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Intr-o ambianță de cordialitate, înțelegere și prețuire reciprocă,

• La zj în agricultură : 
SECERIȘUL ORZULUI
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GRALĂ A PLANULUI PE 
1982. (Rezultatele între
cerii socialiste pe cinci 

luni din acest an)
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI

Ceremonia semnării documentelor oficiale româno-iordaniene
Vineri seara au luat sfirșit convor

birile oficiale dintre președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și regele Hussein Ibn 
Talal al Iordaniei.

Aprecierile celor doi șefi de stat cu 
privire la problemele ce au fost 
examinate în cadrul convorbirilor, 
înțelegerile la care au ajuns cu acest 
prilej și-au găsit o largă expresie în 
Comunicatul comun adoptat cu pri
vire la vizită — document ee relie
fează cu putere însemnătatea deose
bită a dialogului la nive’ înalt româ- 
no-iordanian pentrv promovarea tot 
mai intensă a raporturiloi politice, 
economice și in alte domenii de ac
tivitate, dintre țările noastre, adîn- 
cires colaborării pe multiple planuri, 
a conlucrării in viața internațională, 
in folosul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

în cadrul unei ceremonii, președin
tele Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și regele Hussein 
Ib’ Talal al Iordaniei au semnat 
aeordu' privind dezvoltarea pe ter
me: lung a cooperării economice și 
termici și a schimburilor comerciale 
intri Republics' Socialistă România

și Regatul Hașemit al Iordaniei.
După semnare, cei doi șefi de stat 

și-au strîns cu căldură mîinile. s-au 
îmbrățișat cu cordialitate.

Erau de față tovărășii Ion Dincă. 
prim viceprim-ministru ăl guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe, Ion Ștănescu, ministru, 
șeful Departamentului pentru con
strucții in străinătate, Ion M. Nico
lae, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale. 
Vasile Pungan, ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, Marin Ne- 
delcu, consilier al președintelui Re
publici! Socialiste România. Andrei 
Cervencovici ambasadorul Româ
niei în Iordania

La ceremonie au participat, de ase
menea, Hassan Ibn Talal, prințul 
moștenitor al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Mudar Badran, primul 
ministru al guvernului, Ahmad Al- 
Lawzi șeful 
Khamash, 
miniștri,
Iordaniei 
tayneh.

Curții regale. Amer 
ministru] Curți: regale, 

precum și ambasadorul 
la București. Nasir Ba-

Convorbi ri oficiale
româno-iordaniene

în cursul dimineții de vineri, la 
Palatul Basmar. din Amman au în
ceput convorbirile dintre președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și regele Husseip 
Ibn Talal al Iordaniei.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii Ion Dincă, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe. Ion Ștănescu, ministru, șe
ful Departamentului pentru con
strucții în străinătate. Ion M. Nico
lae. ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
Vasile Pungan, ministru, secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România. Marin Ne- 
delcu, consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România. Andrei 
Cervencovici, ambasadorul României 
în Iordania, Constantin Boștină, se
cretar personal al președintelui Re
publicii.

Din partea iordaniană, participă 
prințul moștenitor, Hassan Ibn Ta
lal, primul ministru, Mudar Badran, 
șeful Curții regale, Ahmad Al-Lawzi, 
ministrul Curții regale, Amer Kha- 
mash, comandantul-șef al forțelor 
armate iordaniene,. general-loccțte- 
nent Sharif Zeid Bin Shaker, mi
nistrul ad-interim al afacerilor ex
terne. Marwan Al-Qasem, ministrul 
industriei și comerțului, Walid Asfour, 
președintele Consiliului național al 
planificării, Hanna Oudeh, ambasa
dorul Iordaniei la București. Nasir. 
Batayneh.

Regele Hussein a adresat din nou 
un prietenesc și cordial salut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, expri- 
mindu-și convingerea că noul dialog 
la nivel înalt iordaniano-român va 
contribui la. dezvoltarea și mai accen
tuată a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare.
(Continuare în pag. a II-a)

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Plenara C C. al P.C.R.

întreaga activitate politico-educativă
„Să facem astfel incit întreaga activitate 

teoretică, ideologică, politico-educativă și 
cultural-artistică să dezvolte și mai puter
nic spiritul de răspundere, hotărîrea mase
lor, a întregului popor de a înfăptui neabă
tut Programul partidului, politica internă și 
externă a României socialiste**.

NICOLAE CEAUȘESCU

Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn Talal
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și regele Hussein al Ior
daniei au continuat, după convor
birile in plen, dialogul la nivel inalt, 
abordind o serie de probleme de in-

dintre 
și ale vieții interna-

Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
oferit de Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal

în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, vineri, 18 iunie, Maiesta
tea Sa regele Hussein Ibn Talal al 
Iordaniei a oferit un dineu.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Stefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Ion Ștănescu, ministru, 
șeful Departamentului pentru con
strucții în străinătate. Ion M. Ni
colae, ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
Vasile Pungan. ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu-

blicii Socialiste România. Marin Ne- 
delcu. consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România. Andrei 
Cervencovici. ambasadorul României 
în Iordania.

Au luat parte prințul moștenitor 
al Iordaniei, Hassan Ibn Talal, pri
mul ministru al guvernuluj, Mudar 
Badran, șeful Curții șegale, Ahmar 
Al-Lawzl, ministrul Curții regale, 
Amer Khamash, 
al forțelor 
ședințele 
Consiliului 
membri ai _ .
lități ale vieții publice iordaniene.

comandantul-șef 
armate iordaniene, pre- 
Senatului, președintele 

Consultativ Național, 
guvernului, alte persona-

între invitați • se aflau, de aseme
nea,. șefii misiunilor diplomatice a- 
creditati la Amman.

înainte de dineu, persoanele ofi
ciale române și iordaniene,. precum 
și șefii misiunilor diplomatice au sa
lutat pe cei doi șefi de stat.

La începutul dineului, regele Hus- 
. sein Ibn Talal al Iordaniei si pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, au rostit 
toasturi; urmărite cu deosebită aten
ție și‘ aplaudate de cei prezenți.

. în timpul dineului cei doi șefi de 
stat s-au întreținut cu deosebită 
cordialitate și prietenie.

teres comun ale colaborării 
cele două țări 
ționale.

Schimbul de 
ocupgrea celor 
tru actuala evoluție a vieții interna
ționale, hotărirea țărilor lor de a 
acționa , și a-și aduce contribuții pe 
această cale in direcția instaurării 
unui climat de securitate și colabora
re in lume, pentru solutionarea pe 
calea tratativelor a problemelor cu 
care- se confruntă omenirea, pentru 
lichidarea focarelor de război și ten
siune. în acest cadru, o atenție spe
cială a fostVacordată situației din 
Orientul Mijlociu.

De asemenea, au fost aprofundate 
în continuare problemele dezvoltării 
colaborării bilaterale, ale conlucrării 
celor două țări în 
nală.

Convorbirile între 
stat s-au desfășurat 
de stimă și prețuire 
țelegejre și încredere 
semnul voinței comune de a da un 
conținut superior, impulsuri rodnice 
relațiilor româno-iordaniene.

vederi a reliefat pre- 
doi șefi de stat pen-

viata inlernațio-

Președintele Nicolae Ceausescu și 
regele Hussein Ibn Talal s-aurintîl- 
nit din nou. vineri seara, la Palatul 
Basman. schimbul de vederi avut cu 
acest prilej încheind convorbirile 
oficiale purtate de cei doi șefi de 
stat.

întreaga desfășurare a convorbiri
lor a pus pregnant in evidentă 
marea importantă acordată de cei 
doi șefi, de stat. dialogului la nivel 
inalt româno-iordanian. rolul deter- . 
minant pe care, acesta îl are în mai< 
buna cunoaștere între popoarele și 
țările noastre, a. preocupărilor lor. 
atît pe plan intern, cit și in viața 
internațională. în adincirea priete
niei si colaborării, a raporturilor de : 
conlucrare în folosul dezvoltării și 1 
progresului lor. al asigurării . unui 
climat de securitate și pace, de în
țelegere in lume.

Convorbirile s-au desfășurat — ca 
si celelalte momente ale dialogului 
la nivel inalt româno-iordanian — 
intr-o atmosferă de prietenie, stimă 
si înțelegere reciprocă ce caracterl- 

, zegză relațiile dintre cei doi șefi de 
stat, raporturile dintre popoarele si 
țările noastre.

Document de o excepțională va
loare teoretică si practică, analiză 
strălucită a unor probleme de vi
tală importantă ale construcției so
cialiste în etapa actuală, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
plenara lărgită a C.C. al P.C.R. ur
mează. așa cum s-a hotărît chiar in 

.cadrul plenarei, să fie dezbătută de 
'întregul partid, de întregul popor, 
pentru a se asigura însușirea te
meinică a tezelor, ideilor si orien
tărilor sale de bază.

Cum este si firesc, diferitele for
me ale muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, și în primul rînd 
învătămîntul politico-ideologic, tre
buie să se integreze activ acestei 
dezbateri, care antrenează practic 
întreaga națiune, sprijinind prin for
mele lor specifice studiul și a- 
profundarea tezelor de bază ale a- 
cestui document de referință în via
ta partidului si poporului, traducerea 
lor în practică.

Pornind de Ia importanta deose
bită a expunerii pentru întreaga ac
tivitate de construcție socialistă. Se
cretariatul C.C. al P.C.R. a hotărît 
ca invățămintul politico-ideologic de 
partid și al organizațiilor de masă 
să consacre patru dezbateri — două 
in luna iunie și două in iulie — se
minarizării și aprofundării ideilor si 
tezelor principale din expunere. Cele 
15 capitole ale 'expunerii au fost gru
pate pe natru teme mari : rolul for
țelor de producție în dezvoltarea vie
ții sociale, in victoria socialismului, 
a Idealurilor si valorilor sale, impor
tanta cunoașterii istoriei milenare a 
poporului român, ca fundament al 
activității ideologice, al educației po
litice a maselor ; probleme funda
mentale ale organizării si conduce
rii științifice a societății noastre, ro
lul partidului de centru vital al so
cietății. de forță dinamizatoare a e- 
nergiilor creatoare ale întregului po
por ; activitatea ideologică, teoreti
că si politico-educativă — puterni
că forță în unirea tuturor oame
nilor muncii. în cultivarea încrede
rii ferme în idealurile socialismului ; 
marile transformări revoluționare 
petrecute pe plan mondial, proble
mele vitale ale vieții internaționa
le. poziția si inițiativele României 
pentru

Duixi 
matica 
asigure 
întregii 
nerii. a 
conține, 
lelor aspecte si teze care alcătuiesc 
conținutul acestui document deosebit 
de important. Esențială pină la urmă 
sh dovedește temeinica pregătire a 
dezbaterilor de către fiecare orga
nizație de partid, orientarea lor că
tre acele teze si aprecieri noi care 
se înscriu drept contribuții" de nret 
la îmbogățirea zestrei teoretice: ideo
logice și politice a partidului, cum 
sînt etapele procesului revoluționar 
parcurs de patria noastră in fău-

noii orînduiri sociale, ranor- 
dialectice dintre viata mate- 
si conștiința socială, dintre

solutionarea lor. •
cum se poate observa, 
stabilită este de natură 
condiții pentru cuprinderea 
arii problematice a expu- 
bogătiei de idei pe care o 
pentru însușirea principa-

t«* 
să

rirea 
turile 
rlală 
partid și stat, evoluția relațiilor de 
proprietate si de repartiție în etapa 
actuală ș.a.m.d.

Referindu-ne. de pildă, la proble
mele âconomice. discuțiile vor tre
bui să clarifice cu limpezime im
portanta hotăritoare a dezvoltării șl 
moderAizării forțelor de producție în 
evoluția de ansamblu a tării, cau
zele care au făcut și fac si astăzi 
ca rata de acumulare să se situeze 
la un nivel înalt, efortul ce se cere 
depus pentru apărarea si dezvoltarea 
proprietății socialiste, pentru utiliza
rea rațională a bazei tehnico-mate- 
riale. pentru afirmarea unei noi ca
lități in întreaga activitate econo
mică.

Avînd în vedere importanta deo
sebită pe care o are creșterea con
tinuă a rolului conducător al parti
dului. ca cerință majoră a înaintă
rii ferme a societății noastre pe ca
lea socialismului multilateral dez
voltat. se impune ca dezbaterile să 
stăruie asupra modalităților de e- 
xercitare a acestui rol în etapa ac
tuală. asupra relației dintre rolul po
litic conducător al partidului si creș
terea funcțiilor statului, asupra mul
tiplelor probleme legate de perfec
ționarea activității practice a orga
nelor și organizațiilor de partid, de 
îmbunătățirea stilului lor de muncă.

Studiul expunerii pune în lumină 
cu toată claritatea importanta deo
sebită pe care conducerea partidu
lui o acordă cunoașterii istoriei, a 
trecutului de luptă al ponorului, 
pentru educarea patriotică a tinerei 
generații, a tuturor oamenilor mun
cii. pentru formarea unor ferme 
convingeri de atașament fată de 
idealurile scumpe ale românilor, față 
de cauza dreptății, egalității și in
dependentei. Dezbaterile urmează să 
acorde importanta ce se cuvine a- 
cestei orientări cu valoare principia
lă. stabilind căi si modalități ca în
treaga activitate politico-educativă 
să se fundamenteze pe aceste idei- 
fortă ale istoriei naționale, să 
lorîfice în - -
citatea lor

Actuala 
complexă, _____ , , -_
cotrti adicțil' acute, bogata activitate 
desfășurată de partidul nostru pe 
plan extern impun abordarea în 
cadrul unei teme de sine stătătoare 
a acestor probleme de mare impor
tanță pentru destinul omenirii : dez
baterea urmează să asigure cunoaș
terea temeinică de către comuniști, 
de către toți oamenii muncii a linii
lor directoare ale politicii noastre 
externe, a aprecierilor partidului 
privind transformările revoluționare 
petrecute pe plan mondial, caracte
risticile actualei situații internațio
nale, a pozițiilor principiale con
structive ale României în probleme-

va- 
mai mare măsură capa- 
formativă, modelatoare. 
Situație internațională 
marcată -de o serie de

(Continuare în pag. a IV-a)

în numele vieții, în numele rațiunii,

în întreaga țară continuă

MARȘURILE PENTRU PACE
SI DEZARMARE

Toastul Maiestății Sale 
regele Hussein Ibn Talal

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Mare și scump prieten președinte Nicolae 
Ceaușescu,

îmi face o deosebită plăcere, ca, în egală măsură,, 
fiecărui cetățean al nostru, de a vă saluta în cea de-a 
doua dumneavoastră vizită în Iordania, vizită care ne 
dă tuturor ocazia rară să ne exprimăm adîrica noastră 
dragoste, apreciere și stimă, iar țării dumneavoastră — 
prietenie Sinceră și dorința crescîndă de conlucrare 
reciprocă pe toate planurile, pentru binele celor două 
țări și popoare ale noastre.

Ne permitem să reamintim marea dumneavoastră 
preocupare față de realizările obținute în diferitele etape 
ale relațiilor dintre țările noastre și să vă împărtășim 
punctul nostru de vedere față de necesitatea conti
nuării eforturilor spre noi și noi realizări, spre garan
tarea intereselor comune ce permit valorificarea posi
bilităților țărilor noastre, ale popoarelor iordanian și 
român, spre binele și prosperitatea lor.

Excelență,

Vizita pe care ne-o faceți de astă dată se produce în 
condiții internaționale și arabe in egală măsură peri
culoase, delicate și importante.

Șeful statului iordanian s-a referit în toastul său, în 
continuare, la suferințele la care este supus poporul 
arab palestinian prin îndepărtarea din țara sa, prin 
asuprire și emigrare, la perpetuarea de către Israel a 
politicii sale agresive, expansioniste și de implantare 
a așezărilor sale, la insistenta cu care acesta neaga 
drepturile naturale și legitime ale poporului Palestinei, 
la interzicerea dreptului său la autodeterminare și 
crearea statului său independent pe pămîntul patriei, 
Ia nerespectarea și ieșirea din orice lege și normă în
(Continuare in pag. a IlI-a)

Maiestate, dragă prietene Hussein,
Dragi prieteni iordanieni, 
Domnilor,
Doresc să exprim deplina satisfacție pentru această 

nouă vizită pe care o efectuăm în țara dumneavoastră, 
pentru întîlnirea prietenească, pentru convorbirile pe 
care le-am avut.

Vă mulțumesc, de asemenea, pentru salutul și urările 
ce ni le-ați adresat, pentru cuvintele și aprecierile la 
adresa poporului român. Doresc la rîndul meu să vă 
adresez un salut călduros, prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări, precum și urări de prosperitate 
șl pace poporului prieten iordanian.

Noua vizită pe care o facem in Iordania, reîntîl- 
nirea noastră constituie o expresie a bunelor relații 
româno-iordaniene, a voinței comune de a lărgi și mat 
mult colaborarea și conlucrarea in interesul ambelor 
noastre țări și popoare.

îmi face o deosebită plăcere să declar și cu acest 
prilej că întilnirile noastre anterioare — la București 
și Amman — documentele semnate au pus bazele 
unor puternice relații de prietenie și colaborare între 
țările noastre. Am așezat la baza acestor relații princi
piile deplinei egalități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc. Aș putea 
spune că tocmai datorită acestui fapt relațiile noastre 
de prietenie și colaborare au cunoscut această pu
ternică dezvoltare.

Vizita pe care o facem acum în țara dumneavoastră 
— a spus președintele Nicolae Ceaușescu — are loc in 
condițiile deosebit de grele din lume, și îndeosebi 
din Orientul Mijlociu. Consider că aceasta subliniază cu 
atit mai mult bunele noastre relații și dorința de & 
întări colaborarea noastră in toate domeniile.
(Continuare în pag. a III-a)

cei doi șefi de 
intr-c atmosferă' 
reciprocă, de în- 
: mutuală, sub

ÎN PAGINA A V-A

In timpul convorbirilor oficiale româno-iordaniene
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI

Vizita la Monumentul martirilor
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, a vizitat, vineri dimineața, 
Maqpipețțțdl martirilor, înălțat in 
memoria celor ce și-au jertfit viața 
pentry înfăptuirea aspirațiilor națio
nale alg poporului iordanian.

împreună pu președintele Nicolae 
Ceaușescu se aflăii tovarășii Ion Din
ei, Stefan Apdrei, celelalte persoane 
oficiale țâre 11 insoțesc in vizita șa pe 
șeful statului român.

Președintele României a fost însoțit 
de Amer Khamașh, ministrul .Curții 
Resale Hașemite, si de Nasir Ba- 
tayneh, ambasadorul Iordaniei la 
București.

în cinstea șefului statului român, 
un detașarpent al Gărzii Regale a 
prezentat onorul.' Au fost intonate 
imnurile României și Iordaniei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de generalul maior Faithi 
Abu Taleb, șeful Statului Major, de 
ofițeri superiori ai armatei iorda- 
niene.

Monumentul martirilor se înfăți
șează ța o impresionantă construcție 
în marmură, amintește prin liniile 
sale de tradiționalele construcții din 
vremuri îndepărtate, ce se înălțau pe 
această străveche vatră de civilizație.

în interiorul monumentului, spatii 
dispuse circular au menirea să ofere 
posibilitatea cunoașterii unor momen
te șemnjfipative din lupta poporului 
iordanian pentru eliherare națională, 
pentru independență și apărarea 
patriei.

în sala de ceremonii a monumen
tului sint proiectate, pe marmura albă 
a unui imens perete, în sunetele unor 
melodii populare, imagini ce evocă 
frumusețea austeră a acestor me
leaguri, viața oamenilor acestei țări, 
setea lor de libertate și independență.

