiene

Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale vizitei oficiale de prietenie efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, ale convorbi
rilor purtate cu acest prilej cu to
varășul Saddam Hussein, secretarul 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Irak, 
și-au găsit o pregnantă expresie prin 
semnarea unor importante docu
mente, în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc, joi după-amiază. la 
Bagdad și care atestă, o dată in plus, 
importanta deosebită a actualului 
dialog româno-irakian la nivel înalt 
pentru dezvoltarea pe multiple pla
nuri a colaborării dintre partidele și 
țările noastre.

La sosire, la reședința rezervată 
înaltului oaspete român, președin
tele Saddam Hussein a fost întim- 
pinat cu deosebită cordialitate și 
prietenie de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

în cadrul unei scurte convorbiri ce 
a premers semnării documentelor, 
conducătorii de partid si de stat ai 
celor două țări au convenit să adop
te Comunicatul comun cu privire la 
vizită, convorbirile la nivel înalt și 
înțelegerile convenite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, si tovară
șul Saddam Hussein, secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list. președintele Republicii Irak, au 
semnat apoi Acordul pe termen 
lung de dezvoltare a cooperării eco
nomice si tehnice si a schimburilor 
comerciale între România si Irak.

La ceremonie au asistat tovarășii : 
Ion Dincă. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru, al guvernu
lui. Stefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe. Ion Stănescu. ministru, 
șeful Departamentului pentru con
strucții in străinătate, Ion M. Ni
colae. ministru secretar de start; la 
Ministerul Comerțului Exterior și 

Cooperării Economice Internationale. 
Vasile Pungan. ministru secretar de 
stat, consilier al, președintelui Re
publicii Socialiste România. Marin 
Nedelcu, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România. Ilarie 
Munteanu. adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
Mihail Diamandopol, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Irak.

Au luat parte, de asemenea. Taha 
Moheddin Maruf, vicepreședinte al 
Republicii Irak. Taha Yassin Ra- 
madhan, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, prim vice
prim-ministru al guvernului, Sa- 
adoun Ghaidan, membru al Consi

Cuvintul președintelui 
Saddam Hussein

Stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,

Dragi tovarăși,
Prin semnarea acestor importante documente de cola

borare pe iinie de partid și de stat am mai adăugat ceva 
în plus raporturilor noastre reciproce. Consider că aceste 
documente vin să adauge ceva în plus la trăinicia bazei 
pe care sint așezate raporturile noastre de prietenie și 
colaborare și ne asigură perspective de viitor ca prietenia 
și colaborarea dintre cele două țări și popoare, dintre 
conducerile țărilor noastre să se dezvolte pe mai departe 
in mod ascendent.

Vizita pe care dumneavoastră, împreună cu colaboratorii 
care vă însoțesc, ați efectuat-o in țara noastră ne-a oferit 
un prilej deosebit de a ridica raporturile noastre bilate
rale la un nivel foarte inalt. Din experiența conlucrării 
noastre de pină acum ne cunoașteți că sintem un partener 
care, atunci cind semnează un document de colaborare cu 
alte state, știe să-1 respecte, să-i îndeplinească conținu
tul. Același lucru il pot spune și pentru documentele sem
nate astăzi. Va trebui ca, impreună, să acționăm spre bi
nele nostru reciproc, spre a asigura celor două popoare 
ale noastre libertatea, progresul și binele comun. Așa 
vom proceda și in ce privește acordurile semnate astăzi.

Să ne dorim succes 1
Acum, cind dumneavoastră părăsiți pămintul Irakului, 

permiteți-mi să vă adresez urările noastre de sănătate, 
fericire și de împliniri !

Mulțumesc ! (Aplauze)

liului Comandamentului Revoluției, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Tariq Aziz. membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
viceprim-ministru al guvernului. Ad
nan Khairallah, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul apărării, Hassan Aii, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, ministrul comerțului, Tareq 
Hamed Al Abdullah, secretar gene
ral' al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Saadoun Hammadi, mi
nistrul afacerilor externe. Mohamad 
Fadi Hussein, ministrul construc
țiilor și locuințelor, și Dhiab Algawi, 
ambasadorul Irakului în România.

în prezența conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două țări 
s-au semnat, totodată. Programul de 
colaborare între Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list din Irakjși Protocolul privind 
dezvoltarea în continuare a cooperă
rii economice și schimburilor comer
ciale intre România și Irak, de că
tre tovarășul Ion Dincă si Tariq 
Aziz și, respectiv, Hassan Aii.

La încheierea ceremoniei, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Saddam 
Hussein și-au strîns mîinile înde
lung, cu prietenie, s-au îmbrățișat 
cu căldură și și-au exprimat satis
facția în alocuțiunile rostite cu 
acest prilej.

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte Saddam Hussein,

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori și eu să menționez cu multă satisfacție impor

tanța documentelor pe care le-am semnat cu puțin timp 
înainte. însăși vizita pe care am efectuat-o în țara 
dumneavoastră, la invitația ce ne-ați adresat-o, constituie 
expresia bunelor relații intre partidele și popoarele noas
tre, a relațiilor personale între conducerile celor două țări.

Acordul de colaborare pe termen lung deschide per
spective deosebit de importante pentru un nivel mai inalt 
al colaborării economice, tehnico-științifice, culturale 
dintre țările noastre. De asemenea, are o importanță 
deosebită și acordul privind colaborarea intre partide, ca 
o parte a prieteniei dintre popoarele noastre.

Noi sintem hotăriți să facem totul pentru a asigura 
realizarea in cele mai • bune condiții a acestor do
cumente, pentru dezvoltarea puternică a colaborării intre 
partidele și țările noastre. Cred că și dumneavoastră 
v-ați convins că intre cuvintele și faptele partidului și 
conducerii noastre de stat, ale poporului nostru există o 
unitate deplină. De aceea, puteți fi siguri că documentele 
pe care le-am semnat împreună și pe care le-au sem
nat colaboratorii noștri vor constitui, din partea noastră, 
o preocupare continuă pentru realizarea lor in cele mai 
bune condiții.

Convorbirile pe care le-am avut au evidențiat că și în 
problemele internaționale pozițiile noastre sint aceleași 
sau foarte apropiate. Aceasta iși găsește expresie în 
Comunicatul comun ce va fi dat publicității.

De aceea, consider că vizita noastră — deși scurtă — se 
incheie cu rezultate bune, atil in ce privește colaborarea 
bilaterală, cit și colaborarea pe Plan internațional. A- 
ceasta corespunde pe deplin intereselor popoarelor noas
tre de a trăi in pace, in independență, de a-și concentra 
forțele dezvoltării economice, sociale, cit și intereselor 
generale ale independenței popoarelor și păcii în lume.

Aș dori să vă exprim acum, la încheierea convorbirilor 
și inainte de a părăsi țara dumneavoastră, mulțumiri pen
tru primirea și ospitalitatea de care ne-am bucurat, să 
repet — și în acest cadru — invitația ce v-am adresat-o 
de a face, intr-o perioadă cit mai apropiată, o vizită ofi
cială in România.

Aș dori să vă adresez succese in activitatea dumnea
voastră și multă sănătate, să urez poporului prieten ira
kian bunăstare, fericise și pace și o colaborare bună intre 
popoarele român și irakian. (Aplauze)

Joi. 17 iunie, a început vizita ofi
cială de prietenie In Regatul Hașe- 
mit al Iordaniei a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, efectuată la invi
tația Maiestății Sale regele Hussein 
Ibn Talal și a reginei Noor.

Vizita înaltului sol al poporului ro
mân în această țară constituie o nouă 
și elocventă mărturie a bunelor rela
ții care s-au statornicit și se dezvoltă 
între România și Iordania, ea de- 
monstrînd, totodată, voința celor 
două state de a acționa pentru strîn- 
gerea și aprofundarea legăturilor de 
prietenie și conlucrare dintre ele, atît 
pe plan bilateral, cit și pe arena in
ternațională, in folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și înțelegerii interna
ționale.

Ammanul. capitala Iordaniei, unul 
dintre cele mai vechi orașe nu numai 
din Iordania, ci și din lume, avihd o 
existentă de peste trei mii de ani. 
împodobit sărbătorește cu drapelele 
de stat ale celor două țări, a primit 
cu multă căldură pe șeful statului 
român. Capitala Iordaniei, a cărei 
renaștere este legată nemijlocit de 
ultimele. decenii, de perioada care a 
urmat proclamării, la 25 mai 1946. a 
independenței țării, se înfățișează 
privirilor ca un oraș ce cunoaște în 
prezent ritmul trepidant al unei con
tinue modernizări și extinderi. Lo
cuitorii orașului, prezenți pe marile 
bulevarde., au făcut o primire plină 
de căldură înaltului oaspete român, 
a cărui activitate internațională în
chinată păcii și colaborării între 
popoare este bine cunoscută și apre
ciată pe aceste meleaguri. Au venit 
să ureze un călduros bun venit ce
tățeni de diferite profesii, tineri și 
tinere, care purtau stegulețe cu 
culorile drapelelor român si iorda
nian. portrete ale celor doi conducă
tori de stat, pancarte cu urări in 
limbile română și arabă.

La aeroportul internațional din ca
pitala iordaniană au venit, in întîm- 
pinarca solului poporului român, 
regele Hussein Ibn Talal și prințul 
moștenitor Hassan Ibn Tala.1. pre
cum și primul ministru, membri ai 
guvernului, personalități ale vieții 
politice, economice, științifice si cul
turale iordaniene.

Erau prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Amman și 
membri aî ambasadei, precum și am
basadorul Iordaniei la București.

La ora 18.30 (ora locală), aeronava 
cu care călătorește șeful statului ro
mân, de la intrarea in spațiul aerian 
iordanian escortată de avioane ale 
forțelor aeriene regale, a aterizat. 
La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu 
multă cordialitate de regele Hussein, 
însoțit de prințul moștenitor Hassan. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein și-au strîns miinile cu 
căldură, s-au îmbrățișat.

Șeful statului iordanian a prezen
tat apoi personalitățile ’ocale veni
te in intimpinare. Sint de fată pri
mul ministru. Mudar Badran, șeful 
Curții regale. Ahmad Al Lawzi, mi
nistrul Curții. Amer Khamash, co
mandantul șef al armatei. general-Io- 
cotenent Sharif Zeid Bin Shaker, 
ministrul industriei și comerțului, 
Walid Asfour, ministrul agriculturii. 
Marwan Dawdih.

La rînfiul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu a prezentat persoanele 
oficiale române .care îl însoțesc în 
vizita în Iordania : Ion Dincă. Ștefan 
Andrei.

Cei doi șefi de stat se îndreaptă 
apoi spre podiumul situat in fata 
gărzii de onoare aliniate pe aeroport.

Sint intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
gatului Hașemit al Iordaniei, in timp 
ce sint trase 21 salve de salut.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare.

în continuare, regele Hussein îi 
prezintă președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe celelalte oficialități

Dineu oferit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a participat, joi, la un dineu intim 
oferit în onoarea sa de prințul 
moștenitor al Iordaniei, Hassan Ibn 
Talal.

iordaniene aflate la aeroport : pre
ședintele Senatului. Bahjat Talhouni. 
președintele Consiliului Consultativ 
Național, Suleiman Arar, membri al 
guvernului, primarul Ammanului, 
alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu este 
salutat, de asemenea, de membrii 
ambqsadei române, de specialiști și 
tehnicieni români, împreună cu fami
liile lor, care lucrează in Iordania în 
cadrul acordurilor de cooperare eco
nomică. Ei. dau glas deosebitei bucu
rii, emoției de a-1 putea saluta pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru. Un grup de copii oferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și rege
lui Hussein frumoase buchete de 
flori. Cei doi conducători de stat 
string mîinile celor ce fac o caldă 
manifestare de stimă și prețuire.

Regele Hussein îl însoțește apoi pe 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
salonul de onoare al aeroportului, 
unde cei doi șefi de stat se intrețin 
intr-o atmosfera cordială. Regele 
Hussein urează din nou un călduros 
bun venit președintelui României, 
spunînd că îl întimpină ca pe un 
frate și prieten drag, a cărui vizită 
a așteptat-o cu multă plăcere, consi- 
derind-o o cinste și o onoare deo
sebită. Cei doi șefi de stat iși expri
mă satisfacția deosebită de a se re- 
întîlni, de a continua dialogul fruc
tuos la nivel înalt, de a da un nou 
impuls relațiilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare.

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că este la fel 
de bucuros pentru vizita ce o între
prinde și și-a manifestat convingerea 
că dialogul la nivel înalt care va avea 
loc cu acest prilej, în cadrul căruia 
vor fi abordate probleme de interes 
comun ale dezvoltării raporturilor 
dintre cele două țări și ale vieții in
ternaționale, va contribui la promo
varea și adîncirea pe multiple pla
nuri a colaborării dintre România ,și 
Iordania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și re
gele Hussein au luat apoi loc într-o 
mașină escortată de motocicliști, in- 
dreptîndu-se spre reședința rezervată 
înaltului sol al poporului român. Pe

La dineu au luat parte primul mi
nistru al guvernului, Mudar Badran, 
membri ai guvernului, alte persona
lități politice iordaniene.

Au participat Ion Dincă, Ștefan 
Andrei, Ion Stănescu, Ion M. Nicolae, 

străzile pe care le-a parcurs. împo
dobite cu drapele românești și iorda
niene, înaltul oaspete român este 
salutat cu căldură de cetățenii ca
pitalei, care iși exprimă, astfel, sen
timentele de adincă stimă pe care le 
nutresc față de șeful statului român 
pentru eforturile pe care le face pe 
plan international pentru instaurarea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră. Locuitorii capitalei 
și-au manifestat satisfacția de a-1 
avea ca oaspete pe președintele Româ
niei, pe omul care nu și-a precupețit 
nici un efort pentru triumful drep
tății, înțelegerii și colaborării în 
Orientul Mijlociu și în întreaga lume, 
sprijinitor activ al cauzei popoarelor 
arabe, al aspirațiilor lor de progres, 
al .instaurării unei păci juste și dura
bile in această zonă atît de fierbinte.

Pe pancarte viu colorate, pe ma
rile bulevarde, sint scrise călduroa
se urări de bun venit președintelui 
român : „POPORUL IORDANIAN 
ÎL SALUTA PE MARELE CONDU
CĂTOR CEAUȘESCU !“,, „UN SA
LUT DE DRAGOSTE ȘI RESPECT 
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI !“, 
„PRIMĂRIA CAPITALEI SALUTA 
PE PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU !“.

Începută in această atmosferă de 
caldă prietenie, prilejuind numeroa
se manifestări de aleasă prețuire și 
profund respect pentru președintele 
țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizita oficială de priete
nie marchează un nou și important 
moment în relațiile dintre cele două 
țări și popoare, in dezvoltarea co
laborării dintre ele, în interesul 
păcii și colaborării internaționale. 
Ginduri exprimate din nou, după 
sosirea la reședința oficială rezerva
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
unde cei doi conducători de stat 
s-au întreținut cu multă căldură șl 
aleasă prețuire reciprocă.

Cei doi conducători de stat s-au 
despărțit apoi, urmind a se rein- 
tilni în cadrul manifestărilor înscri
se în programul vizitei oficiale, a 
cărei semnificație este subliniată in 
presa din această țară de persona
lități ale vieții publice din Iordania

Vasile Pungan, precum șl Andrei 
Cervencovici, ambasadorul României 
in Iordania.

Dineul și convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej s-au desfășurat 
intr-o ambiantă de caldă cordialitate.

• Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ziarului „Al Jumhurya"

• Comunicat comun
In pagina a ll-a
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TO 0FICIA1A DE FSIBK fi PREȘEDINTELUI NI» CEAUSESCU IN REPUDLICA M
COMUNICAT COMUN INTERVIUL ACORDAT DE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat o vi
zită oficială, de prietenie, in Repu
blica Irak, la invitația secretarului 
general al Partidului Baas Arab So
cialist. președintele Republicii Irak, 
Saddam Htissein, în zilele de 16 și 
17 iunie 1962. înaltul oaspete român 
si persoanele oficiale care l-au în
soțit in timpul vizitei s-au bucurat 
de o primire călduroasă, expresie a 
raporturilor cordiale existente între 
cele două țări si a sentimentelor de 
stimă si respect pe care si le nutresc 
reciproc cele două popoare prietene.

Cei doi președinți au avut con
vorbiri oficiale, desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate, stimă si 
Înțelegere mutuală. în cursul con
vorbirilor s-a procedat la o infor
mare reciprocă asupra activității si 
preocupărilor actuale ale celor două 
partide, țări si popoare, pe plan po
litic, economic, cultural si in alte do
menii de activitate, a fost făcută o 
analiză aprofundată a stadiului ra
porturilor de prietenie româno-ira- 
kiene si s-a efectuat un larg schimb 
de vederi cu privire la unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe. 
Ion Stănescu. ministru, șeful De
partamentului pentru construcții în 
străinătate. Ion M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Vasile Pungan, 
ministru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Marin Nedelcu. consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Ilarie Munteanu. adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini, și Mihail Diamandopol, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Republica Irak.

Din partea irakiană, la convorbiri
le oficiale au luat parte Izzat Ibra
him, vicepreședinte al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, secretar 
general adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist din Irak. Taha Mo- 
heddin Maruf. vicepreședinte al Re
publicii Irak. Taha Yassin Ramadhan, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Naim Haddad, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, președinte al Adu
nării Naționale, secretar general al 
Frontului Național Patriotic si Pro
gresist, Saadoun Ghaidan, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, viceprim-minlstru al guver
nului. ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Tariq Aziz, mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, viceprim-ministru al gu
vernului. Adnan Khairallah. membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției. viceprim-ministru, ministrul' 
apărării. Hassan Aii, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției. ministrul comerțului. Tareq 
Hamed AI Abdullah, secretar general 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției. Saadoun Hammadi. minis
trul afacerilor externe, Mohamad 
Fadi Hussein, ministrul construcții
lor șl al locuințelor, și Dhiab Algawi, 
ambasadorul Republicii Irak In Re
publica Socialistă România.

în cadrul convorbirilor a fost re
liefată importanta deosebită a intîl- 
nirilor șl convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu si Sad
dam Hussein, a hotărtrilor luate la 
cel mai înalt nivel pentru dezvol
tarea si adincirea relațiilor româ- 
no-irakiene ne multiple planuri, 
pentru a asigura în continuare du
rabilitate. stabilitate si dinamism 
conlucrării dintre cele două țări si 
popoare. în acest cadru, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășul Nicolae Ceausescu, și 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, Saddam Hussein, au 
dat o înaltă apreciere legăturilor 
Prietenești dintre cele două partide, 
subliniind, totodată, semnificația lor 
în ansamblul conlucrării româno-ira- 
kiene si au exprimat dorința comu
nă de amplificare a lor. prin Inten
sificarea contactelor directe si a 
schimbului de experiență In dome
niul construcției economic^ si so
ciale din țările lor. în acest cadru, 
cu prilejul vizitei a fost semnat un 
Program de cooperare între Parti
dul Comunist Român si Partidul Baas 
Arab Socialist din Irak,

Analizind cu multă atenție rapor
turile bilaterale de strlnsă prietenie 
si rodnică colaborare, cei doi șefi de 
partid sl de stat si-au exprimat de
plina satisfacție fată de dezvoltarea 
amplă, multilaterală a relațiilor din
tre România si Irak pe plan poli
tic, economic, cultural, științific si 
în alte domenii de activitate, ceea 
ce corespunde ne deplin intereselor 
fundamentale ale Celor două țări și 
popoare prietene, cauzei generale a 
păcii si colaborării Internationale. 
Au fost evidențiate rezultatele im
portante in transpunerea în practi
că a înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel, ca si a acorduri
lor si a celorlalte documente bi
laterale pentru dezvoltarea raportu
rilor româno-irakiene. Îndeosebi pe 
plan economic, pornindu-se de la 
principiile respectării stricte a inde
pendenței si suveranității naționa
le. deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, a dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător calea dezvoltării 
proprii, fără nici un amestec din 
exterior. Cel doi președinți au apre
ciat că există încă multe posibili
tăți de intensificare și diversificare 
a relațiilor bilaterale, pe baze re
ciproc avantajoase, corespunzător as
pirațiilor si intereselor de dezvoltare 
liberă, independentă, ale popoarelor 
român și irakian.

O atenție deosebită a fost acorda
tă in cursul convorbirilor examinării 
relațiilor economice bilaterale și per
spectivelor dezvoltării acestora. Cei 
doi președinți și-au exprimat satis
facția față de cursul ascendent al 
schimburilor comerciale și al coope
rării economice, față de rezultatele 
obținute în acest domeniu. Totodată, 
a fost scoasă in evidentă necesitatea 
dezvoltării, in continuare, în ritm 
susținut, a conlucrării dintre cele 
două țări în domeniul explorării, ex
ploatării $1 prelucrării petrolului, in 
producția industrială, in agricultură, 
in transporturi și in domeniul mate
rialelor de construcții și au fost sta
bilite măsurile necesare care vor 
conduce la extinderea șl amplificarea 
cooperării economice reciproc avan
tajoase dintre cele două țări. Cei doi 
președinți, exprimindu-și hotărîrea 
de a acționa ferm pentru amplificarea 
pe termen lung a raporturilor eco
nomice bilaterale, au dat indicații or
ganelor competente din țările loc 

să-și intensifice contactele in vederea 
încheierii negocierilor în curs de des
fășurare, pentru identificarea de noi 
domenii și acțiuni concrete de coo
perare. pentru dezvoltarea si menți
nerea relațiilor economice bilaterale 
la un nivel cit mai ridicat, care să 
reflecte potențialul și interesele eco
nomiilor naționale ale României și 
Irakului. A fost reliefat rolul impor
tant al Comisiei mixte de comerț și 
cooperare tehnică româno-irakiană în 
analizarea periodică a stadiului ac
țiunilor comune și in asigurarea luă
rii măsurilor necesare, in spiritul 
convorbirilor si înțelegerilor realiza
te la cel mai inalt nivel, pentru reali
zarea in condiții optime a obiective
lor convenite. Cel doi președinți au 
semnat Acordul pe termen lung de 
dezvoltare a cooperării economice 
și tehnice și a schimburilor comer
ciale intre România și Irak, Persoa
nele oficiale care l-au însoțit pe pre
ședintele României au avut întîl- 
niri cu partenerii lor irakieni, in 
cursul cărora au fost examinate po
sibilitățile existente pentru creșterea 
și diversificarea schimbului de măr
furi, ca și pentru adincirea coope
rării economice, științifice sl tehnice, 
îndeosebi în domeniul industriei, in
clusiv al industriei petroliere și pe
trochimice. agriculturii, irigațiilor, 
construcțiilor, transportului și comu
nicațiilor, pregătirii de cadre tehnice 
și schimbului de experți si specia
liști. Rezultatele acestor convorbiri au 
fost consemnate intr-un protocol care 
a fost semnat in cursul vizitei. S-a 
convenit, totodată, să fie continuată 
examinarea perspectivelor de colabo
rare in cursul lucrărilor celei de-a 
6-a sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-irakiene de cooperare economică 
și comercială care va avea Ioc la 
București, înainte de sfirșitul aces
tui an.

Cei doi șefi de partid si de stat 
Si-au exprimat satisfacția deplină 
față de nivelul și volumul de acțiuni 
realizate în domeniul cooperării ști
ințifice și tehnologice, ca și al schim
burilor culturale dintre România și 
Irak, care contribuie la mai buna 
cunoaștere reciprocă și apropiere 
dintre popoarele român și irakian și 
au fost adoptate hotăriri de natură să 
conducă la diversificarea și amplifi
carea raporturilor in aceste domenii. 
Exprimindu-și, de asemenea, satis
facția față de intensificarea legătu
rilor directe și a conlucrării dintre 
Marea Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România și Adunarea 
Națională a Republicii Irak, a rapor
turilor dintre organizațiile sindicale, 
de tineret, de studenți și de femei, 
cele două părți au căzut de acord să 
sprijine amplificarea contactelor di
recte dintre aceste organizații.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Republi
cii Irak, Saddam Hussein, au proce
dat la un aprofundat schimb de ve
deri cu privire la problemele inter
naționale actuale și la procesele care 
au loc în lumea Contemporană. 
Examinind situația internațională 
actuală, cei doi președinți si-au ex
primat profunda îngrijorare fată de 
deteriorarea acesteia, ceea ce pune in 
pericol pacea și securitatea mondia
lă. suveranitatea, independenta și in
tegritatea teritorială a statelor. în 
acest context, ambele părți au relie
fat marile pericole pe care le creează 
situațiile de criză și conflict, conti
nuarea cursei înarmărilor și adin
cirea crizei economice mondiale, ceea 
ce face ca situația internațională să 
fie tot mai primejdioasă și nesigură, 
în același timp, cele două părți aii 
reliefat rezistența crescîndă care șe 
manifestă în lume față de cauzele 
care au dus la agravarea situației in
ternaționale, ca și eforturile pentru 
instaurarea unor noi relații interna
ționale făcute de țările in curs de 
dezvoltare, de statele nealiniate, de 
toate forțele democratice și progre
siste care nu vor să-și subordoneze 
destinele lor intereselor forțelor de 
dominare.

Pornind de Ia situația internațio
nală gravă și de la faptul că cea mai 
mare parte a omenirii, însuflețită de 
năzuința de nestăvilit pentru asigu
rarea libertății și independentei ță
rilor și popoarelor, se opune cu hotă- 
rîre politicii de forță și sporirii încor
dării în relațiile dintre state, cei doi 
președinți au subliniat necesitatea de 
a se acționa intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate pentru a se pune ca
păt stărilor de tensiune din lume, 
soluționării tuturor conflictelor sau 
problemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, prin negocieri, ceea ce 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor, necesității reluării politicii 
de pace, destindere, dezvoltare, inde
pendență și largă colaborare inter
națională. Părțile au reafirmat pozi
țiile lor potrivit cărora destinderea 
trebuie să fie un proces universal, 
la care să participe și de care să 
beneficieze toate statele, din toate 
continentele lumii.

în acest cadru, cele două părți au 
reliefat că este necesară mai mult ca 
oricind unirea tot mai strînsă a 
eforturilor tuturor popoarelor, conso
lidarea cooperării șl a solidarității 
dintre toate țările iubitoare de pace, 
pentru promovarea în raporturile 
dintre state a unei politici noi. de 
deplină egalitate în drepturi și res
pect intre națiuni suverane și inde
pendente. pentru a se asigura drep
tul inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî nestingherit calea de dez
voltare. fără nici o ingerință din 
exterior.

Președinții României și Irakului au 
reafirmat și cu această ocazie con
vingerea lor cu privire la necesita
tea reglementării tuturor conflictelor 
dintre state pe cale pașnică, prin 
negocieri între părțile direct intere
sate. în acest cadru, cele două părți 
și-au exprimat profunda lor îngrijo
rare în legătură cu continuarea con
flictului irgkiano-iranian și s-au 
pronunțat pentru încetarea imediată 
a ostilităților militare șl pentru so
luționarea problemelor în dispută 
prin tratative între părțile direct in
teresate, pe baza respectării stricte a 
Independenței șl suveranității națio
nale, integrității teritoriale si nein
tervenției in treburile interne și au 
subliniat sprijinul lor față de efortu
rile exercitate pe plan Internațional 
pentru a se pune capăt ostilităților, 
pentru a se ajunge la o pace justă 
și onorabilă. în interesul celor două 
popoare vecine, al drepturilor lor 
legitime, al cauzei păcii, stabilității 
șl înțelegerii în regiune și în întrea
ga lume.

Cei doi președinți, după ce au 
examinat situația actuală dtn Orien
tul Mijlociu, au fost de acord că o 
reglementare pașnică, justă si dura
bilă în această regiune nu poate fi 
realizată fără retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
1967 și fără recunoașterea dreoturi- 
lor naționale inalienabile ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului Ia autodeterminare, la reîn
toarcerea la căminele sale si la crea
rea propriului său stat independent, 
în acest context, cei doi președinți 

au fost de acord asupra necesității 
concentrării eforturilor, la toate 
nivelurile, inclusiv in cadrul orga
nizațiilor internaționale, pentru a se 
ajunge la o asemenea reglementare.

Ambele părți și-au exprimat și cu 
această ocazie profunda îngrijorare 
față de continuarea practicilor ile
gale ale Israelului in teritoriile ocu
pate și au dezaprobat măsurile cu 
caracter opresiv luate de Israel îm
potriva populației arabe din aceste 
teritorii. A fost, totodată, reafirmată 
poziția celor două țări de condam
nare a atacului israelian împotriva 
centrului irakian de cercetări nu
cleare in scopuri pașnice de lingă 
Bagdad, ca și a măsurilor vizînd 
anexarea înălțimilor Golan și care 
constituie violări flagrante ale nor
melor de bază ale dreptului inter
național. Cele două părți au luat 
poziție împotriva continuării acțiu
nilor agresive ale Israelului îndrep
tate contra Libanului, a atacurilor 
repetate la care este supus teritoriul 
acestui stat, a amestecului direct sau 
indirect in treburile sale interne și 
a tentativelor perseverente de esca
ladare a tensiunii și de lichidare a 
palestinienilor care trăiesc în Liban. 
A fost condamnată cu toată fermi
tatea recenta invazie militară israe- 
liană în Liban, cele două părți ce- 
rind retragerea imediată a trupelor 
Israelului de pe teritoriul acestei 
țări. A fost reafÎTmat sprijinul ho- 
tărît al României și Irakului față de 
autoritatea legitimă libaneză, pentru 
ca aceasta să-și poată exercita con
trolul asupra întregului teritoriu al 
țării, pentru a se ajunge la o recon
ciliere națională, pentru salvgar
darea suveranității, independenței și 
integrității teritoriale a Libanului, 
pentru ca acesta să rămînă un stat 
nealiniat.

Cei doi președinți au convenit să 
fie menținute contacte permanente 
între România și Irak și să se pro
cedeze la consultări bilaterale, ori de 
cite ori este nevoie. în legătură cu 
evoluția situației din regiune și cu 
alte probleme internaționale majore 
de interes reciproc.

Examinind situația din Europa, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Saddam Hussein au evi
dențiat importanta pe care țările lor 
o acordă edificării securității și pro
movării unei largi cooperări între 
statele de pe acest continent, efec
tele pozitive pe cane acestea le-ar 
avea pentru pace și înțelegere în 
lume. A fost exprimată îngrijorarea 
în legătură cu situația creată in Eu
ropa ca urmare a faptului că acest 
continent a devenit un uriaș arsenal 
nuclear, ceea ce constituie un mare 
pericol pentru pacea și securitatea 
în regiune și in întreaga lume, păr
țile pronunțîndu-se pentru oprirea 
amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune și trecerea la retragerea 
celor existente, pentru realizarea pe 
continentul european a unor relații 
noi. prin eliminarea definitivă a ar
melor nucleare, a tuturor armamen
telor.

Pornind de la însemnătatea deo
sebită a reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa, cele două 
părți au reliefat necesitatea ca 
aceasta sâ se desfășoare intr-un spi
rit constructiv și să șe încheie cu cit 
mai bune rezultate, să ducă la con
vocarea unei conferințe pentru 
dezarmare și încredere pe continent, 

. șă asigure continuitatea procesului 
de colaborare și securitate in Euro
pa, Referindu-se la zona Balcanilor, 
cele două părți s-au pronunțat pen- 

. tfu soluționarea pe calea tratative
lor a tuturor problemelor care mai 
există între țările din această zonă, 
pentru dezvoltarea colaborării și bu
nei vecinătăți, pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a conviețuirii 
pașnice, fără arme nucleare.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea cu privire la continuarea 
escaladării prezenței militare străine 
în Oceanul Indian și au reafirmat 
hotărîrea lor de a acționa pentru pu
nerea cit mai urgentă în aplicare a 
Declarației O.N.U. din anul 1971 cu 
privire la transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a păcii. Ambele 
părți s-au pronunțat pentru desfiin
țarea tuturor bazelor militare și ha- 
vale străine din această zonă, au 
dezaprobat orice încercare de stabi
lire a unor noi baze de acest fel și 
s-au pronunțat în favoarea eliminării 
complete a tensiunii generate de pre
zența militară străină in Oceanul 
Indian.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Saddam Hussein au re
afirmat convingerea lor că lichida
rea subdezvoltării șl edificarea unei 
noi ordini economice internaționale 
constituie una din problemele fun
damentale ale lumii contemporane si 
este singura cale de rezolvare a cri
zei economice mondiale și de asigu
rare a dezvoltării mai rapide a ță
rilor In curs de dezvoltare care, în 
actualele condiții din lume, sînt con
fruntate cu dificultăți economice 
dintre cele mai serioase. în acest 
context, cele două părți s-au pro
nunțat în favoarea lansării imediate 
a negocierilor globale, potrivit rezo
luției adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. în această privință și 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
pozițiile unor state dezvoltate care 
sînt în contradicție cu voința comu
nității internaționale privind măsu
rile care să conducă la instaurarea 
unei noi ordini economice în lume. 
Convinși de faptul că înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale 
constituie una dintre condițiile fun-

Întîlniri de lucru
în spiritul Înțelegerilor convenite 

Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România șl tovarășul 
Saddam Hussein, secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Irak, au avut 
loc la Bagdad o serie de intîlniri de 
lucru româno-irakiene.

Tovarășii Ion Dincă. prim vice
prim-ministru. Ion M. Nicolae. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale, șeful De
partamentului cooperării economice 
internaționale. Vasile Pungan. minis
tru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, au avut în- 
tîlniri cu Taha Yassln Ramadhan, 
prim viceprim-ministru. Saadoun 

damentale pentru realizarea stabili
tății politice și economice, pentru 
menținerea păcii și securității in 
lume, cei doi președinți au subli
niat necesitatea de a fi depuse in 
continuare eforturi susținute în a- 
ceastă direcție, subliniind rolul care 
revine țărilor în curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate, pentru atingerea 
acestui obiectiv primordial. A fost 
subliniată necesitatea unei mai strin- 
se conlucrări între țările în curs de 
dezvoltare și a armonizării poziții
lor lor, atît în ceea ce privește nego-, 
cierile cu statele dezvoltate, cit și in 
legătură cu amplificarea cooperării 
economice dintre ele, pe baze re
ciproc avantajoase.

Cei doi președinți au scos în evi
dență profunda lor îngrijorare față 
de continuarea cursei înarmărilor și 
de utilizare a unor imense mijloace 
materiale, financiare și umane in 
scopuri militare, ceea ce constituie o 
grea povară pentru toate popoarele 
lumii, o amenințare la adresa păcii 
și securității internaționale. S-a sub
liniat că problema centrală a vieții 
internaționale o constituie lupta pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, și in primul rind de 
dezarmare nucleară, condiție vitală 
pentru stabilitate șl pace trainică în 
lume, pentru diminuarea încordării, 
pentru promovarea relațiilor interna
ționale în ansamblu, pentru binele 
civilizației și viitorul întregii ome
niri. Reliefînd atenția deosebită pe 
care cele două țări o acordă sesiu
nii speciale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrate dezarmării, in curs 
de desfășurare, cei doi șefi de stat 
au exprimat dorința țărilor lor de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
luarea unor hotăriri care să răspun
dă pe deplin așteptărilor și dorințe
lor popoarelor de a se pune capăt 
politicii de înarmări, de a trăi in
tr-o lume fără arme și fără războaie.

Șefii de stat ai României și Iraku
lui au subliniat necesitatea ca pro
blemele complexe ale lumii contem
porane să fie soluționate intr-un spi
rit nou, democratic, cu participarea 
activă, în condiții de deplină egali
tate, a tuturor statelor, indiferent de 
mărime sau orinduire socială. A fost 
reliefat rolul sporit care trebuie să 
revină țărilor în curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate, țărilor mici și 
mijlocii, în dezbaterea și reglemen
tarea problemelor’ internaționale ac
tuale. Totodată, s-a accentuat ne
cesitatea creșterii rolului și contri
buției Organizației Națiunilor Unite, 
a altor organisme internaționale, in 
această direcție. In acest cadru, cele 
două părți au dat o înaltă apreciere 
rolului țărilor nealiniate în regle
mentarea problemelor internaționale 
actuale șl contribuției lor la găsirea 
unor soluții corespunzătoare acestor 
probleme, la promovarea și consoli
darea păcii, independenței, deplinei 
egalități in drepturi, colaborării și 
progresului în lume, exprimindu-și 
convingerea că întărirea rolului miș
cării țărilor nealiniate slujește inte
reselor tuturor popoarelor. Președin
tele Saddam Hussein a făcut o am
plă prezentare a marilor eforturi fă
cute de poporul și guvernul irakian 
pentru a asigura condițiile necesare 
organizării celei de-a VII-a Confe
rințe a șefilor de stat și de guvern ai 
țărilor nealiniate, care urmează să 
aibă loc la Bagdad în septembrie 
1982. Președintele Nicolae Ceaușescu, 
luind notă cu interes de aceste preo
cupări. și-a manifestat speranța că 
cea de-a VII-a Conferință la nivel 
înalt a țărilor nealiniate va constitui 
un moment Important în istoria miș
cării și se va înscrie cu contribuții 
semnificative la reglementarea pro
blemelor cu care este confruntată o- 
menirea contemporană.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Irak, Saddam Hussein, și-au expri
mat deplina satisfacție pentru re
zultatele vizitei șefului statului ro
mân în Irak, pentru convorbirile pe 
Care le-au avut cu acest prilej și 
înțelegerile la care s-a ajuns de co
mun acord. A fost exprimată con
vingerea că această întilnire la cel 
mai înalt nivel româno-irakiană re
prezintă o importantă contribuție și 
dă un nou și puternic impuls amplifi
cării și diversificării raporturilor de 
strînsă colaborare dintre cele două 
țări, atit pe plan bilateral, cît și în 
viața internațională, ceea ce cores
punde pe deplin intereselor popoa
relor român și irakian prieten, anga
jate ferm pe calea dezvoltării lor 
independente, cauzei generale a pă
cii, securității și colaborării în Eu
ropa, Orientul Mijlociu și în întrea
ga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. în numele-său și 
al celorlalți tovarăși care l-au în
soțit, a exprimat vii mulțumiri pen
tru primirea cordială și ospitalitatea 
cu care au fost înconjurați in tim
pul vizitei in Republica Irak. Șeful 
statului român a adresat secretarului 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Irak, 
Saddam Hussein, invitația cordială 
de a efectua o vizită oficială, de 
prietenie in Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmlnd să 
fie stabilită ulterior.
Bagdad, 17 iunie 1982

româno-irakiene
Ghaidan, viceprim-ministru, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor, Hassan Aii, ministrul comer
țului, cu alți membri ai guvernului 
și conducători de departamente. To
varășul Ion Stănescu, ministru, șe
ful Departamentului pentru con
strucții in străinătate, a purtat dis
cuții cu Mohamad Fadi Hussein, mi
nistrul construcțiilor și al locuințe
lor.

Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, s-a Intîlnit 
șt a purtat convorbiri cu Saadoun 
Hammadi. ministrul afacerilor ex
terne.

în cadrul acestor întîlniri au fost 
examinate posibilitățile, căile si for
mele concrete de dezvoltare a co
laborării în diferite domenii de acti
vitate.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului „AI Jumhurya“,

oficiosul guvernamental al Republicii Irak
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a acordat, 
joi, 17 iunie 1932, un interviu ziaristului Hussein Fawzi, de la ziarul 
„AL JUMHURYA", oficiosul guvernamental al Republicii Irak.

ÎNTREBARE: îmi este deo
sebit de plăcut, este pentru mine 
o onoare deosebită să fiu primit 
de președintele României, pen
tru a-i solicita un interviu.

Permiteti-mi, Excelentă, să vă 
adresez prima întrebare :

Care este scopul vizitei dum
neavoastră in Irak și care sînt 
rezultatele convorbirilor avute ?

RĂSPUNS: Ne aflăm în Irak intr-o 
vizită oficială de prietenie, Ia invi
tația președintelui Saddam Hussein, 
însăși realizarea vizitei constituie o 
expresie a relațiilor de prietenie și 
colaborare statornicite intre popoare
le șl statele noastre. îndeosebi în 
ultimii ani, colaborarea româno-ira
kiană — economică, tehnică, științi
fică și culturală — a cunoscut o dez
voltare puternică. In interesul celor 
două țări și popoare.

în cadrul vizitei am avut convor
biri ample, atît cu privire la colabo
rarea bilaterală, cît și la problemele 
internaționale.

Am convenit să semnăm un acord 
de colaborare pe termen lung între 
țările noastre și am căzut de acord 
în cadrul convorbirilor să acționăm 
în direcția extinderii colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, urmind 
ca în următorii cîțiva ani să ajungem 
la o dublare a schimburilor economi
ce. Se poate spune, deci, că vizita și 
convorbirile deschid perspective mul
tiple pentru o extindere a colaboră
rii multilaterale între România și 
Irak. Am discutat, de asemenea, des
pre dezvoltarea colaborării între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist, urmînd să fie 
și în acest sens semnat un acord-ca- 
dru de colaborare. Si, desigur, am 
avut convorbiri ample cu privire la 
problemele internaționale actuale. 
Am ajuns la concluzii comune pri
vind necesitatea întăririi colaborării 
româno-irakiene în vederea realizării 
unei politici de conlucrare, de pace 
între popoarele lumii.

Ținînd seama de gravitatea situa
ției internaționale, am considerat că 
este necesar să se intensifice efor
turile pentru soluționarea probleme
lor litigioase dintre state pe calea 
tratativelor, pentru oprirea cursei în
armărilor și pentru realizarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Comunicatul comun ce urrfiează a 
fi dat publicității oglindește pe larg 
pozițiile comune in problemele com
plexe ale vieții internaționale.

Pot spune, deci, că încheiem vizita 
— deși scurtă — cu rezultate deose
bite pentru colaborarea româno-ira
kiană, ceea ce corespunde intereselor 
celor două țări și popoare, cît și 
cauzei colaborării și păcii in lume.