De aici, pe o scară străjuită de o 
parte și de alta de acvile sjmbolizmd, 
după tradițiile locului, curajul și te
meritatea luptătorului, se coboară în 
rotpndg monumentului, în a țârei co
loană din mijloc se deschid patru 
arcade, fiecare dintre ele fiind dedi
cată principalelor arme alț armatei 
iordanlene. Pe fundalul acestora sint 
nroiețtate. rînd pe rînd. imagini ce 
pun in relief capacitatea si pregă
tirea ei de luptă in slujba patriei, 
4 apărării suveranității și indepen
denței sale. Șint prezentate, de ase

CUrmare din pag- I)
Președintele , României, Nicolae 

Ceaușescu, a adrpsat mulțumiri pen
tru invitația de a vizita Iordania, 
pentru primire!} călduroasă ce i-a 
fost rezervată,' maniț'eștindu-și la 
rifțdul șăp gatjșfaeția pentru posibili
tatea de a se întilni cu șeful statului 
iordanian, apreciind că este iq inte
resul celor două popqare șă acțio
neze irppreună pentru a da Un nou 
irnpplș co[gborării pe rțmltiple pla
nuri, pentru a dezvolta și întări pri- 
etțșpia româno-iordaniapâ.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa. regele Hussein Ibn 
Talal. au analizat ștațliu) conlucrării 
dintre România Și Iordanja. au făcut 
un lșrg și fructuos schimb 4p vederi 
Privind perspectivele dezvoltării re

menea. aspecte din activitatea mili
tarilor dedicată progresului tării.

Alte spații circulare conduc la ni
velul superior al monumentului, unde 
sint expuse njărțurii ale luptei po
porului iordania,n împotriva agr.c- 
siupii si dominației străine, pentru 
eliberare pațiopală. pentru inde
pendenta tării. .

Pe ter.așa monumentului, sub for
ma unei mari curți interioare, a fost 
șădil un arbore de măslin ce simbo
lizează arbșrele vje.țfi. spre aduce

Convorbiri oficiale româno-iordaniene
lațiilor româno-iordaniene. în a,c.est 
context, cei doi șefi de stat șl-au 
exprimat satisfacția față' .de evoluția 
relațiilor dintre România și lordaniă, 
care au cunoscut o continuă dezvol
tare. în conformitate cu hoțâririle 
convenite cu prilejul rȘ'ețcșdențel.oj- 
întîlniri la nivel inalt de la Bucu
rești și Amman. Au fqșt evidențiate, 
în aceșt senș. rezultatele pozitive ale 
colaborării româno-iordamene pe 
plan politic, economic, tefinico-stiin- 
tifjț și cultural, precum și in alte 
domenii, corespunzător intereselor 
fundamentale de dezvoltare indepen
dentă a celor două țări. Tpțodștă, 
s-ap relevat posibilitățile largi exis
tente in direcția intensificării șj .di
versificării acestei eo|abprări in 
domenii dp interes comun, io avan
tajul celor două țări și popoare, in 

re aminte generațiilor de azi si de 
miine ale Iordaniei că jertfele înain
tașilor nu au fost zadarnice, că aspi
rațiile pentru care au luptat și-au 
găsit imul ini rea.

Aici, dupș datina tării, președin
tele Nicolae Ceaușescu este invitat 
să toarne ană la rădăcina arborelui 
vieții, ceremonie solemnă rezervată 
numai inaltilor oaspeți ai tării. Pre
ședintele Nicolae .Ceaușescu păs
trează apoi un moment de recule
gere.

interesul cauzei păcii, cooperării și 
in-țelegexy internaționale. Cei doi 
șefi 4e stat au convenit noi direcții 
dț colaborare între România și Ior
dania pe tări.m economic — in in
dustrie. transporturi, agricultură, 
schimburi comerciale -1-. precum și 
in alte domenii, indicind să se elabo
reze și' să se inițieze m^sui'll.e-co
respunzătoare care să materializeze 
posibilitățile existente pentru extin
derea și aprofundarea conlucrării 
multilaterale româuo-iprdanieue.

De asemenea, in cadrul convorbi
rilor oficiale dintre cei doi șefi de 
stat a foș.t abordată O arie 'largă de 
pro.bl.eme ale vieții internaționale, 
ale evenimentelor. proceselor și fe
nomenelor cu care este confruntată 
lumea contemporană, apreciindu-se 
că, in situația complexă, deosebit de

Rugat să semneze in Cartea de 
onoare, tovarășul Nicolae Ceausescu 
înscrie cuvintele : „Vizitând Monu
mentul martirilor, aducem o malta 
cinstim memoriei eroilor câzuti pen
tru Libertatea și independenta po- 
p,or,pfui iwdamun prieten*",

în încheierea vizitei, in fata Mo
numentului martirilor are loc un im
presionant ceremonial : detașamen
tul .Gărzfi Regale prezintă onorul, 
sint intonate imnurile naționale ale 
celor două .țări.

gravă, care s-a creat in prezent, este 
necesar să se facă totul pentru opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la' 
măsuri concrete de dezarmare, și .în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
să se acționeze pentru reglementa
rea disputelor dintre state pe Cale 
pașnică, prin tratative, cu preocu
parea permanentă pentru instaurarea 
uppi .climat de in.țelegere, conlucrare 
și încredere intre popoare, pentru 
promovarea in viața internațională 
a unor relații noi, democratice, ba
zate pe respectarea independenței 
și suveranității fiecărui popor, a de
plinei egalități și respectului r.e- 
ciproc, peptru asigurarea păcii și 
securității internaționale.

Convorbirile ș-au desfășurat intr-.o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

TOVARĂȘII NICOLAE CEAIIȘESCII 
s-a îniilnit cu im grup de oameni de afaceri iordanieni

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a mtilnit cu un 
grup de oameni de afaceri iordanieni 
care colaborează cu firme românești 
și care, aflind de vizita președintelui 
României in Iordania, au solicitat să 
fie primiți pentru a prezenta omagiul 
lor înaltului oaspete român.

La mtjlnife.au luat parte Ion Stă- 
nescu, ministru, șeful Departamentu
lui pentru construcții in străinătate, 
și Andrei C.ervencovici, ambasadorul 
României in Iordania.

Oamenii de afaceri iordanieni au 
adresat călduroase urări președinte-' 
lui României, Nicolae Ceaușescu, ex- 
primindu-i, totodată, vii mulțumiri 
pentru onoarea ce le-a făcut-o de 
a fi primiți. Ei au arătat că sint 
interesați în dezyoltarea relații
lor de colaborare cu România, 
domeniu în care au deja o bu
nă experiența. Ei consideră, tot
odată, că există 'interes și posibili
tăți de ambele părți ca această cola
borare să fie cit mai rodnică, atît în 
perioada imediat următoare, cit și 
intr-o perspectivă mai îndepărtată. 
In acest context, oamenii de afaceri 
iordanieni au prezentat o șeamă de 
probleme specifice colaborării firme
lor pe care le reprezintă cu cele ro
mânești. Ei au făcut unele sugestii în 
vederea perfecționării acestei .cola
borări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că România este preocupată 
să $ezyolte schimburile economice ș.i 
comerciale cu alte țări în spiritul a

vantajului reciproc, aceasta contribu
ind, totodată, la dezvoltarea priete
niei dintre popoare. Informindu-i pe 
cai prezenți că in cursul convorbiri
lor avute în timpul vizitei în Iorda
nia s-a convenit să se acționeze pen
tru dezvoltarea puternică a schimbu
rilor reciproce, s-au stabilit, in acest 
sens, .o seamă de măsuri importante, 
inclusiv in ceea ce .privește coopera
rea în producție, s-au adoptat forme 
noi, active, de cooperare, care șă 
ducă la dinamizarea relațiilor de co
laborare și a schimburilor comerciale 
reciproc avantajoase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. re- 
ținind considerațiile și propunerile 
făcute de oamenii de afaceri iorda
nieni prezenți la această întâlnire, a 
indicat ca organele de resort româ-

zv

întîlniri de lucru
In cursul zilei de vineri, tovarășii 

Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Ion Stănescu, 
ministru, șeful Departamentului pen
tru construcții în străinătate, fon M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Vasile Pungan. ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, Ațftrin Ne- 
delcu, consilier al președintelui Re- 

nești să le analizeze in vederea 
adoptării celor mai bune măsuri 
pentru sporirea schimburilor comer
ciale, spre binele și interesul celor 
două -popoare.

Cei prezenți au urmărit cu- viu in
teres .ideile și propunerile făcute 
pentru perfecționarea continuă a 
activității in .aceste domenii, au ex
primat. incă o dată alese mulțumiri 
președintelui României pentru cin- 
.stea de a fi fost primiți, precum șl 
convingerea că. in spiritul ideilor 
avansate, se vor înregistra noi pro
grese. înfăptuindu-se in mod exem
plar acordurile și înțelegerile con
venite cu prilejul importantei vizita 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele României, o întreprind# 
în Iordania.

publicii Socialiste România, au avut 
întîlniri de lucru cu membri ai gu
vernului iordanian și conducători d« 
departamente economice.

In conformitate cu ințelegerile con
venite in cadrul convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussain, au fost examinate și 
concretizate căi și mijloace de reali
zare a unor acțiuni efe cooperare, de 
extindere a raporturilor de colabo
rare și ale schimburilor comerciale 
în diferite domenii de interes comun.

■ ■ h a ■ ■ ■

La zi in AGRICULTURĂ

SECERIȘUL ORZULUI

în infi-gprinder.ile industriale, pe șanfiep.ele de consli-ucții. in trans
porturi și agricpl.tură, in unități din domeniul circulației mărfurilor și 
prestărilor de servieji, in centrale induștriale se desfășoară cu succes 
întrecerea socialistă. Ca urmare a rezultatelor jobținute pe perioada 
1 ianuarie — ?’ ,n°'1 ;----- • — - • .....
indicatorilor prevăzi^ți in criteriile 
la sfirșitul Ipnii mai *) pe primele

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACTfE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNjELUl

A ■«
■■■■■■■

DOLJ Producția a foșț strînsă de pe
3000 hectare

to județul Dq|j continuă ggcgnr 
șui orzului pc solele unde această 
cultură a ajuns la maturitate. Spe
cialiștii urmăresc permanent evo
luția stării de vegetație a orzului, 
igr acolo tinde șe poate trece Ia re
coltat se intră operativ in lanuri 
cu combinele aflate la capătul tar
lalelor. După cum ne-a informat 
ipg. Dumitru Toader. director ad
junct Ja direcția agricolă județeană, 
celor patru consilii unice agroindus
triale — Dăbuleni. Bechet. Poia

CONSTANȚA La semnalul specialiștilor, 
în lanurile coapte au intrat combinerii

Declanșat mai întii în cooperati
vele agricole Girliciu și Ciobanu d,e 
pe malul Dunării, secerișul orzu
lui. care ocupă în județul Con
stanța 60 0.00 de hectare, s-a extins 
acum în toate zonele neirigate din 
consiliile agroindustriale Hirșova. 
Cernavodă, Adamclisi și altele, 
acolo unde culturile au pjunș mai 
repede' h'aturitate. Astfei, pină 
in set/ra zilgi dP 18 iunie in ac.este 
unități sg recoltaseră pește 1 000 ha. 
Jn același timp, specialiștii și ca- 
drelș de c.Qpjjucerc din celelalte 
ppitâți agricple controlează de 3—4

IALOMIȚA Ziua se recoltează, noaptea 
se pregătește terenul pentru 

cea de-a doua cultură
în .unitptil.e agricole de stat și 

cpop.eraiiși.e dip județul Ialomița, 
unde sint terpqpri cu soluri nisi
poase ce au "favorizat coacerea 
timpurie a orzuîpi, a inceput sece
rișul acestei culturi. Primii carp au 
intrat cu combinele in laț) sjpt me
canizatorii din consiliile agroindus
triale Tăndărei. Andrașeș-ti. Slobo
zia. Fetești, Făcfieni, Girbovi șj 
Fierbinți, carp au strîns orzul de 
pe 1 200 ha.

La C.A.P. Perieți,'în cel mult 
Î4 d« ore de la intrarea combine

na Mar.e și Bojjște. care au început 
de luni secerișul orzului — li s-au 
mai adăugat, în zilele din urmă, 
și o serie de unități agricole de 
stat și cooperatiste din consiliile 
agroindustriale' Băilești. fițotăței, 
Catena și Calafat. Ca urmare, pipă 
joj seara, orzul a fost strips de 
pc mai bine de 3 000 ha. De ase
menea, terenul a fost elifierat pe 
600 ha și s-au insămințat cu cul
turi succesive circa 150 ha. (Ni
colae Petulescu, corespondentul 
,3c'jpteii“).

Ori pe zi stadiul de umiditate al 
spicelor și decid asupra momentu
lui intrării combinelor în lan.

La direcția agricolă județeană se 
apreciază că recojiarea orzului se va 
încheia in 3—4 zile bune de lucru. 
Concoipjtept cu ștringerea cereale
lor pămase. se vor executa in flux 
continuu plib.erar.ea terenului dg 
paie, arăturile și inșămiptarea c.e- 
lei de-a doua culturi de porumb 
pentru boabe, din care 14 000 hec
tare vor fi cultivate prin râsa,d. de 
legume și pjante furajere. (Gcprge 
Mibăescu).

lor ip lan se trpee lâ însămințarea 
cultiu-jlor duble. Pentru realizarea 
apesței lucrări jptr-un timp cit mai 
scurt, au fost organizați; formații 
de mecanizatori cane noaptea pre
gătesc terenpi. in așa fel incit di
minuata seuiânăloriie să poată intra 
in brazdă.

Există condiții ca, in patrp zile 
bune de lucru, oraul de pe cele 
34 500 ha din județ să fie recoltat 
și depozitat. (Mihai Vișoiu, cores
pondentul „Scipteii").

31 mai 1982 și a punctajului general, stabjljț pe baza 
s_..,. .......  de organizare a jnirecerii socialiste,

locuri șe situează :
prime, materiale, energie electrică 
și combustibili au fost reduse cu 
2,6 la sută.

Locul II : Combinatul siderurgic 
Reșița.

Locul III-: întreprinderea ..Cio- 
,canul“-Nădrag, județul Timiș.

Locul I : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 83$,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția netă, 4,9 la sută la producția 
fizică, 3 la sută la producția-marfă 
vlnduiă și incasală, 3,2 Ja sută la 
volumul de pregătiri miniere, 10.5 
Ja sută la productivitatea muncii. 
30 la sută la beneficii ; cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro- , 
ducție-marfă au fost reduse cu 4,6 
la sută, ipr cele materiale cu 5,7 la 
șută. .

Locul II : întreprinderea minieră 
Motru. județul G.orj.

Locul III: Întreprinderea minieră 
Anina, județul Caraș-Severin.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENEROIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea eleetro- 

ceutralc „Porțile de Fier“, județul 
Mehedinți, eu 557.5 puncte.

Principalii indicatori de pjap au 
fost depășiți cu : 7,6 Ja sulă ia pro
ducția de energic electrică la bor
nele generatoarelor și graficul de 
punere la .dispoziția sistemului e- 
nergetic național : unitatea a în
deplinit șârcinile de plan Ja pro
ductivitatea mupeii : a redus chei- 
tuiglile prevăzute in buget cu 2.8 
la șută, iar copsumul de energie 
electrică eu 9,7 la' sulă.

Locu) II : întreprinderea ple,c- 
trocentralc Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea, elec- 
trocentrale Rinuiicu Vitcea.
ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ 
- SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : Inlrem-inderea de fier 

Vîăhița, județul Harghita, cu 463,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
ț'pșt depășiți cu : 8.6 la sută la pro
ducția netă. 8,7 la sulă ia produc
ția fizică. 6 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 3.1 la 
sută la productivitatea muncii ; 
consumurile normate de materii

«, *) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pc patru 
luni.

Exemplul unităților fruntașe - puternic îndemn
pentru realizarea integrală a planului pe 1982

• ■'

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea de meca

nică fină Sinaia, județul Prahova, 
cu 738,7 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 1.7 Ia sută ta
producția netă. 50 la sutș la export, 
5.8 la sută la prodpcția-marfâ vin
dută și încasată. 15.6 ta șută Ia be
neficii ; cheltuj.el.ile totale planifi
cate ja 1 IXW lei pro.duețje-marfă au 
first reduse cu 1.3 la sută, tar cele 
materiale cu 3.8 la sută ; copșumu- 
rije normate de materii prime și 
materiale au fost reduse cu 1.5 la 
sută.

Imcul II : înteeprinderea mecani
că Brașov.

Locu] III: întreprinderea meca
nică Oradea.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA

CHIMIE ANORGANICĂ
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : Combinatul chimic 

Rimnicu Vilcea, cu 765,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 14,3 la sută la
producția netă, 37,2 la . sută la ex
port. 9.3 la sută la producția-marfă 
vindută și incasată, 18 la sută la 
productivitatea muncii, 25.8 la sulă 
ia beneficii; cheltuielile .totale 
planificate la 1 000 lei producție- 

marfă ap Jost red,use cu 5,5 la sută, 
iar .cele materiale cu .4.7 La sută.

Lqcu] 11 : Combinatul chimic Fă
găraș,' județul Brașov.

Locul III : întreprinderea chimi
că Țurfia. județul Cluj.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră dp exploatare și transport 
Rininicu Vîlcea, cu 744,6 puncte.

Principalii indicatori .de plan au 
fost depășiți cu : 8,3 lp sută la pro-

Rezuitatele întrecerii 
socialiste pe cinci luni 

din acest an

ducți» netă. la csută ta export, 
4.Ș la sută ta producția fizică. 12 la 
sută la productta-marfă vindută și 
incasată. 1,1 la sujă ta pr.oductiyj- 
tatea muncii. 12,4 la sută la bene
ficii : consumurile normate de 
energie electrică si combustibili au 
fost reduse cu 10.8 la sută.

Locul II : întreprinderea tones- 
tiei-ă de exploatare si transport 
Copstanța.

Locul III : Întreprinderea fores
tieră de exPj°Ater<e si te§j)sporț Tîrgu Secuiesc, județul Harghita,

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
„Aurora“-București, cp 632,9 puncte.

Principalii indicatori de ptan au 
foșt depășiți cu : 2a,9 la sulă la 
export, 1,2 la sută la producția 
fizică. 10.6 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 1.5 la 
sută la livrări de mărfuri ta fondul 
pieței : (c°nsurnurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 0,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
4 Ia sută.

Locul II : întreprinderea „Fila
tura românească de ,bumbac“- 
Bucureșți.

Locul III : întreprinderea textilă 
Pitești.
ÎN INTRERKIMJERI AGRICOLE 

DE STAT CV PROFIL 
ZOOTEHNIC-MIXT

l
Locul I : Intrepriuderea 

de stat Piejmer. județul 
cu 559 puncte.

Principalii indicatori de 
fost depășiți cu : 30.$ la 

agricolă
Brașov,

plan au 
cută la

producția ,de ,can»e. 30,4 la sută la 
livrări de came ja fondul de stat, 
2/1 la sută la efectivul de taurine 1a 
sfirșitul perioadei și 6,5 la sută la 
cel de porcine cheltuielile' plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 1) la sută.

Locul II : Întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni, județul Ialomița.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Tg. Frumos, județttl 
Iași.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Iași, m 254.3 puncte.

Principal!) indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,? la sută ta pro
ducția netă. 1.1 la sută la volumul 
de transportă 9,5 "la sută la produc
tivitatea muncii. 39,5 la-sută la 
beneficii : s-a realizat o utilizare a 
mijloacelor de transport cu 4 la 
sută jnai' bună dneft c;ea planifi
cată ; cheltuielile totale planificate 
■au fost reduse cu 1.3 la sută.

Locui II : Regionala de căi fera
te Galați.