ÎNTREBARE : în legătură cu 
viitoarea conferință a țărilor ne
aliniate de la Bagdad, cum apre- 
clați influenta acesteia asupra 
mișcării de nealiniere și asupra 
orientării către limitarea polari
zării internaționale ?

RĂSPUNS : România acordă o în
semnătate deosebită activității miș
cării țărilor nealiniate. în actualele 
împrejurări internaționale, mișcarea 
țărilor nealiniate are un rol impor
tant în a asigura participarea acestor

La noul centru civic al Bagdadului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a vizitat, joi la 
amiază, însoțit de tovarășul Saddam 
Hussein, secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Irak, noul centru 
civic al orașului Bagdad, ilustrativ 
pentru amplele eforturi constructive, 
pentru aspirațiile de progres ale 
poporului irakian.

De la înălțimea platformei superi
oare a Monumentului soldatului 
necunoscut, în curs de realizare, 
unde a avut loc un prim popas, se 
deschide panorama unui orizont do
minat de masive construcții. Impo
zante monumente și edificii publice 
deja ridicate, aflate în faza de fina
lizare sau într-un stadiu înaintat de 
construcție, oferă de pe acum, în 
cadrul acestui vast șantier, elemente 
de referință ce prefigurează o ima
gine deosebit de reprezentativă pen
tru prefacerile pe care le cunoaște 
canitala irakiană.

în semn de deosebită stimă si pte- 
tuire. explicațiile sînt date personal, 
în repetate rinduri. de președintele 
Irakului.

Concepute, proiectate șl realizate 
de către specialiști si muncitori ira
kieni. noile edificii reprezintă o 
deosebită reușită, o armonioasă îm
binare a stilurilor de construcție ale 
străvechilor civilizații ce s-au suc
cedat ne aceste meleaguri, ale cul
turii arabe cu cea mai autentică 
expresie a modernului și funcționa
lului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă o 
înaltă apreciere modului în care se 
realizează întreg acest ansamblu ar
hitectural. care constituie o mărtu
rie Pregnantă a capacității si ener
giei creatoare ale poporului irakian.

Conceput într-o viziune tradițio
nală, dar și modernă. Monumentul 
soldatului necunoscut evocă. Intr-o 
manieră simbolică de o înaltă ți
nută artistică si arhitecturală, lupta 
si jertfele poporului irakian pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale. Nervuri 
în beton si otel, dispuse circular — 
cu o linie stilizată ce sugerează atît 
forma săgeților folosite in vechime, 
cit st penele vulturului ce reprezin
tă simbolul stemei de stat a Iraku
lui — ale căror vîrfuri se sprijină 
ne pămîntul acestei vetre de civili
zație, oferă la înmănuncherea lor. la 
Înălțime, platforma unei coloane o- 
magiale In formă de zigurat — așa 
cum se Înfățișau, odinioară, străve
chile construcții de pe aceste me

țări la soluționarea problemelor in
ternaționale intr-un mod democratic 
și, în primul rind, în asigurarea in
dependentei naționale, în înfăptuirea 
dezarmării și a noii ordini economice 
internaționale.

Tinind seama de gravitatea situa
ției internaționale, actuala conferință 
a țărilor nealiniate, ce urmează să 
aibă loc la Bagdad, în toamna acestui 
an, capătă o importanță deosebită. 
Am vizitat, în cursul dimineții, une
le obiective legate de găzduirea aces
tei conferințe și am rămas cu o im
presie plăcută. Am putut constata că 
într-adevăr guvernul irakian, pre
ședintele Saddam Hussein, acordă o 
atenție deosebită pregătirii corespun
zătoare pentru desfășurarea lucrări
lor acestei conferințe. Sperăm că, 
profitind de aceste condiții materiale 
bune, lucrările conferinței se vor 
desfășura cu rezultate cit mai pozi
tive, contribuind la întărirea unității 
și solidarității țărilor nealiniate, la 
creșterea rolului mișcării de neali
niere în viața internațională.

ÎNTREBARE : V-aș ruga, Ex
celentă, să precizați care ar fi, 
după părerea dumneavoastră, 
principalele probleme internațio
nale ce se cer a fi soluționate în 
momentul de față.

RĂSPUNS : Aceste probleme sînt 
legate îndeosebi de oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
in primul rind la dezarmarea nu
cleară. În al- doilea rind, de necesi
tatea de a se pune capăt conflictelor 
existente, de a se trece la renunțarea 
la politica de forță și de amenințare 
cu forța, de a se acționa pen
tru soluționarea diferitelor pro
bleme dintre state numai prin 
tratative, pornind de la faptul că 
oricît de grele ar fi aceste tratative 
ele sînt incomparabil mai bune decît 
un conflict militar. în al treilea rind, 
este necesar să se acționeze în direc
ția soluționării problemei subdezvol
tării, pentru realizarea unei noi or
dini economice internaționale, care 
să asigure un progres mai rapid al 
țărilor slab dezvoltate șl să contribuie 
la stabilitatea economiei mondiale, la 
relații noi, bazate pe echitate și ega
litate. Și, în fine, în al patrulea rind, 
ar trebui să se acționeze cu hotărîre 
în direcția consolidării independentei 
popoarelor, pentru afirmarea cu pu
tere în relațiile dintrp state a princi
piilor egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
influenta invaziei israeliene în 
Liban asupra situației din Orien
tul Mijlociu ?

RĂSPUNS : Acțiunea militară a 
Israelului in Liban constituie o în
călcare gravă a independenței și su
veranității Libanului, a principiilor 
dreptului internațional și a dus la o 
agravare considerabilă a situației din 
Orientul Mijlociu. România a con
damnat și dezaprobat aceste acțiuni 
militare, considerînd că sînt inadmi
sibile acțiunile desfășurate de Israel 
în Liban și, în mod deosebit, împo
triva poporului palestinian.

Considerăm că este necesar să în
ceteze aceste acțiuni militare, să se 

leaguri. placate în ceramică cu cu
lorile drapelului tării. în virful că
ruia va arde flacăra veșnică, ocroti
tă de un imens scut din aramă, ce 
se ridică oblic, alăturat

Condus de președintele Saddam 
Hussein, conducătorul partidului - și 
statului nostru vizitează acest im
presionant monument, ale cărui spa
ții interioare și exterioare se vor 
constitui, în final, atît prin formele 
lor arhitectonice, cît și prin decora- 
țiunile și exponatele ce vor fi înfă
țișate aici, intr-o amplă frescă a 
vieții și luptei poporului irakian 
pentru independență, pentru progres.

în continuare a fost vizitat Cen
trul pentru conferințe și reuniuni 
internaționale.

Reține atenția în mod special edi
ficiul ce va găzdui, nu peste mult 
timp. Conferința Ia nivel inalt a 
țărilor nealiniate. Totul vădește 
îmbinarea armonioasă a modernului 
cu tradiționalul, bunul gust, gradul 

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Părăsind teritoriul Republicii Irak, doresc să vă adresez, încă o dată, 
cele mai calde mulțumiri pentru primirea prietenească și ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în timpul vizitei in țara dumneavoastră.

îmi exprim și pe această cale convingerea că noua noastră întilnire, 
convorbirile pe care le-am purtat împreună, în spiritul înțelegerii, stimei 
și respectului reciproc, se vor înscrie ca o nouă contribuție la dezvoltarea 
continuă, pe multiple planuri, a colaborării româno-irakiene, în interesul 
celor două popoare ale noastre, al cauzei generale a păcii, colaborării și 
destinderii internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, odată cu salutul nostru de 
rămas bun, cordiale urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate 
și pace pentru poporul irakian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Maiestății Sale FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Cu prilejul survolării teritoriului Arabiei Saudite, doresc să vă adresez 
un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progr^, 
prosperitate și pace pentru poporul țării dumneavoastră.

îmi exprim și pe această cale convingerea că, prin eforturi comune, 
relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, în interesul și spre binele ambelor popoare, al cauzei 
destinderii, înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

treacă la retragerea de îndată a tru
pelor israeliene din Liban și să sa 
acționeze pentru o soluționare politi
că. pe calea tratativelor, a probleme
lor din Orientul Mijlociu. în vederea 
realizării unei păci trainice si juste, 
bazată pe retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate în 1967, pe soluțio
narea problemei palestiniene și crea
rea unui stat palestinian indepen
dent ; și, desigur, pe realizarea unei 
păci durabile care să asigure inde
pendența șl suveranitatea tuturor 
statelor din zonă.

ÎNTREBARE : Se vorbește da 
pregătirea unei intilniri intra 
Brejnev și Reagan. Cum apre- 
ciati această întilnire ? Conside
rați că sint de așteptat urmări in 
relațiile dintre Est și Vest și res
tul lumii ?

RĂSPUNS : într-adevăr, se vor
bește despre realizarea unei întîlniri 
între președintele Brejnev și pre
ședintele Reagan. O asemenea întil
nire o apreciem ca deosebit de im
portantă șl, -desigur, ea va exercita 
o influență pozitivă asupra vieții in
ternaționale. în acest sens, România 
a salutat acordul dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite cu privire la 
începerea tratativelor pe problema 
armamentului nuclear strategic. Am 
salutat, de asemenea, convorbirile c« 
se desfășoară Ia Geneva pe problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa. în același timp, avînd în 
vedere că problema rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune pri
vește nemijlocit toate popoarele eu
ropene, România consideră că statele 
europene trebuie să participe activ 
la aceste negocieri cu privire la opri
rea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, trecerea la retra
gerea celor existente și distrugerea 
lor și realizarea unei Europe fără 
nici un fel de rachete nucleare.

Totodată, avînd în vedere situația, 
internațională gravă, considerăm că 
este necesară intensificarea luptei po
poarelor pentru o politică de dezar
mare, de pace, convinși că popoarele 
de pretutindeni, acționind unite, pot 
să determine realizarea unei politici 
democrate și o pace trainică.

ÎNTREBARE : Irakul a făcut 
apel la rezolvarea pe cale pașni
că a conflictului irakiano-iranian. 
Cum priviți problema conflictu
lui irakiano-iranian ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
întotdeauna pentru încetarea conflic
tului irakiano-iranian și pentru solu
ționarea problemelor dintre cele 
două țări pe calea tratativelor.

Salutăm poziția guvernului irakian 
cu privire la încetarea acțiunilor mi
litare, retragerea trupelor din Iran și 
trecerea la negocieri în vederea solu
ționării problemelor dintre cele două 
țări pe calea tratativelor, în interesul 
colaborării, al bunei vecinătăți, ceea 
ce corespunde intereselor ambelor 
popoare, cît și cauzei generale a pă
cii în zonă și în întreaga lume.

Poziția noastră în problema conflic
tului irakiano-iranian izvorăște din 
considerentele generale că trebuie să 
se facă totul pentru a nu se recurge 
la acțiuni militare in soluționarea 
problemelor dintre state, pentru so
luționarea. oricăror probleme numai 
pe calea tratativelor.

Aș dori să adresez cititorilor și po
porului prieten irakian cele mai bune 
urări de prosperitate, bunăstare și 
pace.

înalt de funcționalitate, marea sa’.’ 
de . conferințe. întreg ansamblul d- 
spații întrunind toate Condițiile ro 
cesare de lucru la nivelul exigențe 
lor desfășurării unor mari reuniuni 
internaționale,

în încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu, adresind pre
ședintelui Saddam Hussein felicitări 
pentru modul in care a fost conceput 
și realizat acest centru, pentru in
teresul arătat de șeful statului irakian 
față de Conferința la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, a exprimat urarea 
ca -lucrările acestei importante reu
niuni internaționale să se desfășoa
re cu succes. în același timp, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a dat o 
înaltă apreciere reușitei pe care o 
reprezintă întregul ansamblu de 
construcții ale acestui mare centru 
civic al Bagdadului, care adaugă un 
plus de frumusețe caplta’ei, o reali
zare ce îmbogățește patrimoniul na
țional al poporului irakian.
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încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceausescu și președintele Saddam Hussein

Joi, 17 iunie, s-au încheiat con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Saddam Hussein, secretar 
general al. Partidului Baas Arab So
cialii, președintele Republicii Irak.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
întîmpinat cu onoruri militare, a 
fost salutat la sosirea la Palatul pre
zidențial cu deosebită cordialitate și 
căldură prietenească de președin
tele Saddam Hussein.

Ultima rundă de convorbiri a fost 
consacrată examinării în continuare 
a unor probleme privind relațiile și 
dez' oltarea colaborării dintre cele 
doua partide și țări, precum și a 
unor probleme internaționale actu
ale. In acest cadru a fost exprimată 
îngrijorarea față de accentuarea 
cursei inarmărilor, adîncirea crizei 
economice și a decalajelor dintre ță
rile bogate și țările sărace. S-a re
liefat, totodată, creșterea și afirma
rea tot mai puternică a voinței po
poarelor de a pune capăt politicii 
de dominație, de a se bucura de 
dreptul la dezvoltare liberă și inde
pendentă potrivit aspirațiilor lor le
gitime.

S-a subliniat; "de asemenea, nece
sitatea intensificării eforturilor pen

Un călduros rămas bun la plecarea din Bagdad

Joi după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Farti- 
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și-a 
încheiat vizita oficială de prietenie 
efectuată in Republica Irak, la in
vitația secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Irak, Saddam Hussein.

Vizita s-a înscris ca o contribu
ție de seamă la dezvoltarea in con
tinuare a raporturilor roinâno-ira- 
kiene. la cauza păcii și cooperării 
intre toate popoarele.

Dealtfel, o expresie a însemnă
tății deosebite acordate vizitei ofi
ciale de prietenie a conducătorului 
partidului și statului nostru o con
stituie faptul că la convorbirile pur
tate în plen, ca si la alte momente 
importante ale acestui eveniment, a 
participat întreaga conducere de 
partid si de stat a Republicii Irak.

De la reședința rezervată înaltului 
oaspete român, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Saddam Hussein s-au 
îndreptat spre aeroport, străbătînd 
principalele artere ale Bagdadului, 
împodobite cu drapelele de stat ale 

tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere, pace și respect al in
dependenței popoarelor, de neames
tec in treburile interne și egalitate 
în drepturi, de nerecurgere la forță 
și la amenințarea cu forța.

S-a apreciat că pacea și securita
tea internațională impun măsuri ho- 
tărîte in direcția soluționării pe cale 
politică, prin tratative a stărilor de 
încordare și conflict din diferite 
zone ale lumii, opririi cursei înar
mărilor și, în special, a producerii 
și stocării de noi arme de distrugere 
în masă, trecerii urgente la dezar
mare și, în primul rind, la dezarma
re nucleară.

Actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării 
— s-a relevat în cadrul convorbiri
lor — trebuie să adopte măsuri 
concrete și să determine trecerea 
hotărită la dezarmare, în primul 
rind la dezarmare nucleară, astfel 
incit aceasta să aducă o contribuție 
esențială la oprirea agravării situa
ției internaționale, Ia continuarea 
politicii de pace, destindere,' co
laborare și independență națională, 
întărind astfel rolul O.N.U. în viața 
politică și economică mondială.

De comun acord a fost subliniată 
necesitatea trecerii la pași concreți 
în direcția lichidării subdezvoltării și

României și Irakului, cu portretele 
celor doi șefi de stat.

La aeroportul „Al Muthana" se 
aclamă și se ovaționează pentru prie
tenia româno-irakiană.

Grupul de români. reprezentînd 
specialiști afla ți in Irak in cadrul 
acordurilor de cooperare economică, 
membri ai ambasadei și agenției e- 
conomice, împreună cu familiile lor. 
fac tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
caldă manifestație de stimă și dra
goste.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la oficialitățile 
irakiene prezente pe aeroport — 
Taha Moheddin Maruf. vicepreșe
dinte al Republicii Irak. Taha Yassin 
Ramadhan, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, prim 
viceprim-rhinistru al guvernului. Sa- 
adoun Ghaidan, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Tariq Aziz, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, vice
prim-ministru al guvernului, Adnan 
Khairallah, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, vice
prim-ministru al guvernului, minis

edificării unei noi ordini economice 
internaționale, care să permită dez
voltarea echitabilă a tuturor țărilor, 
în special a celor rămase in urmă.

In legătură cu problemele europe
ne, s-a reliefat necesitatea ca, după 
reluare, reuniunea de la Madrid să 
se încheie cu rezultate cit mai bune 
pentru procesul consolidării secu
rității și cooperării in Europa, con- 
siderindu-se că progresele, care in 
mod necesar trebuie să se realizeze 
în această direcție, vor exercita o 
influență pozitivă pentru pacea și 
securitatea internațională.

Abordindu-se probleme legate de 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu. conducătorii de partid și de 
stat ai României și Irakului au re
afirmat că nu se poatq ajunge la 
realizarea unei păci juste și dura
bile in această zonă fără retragerea 
forțelor israeliene din toate terito
riile ocupate și fără recunoașterea 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare, la întoarcerea la 
căminele sale și la edificarea unui 
stat propriu, independent.

în legătură cu situația deosebit de 
gravă din Liban, ca urmare a inva
ziei masive a trupelor israeliene pe 
teritoriul acestui stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi
ția fermă a României, a guvernului 

trul apărării. Hassan Aii. membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, ministrul comerțului, Ta- 
req Hamed Al Abdullah. secretat 
general al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, Saadoun Hammadi, 
ministrul afacerilor externe, Moha
mad Fadi Hussein, ministrul con
strucțiilor și locuințelor, si Dhiab 
Algawi, ambasadorul Irakului in 
România.

La rîndul său, președintele Saddam 
Hussein își ia rămas bun de la to
varășii Ion Dincă. Ștefan Andrei, de 
la celelalte persoane oficiale care 
l-au insotit pe conducătorul parti
dului si statului nostru în vizita sa 
în Irak.

Sînt de față. ambasadorul Româ
niei la Bagdad și ambasadorul Ira
kului la București.

Președintele Irakului conduce apoi 
De înaltul oaspete la scara avionului. 
Aici, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Saddam Hussein își iau un căl
duros rămas bun. își string îndelung 
mîinile. se îmbrățișează cu prietenie.

Adresind președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate si mul
tă putere de muncă, prosperitate și 

și poporului român de , condamnare 
a acestei acțiuni agresive a Israelu
lui. care complică și mai mult si
tuația din Orientul Mijlociu și în
depărtează șansele realizării unei 
păci globale, juste și durabile în 
această zonă atît de frămîntată a 
lumii. S-a relevat necesitatea de a 
se acționa cu hotărîre pentru înce
tarea imediată a agresiunii israelie- 
«e și retragerea neîntîrziată a tru
pelor Israelului din Liban.

în cadrul donvorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Saddam Hussein au relevat buna 
conlucrare existentă între România și 
Irak, pe plan internațional, și au 
exprimat necesitatea ca țările neali
niate și țările în curs de dezvoltare 
să-și intensifice colaborarea între 
ele. in cadrul O.N.U., al mișcării 
țărilor nealiniate, al ..Grupului celor 
77“ și în alte forumuri internațio
nale.

în acest context s-a apreciat că 
apropiata conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, care se va desfă
șura anul acesta la Bagdad, va 
aduce o însemnată contribuție la îm
bunătățirea climatului internațional 
și la creșterea rolului mișcării de 
nealiniere în viața internațională.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie, înțelegere și 
respect reciproc.

fericire poporului român, președin
tele Saddam Hussein a ținui să-și 
exprime incă o dată satisfacția pen
tru această vizită și rezultatele cu 
care s-a încheiat, dorința de a vi
zita România, de a. se reintîlni și 
a continua dialogul cu conducătorul 
partidului si statului nostru.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si-a exprimat satisfacția 
de a fi fost oaspetele poporului 
irakian, pentru înțelegerile si rezul
tatele cu care s-au încheiat convor
birile. Conducătorul partidului și 
statului nostru a adresat președinte
lui Saddam Hussein urări de sănă
tate și noi succese in activitatea sa, 
de progres și prosperitate poporului 
irakian, asigurindu-1 că așteaptă cu 
multă plăcere vizita sa în România.

Luîndu-și rămas bun. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urcă la bordul 
avionului prezidențial, din ușa aero
navei adresind incă o dată salutul său 
președintelui Saddam Hussein, tu
turor celor care au venit să-1 con
ducă.

Lq ora 18,55 — ora locală — aero
nava prezidențială a decolat, indrep- 
tindu-se spre Amman.



PAGINA 4 SCÎNTEIA - vineri 18 iunie 1982

- x

In județele din sudul țării, oriunde lanurile au dat in copt
SECERIȘUL ORZULUI 

-mai repede și fără pierderi!

GIURGIU: Combinerii sint la datorie și alături de ei - specialiștii

în cimoia de sud a tării a început 
secerișul orzului. Ne aflăm nu de
parte de Dunăre, unde cerealele 
năioase se coc mai devreme decît 
in alte părți. Sute de combine, ur
mate de prese de balotat oaie și 
de miiloace de transport, s-au 
aliniat ia marginea lanurilor. 
Miercuri, in județul Giurgiu, con
sta ti nd că orzul s-a copt, specia
liștii au dat semnalul începerii lu
crărilor de recoltare.

La Găujani. președintele coope
rativei agricole. Costna Măroiu. 
duoă un tur al combinei în lanul 
de orz. a scos din buncărul aces
teia o găleată de boabe oe care 
le-a cercetat si le-a vinturat in 
căușul palmei, asa cum face de 
fiecare dată la ceasul secerișului 
țăranul român. Este prima recol
tă a acestui an pentru care s-a 
investit muncă încă din toamnă, 
astfel ca producția să fie pe mă
sura așteptărilor. „Asta-i orz de 
5 000 kilograme la hectar — apre
ciază președintele. Este o. parte 
din hrana animalelor pentru care 
ne-am preocupat cu mai multă 
răspundere în acest an. fără să 
pierdem din vedere nici o clipă o- 
bligatiile pe care le avem fată de 
stat. Dealtfel, am șl livrat pri
mele cantități la baza de recep
ție".

Drumul ne poartă spre solele cu 
orz. ale I.A.S. Vedea, aflate în ve
cinătatea unde combinerii harnici 
sint nerăbdători să se zvînte la
nurile pentru a le lua cu asalt. 
Au trecut adesea pe lingă aceste 
lanuri mănoase, așteptind să cape
te culoarea aurului, pentru a le 
aduce rodul în hambare. „Ardeam 
de nerăbdare — ne spune Anghel 
P. Olteanu, cel mai bun mecani
zator din cîmpia Dunării — să 
..mușcăm" cu mașinile noastre din 
mindretea aceasta de recoltă". 
Este de fapt, ceasul în care 

<________________ _____________

cinema
O manifestare prestigioasă 

a școlii românești de matematică
■ Trandafirul galben : EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; 11,15; 1.3,30; 15.»; 18; 
20,13, GLORIA (47 4615) - 9; 11,15;
13.35; 13,45; 18; 20,13, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,13.; 13,30; 15,45; 18; 
20,13, la grădină — 21.
M Moudo umano : TIMPURI NOI 
(15 91 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45 ; 20. 
M Bunul meu vecin Saxn : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 14; 17; 20. 
M Nea Mărin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 97) — 8,45; 10,35; 12,30;
14,30; 19,30; 18,30; 20,30.
a Rug și flacără : CENTRAL (1412 24)
— 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20.
S| Calculatorul mărturisește LIRA 
(317171) — 13,30; 18; 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 14; 20. 
M orgolii : PACEA (90 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
■ Un echipaj pentru Singapore :
VOLGA (79 71 29) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. STUDIO (39 33 15) — 
10; 12; 14; 19; 18; 20. . .
St întoarce-te și mal privește o dată: - 
VIITORUL (1143 43) — 13.30; 17,30;
19,30.
■ Drumul oaselor : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
■ Logodnica mecanicului Gavrilov :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
H Campioana mea: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 91 54) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 16; 20,13, FAVORIT
(45 3170) — »; 11,13; 13.30; 15,45; 18;
20,15.
■ Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 93 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
O Tinerețe fără bătrinețe — 9,13;
11,30; 13,43, Ceaikovaki — 19; 19: DOI
NA (16 35 38),
■ Zboară cocorii ; CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20, la gră-

U Cel mal frumoși ani : EFORIE 
(13 04 83) - 9; 11.13; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Bujorul roșu: FERENTARI (80 49 85)
— 15,31); ri.SO; 19,30.
19 Misterele de la castel : COTRO- 
CEN1 (49 43 48) — 15,30; 17,45; 30.
M Unde ești, dragoste 7 : FLACARA 
(20 33 40) — 15.30 ; 17,30 ; 19,30.
SI C omoara din lacul de argint : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
■ De la 9 la 3 : VICTORIA (16 28 79)
— 9.30; 12; 14,30; 17; 19.30, AURORA 
(33 04 69) — 9: 11.13; 13,30; 13,43; 18; 
20, la grădină — 21.
■ Toate mi se tntimplă numai mie : 
FEROVIAR (30 31 40) — 9; 11,13; 13,30; 
15,43; 18; 20.15.
H Bonner fiul : GRIVITA (17 08 58) — 
9; 11.15; 13,3»; 15.45; 18; 20,15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL - (15 87 67) -
21.15.
ffl Polițistul ghinionist : BUZEȘTI 
(50 43 58) — »; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 31.
SI Incident la graniță : DACIA 
(30 35 94) — 9; 11,13; 13, Î0; 15,43; 18;
20 13.
■ Lanțul amintirilor : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 13,30; 19.
■ Visul de argint al alergătorului s 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15, CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11,15: 13,39; 13,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Final de partidă — Franța — 
19,30; (sala Atelier) ; Fata din Andros
— 19.
■ Filarmonica „George Enescu"
(19 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solista : Mihaela Martin — 19,30;
(sala Studio) : „Treptele afirmării ar
tistice". Anca Ghildavu — plan, A- 
driana Preflt — vioară — 17.
■ Teatrul „Lucia sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Tango (spectacolul Studioului I.A.T.C.)
— 19,30; (sala Grădina Icoanei) : 
Cabala bigoților — IE
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Să Îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 29.
■ Teatrul „Nottara" <39 31 03, sala 
Magheru) : Micul intern — 19,30; (sala 
Studio) : Lăpușneanu — 18.
■ Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Ordinatorul — 19.30.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
115 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala 
Savoy) : Funcționarul de la Domenii
— 20.30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fintina dorului — 18,30.
■ Circul București (U 0120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30. 

oamenii pot privi, ca într-o 
oglindă, munca oe care au făcut-o 
din toamnă pînă acum, „Pămîn- 
tul acesta este darnic cu noi — 
este de părere tehnicianul Florea 
Chiriceanu. șeful fermei nr. 3 «Du
nărea». Recolta din această fermă 
este de peste 3 000 kg la hectar, 
dar sint parcele de pe care scon
tăm să obținem peste 6 000". Bună 
răsplată pentru oameni harnici !

In raidul nostru am zăbovit mai 
mult in lanurile I.A.S. Prundu. din- 
tr-un motiv bine întemeiat. Aici 
s-au cultivat 2200 hectare cu orz. 
Ia care se adaugă aproape o supra
față similară cu griu. Este unul din 
grânarele județului, care se întinde 
pe locul unde odinioară lucea in 
razele soarelui oglinda de apă a 
lacului Greaca. Ne însoțește spre 
punctele „fierbinți" ale recoltării 
directorul' acestei întreprinderi a- 
.gricole de stat, ing. Constantin 
Gktft El spune : „Ne-am pregătit 
să ascultăm cînd zice spicul: «adu- 
nati-mă că sint copt*. Am strâns 
chiar din prima zi recolta de pe 70. 
de hectare. Dar pînă la 2 200 de 
hectare s-ar părea că ne trebuie 
mult timp. Nu ! Patru zile ne sint 
suficiente. Am concentrat aici cele 
41 de combine ale noastre și. po
trivit programului de întraju
torare întocmit de comitetul jude
țean de partid, am mai Pri
mit 31 de combine din unitățile 
învecinate. Formațiile se află la 
marginea lanurilor, iar ne. solele, 
care au dat în pîrgă combinerii au 
început secerișul".

Ajungem la ferma nr. 3. unde 
erau concentrate numeroase com
bine. Aici sint 219 hectare eu orz, 
pe care șeful de fermă. Ion Flori* 
ca. veteranul întreprinderii (de 31 
de ani lucrează la I.A.S. prundul, 
îl «întărește din ochi; șpunind 1 
„Apreciez că vom obține 7 000 de

Joi a luat sfirsit cea <fe-a 7-a Con
ferință internațională de teoria ope
ratorilor. organizată de Departa
mentul de matematică al INCREST 
din București, împreună cu Faculta
tea de științe a Universității din Ti
mișoara.

Alături de matematicieni din țara 
noastră, la lucrări au luat parte cer
cetători din Austria. Canada. Ceho
slovacia. Danemarca. Franța, R. D. 
Germană. R. F. Germania, Israel, 
Iugoslavia, Marea Britame, Polonia, 
S.U.A.. Turcia. U.R.S.S., Venezuela. 
Vietnam.

Timp de 10 zile. în consfătuiri ple
nare și pe secțiuni, participantii au 
prezentat comunicări științifice și au 
dezbătut probleme actuale ale teo
riei operatorilor — domeniu de virf 
al matematicii moderne cu rol esen- _ 
tiai in perfecționarea coacentelor.^i 
structurilor acestei științei. înzestrat 
totodată, cu un puternic potential" a4 
pllcativ, atit în științele naturii ca 
fizica, geologia, chimia, cit și in cele

VĂ INFORMĂM DESPRE :

Rețeaua și profilul liceelor
în viitorul an școlar vor intra în 

clasa a IX-a (treapta I> de liceu 
peste 500 000 de elevi —- cea mai 
numeroasă generație de liceeni. Așa 
cum s-a stabilit prin măsurile a- 
doptate în cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 31 mai a.c., marea ma
joritate a acestor elevi vor fi pre
gătiți in liceele industriale, de chi
mie industrială, agroindustriale și 
silvice, pentru a se asigura cadrele 
necesare acestor importante ramuri 
ale economiei naționale. De aseme
nea,. pregătirea elevilor care pro
movează clasa a VIII-a din. unită
țile școlare din mediul rural se va 
asigură in cea mai mare parte in 
comunele de domiciliu și, cu pre
cădere, in specialitățile : indus- 
trial-agricole, mecanică, electroteh
nică, mine, petrol, construcții, ma
teriale de construcții, prelucrarea 
lemnului, pentru industriile ușoară 
și alimentară.

Ieri au fost date publicității, de 
către Ministerul Educației și învă- 
tămîntului, în cuprinsul revistei 
„Tribuna școlii" nr. 240, „Rețeaua 
și profilul liceelor din Republica 
Socialistă România — 1982“. în a- 
nul școlar 1982—1983 învătămintul 
liceal se organizează în 10 tipuri de 
licee — industriale, de chimie in
dustrială, agroindustriale și silvice, 
de matematică-fizică, economice, 
de științe ale naturii, sanitare, pe
dagogice, filologie-istorie. de artă 
— cu 27 profiluri și aproape 100

★

Ministerul Educației și învăță- 
mintului informează că in anul uni
versitar 1982/1983 va funcționa, la 
Facultatea de istorie și filozofie a 
Universității din București, o sec
ție fără frecventă pentru speciali
zarea filozofie-istorie-

înscrierile la concursul de admi
tere pentru această secție vor avea 
loc in perioada 21—25 iunie 1982, la 
secretariatul Facultății de istorie și

în curînd, bacalaureatul
La 21 iunie, cei peste 173 000 ab

solvenți ai învățămîntului liceal, 
cursuri de zi și serale, se vor pre
zenta la examenul de bacalaureat, 
care va dura pînă la 30 iunie. Potri
vit reglementărilor actuale, bacalau
reatul prevede trei probe : o lucrare 
cu caracter practic și două lucră"! 
scrise.

Candidații aparținînd naționalită

kg la hectar. De cinci ani sint set 
de fermă, dar așa orz n-am avut". 
Din combine orzul era descărcat 
direct în camioane și transportat 
la fabrica de nutrețuri combinate. 
Așa trebuie să se lucreze pentru 
că numai cu o zi înainte, lipsind 
mijloacele de transport, combinerii 
au fost nevoiți să depoziteze orzul 
în grămezi la sediul fermei, asa 
cum nu trebuie să se facă. „Aseme
nea neajunsuri nu se vor mai re
peta", sintem asigurați de directorul 
I.A.S. Prundu. pentru că mijloacele 
de transport au început să vină- 
Orzul din grămezi a fost transpor
tat în cea mai mare parte. Dealt
fel. asigurările directorului aveau 
acoperire prin sosirea la Prundu a 
delegatului LT.A. Tg. Mureș, ing. 
Dumitru Pascu. venit aici cu o zi 
înaintea coloanei de autocamioane 
cu o capacitate de transport de 420 
tone. Ajutorul muncitorilor din 
Tg. Mure? a fost bine Primit, ași- 
gurindu-li-se condiții bune de ca
zare și masă.

feri, eecerisul orzului s-a declan
șat pe un front larg în județul 
Giurgiu, după cum ne spunea ing. 
Gheorghe Nițu. directorul general 
al direcției agricole. Există condiții 
ca în fiecare unitate această lucra
re să se încheie în cel mult patru 
zile. Pentru recoltarea celor 32 200 
hectare eu orz sint folosite 1200 
combine, iar pentru eliberarea te
renului — 646 prese de balotat paie 
și 445 mașini de adunat și căpițat. 
Pe măsură ce recolta de orz se 
strânge, terenurile sint arate si in- 
sămințate imediat cu culturi duble, 
între care 10 000 de hectare cu po
rumb plantat prin răsad. Continuă, 
de asemenea, lucrările de întreți
nere a culturilor și irigarea plan
telor ne 97 900 hectare.

Ioan HERTEG 
Petre CRI ST EA

mai variate domenii ale tehnologiei 
contemporane.

Avind in vedere prestigiul interna
țional al școlii românești de teoria 
operatorilor, oarticioanții au subliniat 
succesul deplin al conferinței si au 
susținut ca această manifestare de 
înaltă ținută științifică să devină 
tradițională, prin organizarea sa a- 
nuală în România.

Un interes deosebit l-au suscitat 
contribuțiile cercetătorilor de la 
Departamentul de matematică al 
INCREST. lucrările dr. Zoia 
Ceausescu, conducătorul departa
mentului. în context, participantii au 
exprimat cele mai bune aprecieri fată 
de contribuția adusă la dezvoltarea 
domeniului de Revista de Teoria O- 
peratoriior. editată de un colegiu re
dacțional international, sub egida 
Departamentului de matematică de la 

INCREST.
în încheierea lucrgJ'ltprL Rrof. Ion 

Ursu, prim-Vicepreședinte al -Consi
liului National pentru' "Știință și 
Tehnologie, a adresat un salut parti- 
eipanților.

meserii, în concordanță cu direcții
le de dezvoltare stabilite de Pro
gramul partidului, cu cerințele de 
pregătire a cadrelor necesare di
feritelor domenii de activitate eco
nomică și social-culturală. Va creș
te cu 724 numărul localităților ru
rale in care va funcționa treapta I 
de liceu.

Cîteva date din calendarul ac
țiunilor de organizare și desfășu
rare a înscrierii în clasa a IX-a 
(treapta I) de liceu, invățămint de 
zi : 16—25 iunie depunerea de către 
elevi a fișelor tip de înscriere la 
secretariatele unităților de invătă- 
mint și, după caz, efectuarea con
trolului medical. La profilurile la 
care se susțin probe de aptitudini, 
fișele de înscriere se depun pînă la 
19 iunie inclusiv : 20—26 iunie — 
susținerea probelor de aptitudini ; 
2—4 iulie ■— susținerea probelor de 
verificare a cunoștințelor ; 6 iulie
— afișarea rezultatelor. Și din ca
lendarul acțiunilor de organizare și 
desfășurare a concursului de ad
mitere in clasa a Xl-a (treapta a 
Il-a) de liceu, invățămint de zi și 
seral : 1—8 iulie — înscrierea can" 
didaților ; 2—7 iulie *- susținerea 
examenelor de diferență, a probe
lor de diferență, a probelor de apti
tudini și a probelor de concurs la 
profilurile muzică, arte plastice și 
decorațiuni, coregrafie ; 9—14 iulie
— susținerea probelor de concurs ; 
15 iulie — afișarea rezultatelor:

Florica DINULESCU
★

filozofie, bulevardul Republicii nr. 
13. Condițiile de înscriere sint cele 
prevăzute pentru profilul filozofie, 
in broșura privind admiterea în în- 
vățămintul superior, ediția 1981, și 
în revista „Forum" nr. 4/1982. Se 
pot insțrie absolvenți ai liceului, cu 
diplomă de bacalaureat. încadrați 
în muncă, pe baza recomandării 
organizației de partid sau de tine
ret din care fac parte.

ților conlocuitoare au dreptul să sus
țină probele de examen in limba na
ționalității lor, la disciplinele pe care 
le-au studiat in această limbă.

Pentru buna desfășurare a sesiunii 
din iunie a bacalaureatului au fost 
alcătuite peste 1 800 comisii exami
natoare.

(Agerpreș)

„MARȘURILE PĂCII"
- viguroase manifestări ale voinței întregului popor de a milita 

neabătut pentru înfăptuirea dezarmării!

„Popoarele vor pace, dezarmare — iar 
trebuie respectată!“

voința lor

Ieri după-amiază, in sectorul 4 
al Capitalei a avut loc un impună
tor marș, urmat de o adunare popu
lară pentru pace și dezarmare, ac
țiuni la care au participat peste 
15 000 de oameni ai muncii și lo
cuitori ai sectorului. O coloană ma
sivă a pornit din Piața Pieptănari, 
o alta a avut ca punct de plecare 
bulevardul Mărășești. Mii de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
sectorului — I.M.G.B.. ..Danubia
na", „Dîmbovița". „Automecanica". 
„Pionierul", „Flamura roșie". Com
binatul de articole tehnice din cau
ciuc, „Adesgo". ..Apollo". între
prinderea mecanică de utilai chi
mic și altele, cercetători, proiec- 
tanți, lucrători din unități comer
ciale și sociale, elevi și cadre di
dactice, cărora li s-au alăturat 
numeroși cetățeni și gospodine, au 
ținut să-si exprime. urmînd în
demnul secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărirea fermă de a 
lupta, alături de întregul nostru po
por, de toate popoarele lumii, pen
tru înfăptuirea dezideratului vital 
al omenirii ™ dezarmarea.

Această hotărâre și-a găsit expre
sie în cele peste 150 000 de semnă
turi depuse pînă acum de locuitorii 
sectorului pe Apelul adresat sesiu
nii speciale a O.N.U.

Coloanele de manifestant! scan
dează : „Ceaușescu — Pace !“;

„Prin activitatea sa neobosită in slujba păcii, 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și-a cîștigat stima întregii omeniri"
Joi la amiază a avut loc la 

Buftea un impresionant marș al 
păcii, la care au participat peste 
10 000 de oameni ai muncii din în
treprinderile industriale și unități
le agricole de stat și cooperatiste, 
alti locuitori ai tînărului centru 
urban și ai altor așezări din sec
torul agricol Ilfov.

Lungile coloane de manifestant! 
s-au Îndreptat de pe șoseaua Bucu
rești — Tirgoviște și de pe alte ar
tere spre centrul civic al orașului 
Buftea, unde s-a desfășurat o mare 
adunare populară. Miile de parti
cipant! purtau portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, luptător 
neobosit pentru pace, scandau lo
zinci in sprijinul infăptuirii dezar
mării.

în cuvîntul de deschidere, tova
rășul Gheorghe Istrate, prim-secre
tar al Comitetului de partid al sec
torului agricol Ilfov, a spus : „Pe 
deplin conștienți de necesitatea in
tensificării luptei tuturor popoare
lor pentru inlăturarea primejdiei 
grave ce planează astăzi asupra 
omenirii, alături de întregul popor, 
susținem din toată inima mandatul 
acordat de Marea Adunare Națio
nală delegației Republicii Socialiste 
România care participă la sesiunea 
specială a Organizației Națiunilor 
Unite. Sintem mindri că prin ac
tivitatea sa neobosită în slujba pă
cii, președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a cîștigat stima intregii omeniri".

„Noi, cetățenii orașului Buftea, 
localitate urbană constituită în de
ceniul trecut, ca urmare a politicii 
de dezvoltare a tuturor zonelor pa
triei promovată de partidul și sta
tul nostru — a spus, la rândul său, 
Nicolae Rovinaru. primarul acestei 
localități — dorim să avem pace 
pentru a putea da țării produsele

★

Constanța : Joi după-amia- 
ză peste 60 000 de oameni ai mun
cii din municipiul Constanta, mari
nari, constructori de nave, chimiști, 
lucrători de pe șantierele Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră și de 
la noul port Constanța Sud-Agigea. 
muncitori din toate întreprinde
rile industriale și instituțiile orașu
lui, oameni ai muncii aflati la 
odihnă pe litoral, student! și elevi» 

participat la un impresionant 

„Dezarmare — Pace !“; „Nu rache
te nucleare in Europa 1" ; „Să 
triumfe libertatea, pacea și securita
tea 1“ ; Vom munci și vom lupta, 
pacea o vom apăra !“ ; „Ceaușescu 
nc învață să apărăm dreptul la 
viață „Nu vrem foc și arme noi, 
noi vrem pace, nu război !“ ; „So
cialismul construim, vrem in pace 
să trăim 1“ ; „Nu vrem bombe, 
armamente, pace vrem pe conti
nente !“,

Cele două coloane s-au reunit in 
Parcul Libertății, unde, la Arenele 
Romane, a avut loc o mare adunare 
populară deschisă de tovarășa 
Frusina Tașmău, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 
1. „Pe deplin conștienti de nece
sitatea intensificării luptei tuturor 
popoarelor pentru Înlăturarea 
primejdiei grave ce planează 
astăzi asupra omenirii — a spus 
ea — alături de întregul popor 
susținem din inimă mandatul 
acordat de Marea Adunare Națio
nală delegației Republicii Socia
liste România care participă la se
siunea specială a O.N.U., ca o ex
presie a voinței poporului nostru de 
a acționa cu toată responsabilitatea 
și de a conlucra cu toate popoarele 
pentru realizarea unui acord între 
toate statele privind trecerea la 
măsuri de dezarmare, și în primul 
rând la dezarmare nucleară".