Locul fii t Regionala de căi fe
rate, Craiova.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR, 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I: întreprinderea comer
cială dc stat pentru mărfuri alimen
tare Baia Mare, cu 383 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
■fost depășiți cu: 1,6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 1^ 
la sută la volumul de desfaceri 
mărfuri pe un lucrător; au fost de
pășite. .de asemenea, sarcinile pri
vind .recuperarea materialelor refo- 
îosibile; cheltuielile de circulație 
planificate la 1900 lei .desfacere au 
fost reduse cu 2,3 Ia sută.

Locul II: întreprinderea comer
cială de stat .mețalo-chimtee Pitești.

Locul Ilj: întreprinderea comer
cială de stat mixtă Luduș, județul 
Mureș.

IN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFTCARIi 

MATERIALELOR REi OLOSIBIIjE
Locui I: întreprinderea jude

țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor /efolosibile 
Călărași, cu 742,o puncte.

Principalii indicatori de plan au 
foș.t .depășiți cu: 29 la sută 1a vo
lumul total al materialelor refolo- 
șibite colectate^ 19,4 la șută la v.n- 
lumul de achiziții de materii prime 
de origine animală colectat. 6 la 
sută la oțel, 7.7 lâ suta la hîrtii și 
mirtoane; de .așem.enea, s-au obținut 
însemnate depășiri de plan la vo
lumul’ fizic colectat de fontă. puP-ru, 
alamă, bronz, plumb, aluminiu șt 
anvelope; cheltuielile de .ciroulaUe 
pu fost reduse ,cu 10 la sută.

Locul II: Intreprinfierea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Vrane ea.

Locul III: întreprinderea iude» 
teapă pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
Giurgiu.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I: întrcprimlcrea jude
țeană dc gospodărie comunală șj 
locativă Bacău, cu 1 402,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost dejrășiU cu: 27.2 la sută Ia în
casări din activitatea de produc
ție și prestări servicii. 2.1 la sută 
la preștări de servicii pentru popu
lație, 25,5 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale planificate Ia 1900 
lei producție-mfirlâ și prestări ser
vicii au fost reduse cu 7.2 ja sută; 
consumurile normate de materii pri
me și materiale au fost reduse «u 
29 la sută, iar cele de energie 
lectrică și combustibili cu 31 la 
sută.

Locul H: întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și ioca- 
tivă Vrancea.

Locul III; întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă Neamț.

(Agerpres)

mtjlnife.au
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

în cursul convorbirilor am ajuns 
la înțelegeri comune cu privire la 
dezvoltarea în continuare a cola
borării economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale dintre țările noas
tre. Am semnat cu puțin timp 
înainte Acordul de colaborare pe 
termen lung, care deschide o per
spectivă nouă extinderii colaborării 
în toate domeniile.

în același timp, am făcut un larg 
schimb de păreri asupra probleme
lor internaționale, îndeosebi asupra 
situației din Liban, din Orientul 
Mijlociu — și sînt bucuros să de
clar că am ajuns la concluzii co
mune cu privire la ceea ce trebuie 
făcut pentru' o pace dreaptă și 
justă în Orientul Mijlociu, pentru 
o politică de pace în întreaga lume.

Iată de ce cred că se poate afirma 
că —: deși scurtă — vizita se în
cheie cu rezultate deosebite pentru 
relațiile dintre popoarele noastre, 
pentru conlucrarea lor pe plan in
ternațional.

După cum este cunoscut — a a- 
rătat șeful statului român — în via
ța internațională s-a ajuns la o în
cordare deosebită. Politica de forță 
și de amenințare cu forța, cursa 
înarmărilor, accentuarea decalajului 
între 'țările bogate și sărace au 
creat o situație deosebit de gravă 
și, mai ales, cursa înarmărilor și 
în primul rînd. înarmările nuclea
re pun în pericol securitatea tutu
ror popoarelor, pacea, însăși exis
tența omului — creația supremă a 
naturii.

Sg poate afirma, fără teamă de 
a greși, că astăzi problema funda
mentală a întregii omeniri este 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, asigurarea 
unei păci trainice în întreaga lume. 
Este necesar să se facă totul pen
tru eliminarea forței și amenințării 
cu forța din relațiile interi»aționale, 
pentru soluționarea tuturor proble
melor dintre state numai și numai 
pe calea tratativelor pașnice, pen
tru renunțarea cu desăvîrșire la 
calea militară, Ia acțiunile mili
tare. Evenimentele, viața demon
strează că nu există probleme, ori- 
cît de complicate ar părea, care să 
nu poată fi rezolvate, dacă se por
nește de la respectul dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta liber 
și independent, de la interesele 
păcii și securității în întreaga lume. 
Oricît de grele și îndelungate ar fi 
tratativele, ele sînt incomparabil 
mai bune decît calea militară.

• »

Toastul Maiestății Sale regele Hussein Ibn Talal
(Urmare din pag. I)
promovarea . inumană de către 
Israel a politicii de izolare a cetă
țenilor aflați sub ocupație, la poli
tica de anexare a Ierusalimului 
arab și considerarea acestui oraș 
drept capitală a sa, la știrbirea 
zilnică a drepturilor arabilor aflați 
pe pămînturile lor, în proprietățile 
lor și în aspectele sacre ale vieții 
lor, a drepturilor lor istorice și 
religioase în Ierusalim, oraș al 
dreptății și păcii, la respingerea și 
ignorarea tuturor rezoluțiilor in
ternaționale care afirmă drepturile 
poporului palestinian.

Excelență,
Vă situați printre conducătorii 

preocupați și convinși de credința 
arabilor într-o pace dreaptă, spre 
care i-ați invitat și pentru a cărei 
realizare ați depus eforturi sincere 
și responsabile.

După cum cunoașteți, și după 
cum cunoaște Întreaga lume, pro
blema Palestinei este esența con
flictului din Orientul Mijlociu. Din 
cauza ei s-au produs războaie și 
conflicte ce au cuprins întreaga 
zonă, distrugîndu-i securitatea și 
stabilitatea. Pe motivul prelungirii 
conflictului, poporul Palestinei și, 
odată cu el, națiunea arabă se con
fruntă cu agresiunea israeliană, în
scrisă în planurile sioniste a căror 
aplicare este în detrimentul patriei 
șl al existenței poporului Palestinei, 

în absența rezolvării juste și 
globale a problemei Palestinei, spe
ranța de instaurare a păcii în zona 
noastră continuă să se complice, să 
devină imposibilă. Numai Israelul 
este cel ce cîștigă de pe urma ab
senței păcii, închizînd orice cale ce 
duce spre aceasta. Se asistă, astfel, 
la consacrarea ocupării Palestinei 
de către Israel, ale cărui planuri 
de agresiune și expansiune au con
tinuat prin anexarea înălțimilor 
Golan siriene.

Invazia Israelului în Liban și 
ocuparea acestuia reprezintă cea 
mai grea lovitură dată spiritului 
dreptului și legii internaționale și 
deschid calea celor mai periculoa
se forme pe care le pot lua rela
țiile internaționale prin întronarea 
forței în locul legii, prin supunerea 
frontierelor statelor tăișului arme
lor, bunului plac și agresiunii. Așa 
ceva a întreprins Israelul în Liban 
și în orice teritoriu arab la care a 
atentat.

Confruntîndu-se cu întreaga a- 
gresiune a Israelului — a spus 
șeful statului iordanian — poporul 
palestinian și arabii nu cer decît 
aplicarea rezoluțiilor O.N.U. și ale 

în cursul tratativelor pot fi mo
mente dificile, se poate cere răb
dare și, desigur, participanții la 
tratative, diplomații pot să obo
sească puțin, dar cred că este mai 
bine să fim pentru tratative în 
care să obosească diplomații, decît 
pentru calea militară, care duce la 
distrugerea vieților omenești, care 
duce la distrugerea bunurilor ma
teriale și spirituale. .

România s-a pronunțat întot
deauna pentru o soluționare poli
tică a problemelor din Orientul 
Mijlociu. Am condamnat și con
damnăm acțiunile militare ale Is
raelului în Liban, împotriva inde
pendenței Libanului și a poporului 
palestinian. Aceste acțiuni milita
re nu fac decît să agraveze și mai 
mult situația din Orientul Mijlo
ciul să ridice noi obstacole în ca
lea unei păci drepte și trainice. 
Este necesar să se pună capăt 
neîntîrziat acestor acțiuni militare 
și să se treacă la retragerea tru
pelor israeliene din Liban. Trebuie 
să se facă totul pentru a se ajunge 
la tratative în vederea realizării 
unei păci globale bazate pe retra
gerea Israelului din teritoriile ara
be ocupate în urma războiului din 
1967, a soluționării problemei po
porului palestinian pe baza recu
noașterii dreptului său la autode
terminare și la constituirea unui 
stat palestinian independent și, 
totodată, să se asigure indepen
denta, suveranitatea și integritatea 
tuturor statelor din zonă. Poporul 
palestinian are dreptul la autode
terminare, are dreptul să-și aibă 
un stat propriu în care să-și asi
gure dezvoltarea liberă și indepen
dentă. în același timp, cum am 
spus și în alte împrejurări, și Is
raelul are dreptul de a trăi în si
guranță și în relații de bună veci
nătate cu vecinii săi. Numai pe 
această bază se poate asigura o 
pace trainică, ce corespunde inte
reselor tuturor popoarelor din 
Orientul Mijlociu, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

România consideră că este nece
sar să se acționeze cu toată ho- 
tărîrea pentru încetarea conflictu
lui dintre Irak și Iran, pentru în
cetarea oricăror acțiuni miji tare și 
trecerea la rezolvarea problemelor 
dintre cele două state pe calea 
tratativelor, pornindu-se de la in
teresele ambelor țări, ale tuturor 
popoarelor din această regiune, de 
a se pune capăt încordării și răz
boiului, de a se dezvolta în bună 
vecinătate, securitate și pace.

Consiliului de Securitate, în special 
Rezoluția 242 bazată pe principiul 
neachiziționării prin forță de teri
torii ale altora, redobîndirea teri
toriilor arabe ocupate și, în primul 
rînd, a Ierusalimului arab de către 
proprietarii lor legali, acordarea 
poporului palestinian a drepturilor 
sale naționale, fondarea statului 
său independent pe pămîntul său 
național, necesitatea retragerii is
raeliene imediate și necondiționate 
din Liban.

Etapele conflictului arabo-îsrae- 
lian au dovedit că lipsa păcii în 
Palestina nu amenință numai lu
mea arabă și regiunea Orientului 
Mijlociu. Dimpotrivă, ea amenință 
în' egală măsură pacea în diferite 
părți ale lumii, date fiind impor
tanța regiunii noastre pentru civi
lizația umană și interesele sale in
terdependente și cunoseîndu-se că 
problemele libertății și ale păcii, 
ale dreptului la autodeterminare 
exercită o binecunoscută influență 
asupra vieții tuturor popoarelor.

în continuare, regele Hussein a 
reafirmat poziția Iordaniei față de 
războiul dintre Iran și Irak. Fără 
îndoială — a spus șeful statului 
iordanian — continuarea acestui 
război impune creșterea responsa

La dineul oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu

Ca țară europeană, România ac
ționează cu toată hotărîrea, îm
preună cu celelalte popoare de pe 
continent, pentru a se opri ampla
sarea de noi rachete cu rază me
die de acțiune în Europa și pentru 
retragerea celor existente, pentru 
o Europă unită, a păcii și colabo
rării, fără arme nucleare.

Actualmente se desfășoară la 
New York sesiunea specială a Or
ganizației Națiunilor Unite consa
crată dezarmării. Popoarele așteap
tă ca la această sesiune să se a- 
dopte măsuri hotărîte și concrete 
în direcția opririi cursei înarmări
lor și trecerii la dezarmare, și în 
primul rînd la dezarmarea nucle
ară. România participă la această 
sesiune cu hotărîrea fermă de a-și 
aduce contribuția la realizarea a- 
cestui obiectiv care corespunde 
năzuințelor întregii omeniri. Vom 
prezenta o serie de propuneri în 
direcția trecerii la dezarmare. A- 
preciem că pînă acum s-au prezen
tat o serie de propuneri importan
te și că tot ceea ce se va propune 
la această sesiune, propunerile ce 
se vor prezenta trebuie să consti
tuie baza pentru trecerea la elabo
rarea măsurilor de dezarmare. 
Acum este nevoie de fapte, nu de 
propagandă ; este în pericol exis
tența omenirii, viața popoarelor, și 
este necesar să acționăm în strîn- 
să unitate cu toate forțele, pentru 
a apăra libertatea, independența și 
viața popoarelor. ,

Noi dăm o mare apreciere puter
nicelor mișcări de pace din Euro
pa și de pe alte continente. Poporul 
român s-a angajat cu întreaga sa 
forță în puternice manifestări pen
tru pace, alături de celelalte ■ po
poare. Avem convingerea că acțiu
nea tot mai puternică a popoare
lor de pretutindeni poate să deter
mine guvernele, statele să țină sea
ma de voința unanimă a popoare
lor pentru dezarmare și pentru 
pace.

în lume s-a creat o situație deo
sebit de gravă pentru țările în curs 
de dezvoltare ; s-a mărit decalajul 
între cei bogați și cei săraci. De 
aceea, considerăm că este necesar 
să intensificăm colaborarea și soli
daritatea țărilor în curs de dezvol
tare în vederea realizării unei noi 
ordini economice internaționale. 
Țările dezvoltate, bogate, trebuie să 
înțeleagă că fără a ține seama de 
problemele grave ale țărilor sărace 
nu se pot asigura nici pacea, nici 
o dezvoltare armonioasă a econo
miei mondiale. Prosperitatea, dez

bilității tuturor statelor iubitoare 
de pace și a eforturilor lor spre 
încetarea războiului, spre rezol
varea diferendelor dintre cele două 
țări vecine în conformitate cu 
principiile dreptului și justiției.

Excelență,
Obligațiile noastre fundamenta

le față de problemele libertății, 
progresului și întăririi principiilor 
păcii în lume ne întăresc convin
gerea în valoarea datoriei ce-o 
purtăm, în necesitatea eforturilor 
serioase spre o lume în care să 
domnească pacea, bunăstarea și li
niștea.

De aici pornind, Iordania și țara 
dumneavoastră, prietenă, își dau 
mîna pe calea intensificării acțiu
nilor vizînd întărirea mișcării de 
nealiniere, pentru ca aceasta să-și 
poată juca rolul eficient în redu
cerea încordării internaționale, în 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale care să vină în în- 
tîmpinarea intereselor naționale, 
să garanteze bazele cooperării, e- 
galitâții și dezvoltării generale 
pentru toate popoarele.

Sîntem convinși că desfășurarea 
la Bagdad a Conferinței la nivel 

voltarea și bunăstarea unora nu se 
pot realiza în detrimentul altora, 
prin jefuirea și asuprirea altor țări 
și popoare. Sperăm că și în acest 
domeniu vor triumfa rațiunea și în
țelegerea pentru realizarea unor 
noi relații economice internațio
nale, bazate pe echitate și dreptate.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : Pro
blemele complexe ale lumii de 
astăzi cer o conlucrare strînsă 
între toate popoarele, fără deose
bire de orînduire socială. Este ne
cesar să se asigure participarea cu 
drepturi egale a tuturor popoare
lor la soluționarea acestor'' pro
bleme, și îndeosebi a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și țărilor nealiniate.

Dăm o înaltă apreciere mișcării 
țărilor nealiniate și considerăm că 
reuniunea ce urmează să aibă loc 
la Bagdad. în toamna acestui an, 
poate să aibă o însemnătate deose
bită în soluționarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție creșterii rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, al al
tor organisme internaționale in so
luționarea problemelor grave ale 
lumii contemporane.

în același timp, se impune să fa
cem totul pentru respectarea de că
tre toate statele a principiilor ega
lității, independenței și suveranită
ții fiecărui popor, neamestecului în 
treburile interne și renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

Aș dori să subliniez cu de
osebită satisfacție buna conlu
crare dintre România și Iordania 
într-o serie de probleme internațio
nale complexe.

Doresc, de asemenea, să exprim 
convingerea că înțelegerile la care 
am ajuns în cursul acestei vizite 
deschid perspective noi pentru 
dezvoltarea colaborării bilaterale, 
pentru o conlucrare și mai puter
nică în viața internațională, în in
teresul celor două popoare, al cau
zei colaborării, independenței și 
păcii în lume.

Urez o bună prietenie și colabo
rare între România și Iordania !

Urez poporului prieten iordanian 
succese tot mai mari în dezvolta
rea sa economico-socială indepen
dentă !

Vă urez dumneavoastră, dragă 
prietene, succes în întreaga activi
tate !

Să triumfe pacea, colaborarea în 
întreaga lume, să triumfe indepen
dența popoarelor ! (Vii aplauze).

Dupâ ceremonia semnării documentelor oficiale româno-iordaniene

înalt a țărilor nealiniate va repre
zenta un nou impuls care să per
mită acestei mișcări înregistrarea 
eficienței sale, cît și reluarea rolu
lui ei de bază în afirmarea dreptu
lui tuturor popoarelor la libertate, 
suveranitate, independență și parti
cipare pe picior de egalitate în 
exercitarea responsabilității față de 
realizarea securității și bunăstării 
tuturor, a dreptului de a contribui 
la rezolvarea problemelor ce frî- 
nează progresul omenirii și sînt de 
natură s-p condamne să rămînă 
prizoniera isubdezvoltării și înapoie
rii, a dreptului de a nu fi obiect 
al conflictului dintre marile puteri 
vizînd dominația și împărțirea lu
mii în sfere de influență și interese.

Excelență,
Salut încă o dată prezența dum

neavoastră, a delegației române 
care vă însoțește și vă doresc o 
ședere cît mai plăcută în Iordania, 
deplină sănătate, fericire și numai 
succese în realizarea scopurilor po
porului dumneavoastră nobil !

Să trăiască întotdeauna prietenia 
și colaborarea dintre noi, dintre 
poporul iordanian și poporul român 
prieten! (Vii aplauze).

înaintea convorbirilor oficiale

DEJUN ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Râspunzînd invitației suveranului 
Iordaniei, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a luat dejunul împreună 
cu regele Hussein.
• La dejunul oferit in onoarea șefu
lui statului român au luat parte

prințul moștenitor Hassan Ibn Talal, 
primul ministru, Mudar Badran, și 
membri ai guvernului iordanian, alte 
persoane oficiale iordaniene.

Au participat Ion Dincă. Stefan 
Andrei, Ion Stânescu, Ion M. Nicolae, 
Vasile Pungan.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caidă 
prietenie, șefii de stat ai celor două 
țări au continuat convorbirile, 
schimburile de păreri în problemele 
internaționale și bilaterale de inte
res comun.

In timpul vizitei la Monumentul martirilor
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;faptul;
!DIVERS;
I Tezaur
I numismatic

REALITATEA SOCIALISTA
sursă inepuizabilă a creației literare (Urmare din pag. 1)

Bogat izvor de idei și orientări
pentru învățămîntul de partid
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Un grup de elevi de la Școala | 
generală nr. 1 din Jibou a plecat | 
intr-o excursie in satul vecin 
Cuceu. Frații Pdtrlcă sl Dan ■ 
Ardelean, împreună cu colegii I 
lor, au descoperit niște monede • 
mai deosebite, pe care i le-au 
dat profesorului. Acesta a anun- I 
țat imediat Muzeul de istorie și | 
artă din Zalău. Și specialiștii 
muzeului au constatat că este 
vorba de un tezaur numismatic 
din argint care datează din se
colele I I și I înaintea erei noas
tre. Ba mai mult : se apreciază 
că o parte din cele 507 piese 
găsite au circulat pe pămintul 
Daciei și in vremea lui Bure- 
blsta.

Statornicie
Moment emoționant la Casa de 

cultură a sindicatelor din Su
ceava : peste 350 de oameni de 
la Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații sint sărbăto
riți pentru împlinirea a 25 de 
ani de muncă neîntreruptă in 
unitate. Unii dintre ei, „vete
rani", au stabilit adevărate re
corduri in materie. Gheorghe 
Preda a împlinit 42 de ani de 
muncă „bătuți pe muchie", te
lefonista Magdalena Pricop — 37 
de ani, iar factorul poștal 
Gheorghe Popescu din Rădăuți 
— 40 de ani. Timp in care poș
tașul a parcurs o distanță egală 
cu înconjurul Pămintului de 
citeva ori pe la Ecuator.