„în numele colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprinde

de care are nevoie, să apărăm și 
să dezvoltăm tot ce am inăltat in 
anii socialismului, să fim lăsati să 
ne creștem copiii în liniște".

„Omenirea are nevoie de ogoare 
mănoase, cu recolte imbelșugate, 
nu de cimpuri de luptă insingerate 
— a arătat Constantin Vasile, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Otopcni. Ce
rem cu hotărire- să fie stăvilită 
cursa înarmărilor. Vom apăra pa
cea, drept fundamental al omenirii, 
care înseamnă piine, viată și spe
ranțe

în același spirit au vorbit Maria 
Gherase de la întreprinderea de fi
latură și finisaj din Balotești. Petcu 
Enescu, elev la Liceul din Brănești, 
Aurelia Breazu, președinta comite
tului de femei al sectorului agricol 
Ilfov, Elena Cornaciu. profesoară la 
Școala nr. 185 — Chitila, și Gheor
ghe Ciobanu, de la Centrul de pro
ducție cinematografică Buftea.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participantii la adunarea 
populară au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele : 
„Astăzi, cind pe toate meridianele 
lumii popoarele se pronunță pen
tru apărarea păcii și vieții — bunul 
cel mai de preț al omenirii — ne 
mîndrim cu faptul că dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
militați neobosit pentru o Europă 
fără arme nucleare, descătușată de 
spectrul distrugător ai războiului, 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare și trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare".

A foșt adoptat, de asemenea, tex
tul unei moțiuni adresate sesiunii 
speciale a O.N.U.

(Agerpres)
★

marș în favoarea păcii, exprimin- 
du-și hotărirea fermă de a milita 
necontenit pentru trecerea imediată 
la dezarmare și. în primul rând, la 
dezarmarea nucleară.

Participantii la marș s-au îndrep
tat, din toate colțurile orașului, spre 
stadionul central, unde s-a desfă
șurat o mare adunare populară.

Luînd cuvîntul. tovarășul Ion 
Stoian, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, a spus : 
Construim în județul Constanta, ca 

rea de mașini grele București — a 
spus tovarășul Ionită Năstasc, secre
tarul comitetului de partid — 
ng angajăm să realizăm tot ceea cs 
ne-a îndrumat în nenumărate rân
duri c.ind ne-a vizitat întreprinde
rea secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Pen
tru înfăptuirea idealurilor noastre 
armele nu au ce căuta în viata 
noastră, ele trebuie indepărtate din 
viata fiecărui popor".

„Aduc la această adunare cuvîn- 
tul și voința de pace a celor pește 
2 000 de oameni ai muncii de la în
treprinderea «Automecanica» Bucu
rești, care și-au exprimat, cu 
prilejul mitingului de pace organi
zat in întreprindere, totala adeziune 
la inițiativele de pace ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu — a de
clarat. ța rândul său, tovarășul Ion 
Răduică, maistru principal la 
„Automecanica". Așa cum ne-a 
îndemnat președintele nostru la 
recenta plenară- a*. C.C. al P.C.R. 
si la marile "‘adunări populare 
de la Oradea și Arad — a con
tinuat vorbitorul, — ne concentrăm 
eiorturile spre realizarea unor pro
duse de înaltă calitate. Noi consi
derăm că participînd la schimburi
le mondiale de valori materiale și 
spirituale contribuim la mai buna 
cunoaștere și apropiere între po
poare. Popoarele vor pace, vor să 
colaboreze, nu să se lupte între 
ele".

pretutindeni în țară, o societate 
nouă, pentru om ; dorim ca lumea 
in care trăim să fie o lume a 
rațiunii, în care să dea roade știin
ța și cultura. Realizăm astăzi pe 
aceste meleaguri mari obiective 
economice, de rezultatele cărora 
dorim să beneficieze toți făuritorii 
bunurilor materiale. Iată de ce ra
țiunea ne îndeamnă să facem totul 
pentru ca, împreună cu ‘întregul 
nostru popor, să spunem un NU 
hotărît războiului. De aici, de pe 
însoritele meleaguri ale litoralului 
românesc, ne ridicăm glasul și 
adresăm un fierbinte apel către 
toate forțele progresiste din în
treaga lume de a conlucra strins 
pentru a făuri cea mai puternică 
armă —’ arma unității, arma păcii 
și colaborării!

în același spirit au vorbit de la 
tribuna acestei mari si însufleti- 
toare adunări : Nicolae Orac. ingi
ner la Șantierul naval, Ilinca Ma
nea. muncitoare la întreprinderea 
integrată de lină, Virgii Ciovieă, 
medic, director adjunct al Spita
lului județean Constanța, Dumitru 
Dumitrașcu, președintele Comite
tului municipal al O.D.U.S., Anca 
Petculescu. elevă ia Liceul ..Mircea 
cel Bătrân", și Constantin Buzatu, 
director al întreprinderii de ex
ploatare a flotei maritime comer
ciale.

într-o atmosferă entuziastă, parti
cipant» au adoptat textul unei te
legrame adresate C.C. al P-C-R-, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune : „în numele tutu
ror cetățenilor de la Boarta mari
timă a țârii, aprobăm in unanimi
tate Apelul pentru dezarmare și 
pace al poporului român, manda
tul dat de Marea Adunare Națio
nală delegației României la actua
la sesiune a O.N.U. Ne exprimăm 
profunda mîndrie patriotică, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ați intrat în con
știința întregii umanități ca un 
luptător neobosit si statornic pen
tru destindere si pace, ea un apă
rător dîrz al dreptului popoarelor 
la existentă liberă si demnă, de 
a-si hotărî singure soarta, de a 
trăi în înțelegere șl colaborare".

A fost, de asemenea, adoptat 
textul unei moțiuni adresate se
siunii speciale a O.N.U. (Agerpreș)

Brăila : Joi după-amiază, 
peste 60 000 de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții brăi- 
Iene, tineri și virstnici. au dat glas 
voinței lor unanime de pace, ex* 
primindu-și, in cadrul mitingului 
ce, a avut lpc in Piața Lenin din 
municipiul reședință de județ, ade

și-au „„„..mat, de ase»w.^k., a* 
deziunea la inițiativele de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la 
Apelul pentru pace al poporului 
român, Gheorghe Geantă, maistru 
chimist la întreprinderea „Danubia
na", lulia Stamatoiu, director gene
ral al Centralei tricotaje, și eleva 
Mihaela Burda, de la Liceul „Ion 
Creangă".

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participantii la adunarea 
populară de la Arenele Romane au 
adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : 
„Sintem deosebit de mindri că, sub 
înteleapta dumneavoastră conduce
re. tara noastră a devenit unul din 
factorii cei mai activi în lupta pen
tru pace, fiind recunoscută Pe toa
te meridianele ca o națiune ce ac
ționează consecvent si principial 
pentru dezarmare, pentru relații 
juste si echitabile intre popoarele 
lumii. Cu conștiința Înaltei înda
toriri fată de prezentul si viito
rul patriei si națiunii noastre so- 

-cialiste. fată de destinele întregii 
omeniri, semnăm cu toată hotă
rârea Apelul poporului român pen
tru dezarmare si pace, pentru o 
Europă fără arme nucleare, pen
tru o lume a Păcii".

Participantii au adoptat, de ase
menea, o moțiune adresată Adună
rii Generale a O-N.U. (N. Plo- 
peanu).

ziunea totală față de ’ strălucitele 
inițiative de pace și dezarmare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii.

La tribună au urcat, rind pe rând, 
numeroși vorbitori, printre care 
Mihai Moraru, director general a! 
I.U-G. Progresul, Mircea Dumitru, 
laminorist, Maria Baloiu, președin
te al Organizației Democrației și 
Unității Socialiste din municipiu, 
Aurel Taga, secretar al comitetului 
U.T.C. din Combinatul de fibre ar
tificiale, elevul Bogdan Ghirghiță, 
Gheorghe Bratosin. pensionar, 
Erou al Muncii Socialiste. în cuvin- 
tul lor, vorbitorii s-au pronunțat 
pentru măsuri imediate si hotărite 
care să deschidă calea dezarmării, 
in primul rind a celei nucleare.

în telegrama adresată la înche
ierea mitingului C.C. al P.C.R,. to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
se arată printre alteie : „Animați 
de cele mai alese ginduri, noi, lo
cuitorii municipiului Brăila, ne re
afirmăm adeziunea deplină la po
litica externă de pace a partidului 
și statului nostru, al cărei promotor 
activ sințeti dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și vă asigurăm că vom 
face totul pentru a ne realiza sar
cinile economico-sociale pe care le 
avem de înfăptuit in acest an și pe 
întregul cincinal".

A fost adoptată, de asemenea, o 
moțiune adresată sesiunii speciale 
a O.N.U. (Agerpreș).

Craiova : „Noi, oamenii 
muncii din această citadelă a in
dustriei constructoare de autotu
risme, rod al colaborării româno- 
franceze — a spus în cuvîntul său 
tovarășul Carp Văduva, secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii, la mitingul care a avut loc 
la întreprinderea de autoturisme 
de mic litraj — ne alăturăm gla
sului celorlalți oameni ai muncii 
din municipiul Craiova și din în
treaga țară și cerem lichidarea fo
carelor de conflict, eliminarea to
tală a armamentului nuclear din 
Europa, interzicerea și distrugerea 
armelor de exterminare în masă".

„Știința Si tehnica a 6pus la 
rindul său Maria Muscaliuc, preșe
dinta Organizației Democrației și 
Unității Socialiste din unitate — nu 
trebuie folosite Împotriva omului, 
împotriva vieții, bunul nostru su
prem ! Șă cerem ferm sesiunii 
speciale a O.N.U. să adopte măsuri 
concrete care să determine trece
rea la dezarmare, în primul rind 
nucleară".
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Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
româno-egiptene de colaborare economică 

și tehnică
La București au început joi lucră

rile celei de-a XllI-a sesiuni a Co
misiei mixte- guvernamentale româ
no-egiptene de colaborare economică 
și tehnică.

Delegațiile sint conduse de Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-mihistru 
al guvernului, și Mohamed Abdel 
Fattah Ibrahim, viceprim-ministru al 
guvernului pentru problemele eco
nomice și financiare, ministrul in
vestițiilor și cooperării internaționa
le, președinții celor două părți în 
comisie.

în spiritul înțelegerilor convenite 
la nivel inalt, comisia analizează 
modul în care au fost traduse in via
ță obiectivele stabilite la precedenta 
sesiune, posibilitățile și căile menite 
să conducă la dezvoltarea In conti
nuare a colaborării economice șl 
tehnico-științifice în domenii de in
teres comun, la lărgirea și diversifi
carea schimburilor de mărfuri din
tre cele două țări, pe baze reciproc 
avantajoase.

Deschiderea Șantierului național al tineretului de la viitoarea 
centrală termoelectrică din municipiul Drobeta-Iurnu Severin

Joi dimineața a avut loc deschi
derea Șantierului național al tinere
tului. de la centrala termoelectrică 
aflată in construcție în municipiul 
Drobeta-Tumu Severin.

La festivitate au fost prezenți cei 
peste 400 de tineri brigadieri din 
Mehedinți, Prahova, Maramureș, 
Brașov, din alte județe ce compun 
nucleul noului șantier național, con- 
stituiți in formații organizate pe 
obiectivele de bază ale viitoarei 
termocentrale.

După ceremonialul prezentării ra
portului și înălțării drapelului pe 
catarg a fost înmînat drapelul Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist.

în numele brigadierilor au luat 
cuvintul Cornel Muntean, brigadier
constructor. Dumitru Sandru, briga- 
dier-montor, și loan Gucșe. brigadier- 
elev, care și-au exprimat hotă- 
rîrea de a acționa cu tot elanul și 
energia tinerească pentru îndeplini
rea ritmică și depășirea sarcinilor de 
plan încredințate. în vederea redu
cerii termenului general de execuție 
șl dare in funcțiune a termocentra
lei. Ei s-au angajat 6ă realizeze un 
volum de lucrări în valoare de 100 
milioane lei. să deoășească sarcinile 
revenite la producția fizică cu 5 500 
mc săpături și 1 500 mc betoane tur
nate. 800 mc prefabricate și 400 t 
utilaje tehnologice montate, cu în
semnate cantități de cofraje. armă
turi. confecții metalice, pardoseli, să 
construiască și să dea în folosință 
448 locuri de cazare pentru munci
torii constructori.

La început de activitate, tinerii 
brigadieri au fost salutați de Con
stantin Ștefănescu. secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R., 
Trandafir Cocârlă. ministrul energiei 
electrice, și Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm. tinerii brigadieri au adresat 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu o telegramă în
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Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație
Centura de siguranță

Din cercetările efectuate de specia
liști rezultă că din 10 persoane care 
și-au pierdut viața în accidente de 
circulație, cel puțin 6 rămineau în 
viață, iar din 10 răniți grav, cel pu
țin 8 ar fi fost numai ușor răniți, dacă 
foloseau centurile de siguranță.

în timpul unei coliziuni, la viteza 
de numai 50 km pe oră, o persoană în 
greutate de 70 kg este proiectată cu o 
energie de 3 000 kg/forță. Sarcină pe 
care, evident, nu o poate contracara 
cu forța mîinilor. Consecințele sint 
ușor previzibile. Recent, Gheorghe 
Vasilescu, posesor al permisului de 
conducere de mai bine de 11 ani, rula 
cu autoturismul 10-B-7081, pe șoseaua 
Cîmpina—Brașov. La un moment dat 
a pierdut controlul volanului. Auto
vehiculul a părăsit drumul și s-a 
tamponat de un stîlp de beton și cel 
de la volan și-a pierdut viata. Cer
cetările au stabilit că dacă purta cen
tura de siguranță scăpa sigur cu 
viață.

începătorii la volan
Zilnic, în urma susținerii examenu

lui. sute de cetățeni devin conducă
tori auto. Printre sfaturile utile pe 
care le primesc din partea exami
natorilor figurează și acela de a evi
ta. la început, călătoriile lungi, reco
mandare pe care însă unii o ignoră de
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Campionatul mondial de fotbal
Sub titlul „Lovitură de trăznet: 

R.F.G. învinsă prin K.O. de Algeria", 
agenția France Presse notează, între 
altele : „Rezultatele de miercuri au 
răsturnat ierarhiile de valoare stabi
lite în fotbalul actual. Algerienii au 
produs vest-germanilor o înfrîngere 
fără precedent în istoria fotbalului 
din R. F. Germania. La rindul lor, 
anonimii din Honduras, fără com
plexe, au umilit Spania, venită la 
Valencia pentru a-și asigura o vic
torie la mare diferență de goluri".

Referlndu-se ța partida Anglia — 
Franța, A.F.P. notează : „Englezii, 
în fcccelentă formă fizică, au spulbe
rat iluziile unei echipe a Franței, lip
sită de ritm și depășită la capitolul 
forță, cu o apărare slabă, mai ale» 
In zona centrală Marlus Tresor— 
Christian Lopez".

în cîteva
• Astăzi, la Palatul sporturilor șl 

culturii din Capitală, amatorii da 
handbal vor avea prilejul să urmă
rească un nou derbi, in care se 
vor intilnl echipele bucureștene 
Steaua șl Dinamo. Jocul acesta face 
parte din programul ultimei etape' a 
campionatului național și va începe 
la ora 18.

La lucrări au fost prezenți Ion 
Iosefide, . ambasadorul României la 
Cairo, și Mohamed Waflk Hosny, 
ambasadorul R. A. Egipt la Bucu
rești.

★
Cu prilejul lucrărilor sesiunii, con

ducătorul delegației egiptene. Moha
med Abdel Fattah Ibrahim, a avut. 
joi după-amlază. întrevederi cu 
Nicolae Constantin, ministrul comer
țului exterior si cooperării econo
mice internaționale, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Alexandru Necula. minis
trul industriei de mașini-unelte. 
electrotehnică și electronică.

în cadrul întrevederilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea colaborării și cooperării eco
nomice bilaterale în conformitate cu 
hotăririle și indicațiile stabilite 
cu prilejul întîlnirilor la nivel 
înalt, creșterea volumului schim
burilor comerciale dintre România și 
R. A. Egipt.

(Agerpres)

care se spune, printre altele: Pu
ternic mobilizați de Înaltele apre
cieri. de îndemnurile și indicațiile 
de o inestimabilă valoare pe' care 
le-ați adresat întregului tineret al 
patriei du prilejul adunării festive 
consacrate aniversării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului Co
munist. vă asigurăm, mult iubite si 
stimate tovarășe secretar general, că 
noi. brigadierii celui mai tinăr șan
tier național, sîntem deciși să punem 
întreaga noastră capacitate profesio
nală și voința neabătută pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor asu
mate, fiind mîndri că vom participa 
la edificarea acestui important 
obiectiv de investiții menit să con
tribuie la sporirea producției de 
energie electrică și Prin aceasta la 
materializarea amplului program 
profund științific, clarvăzător și 
realist vizînd asigurarea deplinei 
independente energetice a- țării, al 
cărui initiator sînteti dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în contextul 
actual al situației internaționale, 
cind viata și munca pașnică a uma
nității sint amenințate de nimicirile 
unui nou război, repetatele dumnea
voastră apeluri pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor 
— dreptul la pace, la viață, la liber
tate — constituie o grăitoare măr
turie a profundei responsabilități cu 
care acționați, a grijii pe care o 
purtati fată de soarta poporului și 
tineretului nostru, fată de viitorul 
întregii omeniri. Semnăturile noastre 
de adeziune pe Apelul poporului 
român adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrate dezarmării repre
zintă în egală măsură o mărturie a 
adeziunii depline fată de tot ceea ce 
întreprindeți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru ca omeni
rea. tîpăra generație să se dezvolte 
ferită de norii negri ai războiului, 
pentru ca fiecare popor să-și hotă
rască de sine stătător destinele, pen
tru ca pacea și prietenia să triumfe.

(Agerpres)

cum se văd la volanul mașinii. Este 
bine să se rețină faptul că șoferul în
cepător. lipsit de experiență, are și 
o rezistență scăzută Ia solicitările 
pilotării mașinii. Un caz din multe 
altele : Eugen Mastacan. posesor al 
permisului de mai puțin de un an, 
conducea autoturismul l-VS-4199, în 
care se mai aflau 4 persoane, pe o 
șosea din județul Bacău. într-o curbă, 
rulind cu viteză neadecvată, autove
hiculul a părăsit drumul, răsturnin- 
du-se. Din fericire, pasagerii s-au 
ales numai cu leziuni.

Nu de puține ori, mai ales în se
zonul estival, controalele efectuate de 
agenții de circulație depistează per
soane abia intrate în posesia permi
sului. dar pornite in călătorii lungi, 
pe mai multe sute de kilometri și pe 
drumuri aglomerate. Dese sint și ca
zurile cind chiar a doua zi. după ab
solvirea examenului de conducător 
auto, foștii candidați se prezintă la 
serviciile de circulație pentru a li se 
elibera permisul de conducere întru- 
cit — motivează cel în cauză — ur
mează să plece de îndată în concediu 
(uneori intr-un adevărat turneu prin 
tară).

La rindul lor. conducătorii auto cu 
experiență trebuie să acorde o mai 
mare atentie protejării în trafic a 
celor începători. Această „protecție" 
face parte ea însăși din comportarea 
preventivă, pe care șoferii cu vechi
me trebuie să o adopte în orice îm
prejura ’•e.

Recordul de căldură a fost Înre
gistrat marți, 15 iunie, la Sevilla, 
unde mercurul termometrelor indica 
47 de grade Celsius. Fotbaliștii bra
zilieni cantonați aici nu s-au resim
țit prea mult de pe urma rigorilor 
caniculei de care se tem însă cele
lalte formații aspirante la calificarea 
în semifinale, Sevilla fiind gazda 
uneia dintre acestea.

Ieri au avut loc meciurile: In 
grupa a Iî-a. Austria — Chile 1—0 ; 
în grupa a IV-a. Cehoslovacia — Ku
weit 1—1 ; in grupa a V-a, Iugo
slavia — Irlanda de Nord 0—0.

Azi, programul turneului final este 
următorul : Italia — Peru (I), Argen
tina — Ungaria (III) și Brazilia —

rînduri
• în preliminariile turneului in

ternațional de tenis de la Wimble
don, indianul V. Amrltraj l-a lnvinș 
cu 6—7, 3.—6, 6—4, 7—5, 6—2 pe ame
ricanul Holroyd. iar Evett (S.U.A.) 
ne Wich (R. F. Germania) cu 6—3, 
6—4, 6—7, 7—6. învingătorii din par
tidele preliminare s-au calificat pen
tru primul tur al turneului de la

Cronica zilei
La Timișoara a avut loc joi un 

schimb de experiență privind utili
zarea apelor geotermale, la care au 
participat specialiști din unități de 
cercetare, proiectare, învătămint su
perior, tehrtico-gospodărești și pro
ductive din București, Cluj-Napoca, 
Oradea și din alte localități din țară.