E ceva !

In ultima clipa
Un grav, foarte grav accident 

de circulație, cu consecințe ire
cuperabile, era gata-gata să se 
producă pe șoseaua Pitești — 
Curtea de Argeș. Ion Gherghes- 
cu, un tinerel de 20 de ani și cu 
permis de conducere de numai 
citeva luni, aflat la volanul „ma
șinii lu’ tăticu" 1—TR—9518. s-a 
angajat intr-o depășire extrem 
de periculoasă, in timp ce din 
sens opus circula regulamentar 
autocamionul cu remorcă 21— 
AG—2126. Cind mai erau-numai 
cițiva metri pină ce autoturis
mul s-ar fi lovit in plin și s-ar 
fi făcut zob, cu o prezență de 
spirit extraordinară, șoferul ca
mionului a virat la dreapta și 
a intrat in șanț. El a dat nu nu
mai dovadă de prezentă de spi
rit, ci și de o mare măiestrie in 
conducere, intrucit camionul cu 
remorca nu s-au răsturnat, iar 
imprudentul tinerel a putut să 
treacă absolut nestingherit.

Numele acestui om care a fă
cut un gest: de toată lauda — 
cum o fac si alții. în astfel de 
momente de cumpănă, salvînd 
vieți și bunuri materiale — este 
Vasile Florea.

Daca ar da 
din buzunar...

40 de conteinere solide din 
metal. In conteinere — vreo 
4 000 de mosoare metalice. Fie
care mosor cintărește circa 2 
kilograme. Toate aduse din im
port.

Unde credeți că am descope
rit această „comoară" ? Intr-o 
curte din comuna Florești, ju
dețul Prahova, lăsată in voia 
soartei. Niște ștrengari și-au gă
sit de joacă și-au aruncat citeva 
mosoare intr-un bazin părăsit. 
Cine-i proprietarul ? întreprin
derea de anvelope „Victoria" 
din localitate. De ce nu valori
fică respectivele mosoare plă
tite cu bani grei ? Aici e aici ! 
Toată lumea dă din umeri. In
clusiv contabilul-șef, cel care 
gospodărește banii unității.

Dacă s-ar da din buzunar, si
gur nu s-ar mai da din umeri.
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Ca tot ce se întemeiază 
pe viață, literatura devine 
în bună măsură și istorie 
a acestei vieți. Ca toate 
artele dealtfel, ca întregul 
univens pe care îl repre
zintă cultura, iAdusiv ști
ința și tehnica sub rapor
tul tuturor componente
lor și semnificațiilor lor 
esențiale. Se poate urmări 
astfel o întreagă istorie a 
existenței prin creație, de 
la cele dinții afirmări de 
prestigiu ale spiritului na
țional și pină la identita
tea sa de masă, azi, un fe
nomen pe cit de complex 
și dinamic pe atit de fas
cinant și tulburător in cu
prinderea sa. Căci, in 
treacăt fie spus, în afara 
acestui uriaș zăcămînt pe 
care îl deține în ansamblul 
său cultura și de la care 
emană de fapt scinteia ori
cărei descoperiri și cunoaș
teri de sine nu există alt
ceva decît plutirea în gol. 
Există vidul de pe dinăun
tru al oricărei tentative de 
a transforma iluzia in ar
gument. Și amăgirea, lipsi
tă de consolare, a unei in
spirații ce se atrofiază in 
deșert.

Vreau să spun, altfel, că, 
in interferențe de timp, is- ' 
toria și arta se completea
ză și merg atit de strins 
împreună și însuflețin- 
du-se in mod atît de ne
cesar incit, in marea lun
gime de undă care este 
existența prin creație, e 
greu de imaginat cum ar 
arăta una în lipsa celeilal
te și cum am arăta noi, la 
urma urmei, fără acest in
tim efect pe care ii resim
țim și in puterea căruia stă 
însăși dovada noastră de 
patos și creativitate. Nume 
și opere de rezonanță fun
damentală ne alcătuiesc 
intr-un permanent dialog 
cu noi înșine și se consti
tuie, totodată, într-o extra
ordinară construcție în

timp. Ele sint norma, cri
teriul și expresia noastră 
de fond prin care am ieșit 
în universalitate.

Literatura și arta au 
participat nu din urmă și 
nu fără ecou la istorie, ci 
din aceleași rinduri, 
aceleași motive și cu 
eași incandtescență pe 
o nasc, solidarizînd, 
mai înaintate idei și
nimente. Din această a- 
proape simultană construc
ție, sentimentul cel mai 
profund — nu mai puțin 
și dramatic insă — este cel

din 
ace- 
care 
cele 
eve-

militantismul ei aduc tn 
permanență istoria pe pri
mul plan al conștiinței. 
Sin tem departe de a ne fi . 
epuizat tradiția, iar realita
tea pe care o trăim repre
zintă și una din șansele 
noastre cele mai mari de 
participare la făurirea aces
tei istorii, a lumii noastre 
noi și a omului acestei 
lumi, nou. O posibilă temă 
de meditație se află chiar 
aici, în raportul dintre 
această lume nouă și pro
priul său om, intre realita
tea evidenta pe care în

Insemnârî de A. I. ZAINESCU

al duratei. Al locului după 
care, tot așa cum sintem, 
ne sint cunoscuți prin is
torie și munții, tot așa ne 
sint cunoscute și dealurile, 
și cimpiile, și apele și tot 
așa ni-i și firul de iarbă 
și firul de griu. Am con
struit în spirit primele 
noastre palate, cele dinții 
muzee și depozite de cul
tură și artă se află în 
doine și in balade, iar 
construcția aceasta e poate 
cea mai grea. Memoria 
noastră este o arheologie 
la suprafață și ține în stra
turile întemeierii 
cele 
de 
ră, 
Și 
de 
pentru eternitate 
dacă nu să dea statornicie 
lucrului și locului său prin 
care se întemeia ? Și Mio
rița — de ce ar fi aprins 
stele deasupra dacă nu tot 
pentru o întemeiere pe care 
blajinul si deloc fatalistul 
păstor nu numai că și-o 
imagina, ci și-o asuma ? 
Puterea de edificare a 
artei, forța ei constructivă,

noastre 
mai limpezi izvoare 

istorie și artă. Bunăoa- 
de ce altfel prea bunul 
blîndul nostru meșter 

la Argeș să-și fi zidit 
iubirea

planul structurilor șl rela
țiilor sale esențiale se rea- 
zimă și construiește aceas
tă lume nouă și omul con- , 
creț, omul de fapt, a cărui 
inimă și ale cărui ginduri 
și sentimente nu se mai 
construiesc tot atît de ușor 
și nu mai stau chiar atit de 
mult in puterea de decizie 
și programare socială. La 
această miraculoasă și de
loc lineară creștere în om, 
la edificarea conștiinței, 
sale in datele istoriei, alo 
lumii de azi și de mîine 
sint chemate literatura și 
arta ; și, cum cunoaștem, 
nu de puține ori cumpăna, 
judecata dreaptă cu care 
am putut lucra și lucrăm 
în această privință ne-au 
venit din orientările și în
demnurile curajoase ale 
secretarului general al 
partidului, din acele mari 
deschideri către viață și 
către om prin care s-a 
inaugurat etapa actuală și 
s-a dobîndit unul dintre 
cele mai puternice simțuri 
ale realității, ale cuvîntu- 
lui și gindului care nu se 
mai stînjenesc și se pot 
exprima libere, căutătoare

de adevăr, însetate 
adîncimi și probate 
timp.

Cel mai recent si 
convingător argument în a-
ceastă privință sau mai 
bine zis o suită Întreagă de 
argumente care se consti
tuie sl intr-un adevărat 
sistem de valori ne oferă, 
la capitolul literatură și 
artă, al ideologiei creației 
de fapt, magistrala expu
nere a secretarului general 
al partidului, un document 
de referință în toate planu
rile vieții materiale și spi
rituale. „Literatura, muzi
ca, arta — se subliniază în 
această expunere — trebuie 
să constituie o parte com
ponentă a marilor epopei 
ale poporului nostru con
structor conștient al socia
lismului și comunismului, 
să dea noi dimensiuni și o 
mare perspectivă poporului 
nostru". Puterea de a ajun
ge la adevăr și capacitatea 
de a-1 rosti simplu și în
treg totodată, însuflețir.- 
du-1 și insufiîndu-i acea 
forță uriașă de atracție 
prin care și ideile se trans
formă în acte de o eviden
tă cit se poate de materia
lă, reprezintă poate înzes
trarea cea mai de seamă 
a unei conștiințe si modul 
său unic de a acționa și 
construi in lume. Asemenea 
aprecieri, cum sint cele a- 
mintite în expunere, depă
șesc perimetrul momentu
lui, se circumscriu prin va
loare șl durată unei ade
vărate estetici a creației, 
a muncii de creație. Patrio
tismul culturii, al creației 
a dobîndit astfel și o mă
sură a realului, a faptei 
care să se confirme și șă 
justifice aspirații și. ca tot 
ce vine de la viată, să se 
transforme și într-o morală 
și o istorie a acesteia, în- 
tr-una din condițiile și mo
dalitățile fundamentale ale 
existentei prin creație.

le vieții internaționale, ak numeroa
selor sale inițiative și acțiuni, a con
tribuției sale indisolubil legate de a- 
portul strălucit al președintelui 
Roniâniei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la soluționarea marilor 
probleme ale epocii noastre.

Avind un preponderent caracter de 
clarificare și de aprofundare a idei
lor și tezelor teoretice conținute în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. dezbaterile nu trebuie să 
se mențină numai în acest plan, ci 
să se raporteze permanent la reali
tățile locului de muncă, la deficien
țele existente în activitatea eoono- 
mico-socială și în cea politico-e- 
ducativă, să contribuie la creșterea 
conștiinței socialiste și la ridicarea 
gradului de participare a oamenilor. 
Ia sporirea angajării lor în realiza
rea și depășirea sarcinilor ce le re
vin. Cu deosebire trebuie să se aibă 
în vedere problemele răspunderii în 
muncă, ale sădirii convingerilor pa
triotice, ale educării în spiritul dra
gostei față de patrie, partid și po
por, al hotăririi de a munci cu elan 
pentru înfăptuirea neabătută a obi
ectivelor Congresului al Xll-lea. în 
fond, succesele diferitelor colective, 
victoriile istorico obținute de po
porul nostru în procesul construcției 
socialiste se află în nemijlocită le
gătură cii nivelul de conștiință al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, cu spiritul lor de răspunde
re șl de dăruire. Prin urmare, a sădi 
ferme convingeri comuniste, a dez
volta in continuare conștiința socia
listă a oamenilor, încrederea nestră
mutată în socialism. în capacitatea 
sa de a asigura dezvoltarea perma
nentă a societății umane Înseamnă a 
asigura una din premisele majore 
ale succeselor viitoare.

în ceea ce privește modul de des
fășurare. dezbaterile vor trebui să 
stimuleze schimbul de păreri, gîndi- 
rea .proprie a cursanților, capacita
tea lor de analiză și interpretare. 
Convorbirile vor fi cu atît mai vii, 
cu cit vor fi stimulați spre o parti
cipare activă toți cursanții, oferin- 
du-li-se posibilitatea să-și exprime 
punctele de vedere, să se raporteze

la stările de lucruri din viata colec
tivului, la experiența pozitivă, ca și 
la neajunsurile care se 
intr-un domeniu sau altul 
zele lor.

Preocuparea stăruitoare ____
lor de partid pentru buna pregătire 
și desfășurare a convorbirilor reca
pitulative trebuie să se reflecte și in 
repartizarea cadrelor de bază. înce- 
pînd eu membrii comitetelor jude
țene <ic partid, pe unități și cursuri, 
spre a participa și ajuta nemijlocit 
Ia buna lor desfășurare. Este de la 
sine înțeles insă că rolul esențial 
in succesul dezbaterilor îl au propa
gandiștii și cursanții înșiși, de efortul 
depus de fiecare depinzînd nivelul 
discuțiilor, forța lor mobilizatoare. 
Tocmai de aceea, organele ți orga
nizațiile de partid sint chemate să 
sprijine informarea și documentarea 
propagandiștilor și cursanților. să a- 
slgure toate condițiile pentru ca dez
baterea acestui document să se în
scrie ca un moment de seamă în 
viața colectivelor de oameni ai mun
cii, să determine o îmbunătățire ge
nerală a activității.

Desigur, însușirea temeinică a te
zelor cuprinse in expunerea secre
tarului general al partidului nu poa
te fi asigurată numai prin aceste 
dezbateri ; ca urmare. în cursul lu- 
•nii august șl septembrie, in cadrul 
adunărilor generale ale organizații
lor de partid, organizațiilor de masă 
și obștești, ale organismelor econo
mice și social-politice se vor dezba
te problemele cuprinse în expunere 
în strinsă legătură cu sarcinile ce 
revin colectivelor respective în în
deplinirea obiectivelor economice 
din acest an al cincinalului, ca și 
din anii următori, în procesul' de în
făptuire a politicii partidului de dez
voltare multilaterală a țării. în con
tinuare, ideile -și tezele expunerii 
vor fi dezbătute in plenare ale co
mitetelor județene, municipale, oră
șenești și comunale de partid cu acti
vul, precum și in plenare ale co
mitetelor de partid din întreprinderi

manifestă 
și la cau-
a organc-

VĂ 0HF©RMÂM DESPRE:

Forumurile pionierești
între principalele manifestări po

litico-educative ale vacanței de 
vară a purtătorilor cravatei roșii 
cu tricolor, forumurile pionierești 
ocupă un loc aparte. Organizate a- 
nual, în conformitate cu statutul 
Organizației pionierilor, forumurile 
județene se vor desfășura in pe-, 
rioada 21 iunie—10 iulie, în tabere 
cu durata de 7 zile,, iar forumul 
național va avea loc intre z-l iu
lie—6 august, in județul Timiș.

Pregătirea și desfășurarea aces
tora vor fi consacrate, îndeosebi, 
problemelor educative, de instruire 
și invățămint. Astfel, participanții 
la forumuri, reprezentanți al celor 
peste 2,7 milioane de pionieri — a- 
leși in adunările pionierești iniția
te in lunile mai și iunie dintre 
pionierii cu rezultate foarte bune 
la învățătură și in activitatea pio
nierească — ai cadrelor didactice 
care lucrează cu pionierii, vor ana
liza activitatea desfășurată de Or
ganizația pionierilor pentru educa
rea comunistă, patriotică, revoluțio
nară a copiilor, in spiritul indica
țiilor din documentele de partid, al 
orientărilor dâte de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor staDUi mă
suri pentru intensificarea întregii

munci educative a organizației. 
Totodată, vor fi alese forurile de 
conducere ale Organizației pionie- 

x rilor.
în programul forumurilor pionie

rești sint prevăzute : analize, dez
bateri și schimburi de experiență 
pe principalele domenii ale activi
tății pionierești ; acțiuni de muncă 
patriotică în unități agricole, la 
gospodărirea și înfrumusețarea lo
calităților ; vizite in întreprinderi 
industriale, unități agricole, pe șan
tiere și intilniri cu muncitori frun
tași, cu activiști de partid și de 
stat ; vizite la muzee, monumente 
și locuri istorice legate de lupta 
partidului și a clasei muncitoare 
pentru dreptate socială și libertate 
națională ; marșuri, parade pionie
rești, spectacole de evocare ; expo
ziții de fotografii, care vor înfățișa 
condițiile minunate create de 
partid și popor pentru creșterea și 
educarea copiilor patriei ; excursii, 
drumeții, activități sportive, focuri 
de tabără și carnavaluri pionierești, 
în program sint prevăzute activi
tăți comune cu Uniunea Tineretu
lui Comunist.

Florlca DINULESCU

Festivitatea dezvelirii
în Capitală a avut loc, vineri, festi

vitatea dezvelirii bustului lui Ni
colae Tttulescu. Lucrarea, realizată 
do sculptorul Ion Irimescu, este am
plasată in vecinătatea Consiliului 
popular al sectorului 1, pe bulevar- 

,dul ce poartă numele ilustrului om 
politic, jurist și diplomat român de 
renume internațional.

La festivitate au participat Su- 
zana Gâdea, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Emi
lia Sonea, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Dumitru Necșoiu, 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, activiști de par-

. tid și da stat, rnembri ai conducerii 
Uniunii artiștilor plastici, alți oa
meni de știință, artă și cultură, nu
meroși bucureșteni.

Semnificația realizării acestei ope
re de artă, în contextul largului evan
tai de manifestări ce au marcat 
omagierea împlinirii a 100 de ani de 
Ia nașterea lui Nicolae Tituleșcu, 
viața și prodigioasa sa activitate în- 

. chinate (naltelor idealuri ale poporu
lui român și ale umanității au fost 
evocate de Ghiță Florea. președintele 
Comitetului de cultură și educație 
socialistă al municipiului București.

(Agerpres)

industriale, de construcții și trans
porturi, instituții, unități socialiste 
din agricultură, pe baza unui raport 
întocmit de comitetul de partid res
pectiv. în cadrul acestora vor fi 
adoptate programe de măsuri pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce decurg din documentele de 
partid și de stat.

Succesul acestor dezbateri ample, 
ce vor antrena toți oamenii muncii, 
întregul popor, este condiționat in
tr-o măsură importantă și de desfă
șurarea unei bogate activități poli
tico-educative. în măsură să infor
meze oamenii muncii, să-i țină la 
curent, cu inițiativele care apar, să-i 
mobilizeze permanent. Este de aceea 
necesar ca toate formele muncii po- 
litico-edupative, de la propaganda 
vizual:' l-i cea prin conferințe, de la 
activitățile politico-educative care au 
loc la cluburi muncitorești, case de 
cultură, cămine culturale la munca 
de la om la om. să oglindească bo
găția de idei si orientări a expune
rii, rti popularizeze sarcinile ce re
vin oemoruior. să-i antreneze la tra
ducerea lor jn viață.