în programul manifestării sînt în
scrise o serie de comunicări și refe
rate științifice, legate de valorifi
carea superioară a apelor geoter
male. ca sursă eficientă de înlocuire 
a consumului de combustibili con
venționali. producerea și exploatarea 
instalațiilor tehnice de captare, trans
port și distribuție a apelor geoter
male, recircularea apelor uzate ter
mic, protejarea mediului funciar și 
a utilajelor hidrotermice etc.

★
în întîmpinarea Congresului educa

ției politice și culturii socialiste. 
Muzeul literaturii române organizea
ză o expoziție închinată muncii de 
creație a scriitorilor. Expoziția re
constituie laboratoarele de lucru ale 
marilor noștri scriitori (Caragiale. 
Coșbuc, Delavrancea, Macedonski, Sa- 
doveanu. Rebreanu, N. D. Cocea. Ion 
Barbu etc.), lncepind de la ambianța 
materială (mese de lucru, biblioteci, 
unelte de scris) și pînă la manu
scrise. O bogată iconografie repre
zintă pe marii scriitori în ipostaze de 
lucru sau care demonstrează angaja
rea civică și patriotică a scrisului lor.

Expoziția se deschide luni. 21 iunie, 
ora 12, în Rotonda muzeului (str. 
Fundației nr. 4).

*
La Uniunea scriitorilor a avut loc, 

joi la amiază, o festivitate în cadrul 
căreia poetului Nichita Stănescu i-a 
fost decernat marele premiu „Cunu
na de aur" pe anul 1982 al Festiva
lului internațional „Serile de poezie" 
de la Struga — Iugoslavia.

Personalitatea poetului, a cărui 
operă ocupă un loc de frunte în dez
voltarea poeziei contemporane româ
nești și universale, contribuind la a- 
propierea pe tărîm literar dintre cele 
două țări, la stringerea legăturilor 
de prietenie dintre popoarele român 
și iugoslav, a fost subliniată, cu acest 
prilej, de Dumitru Radu Popescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, șl 
Jovan Strezovski, directorul festiva
lului, precum și de alți scriitori ro
mâni și Iugoslavi.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Admiterea in Invățămintul supe
rior tehnic. Chimie (consultații)

15,25 Tragerea Loto
15,35 Emisiune in limba germană
17.30 Gheorghl Dimitrov — 100 de ani 

de la naștere. Documentar
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ Actualitatea econo

mică
20.30 Un vast program de activitate po- 

Utico-ldeologică. Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuție 
strălucită la dezvoltarea creatoare 
a teoriei revoluționare

20.55 Film artistic : „Un zîmbet pentru 
mai tirziu". Scenariul ; Mihal Ca- 
ranfll. Regla : Alexandru Boian
giu

22.20 Telejurnal
22.30 Închiderea programului

PROGRAMUL 2

15,00 Cintece de viață nouă — muzică 
populară

15,35 Un vast program de activitate po- 
Utico-ideologlcă. Educarea patrlo- 
tlcă-revoluțlonară a tinerilor prin 
cunoașterea istoriei patriei, a le
gităților dezvoltării societății. Masă 
rotundă

15.55 Telerecital Mircea Șeptillci
17,00 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă realizată și prezentată de 
Cristian Topescu

17,50 1001 de seri
10,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ Actualitatea econo

mică
20.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu". 
Transmisiune directă de la Ate
neul Român. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab. Solistă : Mlhaela Martin. In 
pauză : Săptămina in pagini de 
cronică muzicală

22,05 Generația deceniului IX. „Profe
siuni care ne așteaptă". Reportaj 
cu elevi din clasa a XII-a despre 
viitoarea profesiune, despre răs
punderile tînărului absolvent

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul ÎS 

iunie, ora 21 — 21 iunie, ora 21. In țară: 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi 
schimbător. Pe alocuri vor cădea ploi 
ce vor avea și caracter de aversă, mai 
frecvente în zonele de deal și de mun
te. VIntul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată 
la începutul intervalului. Temperatura 
în creștere ușoară. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 8 șl 16 grade, 
iar cele maxime între 20 șl 28 de grade, 
izolat mai ridicate. In București s Vre
me ușor instabilă. Cer variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor ti cuprinse între 9 și 12 grade, iar 
cele maxime între 26 și 29 de grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

Wimbledon, care va începe luni, 
avînd ca principali favoriți pe John 
McEnroe și Jimmy Connors.
• Sîmbătă și duminică va avea 

loc la bazinul din parcul sportiv „23 
August" o intîlnire amicală de să
rituri in apă între echipa clubului 
sportiv școlar „Triumf" Si formația 
T.S.K. Berlin.

în prima zi, întrecerile sînt pro
gramate de la ora 15,30, urmind ca 
duminică competiția sâ continue de 
la ora 10.
• Concursul international feminin 

de gimnastică de la Orleans (Franța) 
a programat întrecerile pe aparate'. 
Gimnasta româncă Lavinia Agach-: 
s-a clasat pe locul doi la sărituri 
(19,125 puncte și birnă (19,325 
puncte). Iată învingătoarele pe apa
rate : sărituri : Pires (Brazilia) — 
19,300 ; paralele : Smith (S.U.A.) — 
19,350 ; birnă : Xu Yeme (R.P. Chi
neză) — 19,450 ; sol: Gina Stallone 
(S.U.A.) — 19,450 puncte.
• între 8 șl II Iulie se vor des

fășura la Cimpuiung campionate
le balcanice de ciclism, la care 
vor participa rutieri din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia, Turcia șl Româ
nia. în programul competiției figu
rează proba pe echipe contracrono- 
metru (seniori și juniori) și o probă 
de fond (seniori și juniori).

100 DE ANI DE IA NAȘTEREA LEI GHEORGHI DIMITROV
Adunarea festiva din Capitală

La Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluțio
nare si democratice din România a 
avut loc. joi. o adunate festivă or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., cu prilejul a- 
niversăril a 100 de ani de la naș
terea lui Gheorghi Dimitrov, fiu de
votat si conducător al poporului bul
gar. militant de seamă al mișcării 
comuniste si muncitorești internațio
nale.

Au luat parte tovarășii Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petru Enache. membru supleant al 
Comitetului Folitic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, vechi militanti ai 
mișcării muncitorești, membri de 
partid cu stagiu in ilegalitate, perso
nalități ale vieții noastre științifice 
Si cultural-artistice. numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Adunarea a fost deschisă de Du
mitru Necșoiu, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.

A luat apoi cuvintul Ion Popes- 
cu-Puturi, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice si social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

După ce a arătat că la 18 iunie 
se Împlinesc 100 de ani de la naș
terea lui Gheorghi Dimitrov, mili
tant de seamă al mișcării muncito
rești. unul din întemeietorii' si con
ducătorii Partidului Comunist Bul
gar. care s-a încadrat în mișcarea 
comunistă si a condus P.C. Bulgar 
în luptele eroice pentru libertatea 
națiunii, nentru răsturnarea regimu
lui exploatării și victoria revoluției 
socialiste, pentru transformarea re
voluționară, socialistă a patriei, vor
bitorul a subliniat că Fartidul Co
munist Român, oamenii muncii din 
tara noastră prețuiesc în personali
tatea lui Gheorghi Dimitrov un pro
eminent luptător împotriva fascis
mului, care s-a confruntat direct 
cu aparatul hitlerist de represiu
ne. devenind un simbol al com
bativității și solidarității revolu
ționare împotriva primejdiei În
robirii hitleriste, împotriva războiu
lui. „Nouă, românilor — a arătat 
vorbitorul — ne este deosebit de 
apropiată figura lui Gheorghi Di
mitrov și dăm o înaltă apreciere 
contribuției de seamă pe care a 
adus-o la promovarea, întărirea și 
dezvoltarea prieteniei româno-bulga- 
re, a solidarității dintre partidele și 
popoarele noastre".-

în continuare, vorbitorul a evocat 
relațiile româno-bulgare de strinsâ 
prietenie, subliniind că acestea au 
rădăcini adinei în trecutul istoriei 
celor două popoare vecine in lupta 
lor pentru libertate socială și națio
nală, pentru păstrarea și apărarea 
ființei lor naționale. în același spi
rit de frăție și solidaritate interna
țională s-au desfășurat raporturile 
dintre mișcările muncitorești, socia
liste, revoluționare din cele două

Mare fiu al poporului bulgar, 
proeminent militant revoluționar

Se împlinesc 100 de ani de la naș
terea lui Gheorghi Dimitrov, strălu
cit fiu al clasei muncitoare și al po
porului bulgar, unul din întemeietorii 
Partidului Comunist Bulgar, ctitor al 
Bulgariei noi. socialiste, proeminent 
militant al mișcării comuniste inter
naționale. Oamenii muncii din tara 
noastră cinstesc memoria lui Dimi
trov, văzînd în el un prieten apropiat 
al poporului roțnân. un luptător pen
tru dezvoltarea) continuă a tradițio
nalelor relații de prietenie româno- 
bulgare. La solemnitatea de înmînare 
a Medaliei jubiliare „Gheorghi Di
mitrov" ce a fost conferită secretaru
lui general al P.C.R., altor activiști 
de partid și de stat români cu prilejul 
celei de-a 90-a aniversări de la naș
terea marelui conducător bulgar, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„în mod deosebit, doresc să subliniez 
că în România Gheorghi Dimitrov 
este cunoscut ca un revoluționar, ca 
un animator al colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre. Cu 
atit mal mult apreciez că decernarea 
acestei medalii unor activiști ai parti
dului nostru constituie o expresie a 
hotărîrii comune a partidelor, a po
poarelor noastre de a acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea colaboră
rii lor în toate domeniile de acti
vitate".

întreaga viață a lui Gheorghi Di
mitrov a fost închinată înfăptuirii 
aspirațiilor înaintate ale poporului 
bulgar, cauzei comunismului și păcii. 
Născut la 18 iunie 1882 în satul Ko- 
vacevți, plasa Radomir. într-o fami
lie de muncitori, el s-a format ca 
militant revoluționar în contactul di
rect cu viața și lupta proletariatului 
bulgar. înrolindu-se de tinăr în 
Partidul Muncitoresc Social-Democrat 
din Bulgaria, activează în condu
cerea aripii de stingă a partidului, ia 
parte, în calitate de secretar al Uniu
nii Generale Sindicale, ia bătăliile 
muncitorești purtate de proletariatul 
bulgar.

în timpul primului război mondial, 
Gheorghi Dimitrov a desfășurat o in
tensă activitate ds demascare a poli
ticii antipopulare a reacțiunii inter
ne și a cercurilor imperialiste inter
naționale, ceea ce i-a atras represiu
nea autorităților oligarhice, fiind 
arestat și întemnițat. în condițiile 
avîntulul revoluționar de la sfîrșitul 
războiului și după victoria Revoluției 
Socialiste din Octombrie în Rusia, 
Dimitrov se găsește din nou în vii
toarea luptelor de clasă ale proleta
riatului bulgar, acționează intens 
pentru transformarea partidului soci
alist al „tesniacilor" intr-un partid de 
tip nou, devenind unul din fondato- 

’ rii și conducătorii Partidului Comu
nist Bulgar, constituit in 1918.

După instaurarea în Bulgaria a 
dictaturii fasciste a lui Țancov, parti
dul comunist, in frunte cu Dimitrov 
și Kolarov, a organizat si condus in
surecția armată din septembrie 1923; 
la înăbușirea acesteia. Dimitrov, 
condamnat la moarte de justiția reac
ționară, este nevoit să plece peste 
hotare, dar rămîne statornic atașat de 

țări, dintre partidele comuniste și 
popoarele noastre în anii luptei îm
potriva fascismului. In anii socialis
mului, relațiile româno-bulgare — a 
arătat vorbitorul — au căpătat noi 
dimensiuni și valențe, intrind intr-un 
stadiu calitativ superior. „Astăzi pu
tem aprecia cu deplină satisfacție — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în iunie 1980 — că raporturile de 
prietenie și colaborare româno-bul
gare — așezate trainic pe principiile 
deplinei egalități, respectului re
ciproc, independentei și suveranită
ții naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reciproc 

reprezintă un adevărat model de 
relații noi între state, de conlucrare 
între țări vecine și prietene". în a- 
celași spirit, tovarășul Todor Jivkov 
sublinia : „Prietenia și frăția noastră 
s-au călit in lupta comună a comu
niștilor bulgari și români împotriva 
exploatării capitaliste și a fascismu
lui, in lupta pentru făurirea societă
ții socialiste din cele două țări".

Arătînd că un rol determinant in 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
româno-bulgare l-au avut întîlnirile 
frecvente și convorbirile fructuoase 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. vorbitorul a subli
niat evoluția ascendentă a legătu
rilor româno-bulgare pe multiple 
planuri. în folosul ambelor noastre 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii dintre statele balcanice.

Subliniind faptul că poporul bul
gar a repurtat succese remarcabile 
în transformarea revoluționară a so
cietății. pe calea progresului și 
bunăstării, vorbitorul s-a referit 
apoi la realizările obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului 
comunist, in traducerea în viată a 
Programului partidului de dezvoltare 
și modernizare a economiei, de per
fecționare a vieții sociale, de înflo
rire a științei și culturii, de ridicare 
a nivelului de trai. „Sub puternica 
înrîurire a magistralei expuneri ros
tite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R. — a spus vorbitorul — comu
niștii. toti oamenii muncii iși inten
sifică eforturile nentru înfăptuirea 
obiectivului fundamental al etapei 
actuale de dezvoltare a tării — reali
zarea unei noi calități a muncii șl 
vieții in toate domeniile de activi
tate".

Succesele istorice obținute în dez
voltarea României socialiste, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea al 
partidului. în perioada istorică cea 
mai bogată în înfăptuiri, legată in
disolubil in conștiința poporului ro
mân și în opinia internațională de 
rolul dinamizator și acțiunile no
vatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, atestă justețea șl realis
mul politicii Partidului Comunist 
Român, centrul vital al întregii na
țiuni. care acționează împreună cu 
masele, cu poporul român pentru în
făptuirea aspirațiilor și intereselor 
vitale ale poporului nostru.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la politica externă promovată de 
tara noastră, politică ce are în cen

pămîntul natal. Luînd parte activă 
din emigrație la conducerea P.C. Bul
gar, Dimitrov desfășoară totodată o 
intensă activitate internațională, de
venind unul din liderii Internaționa
lei a III-a (Cominternul).

Un moment memorabil în activita
tea revoluționară a lui Dimitrov l-a 
constituit faimosul proces al incen 
dierț" Reichstagului, înscenat de 
hitleriști. în cursul acestui proces, 
care a avut loc la Leipzig, Dimitrov, 
dind dovadă de cea mai mare dirze- 
nie și bărbăție. înfrurttînd cu o ad
mirabilă fermitate revoluționară pe 
conducătorii naziști' in însuși bîrlogul 
lor și transformind banca acuzării 
într-o tribună de luptă, a demascat 
cu vigoare esența criminală a fas
cismului. în fata puternicei mișcări 
de solidaritate generate de atitudinea 
neînfricată la proces a lui Dimitrov, 
autoritățile naziste s-au văzut nevoite 
să-l elibereze și să-l scoată din tară 
pentru a scăpa de o prezentă acu
zatoare.

După cum este cunoscut, în anii as
censiunii lui Hitler și Mussolini, 
intr-un șir de țări, partidele' co
muniste șl-au stabilit ca obiec
tiv de bază mobilizarea mase
lor largi la luptă împotriva fas
cismului și războiului. în acest con
text, s-au format in diferite țări largi 
fronturi populare, s-au desfășurat 
ample acțiuni de masă, cum au fost 
în România luptele ceferiștilor și pe
troliștilor — una din primele ridicări 
de masă împotriva fascismului — au 
avut loc insurecții antifasciste. Sinte- 
tizind experiența internațională acu
mulată, Gheorghi Dimitrov a rele
vat puternic necesitatea de a se re
nunța la orice manifestări de secta
rism și de a se acționa hotărît. po
trivit condițiilor specifice, pentru 
făurirea de fronturi unice muncito
rești și fronturi populare antifasciste 
în vederea realizării unor vaste 
coaliții a celor mai largi forțe socia
le împotriva primejdiei fascismului 
și a războiului.

După ce puterile fasciste au 
dezlănțuit cel de-al doilea război 
mondial, la chemarea și sub îndru
marea lui Gheorghi Dimitrov. în 
Bulgaria s-a format și consolidat miș
carea de partizani, a fost creat Fron
tul Patriei și a fost organizată insu
recția armată care a dus Ia răstur
narea regimului fascist și instau
rarea puterii populare.

Din momentul revenirii in patrie 
și pină cind a încetat din viață, in 
1949, Gheorghi Dimitrov a avut, 
în calitate de secretar general al 
P.C.B. și președinte al Consiliului de 
Miniștri al Bulgariei noi. un rol pri
mordial în elaborarea și transpunerea 
în viață a programului de consolidare 
a puterii populare și de transformare 
socialistă a tării. Pășind ferm pe ca
lea trasată de Dimitrov. înfăptuind 
cu abnegație politica P.C.B., poporul 
bulgar a obținut succese remarcabile 
in făurirea unei industrii și agri
culturi în continuă dezvoltare. în ri
dicarea nivelului de trai material și 

trul preocupărilor lupta hotărîtă 
pentru pace, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, in 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară.

„Așa cum se subliniază în Apelul 
poporului român adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U.. consacrată dezarmării, 
care este dezbătut și semnat în a- 
ceste zile în emoționante și însufle- 
titoare mitinguri și adunări ale oa
menilor muncii din întreaga țară, a 
spus vorbitorul, poporul român cere 
să se treacă la dezarmare acum, 
pînă nu este prea tirziu. să se adopte 
măsuri concrete care să determine 
reducerea înarmărilor și a cheltuieli
lor militare, oprirea amplasării și 
dezvoltării de noi rachete cu rază 
medie în Europa, retragerea și dis
trugerea celor existente, eliminarea 
totală a armamentului nuclear". Vor
bitorul a arătat, de asemenea, că 
România se pronunță ferm pentru în
cetarea oricăror conflicte și confrun
tări militare, pentru rezolvarea tu
turor problemelor dintre state numai 
pe cale pașnică, prin tratative, pentru 
înfăptuirea securității și cooperării 
în Europa, pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
pentru participarea activă a tuturor 
statelor la soluționarea problemelor 
complexe ale epocii noastre.

După ce a arătat că România dez
voltă relații de strinsă colaborare și 
prietenie cu țările socialiste, extinde 
colaborarea eu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste, vorbi
torul a spus. în încheiere: Aniversa
rea centenarului nașterii lui Gheorghi 
Dimitrov constituie un prilej bun 
pentru afirmarea legăturilor tradițio
nale de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, la dezvol
tarea cărora Gheorghi Dimitrov, ca și 
alți militanti de frunte ai partidelor 
noastre, și-a adus o contribuție în
semnată.

în cuvintul său, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, Todor Stoicev. a evocat pe larg 
viața și opera lui Gheorghi Dimitrov, 
arătînd că nu există nici un eveni
ment social mai important în Bulga
ria primelor două decenii ale secolu
lui XX la care Gheorghi Dimitrov 
să nu fi participat. Ambasadorul a 
subliniat, in special, activitatea 
desfășurată de Gheorghi Dimitrov 
în organizarea luptei împotriva fas
cismului și. apoi, după victoria 
revoluției socialiste în Bulgaria, e- 
forturile depuse pentru industria
lizarea socialistă și reorganizarea 
pe baze socialiste a agriculturii. 
„Opera lui Gheorghi Dimitrov — a 
spus vorbitorul — ne este deosebit 
de scumpă deoarece aceasta a pus 
bazele edificării Bulgariei socialiste, 
sub conducerea P.C. Bulgar". El a 
arătat, în continuare, că, urmind 
ideile și orientările formulate de 
Gheorghi Dimitrov, poporul bulgar a 
obținut importante succese în spo
rirea bogăției materiale și spirituale 
a patriei sale socialiste.

spiritual al maselor — realizări ur
mărite cu profundă simpatie de co
muniști, de toți oamenii muncii din 
țara noastră.

Poporul român l-a stimat și prețuit 
pe Gheorghi Dimitrov ca pe unul 
dintre marii și apropiații săi prie
teni — în aceasta găsindu-și expre
sie vechile legături de prietenie, 
statornicite de-a . lungul veacurilor 
între cele două popoare de pe o parte 
și alta a Dunării, intre revoluționa
rii români și bulgari. între partide
le comuniste și cele două state socia
liste. Dimitrov a fost în 1910 la 
București în fruntea unei delegații a 
sindicatelor bulgare, iar m 1912 a 
participat, ca împuternicit al ..tesnia
cilor", la Congresul al II-lea al Parti
dului Socialist din România. în 
timpul procesului de la Leipzig, co
muniștii români au organizat ample 
acțiuni de solidaritate cu Dimitrov. 
Vizita pe care Gheorghi Dimitrov a 
făcut-o în 1948 in România. în frun
tea delegației guvernamentale bul
gare. semnarea cu acel prilej a pri
mului Tratat româno-bulgar de prie
tenie, colaborare și asistentă mutuală 
au reprezentat o contribuție de sea
mă la ridicarea tradiționalelor rela
ții româno-bulgare pe o treaptă su
perioară. corespunzător conținutului 
nou al acestor relații. „Ne-am hotărît 
să clădim un pod de fier peste Du
năre, pentru a ne lega și mai string 
— a spus cu acel prilej Gh. Dimi
trov. Dar pină la construirea lui tre
buie să clădim prin muncă colabo
rarea prietenească, cultură, știință, 
artă, prin dezvoltarea sentimentelor 
frățești dintre popoarele noastre un 
pod viu — in conștiința noastră, in 
inimile și sufletele noastre".

Se poate spune că aceste cuvinte 
și-au găsit deplină acoperire în evo
luția continuu ascendentă a relații
lor româno-bulgare. Nu numai că a 
fost construit podul Giurgiu—Russe, 
nu numai că se construiesc prin 
eforturi comune noi și importante 
obiective cum sînt complexul hidro
tehnic Tumu Măgurele — Nicopole 
sau întreprinderea de mașini și uti
laje grele Giurgiu — Russe. ca tot 
atîtea alte „poduri" ale colaborării 
româno-bulgare. dar, ceea ce este 
cel mai important, de-a lungul ani
lor, „podul viu" al prieteniei româno- 
bulgare a devenit tot mai puternic 
ancorat in inimile celor două po
poare vecine.

în acest sens, o contribuție hotărî- 
toare au adus tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. conducă
torii de azi ai României și Bulgariei, 
care, prin Întîlnirile lor frecvente, 
devenite practică de lucru sistemati
că. prin legăturile de prietenie per
sonală statornicite între ei. prin în
semnătatea problemelor bilaterale și 
internaționale abordate in cursul 
convorbirilor și a hotărîrilor adopta
te au conferit -relațiilor româno-bul
gare dimensiuni mereu mai largi, 
perspective tot mai fertile. Pe baza 
înțelegerilor convenite Ia nivel înalt, 
e-au amplificat și diversificat legă

Ambasadorul a evocat, totodată, 
prietenia bulgaro-românâ, subliniind 
că aceasta are tradiții seculare, cola
borarea frățească și întrajutorarea 
reciprocă dintre cele două popoare 
consolidindu-se in luptele comune 
împotriva cotropitorului otoman. îm
potriva capitalismului și fascismului. 
Aceste relații au fost îmbogățite prin 
aportul lui Gheorghi Dimitrov, care 
a semnat. încă in 1948, primul Tratat 
de prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală dintre Bulgaria și România.

Mentionind aceste realizări — a a- 
rătat vorbitorul — și îmbogățind re
lațiile create, acest tratat a fost reîn
noit in 1970. Un stimulent deosebit 
pentru actuala dezvoltare ascenden
tă. continuă a relațiilor bulgaro-ro- 
mâne, un impuls neincetat il consti
tuie intilnirile și convorbirile deve
nite tradiționale dintre secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov. și secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. In 
urma convorbirilor care au avut loc 
s-au îmbogățit și extins multilateral 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român, 
dintre cele două țări și popoare.

Arătînd că o expresie a acestor 
relații frățești o constituie și organi
zarea acestei adunări prin care se 
cinstește viața și opera lui Gheorghi 
Dimitrov, ambasadorul a exprimat 
cele mai cordiale mulțumiri C.C. al 
P.C.R., Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Cuvintările au fost urmărite de cel 
prezenți cu viu interes și au fost 
subliniate in repetate rinduri cu vii 
și puternice aplauze.

★
Cu același prilej, la muzeu a fost 

deschisă expoziția „Viața și activi
tatea lui Gheorghi Dimitrov", organi
zată de Muzeul national „Gheorghi 
Dimitrov" din Sofia și Ambasada Re
publicii Populare Bulgaria, care 
reunește fotografii și documente în- 
fățișînd cele mai importante mo
mente din viata și activitatea lui 
Gheorghi Dimitrov, acțiunile la care 
a participat in anii tinereții revolu
ționare, rolul său în organizarea și 
conducerea insurecției antifasciste din 
septembrie 1923. De asemenea, sint 
reunite imagini ale realizărilor obți
nute de poporul bulgar în activitatea 
sa de înfăptuire a hotărîrilor Con
gresului al XII-Iea al P.C. Bulgar, 
precum și aspecte ale raporturilor 
prietenești, de colaborare multilate
rală dintre partidele, țările si po
poarele bulgar și român.

La vernisaj au participat reprezen
tanți al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Comitetului municipal 
București al P.C.R., un numero» 
public.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul R.P. Bulgaria la București d 
membri ai ambasadei.

turile politice, economice, tehnico- 
științifice, cultural-artistice și in 
alte domenii, conlucrarea în sfera 
vieții internaționale — și este do
rința vie a ambelor popoare ca aces
te legături să se dezvolte și mai 
mult, in interesul reciproc, al trans
formării Balcanilor intr-o zonă a 
cooperării și bunei vecinătăți, liberă 
de arma atomică, al cauzei secu
rității și păcii in Europa și în în
treaga lume. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Aș dori să exprim convingerea că 
partidele și statele noastre vor în
tări și mai puternic colaborarea din
tre ele, că vom face in așa fel incit 
relațiile noastre să constituie un 
exemplu de relații între două state 
socialiste vecine, hotărite să-și fău
rească orinduirea socială in strinsă 
colaborare cu celelalte țări socialis
te, cu toate forțele progresiste și 
antiimperialiste".

La rindul său, tovarășul TODOR 
JIVKOV arăta : „Relațiile dintre 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România. dintre 
cele două partide și popoare ale 
noastre sînt prietenești, frățești. Iar 
noi dăm o inaltă apreciere a tot 
ceea ce s-a realizat in acești ani. 
Doresc să menționez meritele 
personale ale tovarășului Ceaușescu 
pentru bunele relații șl colaborarea 
fructuoasă dintre noi. Relațiile șl 
colaborarea dintre Bulgaria și Româ
nia pot să devină intr-adevăr un 
model de relații și colaborare dintre 
state socialiste vecine".

Evocind personalitatea lui Gheor
ghi Dimitrov ca revoluționar și ac
tivist de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționala, 
se cuvine relevată actualitatea a nu
meroase idei. teze, concepții de 
bază ale gindirii sale social-politice, 
cum ar fi argumentările în spri
jinul tezei marxiste cu privire la 
marea diversitate a căilor si forme
lor de trecere la socialism în func
ție de condițiile concrete istorice, 
naționale, culturale ale fiecărui po
por ; evidențierea Însemnătății pri
mordiale pe care o prezintă, îndeo
sebi în actualele împrejurări inter
naționale, unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare cu toate forțele 
antiimperialiste democratice si pro
gresiste In lupta împotriva războiu
lui, pentru pace și progres ; necesi
tatea întăririi solidarității și coeziu
nii partidelor comuniste, ca forță 
motrice principală a acestei unități, 
și altele.

Marcind centenarul nașterii lui 
Gheorghi Dimitrov, comuniștii, oa
menii muncii din România consi
deră că cel mai profund omagiu 
adus memoriei sale constă în dez
voltarea continuă a legăturilor de 
prietenie frățească dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. în efor
turile pentru întărirea solidarității 
și colaborării țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste, a forțelor 
înaintate de pretutindeni in lupta 
pentru afirmarea marii cauze a «o- 
cialismului. democrației și păcii.



SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII
Argumentele rafiunii — în locul 

„argumentelor" forței!
Coincidența a făcut ca sesiunea 

specială a O.N.U. să-și înceapă 
dezbat zrile intr-un moment in 
care pe scena internațională se 
desfășoară un număr îngrijorător 
de mare de conflicte armate, unele 
dintre ele cu grave implicații la 
scară mondială. Sub imensa cupolă 
a Adunării Generale s-a făcut sim
țit suflul bombardamentelor din 
Orientul Mijlociu și din Atlanticul 
de sud. din Africa și Asia. In mai 
multe rinduri, secretarul general al 
O.N.U. și-a părăsit locul din pre
zidiu pentru a participa la reuniuni 
de urgență ale Consiliului de Secu
ritate, in timp ce numeroși dele
gați ieșeau din sală indreptindu-se 
spre punctul de afișaj al emisiu
nilor principalelor agenții interna
ționale de presă. .Au mai înain
tat „S-a anunțat încetarea fo
cului „Care este bilanțul pier
derilor ?“ ...întrebări, frinturi de 
frază exprimând o vie îngrijorare 
în fața proliferării zonelor de con
flict, a deteriorării • serioase a si
tuației internaționale.

Zgomotul exploziilor produse de 
arme de aproape toate tipurile, 
semnificind imense suferințe uma
ne, se simte aici ca o cinică sfi
dare. Despre ce dezarmare se poa
te vorbi cind armele sint cele care 
„vorbesc", cind in vacarmul războ
iului glasul rațiunii abia se mai 
percepe ?

Și, totuși, interesul pentru sesi
une nu a fost slăbit. Dimpotrivă. 
Această amplă dezbatere apare cu 
atit mai necesară, mai actuală, ?> 
este semnificativ că pină în pre- 
rent nici unul dintre vorbitori nu 

' a făcut abstracție de ceea ce se 
intimplă „afară". Evenimentele de 
ultimă oră din zonele de conflict au 
oferit noi argumente — dramatice 
— in favoarea unor măsuri reale 
și eficiente de dezarmare, care să

NAȚIUNILE UNITE 17. — Trimisul 
Agerpres, Neagu Udroiu, transmite : 
în plenara Adunării Generale conti
nuă dezbaterile generale din cadrul 
celei de-a doua sesiuni speciale con
sacrate dezarmării. Numitorul comun 
al majorității covîrșitoare a luărilor 
de cuvint il reprezintă exprimarea 
îngrijorării în legătură cu parametrii 
fără precedent atinși de cursa înar
mărilor. în primul rind de înarmă
rile nucleare, și relevarea necesității 
de a se întreprinde măsuri urgente, 
cit nu este prea tirziu. pentru a se 
sțopa actuala competiție militară, 
pentru progrese pe calea dezarmării 
generale și, înainte de toate, a dez
armării nucleare.

în discursul său. Carlos Rafael 
Rodriguez, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Cuba, s-a referit la influenta nega
tivă a cursei înarmărilor, promovată 
de cercurile imperialiste, asupra si
tuației internaționale, arătînd că 
aceasta contribuie la agravarea încor
dării in climatul mondial și la ali
mentarea focarelor de tensiune și 
conflict în diferite zone ale planetei. 
Vorbitorul a criticat teza privind 
posibilitatea declanșării unui ..război 
nuclear limitat", arătînd că aceasta 
comportă riscul unei catastrofe nu
cleare la scară mondială. El s-a 
pronunțat pentru adoptarea la se
siunea specială a unor măsuri care 
să contribuie la progresul negocieri
lor de dezarmare.

Desfășurarea actualei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării coincide cu o 
perioadă de profundă sensibilizare a 
opiniei publice din întreaga lume in 
privința pericolelor unui război nu
clear — a declarat ministrul aface
rilor externe al Turciei. Uter Turk
men. Recentele demonstrații din di
ferite părți ale globului au evidențiat 
îngrijorarea oamenilor față de posi
bilitatea declanșării unui conflict nu
clear susceptibil să distrugă în între
gime viața și civilizația pe Pămint, 
a adăugat el. Referindu-se la inter
venția militară a Israelului in Liban, 
ministrul turc a relevat că aceasta

REUNIUNEA DE COOPERARE BALCANICĂ MUUȚLAJ^LĂ IN^ DOMENIUL 

ENERGIEI Șl MATERIILOR PRIME ENERGETICE

Un aport
si

Zilele acestea s-au încheiat la 
București lucrările reuniunii de coo
perare balcanică multilaterală în do
meniul energiei și materiilor prime 
energetice. La capătul dezbaterilor 
susținute ce au avut loc se poate 
aprecia că. prin întreaga sa desfă
șurare. prin atmosfera constructivă 
care a domnit, prin schimbul de idei 
fructuos prilejuit, prin propunerile 
avansate, reuniunea a înscris o im
portantă contribuție concretă la cauza 
colaborării și bunei vecinătăți în 
Peninsula Balcanică și pe continent. 
Răspunzind intru totul intereselor 
țărilor balcanice, această reuniune a 
reprezentat, in același timp, o moda
litate concretă de transpunere in fapt 
a prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Opinia publică din țara noastră a 
salutat cu satisfacție organizarea 
noului schimb de păreri si experiență 
intre reprezentanții țărilor balcanice 
fn această problemă deosebit de im
portantă și actuală pentru toate sta
tele din regiunea noastră geografică. 
Apreciind că raporturile de conlu
crare in acest domeniu se înscriu în 
politica generală a statelor și po
poarelor din spațiul nostru geografic 
pentru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a prieteniei și colaborării, 
lipsită de arme nucleare, președintele 
României sublinia, cu prilejul pri
mirii șefilor delegațiilor participante 
la reuniune, că esențial este acum 
să se acționeze in mod concret, să 
se treacă Ia fapte in scopul promo
vării unei colaborări mai active pe 
plan bilateral si multilateral intre 

ferească pe viitor popoarele de su
ferințele războiului.

Sala de ședințe a devenit nein- 
căpătoare de fiecare dată cind la 
tribună au urcat reprezentanți ai 
unor state implicate — cu sau fără 
voia lor — în conflicte armate. Și 
indiferent de explicațiile furnizate 
privind cauzele și desfășurarea în
fruntărilor, un lucru a reieșit clar: 
înarmările, de o parte sau de alta, 
au stimulat creșterea neîncrederii 
și animozităților, care au degene
rat in conflicte. Au vorbit despre

De la trimisul nostru

aceasta și reprezentanți ai unor 
state neimplicate, conștiente insă 
că în zilele noastre „războaiele lo
cale" pot să se generalizeze — cu 
profunde consecințe internaționale.

Cu atit mai contrastante au apă
rut, în acest context general, în
cercările unor state — e drept, pu
ține la număr — de a exalta „vir
tuțile" măsurilor de „descurajare 
nucleară", formulă eufemistică fo
losită pentru a justifica creșterea 
arsenalelor atomice. Unul dintre 
vorbitori a surprins, intr-o expre
sie plastică, sugestivă, această psi
hoză a înarmărilor, numind-o 
„obsesia căutării echilibrului în 
arme“, a unui echilibru deasupra 
unei planete literalmente minate.

Cu cîteva zile înainte de deschi
derea sesiunii O.N.U. am asistat 
timp de cîteva ore în cadrul reuni
unii organizației neguvernamen
tale „Parlamentarii pentru o nouă 
ordine" la o aprinsă polemică asu
pra dezarmării nucleare. S-a dis
cutat mult, în contradictoriu, asu
pra numărului de rachete existente 

pune în pericol viitorul popoarelor 
libanez și palestinian și amenință pa
cea și securitatea in Orientul Mijlo
ciu și in întreaga lume. „Ca țară si
tuată in această regiune, Turcia ur
mărește cu îngrijorare crescîndă eve
nimentele grave care, au loc la sud 
de frontierele sale" — a afirmat Uter 
Turkmen.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
lărgirea componenței Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, a- 
rătind că țara sa dorește să-și aducă 
contribuția din interiorul acestui or
ganism la eforturile in direcția dez
armării.

Directorul general al Agenției In

MAREA DEMONSTRAȚIE DE LA VIENA

Aspect de Io demonstrația pentru pace care a avut toc la Viena în 
pieajma sesiunii speciale a O.N.U. și care a fost cea mai mare acțiune 

de acest gen din istoria postbelică a Austriei

concret la dezvoltarea colaborării
bunei vecinătăți în Balcani

țările balcanice, in forme acceptabi
le, reciproc avantajoase, care să con
tribuie Ia dezvoltarea economico-so- 
cială, la ridicarea bunăstării lor.

Atenția, și sprijinul pe care Româ
nia le-a acordat desfășurării în con
diții optime a intilnirii. propunerile 
constructive pe care le-a avansat 
evidențiază, o dată mai mult, rolul 
si importanța deosebită care revin 
in cadrul întregii politici externe a 
partidului și statului nostru proble
maticii legate de dezvoltarea colabo
rării bi și multilaterale balcanice. 
Această preocupare constantă și-a 
găsit expresia, așa cum este știut. în 
binecunoscutele inițiative si propu
neri prezentate de-a lungul anilor 
de România, reluate și îmbogățite 
continuu in documentele congreselor 
și- conferințelor naționale ale parti
dului. in diferite cuvîntări, luări de 
poziție sau interviuri ale șefului sta
tului român. în spiritul acestor pro
puneri, țara noastră a participat în 
mod activ la prima reuniune balca
nică de colaborare economică și teh- 
nico-stiințifică de la Atena din 1976 
si si-a ațius contribuția la des
fășurarea rodnică a reuniunilor 
balcanice de experți din 1979 de la 
Ankara și din 1931 de la Sofia, con
sacrate colaborării în domeniile co
municațiilor și telecomunicațiilor și, 
respectiv.' transporturilor. Reafirmînd 
hotărirea tării noastre de a acționa 
cu toată fermitatea pentru dezvol
tarea colaborării în Balcani, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta in cu- 
vîntarea rostită la Adunarea popu
lară de la Arad : „Sintem gata să 

de o parte sau de alta, asupra 
exactității datelor furnizate în ulti
mul raport anual al Institutului 
Internațional de la Stockholm pen
tru Studierea Păcii. Carnetul de 
reporter a înregistrat replica rosti
tă la sfârșitul acestor dezbateri de 
președintele organizației, Douglas 
Roche : „Este uluitor ! Domnilor, 
pe ce lume trăim ? Ne aflăm cu 
toții pe un imens butoi cu benzină, 
iar aici se discută despre faptul că 
unul are opt bețe ■ de chibrit, iar 
celălalt numai șapte !“.

intr-adevăr, problema care s-a 
pus și se pune cu cea mqi mare 
acuitate — fapt evidențiat de nu
meroși reprezentanți ai statelor 
participante — este aceea a înlătu
rării in primul rind a pericolului 
nuclear, în cursul sesiunii prezen- 
tindu-se în acest sens numeroase 
propuneri concrete. Un ecou pozi
tiv a găsit mesajul adresat de 
L. I. Brejnev, prin care Uniunea 
Sovietică își asumă obligația de a 
nu folosi prima armele nucleare.

Sesiunea specială se află în plină 
desfășurare. Sint așteptate cu inte
res contribuțiile tuturor, statelor, 
pentru a se oferi substanța proiec
tului de program global de dezar
mare, aflat pe agenda marelui for 
al națiunilor. Este greu, desigur, să 
fie pe deplin risipite umbrele în
doielii, ale scepticismului' — in
tr-un moment internațional atit de 
complex, atit de serios marcat de 
creșterea încordării. Există insă 
un sentiment general că sesiunea 
oferă marea șansă de a se face un 
pas înainte în direcția restabilirii 
încrederii in posibilitatea efectivă 
a Unor măsuri de dezarmare și de 
a se conveni asupra modalităților 
de a se atinge acest scop.

Dumitru ȚINU

ternaționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.), Hans Blix, s-a pronunțat 
pentru 'întărirea măsurilor de con
trol internațional în ceea ce privește 
folosirea pașnică a energiei nucleare, 
invit inel toate statele să adere la tra
tatul de neproliferare nucleară.

Evocind -atacul aviației israeliene 
asupra centrului nuclear irakian de 
la Tammuz. Blix a afirmat că atunci 
Cind un stat s-a angajat să nu do- 
bîndească arme nucleare și cind ac
tivitățile' sale in domeniul utilizării 
pașnice a energiei nucleare sint ve
rificate de A.I.E.A. este cazul, să fie 
respectată imunitatea instalațiilor 
sale împotriva oricărui aitac.

r 1
participăm la o conferință a șefilor 
dc state și guverne din Balcani in 
vederea găsirii in comun a căilor 
pentru extinderea colaborării, pen
tru realizarea in Balcani a unei zone 
fără arme nucleare".