Punind la baza întregii activități 
politico-educativ ; orientările de ma
ximă însemnătate teoretică si prac
tică subliniate in expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. spiritul 
lor patriotic, revoluționar, caracterul 
lor înnoitor, vizionar, este neîndo
ielnic că în- întretiga munaă desfă
șurată de organefe și organizațiile 
de partid, de masă și obștești, de 
fiecare colectiv se va realiza o mai 
bună cunoaștere și însușire a. poli
ticii partidului, o și mai puternică 
angajare a fiecărui colectiv în înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce-i 
revin, oonferindu-se astfel o nouă 
calitate întregii activități economi- 
co-profesi'onale. asigutfndu-ee valo
rificarea cit maî deplină a energiei 
și competentei oamenilor în direcția 
accelerării progresului patriei, înfăp
tuirii neabătute a hotăririlor Con
gresului al Xll-lea, a indicațiilor se
cretarului general al partidului,

♦

O „CUNUNĂ DE AUR“
PENTRU

Un premiu poetic 
este o recunoaștere : 
o voce care s-a făcut 
auzită, un mesaj ascul
tat și asumat, o viziune 
asupra sentimentelor 
larg îmbrățișate pen
tru că asigură și con
solidează ideea de om 
și umanitate. Nichita 
Stănescu, proaspătul 
premiat pe anul 1982 al 
„Serilor de poezie" de 
la Struga (Iugoslavia), 
este laureatul unei 
competiții lirice în care 
vocea sa, vocea poeziei 
sale este o voce a pă
cii, a voinței de con
strucție pașnică, a vi
talității geniului crea
tor pe care un popor, 
poporul român, îl pune 
in slujba idealurilor 
scumpe oricărui om de 
pe acest Pimint al nos
tru, al tuturor. Poetul 
român este precedat, 
cu acest premiu, „Cu
nuna de aur", de poeți 
mari ai literaturii uni
versale de astăzi: 
IV, H. Auden, E. Mon
tale, Neruda, Guille- 
vic, Leopold Sedar 
Senghor, A. Lundlcvist, 
Rafael Alberti. El este, 
pe drept cuvînt. unul 
dintre acești mari poeți 
ai zilelor noastre a că
ror recunoaștere este 
similară cu reconfor
tanta reethioaștere a

POEZIA
propriei voci a umani
tății, a neliniștilor și 
aspirațiilor ei. Oameni 
de pretutindeni se re
cunosc pe ei înșiși in 
mesajul acestor lirici 
universali : verbul lor 
traduce in limba fără

Nichita 
Stănescu — 

premiat 
la Festivalul

„Serile 
de poezie" 
de la Struga

moarte a poeziei aspi
rațiile tuturor. Iar in 
poezia lui Nichita Stă
nescu răsună, in chip 
inimitabil, acordurile 
unei viziuni românești 
a sentimentelor — o 
viziune optimistă asu
pra omului și destinu
lui său in acest zbuciu
mat sfîrșit de secol șl 
de mileniu. Poezia lui 
ne interzice să uităm 
că anticul Amfion — 
constructorul sub vra
ja căruia zidul se așa- 
ză ca o strofă nemuri
toare — este contem-

ROMÂNĂ
poranul nostru, pre
zență vie in conștiința 
umanității, in pofida 
distrugerilor pe care ea 
le-a cunoscut; că, ast
fel, destinul omului stă 
in propriile sale mîini 
și că istoria lui nu se 
face în afara lui, ci, 
spre lauda sa, cu voin
ța și imaginația dez- 
mărginite, atotputer
nice și atotcuprinză
toare ale unui om li
ber. Poezia lui Nichita 
Stănescu : poezie a 
vieții, a încrederii în 
forța omului de a-și 
depăși indoielile pe 
care o istorie vitregă 
și măreață i le-a în
fipt în conștiință, este 
un zbor spre cununa 
de aur a unei noi con
diții umane. Condiție 
despovărată de moște
nirile ce o trag înapoi, 
dar nobil împovărată 
de tradițiile ce măsoară 
dintotdeauna acea as
pirație a omului spre 
înălțime și noblețe 
mărturisită de miturile 
lui Icar și Prometeu,

Recentul premiu con
stituie o recunoaștere 
1 calității poeziei ro
mânești printr-unul 
din strălucita săi re
prezentanți de astăzi.

C. STĂNESCU

*

După propriul 
tarif

Nimic de zis, tinichigiul Ana- 
nie Rad era bun meseriaș. Toc
mai de aceea fusese și promo
vat ca șef de echipă la atelie
rul autoserplce al cooperativei 
meșteșugărești „Gutinul" din 
Baia Mare. Și cum de clienți 
nu ducea lipsă, și cum toți se 
grăbeau să-și vadă mai repede 
mașina reparată, ce Și-a zis 
meșterul ? Să lucreze nu numai 
după tariful cooperativei, legal, 
ci și după unul propriu. Așa se 
face că pe un posesor de auto
turism l-a aminat de atîtea ori, 
incit omul a priceput greu — 
dar a priceput — că pină nu 
scoate un bănuț din buzunar 
n-o să-și mai scoată mașina din 
atelier cu una, cu două. „Ta
riful" l-a fixat tot tinichigiul : 
2 000 de lei, pe care i-a și încasat 
fără să mai stea pe ginduri. Dar 
are timp suficient — trei ani 
de acum încolo — să se toi 
gindească la... tinicheaua pe 
care singur și-a agățat-o...

„Mica 
publicitate"

• Cereri și oferte de serviciu. 
Se caută de urgență frizeri pen
tru miile de cetățeni din noile 
ansambluri de locuințe Micro 15 
și Micro 16 din Satu Mare. De 
cind așteaptă să se deschidă 
mult promisele frizerii, le-au 
crescut... bărbile.

• Cumpărări. Un cetățean din 
Focșani s-a plîns la miliție că în 
cartușul de Kent pc care l-a 
cumpărat „pe sub mină", in loc 
de țigări a găsit., rumeguș. 
Dacă-i mai dă mina și altădată...
• Diverse. O femeie din car

tierul Brazda lui Novac din Cra
iova a zăcut citeva luni de zile 
in spital, cu picioarele rupte, din 
pricina căzăturii intr-o groapă 
de canal. Nici cind a ieșit din 
spital, groapa nu fusese astu
pată. Nu căzuse in ea cine tre
buie I

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții

I
I
I

I

„ScinteiP^I

Cititorii au reținut din ancheta 
anterioară următoarele despre Chi- 
rilă Victor, din chiar propria sa 
relatare : a) după ce a fost „răpit 
de dumnezeu pină în al șaptelea 
cer", unde „a stat de vorbă cu 
Ilristos despre cele 12 palate dum
nezeiești din jurul tronului", s-a 
autouns ..mare pastor, episcop 
etc." al unei secte nerecunoscute 
de nimeni ; b) că ceea ce a pro
povăduit el. cu pretenții de... refor
mator, dacă n-a prea convins, decît 
pe cițiva naivi, s-a dovedit în 
schimb, pentru sine, deosebit de 
bănos ; c) că naivii păcăliți 
n-au ezitat să-l acționeze în jude
cată atunci cind le-a venit mintea 
de pe urmă ; d) că și-a ales și 
ajutoare în ..lucrarea" sa intru... 
înnoirea religiei, lucrare ’ absolut 
necesară, deoarece, după spusa sa. 
unii au cam luat-o razna și și-au 
pierdut Duhul sfint...

Iată însă că nici cei care dețin 
o cantitate mai mare de... Duh sfint 
nu sînt scutiți de anumite slăr 
biciuni omenești. Concret : aju
toarele „marelui pfesbiter, epis
cop etc." încep să tragă cu ochi 
de pizmă spre mai marele lor spi
ritual. Producea cumva invidie ha
rul... sfint al acestuia ? Ori tre
zea mînie îndreptățită caracterul 
hrăpăreț al lui Chiri lă Victor, viața 
lui de huzur, care venea în totală 
contradicție cu cele ' propovăduite 
și prorocite ?

Nu noi vom descifra această 
dilemă, ci faptele. Le vom înfățișa 
intr-o logică a lor, iar cititorul 
singur să tragă concluziile nece
sare. Deci :

Fapte : abia ce-1 numește Chi- 
rilâ pe Popa Virgil în funcția de 
„consilier" al său, că acesta și 
începe să sape în temelia „titluri
lor" șefului său. La început mai 
timid, apoi atacă fără scrupule, 
ajungind curind să se încoroneze 
— singur, se-nțelege, nefiind ni
meni prin apropiere să-i așeze 
însemnul puterii pe cap ! — nici 
mai mult, nici mai puțin decît 
„președintele Comunității bisericii 
apostolice universale botezate cu 
Duhul sfint".

Cine este Popa Virgil și ce puteri 
neobișnuite, „divine" are ne spune 
chiar el : „Sint autodidact în știin
țele oculte și abstracte de ptes- 
te treizeci de ani... Posed secre
tul de a ‘produce decesul omului 
orișiunde s-ar afla în acel mo
ment : în Terra, pe Terra sau in

spațiu, totul fără urme. Am posibi
litatea de unificare a culte
lor... Am posibilitatea de a con
strui un oraș, în primă etapă de 
una sută de mii locuitori, fără a 
afecta bugetul țării ; in interiorul 
orașulw. totul va fi de obște, nu 
se vinde și nu se cumpără nimic, 
totul e rațional și conștient, cu legi 
specifice orașului de trăire în co
mun... Posed secretul de diagnosti
care, fără ca bolnavul să spună 
ce are sau ce îl doare ; la fel, se
cretul de vindecare a oricărei boli 
cunoscute sau necunoscute de 
medicină pe toată Terra. Cu toată

seze........consilierul" său. „Popa
Virgil vrea să ne Urască din cre
dința noastră la o altă religie. în 
30 iunie 1978 a proferat, in fața 
publicului, amenințări cu închi
soarea și cu lichidarea subsemna
tului din slujba pe care mi-a dat-o 
Dumnezeu".

N-am vrea cituși de puțin să 
turnăm gaz pe... neaazul lui Chirilă 
Victor, dar o anume dilemă ne 
împinge să deschidem aici o pa
ranteză. Despre ce este vorba ? 
Spune Chiirilă Victor că slujba pe 
care o are (de „mare pastor, epis
cop" etc. etc.,) i-a ,,dat-o Dumr

să facă organizare și să pună în 
regul^ toate".

Popa Virgil va veni, e drept, însă 
ceva mai tirziu, intrucit în momen
tul acela tocmai ispășea o pedeapsă 
penală : fusese condamnat pentru 
parazitism. Nu mai semnase un ștat 
de plată de peste 10 ani. El, omul 
care debutase in viață nu ca... 
„universalist", ci. potrivit propriei 
sale afirmații, ca „ateu militant". 
Cum este cunoscut însă și de 
alții „președintele universalist", ex 
„ateul militant" î

Filip Ionescu, șeful comunității 
penticostale din Galați : „Știu des

ta mai pe larg într-o anchetă vi
itoare).

Drept incheiere a acestei anchete, 
să privim un pic și cu alți ochi 
prin viața discipolului care și-a în
trecut maestrul. Cine este, de fapt. 
Popa VirglI? Din dosarul său pe
nal aflat la Judecătoria sectorului 3 
București, unde pe data de 4 iunie • 
1981 s-a pronunțat împotriva sa sen
tințe de condamnare cu 6 luni in- . 
chisoare contravențională pentru 
parazitism, mai reținem : in 19G2 
a mai fost condamnat pentru fals 
și uz de fals în propria legitimație. 
Adică, a modificat datele privind

OBSCURANTISMUL
SE AUTODEMASCĂ...

fapte despre nocivitatea unei secte și despre activitatea

unor escroci travestiți in „întemeietori" de... noi religii

3. De profesie, „autodidact in științe oculte și abstracte"
răspunderea flzico-morală și pe
nală, Popa Virgil, președintele «Co
munității bisericii apostolice uni
versale...»".

In fața unor asemenea autori de 
„doctrine", probabil că Emlnescu 
s-ar fi apărat cu biciuitorul vers : 
„Cum nu vii tu Tepeș doamne, ca 
punind mina pc ei..." ș.a.m.d.

La 16 octombrie 1977, Popa Virgil 
vine eu taxiul de la Rădăuți la 
Putna — cale de vreo 30 de kilo
metri! — acolo ! se dă drept colo
nel de securitate — inutil să mai 
arătăm că n-a fost colonel nicioda
tă ! n.r. — și, in această postură, 
caută să-i convertească pe credin
cioșii comunității penticostale din 
localitate la „universaliști". Normal, 
i se cere autorizația de rigoare, „co
lonelul", in lipsă mare de aseme
nea împuterniciri, face gălăgie că 
e... persecutat, auditoriul insă nu 
se lasă impresionat și-l urcă in 
acceleratul de Oradea, expediindu-I 
urgent acasă, la familia și copiii săi 
de pe strada Sucevei nr. 55.

Cu privire la detronarea șefului 
său, cităm dintr-o piingere chiar a 
lui Chirilă Victor, cel care făcuse 
imprudența de neiertat să-1 avan

nezeu". Citim într-un dosar penel 
asupra căruia ne vom apleca ceva 
mal încolo : „Numirea mea ca 
președinte al «Comunității bise
ricii apostolice universale botezată 
cu Duhul sfint» nu o am de la nici 
o instituție sau persoană particu
lară, ci de la Dumnezeu, prin 
Duhul sfint". Semnează : Popa 
VirglI. Să fi Încurcat, oare. Dum
nezeu lucrurile și să fi numit doi 
șefi peste un singur cult... inexis
tent ? Ori cumva decizia dumne
zeului lui Popa VirglI e mai puter
nică decît al celui pe care il invocă 
Chirilă Victor ? Dim teama ce răz
bate din glasul lui Jula Onuțiu — 
un alt pretendent la coroana „uni- 
versaliștilor" de al cărui profil 
Imoral ne vom ocupa in ancheta 
viitoare — se pare că lucrurile ar 
sta întocmai. Zice Onuțiu : „Rog să 
se ia măsuri severe, prin organele 
in drept, Împotriva Zamfirei Hon- 
ciuc (una dintre „prorocițele" 
promovate de Popa VirglI, n.r.) și 
să fie urmărită pentru a nu se 
mal deplasa în nici o localitate și 
să nu mai facă propagandă printre 
credincioși cărora Ie spune că nu 
durează mult și vine Popa Virgil

pre Popa Virgil că are locuință în 
București, că ișl face apariția prin 
diverse comunități penticostale le
gale, zicînd câ e o persoană cu 
mari relații. Promite în dreapta și 
în stingă autorizații pentru înteme
ierea „noii sale religii". A fost și 
pe Ia Galați, i-a promis lui Mircea 
Batâr același lucru, numlndu-1 șef 
al sectei „universaliste" locale".

Mircea Batâr : „II cunosc pe 
Popa Virgil. Știu că a fost colonel, 
iar acum e pensionar. Timpul care 
l-a mai rămas de trăit a hotărît să 
și-1 consacre religiei. Am fost la el 
acasă, la București. El mi-a spus 
că-i președintele „Comunității bi
sericii apostolice universale bote
zată, cu Duhul sfint“.^icănc poate 
ajută să deschidem și noi o ase
menea comunitate, deoarece penti
costalii și-au pierdut Duhul sfint... 
Am mers cu el la autoritățile locale 
și cind am văzut că, la întrebarea 
ce împuterniciri are, el răspundea 
numai cu parcă și poate, ne-am 
dezlegat de el". (Nu insă și de „noua 
religie" unde a fost uns „păstor** 
exact de omul de care M. Batâr se 
dezleagă acum. Dar despre aceas

identitatea sa Înscrisă pe legitima
ție, cu scopul — aici țincți-vă bine ! 
— „să dea la iveală grave abu
zuri" I Autorul falsului, deși, po
trivit propriei mărturisiri, a săvir- 
șit fapta „din dragoste curată și 
sinceră pentru a apăra linia justă 
a legilor țării", este pedepsit, po
trivit cu linia justă a legii, la doi 
ani închisoare. îi face și : „într-o 
zi din vara anului 1969, însoțind 
pe mama mea la o adunare de 
pocăiți, am ajuns la convingerea 
reală că, pentru viitorul meu corect 
șl cinstit de a putea fi de folos real 
pentru om și societate, trebuie să 
devin un lucrător in cimpul Evan
gheliei, punind de acord legile 
dumnezeiești cu cele ale tării, bazate 
pe realități științifice, temeinice și 
biblice de necontestat... cu dovezi 
de știință egal progres — religie, 
religie egal regres... credință egal 
patriotism ți umanitate, combaterea 
misticismului... cunoașterea bibliei 
în acord cu legile țării, ca să nu 
mal permită credincioșilor ascunde
rea infractorilor în baza preceptelor 
biblice...".

Cum se zice : clar ca noaptea !

Observați însă că în ghiveciul 
ăsta... doctrinar fără cusur nu se 
pronunță Încă cuvîntul „universa
list" ? Și nu întimplător. Abia peste 
trei ani va veni, în misiune, austra
lianul... George Alexandroaie, omul 
asupra căruia am stăruit în ancheta 
de debut a acestui serial.

Ce mai aflăm insă din evocatul 
dosar penai ? Că Popa Virgil, de 
cîte ori vine la București, rămine să 
doarmă la Honciuc Zamfira (str. 
Secuilor nr. 2. bl. 33. ap. 82), „cu 
care mă aflu in relații de credință 
în Dumnezeu de prin 1976—1977". Că 
biroul său se află In „dormitorul 
Zamfirei, unde am Instalat și capsu
la auditivă cu scopul de a verifica 
convorbirile telefonice ale lui Hon
ciuc Zamfira, deoarece aceasta nu 
mi le relata integral". Că din 1968 
lucrează doar pe „cimpul Evanghe
liei", făcind „dese deplasări în țară, 
cu trenul și cu avionul, pe banii 
bugetului familial". (Adică retribu
ția soției, care este de 2 100 lei și 
dip care : se întreține pe sine, uu 
copil de 14 ani și pe „alesul" Duhu
lui sfint, plus spezele de călătorie 
cu trenul ori cu avionul ale aces
tuia, în interesul... lucrului pe 
„cimpul Evangheliei"). Tot din 
„economiile de la buget" a achitat 
„un avans pentru un apartament 
proprietate personală în valoare de 
50 000—55 000 lei“...

Unul dintre numeroșii interlocu
tori cu care am discutat despre 
Popa Virgil îl numea pe acesta nu 
un oarecare ucenic, ci un autentic 
profesor pentru alde Ostap Bender. 
Alăturarea de personajul literar 
cunoscut, „marele combinator" din 
romanele lui Ilf și Petrov, nu ni se 
pare deloc forțată dacă se pun in 
balanța adevărului faptele aduse 
„la zi" nlc autoincoronatului șef al 
unei secte religioase care-i îngăduie 
destule. îi înlesnește, de pildă, să 
facă „economii" da la bugetul fa
milial ; să-și cumpere casă, deși nu 
muncește din 1968 ; să-și instaleze 
biroul în... dormitorul lui Horțciuc 
Zamfira, cu care lucrează împreună 
pe „cimpul Evangheliei" ; să se 
dea drept colonel ; să se adune cu 

* fel de fel de indivizi care mai de 
care.

Unul dintre aceștia este și Jula 
Onuțiu, despre care va fi vorba în 
ancheta viitoare.

Ilie TANASACHE
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„Să se pună capăt înarmărilor 
nimicitoare acum, cit nu este

..iiiitialivde de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
întruchipează aspirațiile cele mai scumpe 

ale poporului român"
Peste 16 00(1 dc oameni , ai muncii 

și locgitQri din SECTORUL 3 AL 
CAPITALEI au participat, ieri 
după-amiază, la un impresionant 
marș pentru pace si dezarmare. 
Porniți din patru puncte — platfor
ma industrială „23 August", poli
clinica ,-,Țitan“, bulevardele Ion Șu- 
lea și -Baba Novac — particțpantii 
au străbătut șoseaua Câtelu. bu
levardele Muncii. Brâncuși. Leontin 
Sălăjan. Ei s-au unit apoi in două 
mari coloane, formate din oameni 
a; muncii de la uzinele „23 Au- 
SUBt". „Republica". „Prograsul", 
'LGliR. și altele — cercetători, pro- 
ieetanti. lucrători din unități co
merciale si sociale, elevi și cadre 
didactice, pensionari. gospodine. 
Urmind indemnul secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, zecile de mii 
de participând la marș și-au ex
primat eu hotărâre voința de a 
aotiona. împreună -cu toți oamenii 
muncii din : patria .noastră, cuAoate 
forțele iubitoare de pace din lume, 
pentru a impune -oprirea cursei 
înarmărilor. înlăturarea pericolului 
,de -război. Participanții scandează : 
..Ceausescu —- pace!": Ceausescu — 
România, pacea și prietenia!"; „Nu 
rachetelor nucleare in Europa!"; 
„Socialismul construim, vrem in 
pace să trăim!"; „Nu vrem bombe, 
armamente, pace vrem pe conti- 
mente!".

-Coloanele s-au întilnit lin piața 
din fata parcului I.O.R.. unde s-a 
desfășurat o mare adunare popu
lară. Deșchizînd adunarea, tovară
șul Florian Ionescu, prim-secrelar 
al comitetului de .partid al secto
rului, a apus. între altele : „Po
porul nostru, angajat cu toate for
țele în edificarea -societății socia
liste. este vital interesat in promo
varea și afirmarea unei politici de 
pace, dezarmare, securitate, colabo
rare și progres în întreaga lume. 
Acestor năzuințe le dă expresie 
Apelul adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, care, 
în acest sector, -a fost semnat de 
.peste 300 DOO de oameni. Ei sint ho- 
-tăriti jsă întărească semnăturile lor 
prin fapte de muncă, in vederea 
înfăptuirii orientărilor și indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
date la recenta plenară lărgită a 
•CrC. al P.C.R.. pentru realizarea 
unei noi calități in toate dome
niile".