Desfășurîndu-se sub semnul înțele
gerii și respectului reciproc, reuniu
nea de la București a examinat pe 
larg probleme actuale și de perspec
tivă ale cooperării in domeniile 
amintite, precum și posibilitățile de 
intensificare a cooperării bilaterale 
și' multilaterale intre țările din a- 
ceastă zonă.. Documerttul final al 
reuniunii, adoptât prin consens, con
ține o serie de importante recoman
dări privind interconectarea rețelelor 
electrice de transport ale țărilor bal
canice ; proiectarea, realizarea și ex
ploatarea amenajărilor hidroenerge
tice; tehnologiile de exploatare și uti
lizare optimă a resurselor energeti
ca, inclusiv a celor de calitate infe
rioară ; metodele și soluțiile vizînd 
asigurarea utilizării raționale a ener
giei in economie. Recomandările do
cumentului au. totodată, în vedere 
dezvoltarea colaborării dintre țările 
balcanice în ce privește valorificarea 
resurselor noi și regenerabile de 
ehergie. recuperarea și utilizarea de
șeurilor rezultate din exploatarea re
surselor energetice, elaborarea de 
tehnologii fără deșeuri. coooerarea 
pe terțe piețe în domeniul energetic., 
precum și participarea la proiectele 
avute în vedere de către organismele 
competente din sistemul Națiunilor 
Unite. Pe aceeași linie, documentul 
final a recomandat încurajarea stabi
lirii unei strinse colaborări intre cen

„CONTRIBUȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA PROMOVAREA PĂCII MERITĂ PL DEPLIN 

RECUNOȘTINȚA ÎNTREGII OMENIRI"
• I

Ceremonia inaugurării unei expoziții românești 
în capitala Indiei

DELHI 17 (Agerpres). — La Delhi 
a fost inaugurată, sub auspiciile or
ganizației „Unity International", din 
India, expoziția intitulată „Nicolae 
Titulescu", dedicată vieții și activi
tății marelui diplomat român.

Cu acest prilej au fost expuse, 
totodată, volume apărute în țara 
noastră șl în India din gîndirea so- 
cial-politică a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrări de istorie și cultu
ră românească.

In prezidiul adunării care a avut 
loc s-au aflat Bal Ram Djakher, 
președintele Camerei Populare a 
Parlamentului indian, S. S. Mohapa- 
tra, membru al parlamentului, pro
fesor de relații internaționale, R. N. 
Anii, secretarul general al organiza
ției „Unity International", precum 
și Dumitru Niculescu, ambasadorul 
țării noastre in India.

Luind cuvîntul, Bal Ram Djakher, 
președintele Camerei Populare a 
Parlamentului indian, a subliniat' 
lupta pentru promovarea păcii dusă 
de diplomatul român intre cele două 
războaie mondiale la Liga Națiuni
lor și in cadrul altor reuniuni inter
naționale.

El a relevat că, astăzi, această 
luptă este continuată, pe o treaptă 
superioară și cu înalt prestigiu, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
care, pe drept cuvînt, este numit 
campion al păcii, pentru aceasta 
meritînd pe deplin nu numai res
pectul poporului român, ci și al 
întregii omeniri.

Conferința teoretică internațională „Gheorghi Dimitrov 
și lumea contemporană*4 și-a încheiat lucrările

SOFIA 17 (Agerpres). — La 17 
iunie, la Sofia a luat sfîrșit 
Conferința teoretică internațională 
„Gheorghi Dimitrov și lumea con
temporană", organizată cu prilejul 
sărbătoririi centenarului nașterii' lui 
Gheorghi Dimitrov.

La conferință a participat o dele
gație a Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dumitru Po-

agențiile de presa
—• pe scurt

PRIMIRE LA BERLIN. Erich
* Honecker, secretar general al C.C. 
Ial P.S.U.G., președintele Consiliu

lui de Stat al R.D.G., l-a primit, 
joi, la Berlin, pe Abdel Aziz Abdel 
Ghani, vicepreședinte al Republicii 

I Arabe Yemen. S-a procedat la un 
schimb de opinii privind dezvolta
rea în continuare, în interesul celor 

Idouă țări și popoare, a relațiilor de 
prietenie și colaborare. Abordin- 
du-se probleme ale vieții interna
ționale. părțile au relevat gravita-

I tea situațiilor conflictuale. A fost 
| condamnată agresiunea israeliană 

din Liban.
P.C. DIN SPANIA acționează pen- 

I tru desființarea bazelor militare 
americane de pe teritoriul spaniol 

Iși va cere guvernului să retragă 
țara din N.A.T.O., a declarat San
tiago Carrillo, secretar general al 

. P.C.S.
j VOT DE ÎNCREDERE. Ca urmare 

a criticilor foiVnulate de opoziție la

I adresa măsurilor de redresare eco
nomică, anunțate după devaloriza
rea francului în cadrul Sistemului

i Monetar (vest-) European, guvernul 
francez a autorizat, miercuri, pe 
primul ministru Pierre Mauroy să 
solicite parlamentului un vot de în-

I credere.

trele și institutele competente în ma
terie de energie din țările participan
te, subliniind necesitatea ca repre
zentanții instituțiilor menționate să 
se poată reuni de fiecare dată, cînd 
aceasta va' fi necesar.

Se cuvine, desigur, subliniată afir
marea și în cadrul noii întîlniri de la 
București a ideii de continuitate. 
Evidențiind importanța continuării 
concertării și cooperării dintre țările 
balcanice, documentul final a . reco
mandat. astfel, dezvoltarea acestei 
cooperări sub toate formele, inclusiv 
reuniuni multilaterale asupra ches
tiunilor privind energia și materiile 
prime energetice.

Pe bună dreptate, se poate aprecia 
că reuniunea de la București a mar
cat un nou moment în evoluția cola
borării multilaterale balcanice, reco
mandările adoptate fiind de natură 
să ducă la dezvoltarea acțiunilor 
concrete de cooperare și schimburi, 
să asigure, totodată, continuarea 
dialogului în vederea menținerii di
namicii cooperării multilaterale în 
domeniul energiei, ca și in alte do
menii.

în ce o privește. România este ho- 
târîtă. așa cum au reafirmat repre
zentanții tării noastre m timpul reu
niunii, cum a subliniat din nou pre
ședintele tării în ultimele sale cuvîn
tări. să facă totul și pe mai denarte 
pentru dezvoltarea largă a conlucră
rii intre statele din regiune, să acțio
neze neabătut pentru instaurarea în 
Balcani și în Europa a unui climat de 
înțelegere, pace și securitate.

Radu BOGDAN

La rindul său, S. S. Mohapatra, 
deputat in parlament, a relevat fap
tul că in prezent, la Națiunile Unite, 
se discută problemele dezarmării, 
iar România, sub conducerea mare
lui său conducător, președintele 
Nicolae Ceaușescu, luptă neobosit 
pentru dezarmare și pace, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, împotri
va imperialismului, se pronunță 
pentru încetarea oricărui conflict 
militar, pentru bună vecinătate și 
prietenie cu toate popoarele lumii, 
în momentele grele și complexe ca 
cele ale lumii contemporane — a 
arătat in continuare vorbitorul — 
omenirea are nevoie de personali
tăți ca președintele Nicolae 
Ceaușescu, care își consacră întreaga 
viață idealurilor de pace, progres 
și înțelegere între popoare.

La expoziție, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, au participat 
oficialități indiene, deputați, mem
bri ai corpului diplomatic, cadre di
dactice, studenți, ziariști.

PARIS 17 (Agerpres). — La se
diul UNESCO din Paris a avut loc 
o manifestare dedicată centenarului 
Nicolae Titulescu, desfășurată sub 
înaltul patronaj al directorului ge
neral al UNESCO și al Ambasadei 
române la Paris.

Despre viața și activitatea ilustru
lui diplomat român a vorbit Henry 
Lopez, director general adjunct 
al UNESCO. A luat cuvîntul, de a- 
semenea, ambasadorul României la 
Paris, Dumitru Aninoiu.

nescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

în închei'erea lucrărilor a luat cu
vîntul secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al' Republicii Populare, Bulga
ria. tovarășul Todor Jivkov,

în seara aceleiași zile, C.C. al 
P.C.B. a oferit o recepție în onoarea 
particioantilor la conferință.

VIZITA LA BONN. Cancelarul 
R. F. Germania, Helmut Schmidt, • 
l-a primit pe Huang Hua, consilier , 
de stat, ministrul afacerilor externe | 
al R. P. Chineze, aflat în vizită o- 
ficială in R.F.G. Schimbul de opinii I 
ce a avut loc cu acest prilej s-a | 
referii la probleme ale vieții in
ternaționale, menționează agenția ! 
China Nouă. I

PROTEST AL PIEȚEI COMUNE, j 
Piața comună a protestat oficial — 1 
intr-un comunicat — pe lingă ofi- 1 
cialitățile americane împotriva im- . 
punerii de taxe compensatorii Ia ex- I 
porturile de oțeluri vest-europene j 
in Statele Unite, relatează agenția 
France Presse. Decizia respectivă — i 
se afirmă — va compromite efortu
rile de restructurare a siderurgiei I 
vest-europene, ale cărei obiective 
păreau, pină acum, să fie împărtă
șite și de guvernul american.

SURORI SIAMEZE. La Bangkok I 
a fost efectuată cu succes o inter- I 
venție chirurgicală pentru separarea 
unor surori siameze unite intre ele | 
în zona lombară. Operația a durat I 
opt ore și jumătate. Cele două fe
tițe se simt bine.

R. P. POLONĂ 

Creșteri ale ritmului 
producției industriale

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „Rzeczpospoli
ta", citind date publicate de Direcția 
generală de statistică, în cursul lunii 
mai, în Polonia a continuat să se 
imbunătățească ritmul producției, în 
comparație cu anul trecut. Ziarul 
relevă că devin tot mal vizibile sem
nele unei înviorări in industria pre
lucrătoare. în industriile combusti
bilului, ceramicii fine, hîrtiei, con
fecțiilor, poligrafică se constată o 
creștere a producției. în alte ramuri, 
cum sint siderurgia, producția mij
loacelor de transport, electrotehnica, 
electronica, industria chimică și de 
prelucrare a lemnului, descreșterea 
producției a fost mai mică decit in 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Producția de energie electrică s-a si
tuat la nivelul celei de anul trecut.

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
REPUBLICII ZIMBABWE

HARARE 17 (Agerpres). — La Ha
rare au inceput lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Parlamentului Repu
blicii Zimbabwe, care va examina j 
serie de probleme ale situației inter
ne și internaționale.

Deschizind lucrările, președintele 
țării, Canaan Sodindo Banana, a sub
liniat că Republica Zimbabwe va 
rămîne atașată principiilor mișcării 
de nealiniere.

Referindu-se la situația internă, 
președintele Banana a arătat că gu
vernul consideră anul acesta hotări- 
tor pentru crearea bazei social-eco- 
nomice necesare edificării unei noi 
societăți. lipsită de exoloatare. Ca 
prime măsuri în această direcție sint 
urgentarea procesului institutionali- 
zării învățămîntului elementar și a 
asistentei medicale gratuite ne întreg 
cuprinsul tării. De asemenea, guver
nul va facilita și sprijini formele 
cooperatiste in agricultură.

Sesiunea Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. 

larg interes pentru „Declarația 
privind drepturile și responsabili# 

tinerei generații41 
jnițiatâ de țara noastră

VIENA 17 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor celei de-a doua sesiuni a 
Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru Anul internațional al tinere
tului (A.I.T.), a continuat examina
rea stadiului actual și a progreselor 
înregistrate în procesul de pregătire, 
la nivel național, regional și inter
național. a A.I.T. Numeroase dele
gații participante au avansat propu
neri de natură să concretizeze obiec
tivele înscrise în programul de mă
suri și activități, adoptat de Aduna
rea Generală a O.N.U.

Delegația țării noastre a prezentat 
proiectul unei Declarații privind 
drepturile și responsabilitățile tine
rei generații, inițiativă la care s-au 
raliat, in calitate de coautori. Gui
neea, Costa Rica, Liban și Ruanda. 
Această propunere se înscrie în spi
ritul recomandării cuprinse in Pro
gramul O.N.U. de măsuri și activități 
cu privire la elaborarea unui instru
ment internațional in acest domeniu.

Proiectul prezentat enunță pe larg 
drepturile de care trebuie să se 
bucure tinăra generație in diferite 
domenii, accentuind necesitatea ga
rantării unor drepturi fundamentale 
cum sint : dreptul la educație, la 
muncă, la asistență socială, la cul
tură, dreptul de participare la deci
ziile economice și social-politice. Un 
loc important este acordat respectă
rii și promovării dreptului funda
mental al tineretului, al tuturor po
poarelor — dreptul la viață și la

Manifestații de masă în Coreea de sud 
pentru drepturi democratice 

și reunificarea pașnică a țării
SEUL 17 (Agerpres). — Știrile so

site din Coreea de sud semnalează 
noi acțiuni populare in .favoarea li
bertăților și a drepturilor democrati
ce, împotriva regimului dictatorial — 
compromis prin represiunile sale, 
prin politica sa militaristă — opusă 
intereselor naționale ale tuturor co
reenilor. reunificării pașnice a patriei 
coreene. Mii de studenți de la Uni
versitatea Dongkuk au participat la 
o manifestație, răspindind manifeste 
și scandînd lozinci împotriva regimu
lui antipopular al lui Chun Du Hwan. 
Agențiile internaționale de presă 
menționează și obișnuitul răspuns al 
guvernanților de la Seul la cererile 
legitime de democratizare a vieții 
politice, sociale — gazele lacrimoge
ne, bastoanele de cauciuc, arestările..

Distrugerile provocate în Liban 
de acțiunile militare israeliene

— evocate intr-un mesaj adresat secretarului general 
al O.N.U. de președintele Comitetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 17 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), a adre
sat, miercuri, un mesaj secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, în care „descrie detaliat rava
giile provocate îtj Liban de agresiu
nea israeliană împotriva popoarelor 
libanez și palestinian" — informează 
agenția WAFA, citată de France 
Presse. Yasser Arafat a indicat că, 
„potrivit primelor estimări, invazia 
israeliană a făcut 30 000 de morți și 
răniți, 10 000 ele persoane sint date 
dispărute, iar peste 800 000 au rămas 
fără locuințe", adăugind că „mai 
multe tabere de refugiați palesti
nieni, precum și orașele Es Sour, 
(Tyr), Saida și Nabatiyeh au fost 
distruse".

în mesajul adresat secretarului ge-
★

ALGER. — Luind cuvintul la ple
nara C.C. al Partidului Frontul de 
Eliberare Națională din Algeria 
(F.L.N.). Chadli Bendjedid, președin
tele Republicii Algeriene Democrati
ce și Populare, secretar general al 
F.L.N., a analizat situația actuală 
din lumea arabă în contextul agre
siunii israeliene împotriva Libanului
— informează agenția T.A.S.S. Alge
ria este gata să contribuie la orice 
acțiune comună a țărilor frățești în 
numele viitorului popoarelor arabe
— a spus Chadli Bendjedid.

TUNIS. — Luînd cuvintul la des
chiderea conferinței ministeriale a

O declarație a observatorului permanent 
al O.E.P. la O.N.U.

. NAȚIUNILE UNITE. — Observato
rul permanent al O.E.P. la O.N.U. 
a dat publicității o declarație în care 
acuză Israelul că recurge la metode 
inumane în Liban împotriva popu
lației palestiniene refugiate. în do
cument se arată că în cursul zilei de 
marți forțele armate israeliene parti
cipante la agresiunea din Liban au 
supus unui bombardament de arti
lerie tabăra de refugiați palestinieni 
asediată Ain Al-Halve. în timpul 
acestui bombardament au fost folo
site bombe cu bile și cu fragmen
tare.

Potrivit datelor O.N.U.. se arată

Continuă atacurile forțelor israeliene 
în zona Beirutului

BEIRUT 17 (Agerpres). — Forțele 
agresoare israeliene au încălcat de 
mai multe ori in cursul zilei de joi 
încetarea focului in Liban. După 
cum informează agențiile U.P.I. și 
France Presse. citind surse palesti
niene. forțele israeliene au atacat in 
mai multe puncte din zona Beirutu
lui și in regiunea de est a munților 
din vecinătatea capitalei libaneze. 
Artileria navală agresoare împreună 
cu forțele de pe uscat au lansat 
atacuri asupra taberei palestiniene 
de la Bourj Barajneh și asupra 
?.eroportului internațional din Beirut.

n timpul acestor acțiuni au fost 
avariate două avioane ..Boeing 720" 
aparținînd companiei libaneze „Mid
dle East Airlines", precum și două 
elicoptere.

Forțele agresoare au încercat, tot
odată. să avanseze spre localitatea 
turistică Aley. aflată la circa 20 km 
est de Beirut, pe șoseaua spre Da
masc. unde se află un centru al re
zistenței palestiniene., dar înaintarea 
lor a fost oprită, au precizat surse 

pace. în același timp, proiectul da 
declarație oferă o imagine de an
samblu asupra responsabilităților care 
revin tinerei generații ca însemnat 
potențial de acțiune novatoare, trans
formatoare, în ceea ce privește parti
ciparea la dezvoltarea națională, la 
soluționarea corespunzătoare a pro
blemelor vitale ale epocii noastre.

Proiectul de declarație s-a bucu
rat de un larg interes în cadrul Co
mitetului Consultativ. Delegații din 
Costa Rica. Liban, Venezuela. Indo
nezia, Guineea, Nigeria și din alte 
țări au subliniat că inițiativa Româ
niei de a se elabora și adopta o 
asemenea declarație răspunde unui 
obiectiv care preocupă nemijlocit 
guvernele, tineretul contemporan, 
fiind de natură să servească la ame
liorarea condiției actuale a tinerei 
generații. Ia activizarea eforturilor 
tuturor factorilor de decizie in di
recția soluționării unor importante 
probleme cu care se confruntă tinăra 
generație.

în cadrul dezbaterilor au fost for
mulate, de asemenea, propuneri pri
vind sporirea substanțială a eficien
ței canalelor de comunicare dintre 
sistemul Națiunilor Unite și mișca
rea de tineret.

Lucrările sesiunii Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru A.I.T. con
tinuă, sub președinția reprezentan
tului României, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

Tineretul universitar din Seul a 
manifestat, de asemenea, pentru 
drepturi democratice, pentru reunifi- 
care pașnică. împotriva regimului 
antipopular demonstrează și alte ca
tegorii ale populației sud-coreene. în 
Coreea de sud continuă să genereze 
îngrijorare soarta patrioților arestați 
și întemnițați in mod arbitrar. Prin
tre victimele represiunii se află, după 
cum se știe, și personalitatea demo
crată Kim Dae Jung. întemnițat cu 
doi ani în urmă pe baza unei însce
nări judiciare.

Frămintările din Coreea de sud m 
înscriu intr-un context economic ca
racterizat printr-un pronunțat declin 
al producției, creșterea numărului 
șomerilor, care s-a apropiat de un mi
lion.

neral al O.N.U.', președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P., subliniind 
că agresiunea israeliană continuă, a 
cerut „formarea unei comisii de an
chetă a O.N.U. asupra crimelor co
mise de forțele de ocupație israelie- 
ne“ — precizează agenția WAFA.

Un comunicat militar palestinian, 
transmis de agenția WAFA, infor
mează că in cursul luptelor de 
miercuri dintre forțele comune pa- 
lestiniano-progresiste libaneze și tru
pele invadatoare ale Israelului, din 
zona Choueifat, au fost distruse două 
tancuri israeliene și uciși 12 soldați. 
Alți 14 soldați israelieni au fost 
uciși in cursul violentelor ciocniri în 
apropiere de Saida și Es Sour (Tyr).

Pierderile totale israeliene in oa
meni se ridică la 4 000 — adaugă 
WAFA.

★
statelor membre ale Organizației ță
rilor arabe exportatoare de petrol 
(O.P.A.E.P.). de la Tunis, secretarul 
general al acestei organizații. Aii 
Ahmad Attiga, a criticat aspru Is
raelul și S.U.A. pentru agresiunea 
trupelor israeliene împotriva Liba
nului — informează agenția France 
Presse.

La rindul său, agenția Reuter men
ționează că miniștrii arabi ai petro
lului, reuniți la Tunis, au convenit 
ca reuniunea la nivel înalt a țărilor 
arabe să hotărască dacă se va folosi 
sau nu embargoul petrolier împotriva 
țărilor occidentale, ca urmare a spri
jinului acordat Israelului.

in declarație, forțele armate israe
liene aflate pe teritoriul libanez îm
piedică pe militarii din Forța Inte
rimară a Națiunilor Unite din Liban 
(UNIFIL) să asigure aprovizio
narea cu apă a populației palesti
niene din tabăra încercuită. Docu
mentul adaugă — citind și informații 
apărute în presa americană — cA 
forțele de intervenție israeliene au 
arestat și transportat in Israel pe 
medicii și personalul sanitar ajutător 
trimiși de Crucea Roșie să acorde 
asistentă populației din taberele pa
lestiniene aflate în Liban.

palestiniene menționate de agențill» 
internaționale de presă.

Pe de altă parte, agenția WAFA. 
citată de Prensa Latina, a informat 
că Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a de
clarat că lupta palestinienilor împo
triva agresorilor israelieni continuă 
in orașele Saida și Es Sour (Tyr).

Anterior. Yasser Arafat a avut o 
întrevedere cu primul ministru liba
nez. Shafic Al-Wazzan. discuțiile re
ferindu-se la măsurile ce trebuie 
întreprinse la nivel local, regional 
și internațional pentru a se pune 
capăt agresiunii israeliene împotriva 
Libanului.

Totodată, președintele Libanului, 
Elias Sarkis, l-a primit pentru a tre
ia oară în ultimele zile pe Philip 
Habib, trimisul special al președin
telui S.U.A. în Orientul Mijlociu, cu 
care a discutat actuala situație din 
Liban creată prin invazia trupelor 
israeliene pe teritoriul acestei țări.
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