în cuvinte emoționante. Eroul 
Muncii Socialiste Vasile Iscru, as

tăzi poosionar. evocînd urgiile -ulti
mului -război -mondial, -pe case de-a 
cunoscut direct, subliniază <că o 
nouă conflagrație in care s-ar fo
losi arma nucleară ar reprezenta o 
.catastrofă ipontw omenire. ..Jăind 
amenințat dreptul -sacru, al nostru 
și al tuturor .oamenilor, la viată și 
■libertate, nu -putem rămîne indife
renți fată de nivelul si ritmul -înar
mărilor pe continentul european și 
in alte părți ale lumii. 'Iată de ce 
răspundem din toată inima nobilei 
chemări a .tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a apăra pacea. Sem
năturile noastre pe Apelul po
porului român adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U. consacrată dezar
mării înseamnă gîndul curat, al 
României socialiste, al președin
telui «ei, -voința de a lupta pentru 

,a face-eu neputință războiul".
La rîndul său. Dumitru Badea, 

secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii „23 August", subli
nia : „Semnăturile pe care cei pes
te 18 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderea noastră .le-au pus pe 
Apelul poporului român .reprezintă 
un angajament viu de a milita, 
alături de toți cetățenii patriei 
noastre, -de -toate forțele înaintate 
•din lume, pentru înfăptuirea dezar- 
jnării. Toate aceste semnături vor 
fi întărite prin -noi fa-pte de muncă. 
Sintem recunoscători tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru străluci
tele -inițiative de pace, izvorîte din 
grija ce o poartă destinelor po
porului nostru, .păcii și progresului 
în întreaga lume".

„Ca muncitor .într-o întreprindere 
cu vechi tradiții -revoluționare — a 
relevat Cornel Nedelcn, de la în
treprinderea „Timpuri Noi" — îmi 
alătur glasul milioanelor de oameni 
de la noi și de pretutindeni care se 
ridică împotriva cursei înarmărilor. 
Ca și întregul colectiv .al uzinei 
noastre, susțin din toată ființa mea 
mandatul dat de Marea Adunare 
Națională delegației române la se
siunea specială a O.N.U., văzînd in 
aceasta contribuția tării noastre, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la 
eforturile ce se fac azi în lume pen
tru a determina măsuri efective în
dreptate spre evitarea dezastrului 
nuclear, pentru a se asigura pacea 
și liniștea pe planeta -noastră".

„în calitate de mamă, soție și oe- 
tățeancă a României socialiste — 
spunea Olga Păduraru. președinta 
comitetului de femei al sectorului 

— îmi -exprim îngrijorarea și pro
testul față de creșterea arsenalelor 
nucleare, ajunse astăzi la stadiul în 
care ar putea distruge însăși civili
zația. Intr-un singur gind și o sin
gură Voință, noi. femeile, alăturîn- 
-du-ne soților, părinților, fraților și 
copiilor noștri, «punem: JiU războ
iului ! NU morții !“.

Eleva Anca Mitrescu. de la Liceul 
economic nr. !, a ținut să exprime 
în versuri sentimentele sale, ale 
tuturor copiilor patriei :

Tot ce-am migălit cu dalta
fin voim să fie frint.
Vrerea noastră este alta : 
Facefi pace pe Pămint 1
Inima ui piept ne cintă.
Brațele de veghe sint.
Nu-i acum cauză mai sfinți 
Becii pacea pe Pămint.

Alți vorbitori, între care actorul 
Silviu Stăuculeseu, directorul Tea
trului de 'Comedie, și ing. Petru 
Zîmbrau, directorul Centralei in
dustriale de prelucrare a metalu
lui. evidențiind importanta deosebi
tă a actualei sesiuni speciale a 
O.N.U.. au arătat că poporul nostru 
cere cu fermitate ca ea să adopte 
măsuri care să deschidă drum spre 
o lume fără arme si fără războaie.

Intr-o ambiantă de puternică 
Însuflețire, participants au adoptat 
■o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
în care se arată : „Ne îndreptăm cu 
recunoștință gîndurile către dum
neavoastră, omul care, cu pasiune 
revoluționară și dăruire fără egal, 
militează pentru așezarea relațiilor 
dintre state pe temeiul solid al pă
cii și bunei înțelegeri. Inițiativele 
dumneavoastră de pace, apelurile 
repetate la triumful rațiunii sint o 
mărturie grăitoare a profundei res
ponsabilități cu care acționați pen
tru binele poporului nostru și al în
tregii omeniri. Vom face totul pen
tru realizarea sarcinilor ce ne revin 
din hotărârile Congresului al XII-lea 
al partidului, din magistrala dum
neavoastră expunere la plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R., sporindu-ne 
astfel contribuția la ridicarea pa
triei noastre socialiste pe noi culmi 
de progres și - civilizație".

în încheiere, a fost adoptată 
o moțiune către sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării. (O. Vasile).

prea
Vineri, 18 iunie, or# 15. O imen

să coloană, alcătuită din oameni ai 
muncii de toate virstele și de toate 
profesiile din sectorul 6 al Capita
lei, pornește din capătul bulevar
dului Păcii — fericită coinciden
ță ! — intr-un impunător marș al 
păcii. Participă mii de oameni ai 
muncii din întreprinderile sectoru
lui — „Semănătoarea", întreprin
derea dc confecții și tricotaje, 
I.R.E.M.O.A.S., Tricodava, I.U.P.S., 
„Electrotehnica", cercetători și spe
cialiști de la ICECHIM și IPRO- 
MET, de la alte institute de cerce
tare și proiectare, oameni ai mun
cii din alte unități economico-so- 
ciale, elevi și cadre didactice, pen
sionari șl gospodine. Prezenta lor 
la acest marș, ca și cele aproape 
280 000 dc semnături puse pînă 
acum de cetățenii din sector pe 
Apelul adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. exprimă hotărirea fermă de 
a lupta, împreună cu întregul nos
tru popor, împreună cu popoarele 
lumii, pentru a apăra bunul cel mai 
de preț al omenirii — pacea. Se 
scandează : „Ceaușescu — Pace !“; 
„Dezarmare — Pace !“ ; „Ceaușescu 
în tot ce face, este omul pentru 
pace !“ ; „Nu, rachetelor nucleare in 
Europa !“ ; „Ceaușescu și poporul, 
pacea lumii — viitorul !“.

După ce străbate pe mai bine de 
2,5 km bulevardul Păcii, coloana 
se îndreaptă spre baza sporti
vă a I.R.E.M.O.A.S., unde are 
loc o mafe adunare populară. 
Deschizînd adunarea, tovarășa Elena 
Nae, prim-secretar al comitetului 
de partid al sectorului 6, a evocat 
ecoul uriaș pe care l-a avut în rin- 
dul oamenilor muncii din sector, 
din întreaga țară, inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu ca poporul 
român să-și facă auzit glasul său 
hotărît în sprijinul opririi cursei 
înarmărilor, înfăptuirii dezideratu
lui suprem al omenirii — pacea.

„Familia mea a trăit anii grei ai 
ultimului război mondial — a spus 
urcind la tribună Viorica Orneac, 
f-reședința comisiei de femei de la 
ntreprlnderea de confecții și tri

cotaje. Am pierdut pe o parte din 
cei dragi, am trăit drama nesigu
ranței zilei de mâine. Astăzi. în 
patria noastră socialistă, trăim o 
viață nouă. Am crescut doi copii și 
doresc ca ei să trăiască în pace -și 
fericire. Pentru aceasta, în numele 
tovarășelor mele de muncă, al mi
lioanelor de femei din țara noastră, 
spunem un NU hotărît înarmărilor 
și un DA păcii, vieții".

tîrziu"
Reglorul Ion Neciu, de Ia între

prinderea de mașini electrice Bucu
rești, a deolarat. printre altele.: 
„Cerem oamenilor politici, condu
cătorilor de state să asculte glasul 
poporului român, al tuturor po
poarelor care se opun în mod ho- 
tărit războiului, cursei înarmărilor 
și să dea neintirziat. curs propune
rilor pentru dezarmare, acum, cit 
nu e prea țirziu, cînd pe planeta 
noastră nu au căzut bombele dis
trugătoare".

Și-au exprimat, de asemenea, 
adeziunea lor la inițiativele de pace 
ale președintelui țării și alți oa
meni ai muncii : ing. Mihai Nicu- 
lescu, director ai IPROMET, Iordan 
Marin, secretarul comitetului de 
partid din I.R.E.M.O.A.S., Dumitru 
Stirbu, lăcătuș Ia „Semănătoarea".

într-6 atmosferă de puternic en
tuziasm, participantă la adunare au 
adoptat o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune : „în aceste momen
te decisive pentru soarta întregii 
omeniri, cind popoarele stnt che
mate să contribuie efectiv la apăra
rea păcii, ștrins uniți în jurul parti
dului, al dumneavoastră personal, 
sintem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru ca, împreună 
cu popoarele lumii, să facem să 
triumfe pacea, rațiunea, dreptul la 
viață liberă, neumbrită de norii ne
gri ăi cursei înarmărilor, ai uriașe
lor arsenale militare".

Participanții la adunare au adop
tat, totodată, o moțiune adresată 
Adunării Generale a O.N.U. (C. 
Priescu).

„Pentru viitorul
viața oamenilor

Ca mesager al artei 
românești, mă alătur 
imensului cor al păcii, 
al celor ce vor progres 
și realizarea gindu- 
rilor frumoase ale 
omenirii. Tonul imnu
lui de pace este pornit 
din mijlocul Carpaților 
și văile, și dealurile 
fac să răsune mai ho
tărît, mai impunător 
cuvintele românești : 
„Vrem pace !“. Ori
cine citește „Apelul 
poporului român" iși

dă Intr-adevăr seama 
că el exprimă conștiin
ța înaltei datorii față 
de viitorul întregii o- 
meniri. Ce putem dori 
mai mult pentru pă
mintul țării, pentru 
pămintul Europei, pen
tru oricare petic de pă
mint al lumii decit 
Pace ? Cum ne putem 
gîndi la viitor fără ca 
să dăruirn prezentului 
Pace ? Cum ne putem 
gindi că ne-am făcut 
datoria față de viitoa

„Vrem ca Apelul poporului nostru 
să găsească ecou

la Sesiunea specială a O.N.U."
La Craiova, zeci de mii de oa-

meni ai muncii, elevi, studenți, 
bărbați și femei au luat parte ieri 
la un „marș al păcii". Purtând pan
carte al căror conținut releva do
rința fierbinte de pace a întregului 
nostru popor, ei au străbătut marile 
artere — bulevardul Republicii, bu
levardul 1 Mai, Calea București și 
bulevardul Nicolae Titulescu — 
rcunindu-se in piața Teatrului Na
țional intr-o mare adunare publică. 
Erau acolo peste 80 000 de cetățeni, 
animați de aceleași ginduri, și anu
me : trebuie făcut totul pentru a 
se pune capăt odată pentru tot
deauna cursei înarmărilor, care a- 
menintă viața oamenilor, civilizația 
Europei și a lumii. Din piepturile 
celor prdzenți răsunau lozinci : 
„Ceaușescu — pace „Europa să 
vegheze ca-narmarea să înceteze !“, 
„Dezarmare — pace !".

Adunarea a fost deschisă dc to
varășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al comitetului județean Dolj al 
P.C.R. Vorbitorul a relevat semni
ficația deosebită a istoricelor ini
țiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,' izvorîte din 
grija sa permanentă față de desti
nele poporului român și ale păcii 
pe planeta noastră.

„Urmînd indemnul iubitului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a spus în cuvintul 
său tovarășul Vasile Vănuț, maistru 
Ia întreprinderea „Electroputere" 
— noi. cei peste 13 000 de oameni ai

omenirii, pentru
<c

rele generații, dacă nu 
asigurăm zilei de azi 
— Pacea ?.

Ca artist, ca muzi
cian, ca slujitor al ce
lei mai frumoase din
tre arte, o dată mai 
mult îmi unesc glas'ul 
cu cel al milioanelor 
de oameni din țara 
mea și de pretutindent 
care afirmă răspicat 
că voința lor de a trăi 
în pace trebuie res
pectată.
Ludovic SPIESS 

muncii din citadela electrotehnicii 
românești, ne unim glasurile cu ale 
întregului nostru popor, cu ale oa
menilor iubitori de pace de pretu
tindeni și cerem participanților la 
sesiunea specială a O.N.U. să a- 
dopte măsuri hotărâte vizînd opri
rea cursei înarmărilor, reducerea 
cheltuielilor militare, astfel ca 
sumele uriașe irosite în prezent 
pentru Înarmări să fie folosite pen
tru dezvoltarea pașnică, creșterea 
bunăstării popoarelor lumii. în a- 
cest spirit, ne-am pus semnăturile 
pe Apel".

în numele pionierilor doljeni, 
Lelia Florescu, elevă la Liceul pe
dagogic, spunea : „Ne iubim țara, 
partidul ce ne călăuzește spre 
izvoarele științei și culturii. Sintem 
recunoscători părintelui nostru 
drag, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija care ne-o poartă per
manent. Noi sintem lujerii în care 
mustește seva clocotitoare a vieții. 
Și nu uităm că un război ato
mic ar putea distruge orice ger
mene dc viață. De aceea. împreună 
cu cei vârstnici, cerem ca semnătu
rile poporului nostru pe Apelul 
adresat O.N.U. să-și găsească ecoul 
dorit, astfel ca toți copiii lumii sâ 
trăiască, să se bucure de viată".

„Exprimînd, in numele cadrelor 
didactice și studenților de la Uni
versitatea craiovcană, totala ade
ziune la ideile fundamentale ale 
politicii partidului nostru privind 
pacea omenirii — a spus prof. univ. 
dr. ing. Silviu Pușcașu, rectorul 
Universității din Craiova — cerem 
cu fermitate Organizației Națiuni
lor Unite să găsească soluțiile ne
cesare pentru salvgardarea păcii, 
pentru ca cerul, apa și pămintul să 
rămină neafectate de radioactivi
tate, pentru ca tinerele generații să 
poată trăt și crea în liniște".

în același spirit au mai vorbit 
Maria Bălcă, vicepreședinte al Co
mitetului județean al O.D.U.S., Ana 
Matei, președinta cooperativei agri
cole de producție Ghercești, Cornel 
Ionescu, președintele consiliului 
Uniunii asociațiilor studenților co
muniști de la Universitatea din 
Craiova.

Participanții la marea adunare 
populară au adoptat textul unei 
telegrame adresate secretarului 
general a! partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, și al unei 
moțiuni adresate sesiunii speciale 
a O.N.U. (Nicolae Pctolescu, cores
pondentul „Scinteii").

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A PARTIDULUI UNIT 
AL INDEPENDENTS NAȚIONALE DIN ZAMBIA

încheierea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cgiplene de cooperare economică și tehnică

Vineri seara a sosit la București 
o delegație a Partidului Unit al In
dependenței Naționale din Zambia, 
condusă de 'Humphrey Mulemba, se
cretar general al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R,, face o vizită 
în țara noastră.

La aeroport, oaspeții au fost salu
tați de tovarășul Virgil Cazaou. mem
bru al Comitetului Politic Execuți:',Cronica

In cadrul manifestărilor culturale 
recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNEjpOO. la București a 
avut loc, vineri, o manifestare cul
turală organizată de Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii. Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. Asociația de 
prietenie româno-bulgară și Comi
sia Națională pentru UNESCO, dedi
cată. împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Gheorghi Dimitrov, mi
litant de seamă al mișcării munci
torești, om politic și de stai bulgar.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. docent Jean Lives- 
cu, membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România, 
membru al biroului Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

Despre viața și activitatea revolu
ționară ale lui Gheorghi Dimitrov a 
vorbit conf. dr. Ion Jinga. vicepre
ședinte al Asociației de prietenie ro- 
mâno-bulgare.

la continuare a fost prezentat 
un film documentar consacrat lui 
Gheorghi Dimitrov.

Au participat reprezentant! al Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai unor 
organizații culturale și obștești, un 
numeros public.

Au fost de față Todor Stoieev, am
basadorul Bulgariei in tara noastră, 
membri al ambasadei.

★
în lntimpinanea Congresului edu

cației politice și culturii socialiste, 
la Deva a avut loc. vineri, o sesiune 
de comunicări științifice eu tema : 
„Contribuția dreptului la întărirea 

secretar a'l C.C. al P.C.R. Au fost 
-prezenți, de asemenea, Nicolae Mi- 
'haladhe și Stan Soare, adjtmeți de 
șef de secție la (CiC. Bl (PC.R.. Ștefan 
Groitoru, vicepreședinte al Consiliu
lui Central dc «Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
Nicolae Murgu, adjunct al ministru
lui comerțului «wtertor și cooperării 
economice internaționale.

zilei
familiei, ocrotii'»» minorilor șj edu
carea tiineiettllui «în spiritul eticii și 
echității soeiailiiete, M respectării Je- 
giilbr țării”, organizaită de Asociația 
juriștilor și Consiliul județean de 
educație politică si culturală saoia- 
lișiă.

★
Ua prestigios colectiv artistic fran

cez — „Theâtre de IZEst Pari Sten" 
— .aflat în turneu în țara noastră, a 
prezentat, vineri seara. în Capitală, 
pe scena Sălii mici a Teatrului Na
țional. piesa lui Samuel Beckett 
„Final de partidă".

La spectacolul inaugural au «.sistat 
reprezentanți .ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe. Asociației de 
prietenie România-Franța. alti oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public. •

Au fost, de asemenea, prezenți 
Marcel Beaux, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

LOTO
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 18 IUNIE 1982
Extragerea I : 80 77 50 73 71 82 23 

20 58.
Extragerea a II-a : 39 84 51 75 81 

3 29 25 15.
Fond total de cîștiguri : 1 336 520 

lei. din care 500 000 lei report la 
categoria 1 și 64 864 Iei report la 
categoria a 2-a.

La București s-au încheiat, vineri 
du’pă-smiază, lucrările celei de-a 
XIH-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-egiptene de 
cooperare economică și tehnică.

în cadrul sesiunii, cele două dele
gații au constatat cu satisfacție că 
relațiile economice dintre România și 
Egipt au cunoscut o evoluție continuu 
ascendentă. în conformitate cu hotă
ririle si înțelegerile convenite cu pri
lejul intiinirilor și convorbirilor la 
nivel înalt că există largi posibili
tăți pentru dezvoltarea in continuare 
a raporturilor de conlucrare bilatera
lă pe multiple planuri, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și colaborării în lume. în acest 
context, au fost stabilite noi căi și 
modalități pentru adinei rea si diver
sificarea cooperării economice româ
no-egiptene. pentru lărgirea schim
burilor comerciale.

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
președinții celor două părți în comi

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
După prima rundă a competiției 

(toate formațiile au disputat cîte un 
meci), agenția France Presse trage 
următoarea concluzie : „Brazilia, 
gratie unei victorii logice, dar no
rocoase, asupra U.R.S.S., a confir
mat poziția de favorit pentru titlul 
suprem. în schimb, formațiile ve
chiului continent — în special R.F.G., 
Spania și Cehoslovacia — au avut de 
suferit în partidele cu tânărul fotbal 
reprezentat de Algeria, Honduras și 
Kuweit".'

Ieri, vineri, au început meciurile 
din runda a doua. în meciul Italia — 
Peru (grupa I). disputat la Vigo. pe 
stadionul „Balaidos". în fata a peste 
30 000 de spectatori, jucătorii ita
lieni au deschis scorul destul de re
pede. în minutul 19. prin Bruno 
Conti. Apoi, echipa italiană a avut 
si citeva ocazii de a marca, spre 
sfîrsitul primei reprize ratate de 
Rossi, care a fost înlocuit apoi cu

♦ 

sie. tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Mohamed Abdel Fattah Ibrahim, 
viceprim-ministru al guvernului pen
tru problemele economice si finan
ciare, ministrul investițiilor și coope
rării . internaționale, au semnat pro
tocolul sesiunii, care prevede măsuri 
concrete pentru dezvoltarea cooperă
rii și specializării in producție, reali
zarea unor obiective economice, de 
interes comun, in domeniile construc
țiilor de mașini, industriilor chimică, 
minieră, petrolieră, ale transporturi
lor și agriculturii, creșterea volumu
lui schimburilor de mărfuri dintre 
cele două tari.

La semnare au fost de fată Ale
xandru Necula. ministrul industriei 
de mașini-unelte. electrotehnică și 
electronică. Gheorghe Dolgu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, pre
cum și Ion Iosefide, ambasadorul 
României la Cairo, și Mohamed 
Wafik Hosny, ambasadorul R.A. E- 
gipt la București.

Causio (ooate o decizie neinspirată 
a antrenorului Bearzot). în repriza 
secundă, potențialul ofensiv al ita
lienilor este tot mai scăzut, în timp 
Ce fotbaliștii peruani devia mai in
sistent! in atac, printre cei care pro
duc panică la poarta lui Dino Zoff 
aflîndu-șe de multe ori apărătorul 
central Toribio Diaz. Acesta va fi 
dealtfel și autorul golului egalizator, 
înscris în minutul 84, cînd a reluat 
în plasă balonul, la o lovitură libe
ră executată de Cubillas. Deci scor 
final : 1—1. un rezultat ce se adau
gă pe lista surprizelor acestui, cam
pionat mondial.

în grupa a IH-a : Argentina — 
Ungaria 4—1 (2—0) ; in grupa a VI- 
a : Brazilia — Scotia 4—1 <1—1).

Azi, simbătă, se vor întîlni celelalte 
echipe din grupele de ieri : Polonia
— Camerun (grupa I), Belgia — El 
Salvador (grupa a III-a) și U.R.S.S.
— Noua Zeelandă (grupa a Vl-a).

tv cinema
PROGRAMUL 1

11,(10 Telex
ll,tă Centre muzicale ale țării — Sibiu
11,40 Film artistic; „Viață pentru Ruth". 
13,00 La sfîrșit de săptămînă
18,35 Săptftmina politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal ■ Sport
19.30 Pentru dezarmare și pace. Poziția 

activă șl constructivă a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu

19.50 Actualitatea economică
20,00 Teleenciclopedia
20.30 Film serial ; „Lumini și umbre". 

Episodul 16
21,25 Intilnirea de simbătă seara (I). 

Spectacol de varietăți
22,15 Telejurnal
22.30 Intilnirea de sîmbătă seara (II). 
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal ■ Sport
19.30 Portret componistic — Liana Ale

xandra
20,45 Călătorie prin țara mea
21,10 Pagini muzicale
22,15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

De Ia Regionala de căi ferate 
București

Regionala de căi ferate București 
comunică': sîmbătă 19 iunie a.c. se 
introduce in circulație trenul rapid 
85. pe distanța București — Con
stanta. cu plecarea la ora 8 și 10 
minute din gara București Nord. în- 
ceoind de luni. 21 iunie a.c.. acest 
tren rapid circulă zilnic pe toată 
perioada sezonului de vară.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 19 

iunie, ora 21 — 22 iunie, ora 21. In țară: 
Vremea va fi in general instabilă, cu 
cerul schimbător. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de aversă, 
exceptind Cîmpla Dunării, unde vor fi 
izolate. Vintul va sufla slab, pină la 
moderat, cu unele intensificări, predo- 
mlnind din sectorul nord-vestlc. Tem
peratura in ușoară creștere. Minimele 
vor fl cuprinse între 7 și 17 grade, ma
ximele vor oseila între 20 și 28 de gra
de. Izolat, dimineața, se va produce 
ceață. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

■ Trandafirul galben : EXCELSIOR 
(«5 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
I. 3,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, la grădină -w 21.
■ Mondo uniano • TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20. 
H Bunul meu vecin Spin : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 14; 17; 20.
■ Nea Mărin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.M Punga cu libelule : CENTRAL 
(14 12 24) — 9< 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Calculatorul mărturisește : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — fl; *11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Orgolii î PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
■ Un echipaj pentru Singapore ;
VOLGA (79 71 26) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 26,15, STUDIO (M 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20. »
■ întoarce-te și mai privește o datai
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
■ Drumul oaselor : MUNCA (21 50 97)
— >6; 17,15; 19,30.
■ Logodnica mecanicului Gavrilov : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
■ Campioana mea : SCALA (1103 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15. FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,<5; 18;
20.15.
■ Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
■ Tinerețe fără bătrinețe — 9,15;
II, 30; 13,15, Ceaikovski — 16; 19: DOI
NA (16 35 38).
■ Zboară cocorii: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
■ Cei mai frumoși ani : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Bujorul roșu: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
■ Misterele de la castel : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Unde ești, dragoste ? : FLACARA 
(30 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
C Comoara din lacul de argint ? 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B De la 9 Ia 5 : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, AURORA 
(35 04 66) — fl; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.B Toate mi se Intîmplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

fl Bonner fiul s GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
21,13.
B Polițistul ghinionist t BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21.
B incident Ia graniță : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.B Lanțul amintirilor : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 19.
B Pilot de formula 1 : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 
13,30; 11,30; 17,30; .19,30, GRADINA
GLORIA (47 46 75) — 21.
B Visul de argint al alergătorului : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18; 20,15. CULTURAL <83 50 13) 
— 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
B Cei șapte fantastici : GRADINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 21.
B Superpolițistul : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Final de partidă — Franța — 
19,30; (sala Atelier) : Act Venetian — 
15; Ifigenla — 19,30,
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 OT 60, sala Studio) : „Panoramic 
XX". Marius L&craru — vioară, Ra- 
luca Gander — pian — 18.
■ Ateneul Român : Concert extraor
dinar — 19,30 (Orchestra de cameră 
„Santa Cecilia" Roma).
■ Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul mierli (spectacolul I.A.T.C.), 
premieră — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei. 12 44 16) : Tartuffe — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 61) : Nebuna din 
Chaillot — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 19,30.
■ Teatrul de comedie (16 64 60, la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Petitoa- 
rea — 20.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19,30; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.
■ Teatrul Gluleștl (14 72 34) : Haina
cu două fețe — 19,30. -•
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, gră
dina Cișmlgiu) : Tindală... cloșcă —
19,30.
■ Circul București (110120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.
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O CONTRIBUȚIE DE SEAMĂ IA DEZVOLTAREA 
PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII MULTILATERALE

budapesta: Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare a primit 

delegația militară română

NAȚIUNILE UNITE

IUCRĂRILE SESIUNII SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. CONSACRATA DEZARMĂRII

Rezultatele bune, ambianta caldă, 
de deosebită cordialitate și respect 
reciproc, dorința de a adinei, dc a 
ridica, pe o treaptă nouă raporturile 
de colaborare bilaterală pe multiple 
planuri, ca și conlucrarea in dome
niul vieții internaționale. în vederea 
rezolvării marilor probleme cp care 
este confruntată in prezent omenirea, 
iată, sintetic, trăsăturile definitorii ale 
celei dc-a doua vizite oficiale de 
prietenie pe care secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
efectuat-o in Republica Irak, la invi
tația secretarului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Irak, Saddam Hussein.

Dialogul deschis, sincer și priete
nesc dintre cei doi președinți, rezul
tatele pozitive cu care acesta s-a în
cheiat. și care își găsesc reflectarea 
în Comunicatul comun dat publicită
ții, îndreptățesc aprecierea că aceas
tă nouă întâlnire la nivel înalt româ- 
no-iraklanâ se înscrie ca o contri
buție de mare importanță la dezvol
tarea relațiilor dintre partidele, țările 
și popoarele noastre? la promovarea 
cauzei generale a păcii, securității și 
colaborării, in -Europa, Orientul Mij
lociu și in întreaga lume.

O trecere restrospectivă în revistă 
a evoluției raporturilor bilaterale re
liefează. dealtfel, cursul continuu as
cendent al acestor relații. Este sem
nificativ că in ultimii șase ani vo
lumul schimburilor comerciale și 
al cooperării a crescut de peste cinci 
ori. anul trecut Irakul fiind primul 
partener comercial al țării noastre în 
rîndul țărilor în curs de dezvoltare. 
Cu rezultate dintre cele mai bune 
se extinde, de asemenea, cooperarea 
în producție. Miile de specialiști ro
mâni prezenți in Irak contribuie la 
construirea unor importante obiec
tive economice, cum sint fabricile de 
ciment de la Sinjar și Al-Qaîm. la 
amenajarea unor importante sisteme 
de irigații, precum și a unor lucrări' 
de îmbunătățiri funciare, la extin
derea liniilor electrice aeriene . și a 
rețelei rutiere. Ia efectuarea de pros
pecțiuni geologice ș.a.

Pornind de la astfel de premise 
favorabile. în cadrul noului dialog la 
nivel înalt conducătorii celor două 
țări au apreciat că există încă mul
tiple posibilități de intensificare și 
diversificare a colaborării româno- 
irakiene. pe baze reciproc avantajoa
se. Tocmai pentru valorificarea opti
mă a acestor posibilități, cei doi pre
ședinți au semnat Acordul pe termen 
lung de dezvoltare a cooperării eco
nomice și tehnice și a schimburilor 
convenite dintre România și Irak, 
care oferă un cadru dintre cele mai 
favorabile pentru extinderea și am
plificarea în continuare a conlucră
rii dintre cele două țări in domeniul 
explorării, exploatării și prelucrării 
petrolului, in producția industrială, 
in agricultură, în transporturi, in do
meniul materialelor de construcții 
etc — în interesul dezvoltării econo- 
mico-sociale și prosperității celor

Conferința internațională din orașul nigerian Ifa:

Noua ordine economică internațională este necesară pentru 
accelerarea progresului țărilor în curs de dezvoltare

LAGOS 18 (Agerpres). — La Universitatea din orașul nigerian Ifa se 
desfășoară lucrările Conferinței internaționale „Viitorul Africii și noua 
ordine economică internațională", la care iau parte reprezentanți din nu
meroase state in curs de dezvoltare.

Noua ordine economică interna
țională — a declarat in cuvintarea 
rostită la deschiderea reuniunii 
Wahab Olaseynde Dosunmu. minis
trul științei și tehnologiei al Nige
riei — este necesară pentru accele
rarea progresului economic și social 
al țărilor in curs de dezvoltare, re
ducerea considerabilă a actualei dis
proporții dintre statele dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, pentru li
chidarea sărăciei și înapoierii țări
lor lumii a treia. Acest lucru poate 
fi realizat numai pe calea instaurării 
unui control eficient asupra bogății
lor și resurselor naturale. îngrădirii 
activității corporațiilor transnațio
nale și a stabilirii unor preturi juste 
la principalele mărfuri de export 
ale țărilor in curs de dezvoltare.

Ministrul nigerian și-a exprimat 
regretul in legătură cu faptul că in 
cadrul a numeroase conferințe inter
naționale consacrate noii ordini eco

Ședința Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheidului

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— în cadrul ședinței Comitetului 
special al O.N.U. împotriva apar
theidului, desfășurată la Națiunile 
Unire cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu popoarele luptătoa
re din Africa Australă — Ziua 
Soweto". președintele comitetului, 
Uddhay Deo Bhatt, a dat citire mesa
jului adresat de președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Ismat Kittani, care amintește că, in
tr-o rezoluție adoptată de Adunarea 
Generală jn 1981, s-a hotărit ca 1982 
să fie declarat „Anul internațional 
de mobilizare pentru adoptarea de 
sancțiuni împotriva Republicii Sud- 
Ăfricane". De atunci — se spune în 
mesaj — situația din Africa Austra
lă a continuat să rămină' îngrijoră
toare, regimul de la Pretoria re-

SINGAPORE

Apel pentru a se pune capăt tendințelor 
de extindere a protecționismului

SINGAPORE 18 (Agerpres). — A- 
soqiatia Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.). organizație regio
nală din care fac parte Indonezia, 
Malayezia, Thailanda. Singapore și 
Filipine. a lansat principalilor parte
neri comerciali din rîndul țărilor oc
cidentale industrializate apelul de a 
pune capăt tendințelor de extindere 
a protecționismului in lume, ceri.n- 
du-le să răspundă, totodată, necesi
tăților statelor mai puțin dezvoltate 
economic,’ in vederea asigurării unor 
raporturi echitabile in materie co

ROMĂNO-IRAKIENE
două țări. Acelorași scopuri le ser
vește, desigur, și Protocolul privind 
dezvoltarea în continuare a cooperă
rii economice și a schimburilor co
merciale, semnat, de asemenea, cu 
prilejul vizitei.

Q deosebită apreciere a fost dată 
în cursul convorbirilor legăturilor 
prietenești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list, semnificației lor in ansamblul 
conlucrării româno-irakienc. Ca ex
presie a dorinței comune de amplifi
care a acestor legături, în timpul vi
zitei a fost semnat Programul de 
colaborare între Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list din Irak. Totodată intensificarea 
contactelor dintre parlamentele ro
mân și irakian, dintre organizațiile 
sindicale, de tineret, de studenți și 
de femei, extinderea schimburilor de 
experiență sint de natură să contri
buie, de asemenea, la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea pri- 
etehiei dintre popoarele român și 
irakian.

Evidențiind importanța deosebită a 
jiocumentelor semnate, in general a 
noului dialog la nivel înalt româ- 
no-irakian, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU declara : „Consider că 
vizita noastră — deși scurtă — se în
cheie cu rezultate bune, atit in ce 
privește colaborarea bilaterală, cit ț* 
colaborarea pe plan international. 
Aceasta corespunde pe deplin inte
reselor popoarelor noastre de a trăi 
în pace, în independentă, de a-și con
centra forțele dezvoltării economice, 
sociale, cit și intereselor generale ale 
independenței popoarelor și păcii in 
lume". La rîndul său, președintele 
SADDAM HUSSEIN arată, referi,n- 
du-se la importanța documentelor 
semnate : „Consider că aceste docu
mente vin să adauge ceva in plus la 
trăinicia bazei pe oare sint așezate 
raporturile noastre de prietenie și 
colaborare și ne asigură perspectiva 
de viitor ca prietenia și colaborarea 
dintre cele două țări și popoare, din
tre conducerile țărilor noastre să se 
dezvolte pe mai departe în mod as
cendent".

Aprofundatul schimb de păreri - cu 
privire la problemele situației inter
naționale actuale, la procesele care 
au loc în lumea contemporană, a per
mis degajarea unor concluzii comu
ne privind necesitatea întăririi cola
borării româno-irakiene in vederea 
realizării unei politici de înțelegere 
și pace între toate popoarele lumii. 
S-a reliefat astfel necesitatea ca, în 
actualele condiții de deosebită încor
dare, popoarele, forțele iubitoare de 
pace sâ-și unească eforturile și să ac
ționeze tot mai. string pentru a asi
gura promovarea în raporturile din
tre state a unei politici noi. de de
plină egalitate in drepturi și respect 
între națiuni suverane și independen
te. Este un adevăr fundamental, con
firmat de întreaga dezvoltare isto
rică, că singura modalitate de a se 
asigura soluționarea trainică a pro
blemelor deschise intre state o con
stituie tratativele și nu recurgerea la 

nomice Internationale nu au fost 
realizate rezultate substanțiale. Ma
joritatea statelor in curs de dez
voltare continuă să se afle în
tr-o situație dezavantajoasă pe 
principalele piețe de desfacere. 
Acestora le este rezervat fie ro
lul de furnizor de forță de muncă 
ieftină, fie cel de solicitator de aju
toare financiare sau tehnologie avan
sată. Statele dezvoltate și corpora
țiile transnaționale au doresc să co
laboreze eficient cu țările in curs de 
dezvoltare in direcția instaurării unei 
noi ordini economice internaționale.

De aceea, progresul‘țărilor in curs 
de dezvoltare — a relevat -Wahab 
Olaseynde Dosunmu — depinde în 
mare măsură de. colaborarea dintre 
ele, fapt care ar permite acestor țări 
să promoveze o politică indepen
dentă care să corespundă intereselor 
lor naționale.

curgind la subterfugii în încercarea 
evidentă de a slăbi campania inter
națională împotriva politicii sale ra
siste. Comunitatea internațională nu 
trebuie să se lase indusă in eroare de 
aceste încercări, ci trebuie să-și 
reafirme sprijinul fată de lupta 
dreaptă a popoarelor din sudul con
tinentului african.

In mesajul dat publicității cu a- 
celași prilej, secretarul general al 
(J.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
subliniază că Organizația Națiunilor 
Unite s-a pronunțat în repetate rân
duri pentru a se pune capăt politicii 
de apartheid, exprimindu-și. de ase
menea,' solidaritatea cu lupta tuturor 
popoarelor africane împotriva discri
minării rasiale, pentru aplicarea 
principiilor înscrise in Carta O.N.U.

mercială, transmite agenția France 
Presse.

Cererea a fost formulată in cadrul 
primei ședințe a „dialogului cu par
tenerii comerciali", ce se desfășoară 
la Singapore, cu participarea miniș
trilor afacerilor externe din țările 
membre ale A.S.E.A.N. și a repre
zentanților Statelor Unite, Canadei, 
Japoniei, Australiei, Noii Zeelande și 
ai C.E.E., a cărei delegație este con
dusă de președintele in exercițiu ai 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune. ministrul belgian de externe, 
Leo Tlndemans. , 

arme. Tocmai de aceea. România a 
salutat poziția guvernului irakian cu 
privire la încetarea acțiunilor mili
tare, retragerea trupelor din Iran si 
trecerea Ia negocieri in vederea so
luționării problemelor dintre cele 
două țări pe calea' tratativelor.

în mod firesc, o atenție deosebită a 
fost acordată în cursul convorbirilor 
situației din Orientul Mijlociu, evi- 
dentiiridu-se că statornicirea unei 
reglementări pașnice, juste și du
rabile în această regiune se poa
te realiza numai pe baza retra
gerii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterii drepturilor na
ționale inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului la 

■ autodeterminare, la reîntoarcerea la 
căminele sale și la crearea unui 
stat propriu, independent în ca
drul convorbirilor au fost condam
nate atacul Israelului împotriva 
centrului irakian de cercetări nu
cleare de lingă Bagdad, măsurile vi- 
zind anexarea înălțimilor Golan. 
Cele două părți au luat poziție eu 
toată fermitatea împotriva recentei 
invazii militare israeliene în Liban, 
care a contribuit la creșterea și mai 
mult a încordării în zonă, cerind re
tragerea imediată a trupelor Israelu
lui de pe teritoriul acestei țări, asi
gurarea ’ condițiilor pentru salvgar
darea suveranității, independenței și 
integrității teritoriale a Libanului.

Pe parcursul dialogului de la Bag
dad au fost abordate și alte aspecte 
arzătoare ale actualității cum sint 
necesitatea opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării. în pri- 
mul rind'a dezarmării nucleare, care 
constituie problema centrală a vieții 
internaționale, rolul ce revine în r<- 
ceastă privință noii sesiuni speciale, 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării ; importanța lichi
dării subdezvoltării și instaurării 
noii ordini economice internaționale 
și. în acest cadru, lansarea imediată 
a negocierilor globale Nord-Sud : 
cerința încheierii cu rezultate poziti
ve a reuniunii general-europene de 
la Madrid. îr> mod deosebit s-a sub
liniat rolul sporit care trebuie să re
vină țărilor în curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate. țărilor mici și 
mijlocii în dezbaterea și rezolvarea 
tuturor • marilor probleme. ale uma
nității, evidențiindu-se importanta 
celei de a șaptea Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate, care ur
mează să aibă loc la Bagdad în sep
tembrie 1982.

Salutind cu deosebită satisfacție re
zultatele rodnice ale noului dialog la 
nivel ihalt româno-irakian care va fi 
continuat la Bucureștii, in urma invita
ției. adresate președintelui Saddam 
Hussein de a face o vizită în țara 
noastră, poporul român iși exprimă 
deplina convingere că hotăririlc a- 
dootate vor duce la adîncirea și dez
voltarea în continuare a relații
lor multilaterale prietenești dintre 
România și Irak. în interesul lor re
ciproc. al cauzei progresului și păcii.

Radu BOGDAN

OLANDA: Politică
HAGA 18 (Agerpres). — Guvernul 

olandez a prezentat un buget inte
rimar, însoțit de o serie de măsuri 
pentru reducerea deficitului — in
formează . agențiile Associated Press 
și Reuter. Relevînd că scăderea pro
ducției industriale și a activității 
economice, in general, a antrenat di
minuarea veniturilor, proiectul de 
buget prevede reducerea cheltuielilor 
guvernamentale, pînă La sfirșjtul a- 
nului viitor, cu 11 miliarde de gul
deni. între altele, sint reexaminate

ORIENTUL MIJLOCIU
• Mesajul adresat de Yasser Arafat președintelui în exercițiu 
al mișcării țărilor nealiniate • Situația din Liban • Declarația 

comună iranco-austriacă
BEIRUT 18 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a adresat președinte
lui in exercițiu al mișcării țărilor ne
aliniate, Fidel Castro, tuturor țărilor 
nealiniate un mesaj în care cheamă 
să se întreprindă Mate eforturile pen
tru a opri agresiunea Israelului in 
Liban și pentru a obliga Israelul 
Să-și retragă imediat, integral și fără 
nici un fel de condiții trupele sale 
din teritoriile ocupate — informează 
agenția T.A.S.S. Infățișind tragedia 
popoarelor libanez și palestinian — 
victime ale invaziei trupelor israeli
ene — in mesaj se relevă că in urma 
bombardamentelor nimicitoare ale 
mașinii de război israeliene, zeci de 
orașe, localități libaneze, tabere pa
lestiniene de refugiați au fost pustiite 
sau șterse de pe fața pământului.

BEIRUT 18 (Agerpres). — După 
cum informează agenția WAFA, 
forțele israeliene au continuat, vi
neri. să violeze starea de încetare 
a focului intervenită după agresiu
nea pe care au declansat-c împotri
va Libanului. Astfel, unităti de ar
tilerie ale forțelor agresoare au bom
bardat. în Beirut, mai muite cartiere 
rezidențiale, tabăra de refugiați pa
lestinieni Burj al Barajneh. precum 
si zona’ aeroportului.

în localitatea Aley. situată la 16 
km sud-est de Beirut, unităti ale 
infanteriei israeliene au încercat să

FRANCE PRESSE :

„Orașul Es Sour (Tyr)
BEIRUT 18 (Agerpres). — Sub 

titlul „Orașul Es Sour (Tyr) între, 
viață și moarte", corespondentul 
agenției France Presse scrie, printre 
altele, că la 11 zile de la iec'ansarea 
agresiunii israeliene in Liban, orașul 
Es Sour de pe coasta libaneză 
a Mediteranei se află în agonie 
Cartiere întregi au fost rase de pe 
fața pământului de obuze de arti
lerie și bombe lansate de aviația 
israeliană. . Sub dărimături se mai 
află încă victime. Orașul este presă
rat de ruine calcinate și de auto
mobile distruse de bombe.

Oamenii povestesc ororile prime
lor zile de bombardament. Ei se

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — To
varășul Gyorgy Lazar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, a primit delegația 
militară română, condusă de geae- 
ralui-Iocotenent Constantin Olteanu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv ai C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, care a e- 
fectuat o vizită oficială în această 
țară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Jănos 
Kâdăr’ prim-secretar al C.C, al 
P.M.S.U., un salut tovărășesc împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, de succese tot mai 
mari poporului ungar prieten in e-

A

întrevederi româno - sovietice
MOSCOVA. — Trimisul Agerpres. 

I. Dumitrașcu, transmite: Tovarășul 
Paul Niculescu, președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Produc
ție, Achiziții și Desfacerea Mărfuri
lor, care a făcut o vizită in Uniunea 
Sovietică în fruntea unei delegații a 
CENTROCOOP, a avut o întrevedere 
cu N. V. Taiizin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
președintele părții sovietice in Co
misia interguvernamentală sovieto- 
română de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării econo- 
mice_ și tehnico-științifice dintre 
România și Uniunea Sovietică.

A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României in U.R.Î5.S.

Vizita delegației M. A. N. in R. F. Germania
BONN 18 (Agerpres). — în conti

nuarea vizitei oficiale în R. F. Ger
mania, delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele M.A.N., a fost 
oaspete al landului Baden-Wiirttem- 
berg, unde a avut întîlniri și convor

Demisia președintelui Argentinei
BUENOS AIRES 18 (AgerpreS). — 

Un comunicat oficial dat publicității 
la Buenos Aires și reluat de agen
ția argentiniană de presă Telam a- 
nunță că președintele Argentinei, 
generalul Leopoldo Fortunato Gal- 
tieri. a demisionat din funcțiile de 
șef al statului și comandant șef al 
armatei de uscat. El a cerut, 'tottlda- 
tâ, trecerea sa in retragere. într-o 
scurtă declarație, generalul Gaitieri 
a precizat că decizia sa se datotea- 
ză retragerii sprijinului acordat, plnă 
acum, de armată.

Agenția Telam — iritată de agen

bugetară severă
fondurile destinate programelor so
ciale și proiectelor guvernamentale, 
sporirea impozitelor, pe venituri; pînă 
la sfjrșitul anului, cu 500 milioane de 
guldeni ș.a. Cu toate acestea, defi
citul bugetar preconizat pentru anul 
în curs se ridică la nivelul-record de 
30 miliarde de guldeni, ceea ce re
prezintă 9,75 la sută din produsul na
tional brut, față de 8,25 la sută, anul 
trecut, și 6,5 la sută, cit se sconta 
inițial.

ocupe noi poziții, dar, au fost res
pinse de forțele comune palestinia- 
no-orogresiste libaneze. în rîndul 
forțelor agresoare au fost înregis
trate pierderi in oameni șl echipa
ment de luptă.

Pe de altă parte, agenția WAFA 
informează că forțele comune pales- 
tiniano-progresiste libaneze au res
pins o tentativă de infiltrare a tru
pelor agresoare pe axa Kaifoun — 
Souk El Gharb, in munți, la 10 km 
distantă de capitala tării si că în 
localitatea Souk El Gharb tirul 
concentrat al artileriei israeliene a 
făcut numeroase victime in rîndul 
populației civile.

VIENA 18 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei oficiale in Austria 
a președintelui Franțois Mitterrand 
si a convorbirilor avute" cu cancela
rul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky. a fost dată publicității o 
declarație comună cu privire la si
tuația din Liban, transmit agențiile 
A.P.A. și France Presse. Declarația 
se pronunță pentru, restabilirea su
veranității, integrității și unității Li
banului si cere respectarea rezolu
țiilor 508 și 509 ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U. asupra încetă
rii focului și retragerii trupelor is
raeliene de oe teritoriul libanez. Tot
odată. documentul cere să fie' asi
gurată salvarea si protecția popu
lației libaneze și palestiniene.

între viață și moarte“ 
aflau adăpostiți in pivnițe, garaje 
sau pe plajă. Vechiul port Ty este 
in ruină Un vapor rupt în două se 
află pradă valurilor.

Tancu'i ,’•<’> israeliene patrulea
ză pe străzi. >. fața clădirii guver, 
natorului m’litar israelian. așezați 
pe trei rinduri, circa 100 de pales
tinieni sint reținuți de mai multe 
ore pentru controlul identității. Un 
inginer palestinian din tabăra de 
refugiați „El-Bas" așteaptă să i se 
elibereze un document de liberă 
trecere. „Pentru a circula in oraș 
avem nevoie de un document care 
trebuie reînnoit lă fiecare două 

. zile", declară respectivul. 

dificarea societății socialiste dezvol
tate.

Mulțumind, tovarășul Gyorgy La
zar a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
tovarășului Jănos Kâdăr, un salut i 
prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului român prieten succese tot 
mai mari în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

A participat generalul de armată 
Lajos Czinege, ministrul apărării al 
R. P. Ungare.

A fost prezent, de asemenea, Vic
tor Bolojan, ambasadorul țării noas
tre la Budapesta.

în timpul vizitei in R. P. Ungară, 
delegația militară română a vizitat 
instituții și unități militare, obiective 
economice și social-culturale.

Cu prilejul vizitei, tovarășul Paul 
Niculescu a avut convorbiri cu A. A. 
Smirnov, președintele ȚENTRO- 
SOIUZ, in cadrul cărora s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire la ac
tivitatea organizațiilor cooperatiste 
din cele două țări în îndeplinirea sar
cinilor ce le revin din hotărîrile Con
gresului al XII-lea al P.C.R. și, res
pectiv, ale Congresului al XXVI-lea 
al P.C.U.S. Au fost stabilite măsuri 
pentru dezvoltarea relațiilor în dome
niile schimburilor de mărfuri, teh- 
nico-științific, pentru dezvoltarea 
schimbului de delegații și informații.

S-a procedat la un schimb de pă
reri referitoare' la. problemele actuale 
ale mișcării cooperatiste interna
ționale.

biri cu Lothar Spaeth, primul mi- 
nistru-președinte al acestui land, cu 
Lothar Gaa, președintele Dietei lo
cale, cu alte oficialități.

Delegația a vizitat obiective eco
nomice, social-culturale, instituții de 
cercetare și învățămînt.

țiile France Presse, Reuter și A.P. — 
precizează că prerogativele de șef 
al statului vor fi exercitate, cu titlu 
Interimar, de actualul ministru de 
interne, generalul Alfredo Saint 
Jean, pînă ce junta de guvernămint 
vă lua o decizie in problema succe
siunii la președinție.

Funcțiile de comandant șef al ar
matei de uscat, precum și de mem
bru al juntei de guvernămînt au 
fost atribuite generalului de divizie 
Cristino Nicolaides, comandantul pri
mei regiuni militare Buenos Aires.

r AGENȚIILEI-----------
DE PRESA

j TRANSMIT: j
SUCCES AL FILMULUI MUZICAL

I DE TELEVIZIUNE ROMÂNESC. Joi I
I s-a încheiat la Praga ediția a 19-a I 
Ia Festivalului internațional al fil

mului de televiziune „Praga de | 
aur", ia care au participat peste I

I40 de organisme de televiziune din
38 de țâri. La categoria filme mu- I 
zicale, juriul internațional a acor- I 
dat Marele premiu „Praga de aur"

I filmului realizat de Radioteieviziu- ! 
nea română „Săteasca", poem ci- I 
neinatografic inspirat din Suita a

■ 3-a de George Enescu, pe ut. see-
| noriu de Florica Gherghiescu și I
1 Viorel Sergovici.
I PRIMIRE, Marele Duce Jean al i 
Luxemburgului a primit vineri pe

. Huang Hua, consilier de stat și mi- I 
nistru al afacerilor externe al R.P. 
Chineze, care efectuează o vizită

, oficială în Luxemburg. Cu această . 
ocazie a avut loc o convorbire con-

Isacrată promovării relațiilor chino-1 
luxemburgheze — informează agen-

I ția China Nouă.

UNIUNEA COMUNIȘTILOR DIN ' 
■ IUGOSLAVIA NUMĂRA ÎN PRE- , 
ZENT 2 117 003 MEMBRI — infor-

I meazâ agenția Taniug. Populația ' 
I totală a Iugoslaviei număra, la
sfirșitul lunii februarie a.c., I 
22 418 331 persoane.

I PRELUNGIREA STĂRII DE 
ASEDIU ÎN SALVADOR. Aduna
rea Constituantă din Salvador a 

I hotărit prelungirea, la cererea pre
ședintelui Alvaro Magana, a stării 
de asediu. în vigoare in această 
tară de peste doi ani. transmite 

I agenția France Presse.
în vreme ce șeful statului a cerut 

'prelungirea stării de asediu pentru 
Io perioadă dc 30 de zile. Adunarea
Constituantă s-a pronunțat pentru 
o durată dc zece zile.

I IN BERLINUL OCCIDENTAL I 
AU FOST ANUNȚATE NOI 

‘SCUMPIRI SUBSTANȚIALE ALE 
. TARIFELOR PENTRU TRANS- i 

PORTUL IN COMUN ȘI SERVI- 
ICIILE COMUNALE. Astfel, trans- I 
portul cu metroul și autobuzele se

I va scumpi cu 8 la sută, iar costul I 
| gazelor ua fi majorat cu 10 la | 
sută. La unele servicii comunale se

I vor percepe tarife cu 14 pînă la H | 
la sută mai mari.

LA VIENA A ÎNCETAT DIN . 
VIAȚA CUNOSCUTUL ACTOR 
DE CINEMA CURD JURGENS, I 
in virată de 67 de ani. Decesui a 
survenit din cauza unui stop car- I 
diac, a precizat medicul lui Jilr- | 

‘gens. Actorul suferea de inimă de 
mai multi ani și în ultimele săp- i 
tămini fusese internat intr-un soi- I 
tal din capitala austriacă, ca ur- 1
mare a deteriorării stării sănătății , 
,sala.

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 
Agerpres, Neagu Udroiu, țransrpite : 
în intervenția sa, ministrul afa
cerilor de externe al R. P. Bul
garia, Petăr Mladenov, a relevat 
că un eventual război nuclear re
prezintă o mare primejdie pen
tru toate popoarele lumii și, în 
mod deosebit, pentru continentul eu
ropean, la care se privește uneori 
ca la un teatru de acțiune limitată a 
armamentului nuclear. Aceasta ge
nerează profundă îngrijorare in rîn
dul popoarelor și explică puternicele’ 
mișcări antirăzboinice în diferite’ 
țări ale lumii. Bulgaria — a relevat 
vorbitorul — acordă o mare impor
tantă problemelor legale de intări- 
rea păcii și securității in Balcani, 
amintind în acest oontext propune
rea de transformare a Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și colaborării, lip
sită de arme nucleare".

La rîndul său. ministrul de exter
ne al Norvegiei a evidential necesi
tatea ca, la reuniunea de la Madrid, 
care-și va relua lucrările la toamnă, 
să fie adoptate măsuri de întărire 
efectivă a încrederii și securității,, 
care să conducă la o mai mare des
chidere și claritate în sfera nego
cierilor pe continent. Vorbitorul a 
subliniat importanta declarării nor
dului Europei drept zonă liberă de 
arme nucleare.

Primul ministru și ministrul de 
externe al Olandei, Andreas van 
Agt, a apreciat că marile manifesta
ții pentru pnee din Europa occiden
tală, inclusiv din țara sa. ilustrează 
profunda preocupare a opiniei pu
blice fată de cursa înarmărilor. El a 
reliefat, totodată, opoziția Olandei 
față de răspindirea armei cu neu- 
titmi in Europa.

Reprezentantul Republicii Socialiste

Memorandumul prezentat de Uniunea Sovietica
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Agenția T.A.S.S. transmite : Uniu
nea Sovietică a prezentat spre exa
minare celei de-a dopa sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării memorandumul „Să 
fie îndepărtat pericolul n-uclear me
reu crescind, să fie frinată cursa 
înarmărilor".

în actuala . situație. .în condițiile 
creșterii încordării în lume și spo
ririi pericolului de razboi nuclear — 
se arată în document — statele nu 
au și nu pot să aibă o sarcină mai 
importantă decit elaborarea și adop
tarea de măsuri eficiente pentru, 
slăbirea încordării, consolidarea pă
cii generale și a securității popoare
lor. Uniunea Sovietică, . ca și mțilte 
alte state, consideră necesar să se 
acționeze in acest scop simultan pe 
cîteva planuri și, in primul rînd. pe 
următoarele : elaborarea, adoptarea 
și înfăptuirea in etape a. unui pro
gram de dezarmare nucleară ; limi

Cuvintarea președintelui
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Luind cuvîntul in cadrul celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării. președintele S.U.A.. Ronald 
Reagan, a reînnoit cele patru pro
puneri esențiale avansate de guver
nul american in ultimele, luni pri
vind reducerea pericolului de război 
și salvgardarea păcii :. eliminarea 
din Eurooa a rachetelor cu rază me
die de acțiune cu baze terestre, re
ducerea cu • o treime a focoaselor 
rachetelor balistice strategice, redu
cerea substanțială a forțelor teres
tre si aeriene ale N.A.T.O. și Trata
tului de la Varșovia, noi garanții în 
vederea reducerii riscului declanșă
rii unui război prin accident.

..Cerem Uniunii Sovietice să ni se 
alăture în această sarcină. Trebuie 
să acționăm nu numai spre binele 
nostru, ci al întregii omeniri" — a 
spus Ronald Reagan.

După ce a declarat că în concep
ția S.U.A. acordurile privind contro
lul armamentelor ..trebuie să fie 
echitabile si semnificative din punct 
dă vedere militar, trebuie să stabi
lizeze forțele Ia niveluri mai scăzu
te și trebuie să fie verificabile", 
președintele Reagan a reiterat punc
tul de vedere american in legătură 
cu negocierile de la Geneva privind 
limitarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa. „Sta
tele Unite — a adăugat el — aș
teaptă, de asemenea, să inceapâ in 

Vietnam a exprimat. în numele tării 
sale, sprijinul fată de stabilirea d« 
zone denuclearizate. pe baza aspira
țiilor regionale, fără interferențe din 
afară, relevind în context necesita
tea convocării unei conferințe cara 
să declare Oceanul Indian drept zonă 
lipsită de arme nucleare.

Reprezentantul Sudanului a arătat 
că. sprijinind constant rezoluțiile 
care pledează pentru ca Oceanul In
dian să devină o zonă a păcii, tara 
sa este decisă să-și aducă contribuția 
în direcția eliminării oricărui con
flict de pe continentul african și să 
sprijine transformarea acestuia in
tr-o zenil liberă de arme nucleare.

Ministrul de externe al Republicii 
Socialisie Cehoslovace. Bohuslav 
Chnou.pek, a cerut ca programul de 
dezarmare să soluționeze problema 
încetării producției de materiale fi
sionabile folosite la fabricarea arme
lor, să interzică dezvoltarea de noi 
sisteme de arme nucleare și să facă 
imposibilă folosirea bombei cu neu
troni. Cehoslovacia sprijină stabilirea 
de zone libere de arme nucleare, 
indeosebi in Europa.

Referindu-se la necesitatea ca. în 
cadrul Comitetului pentru dezarmare 
să se hotărască cit mai repede posibil 
interzicerea experiențelor nucleare, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole, Mangalin 
Dughersuren, a propus ca Adunarea 
Generală să sprijine eforturile con
sacrate constituirii de zone denucle
arizate.

Reprezentantul Senegalului a ple
dat pentru denuclearizarea 
tregi regiuni ale globului 
află majoritatea țărilor 
treia", cum ar fi Africa.

unor in
unde se 
..lumii a 
Orientul

Mijlociu, Asia. Oceanul Indian, Ame
rica Latină.

tarea și reducerea armamentelor 
strategice ; limitarea și reducerea 
armamentelor nucleare din Europa ; 
interzicerea totală și generală a ex
periențelor cu arma nucleară ; pre- 
intîmpinarea diseminării în conti
nuare a armei nucleare ; crearea de 
zone denuclearizate ; interzicerea ți 
lichidarea armei chimice ; interzice
rea amplasării de arme de orice fel 
în spațiul cosmic ; limitarea activi
tății maritime militare ; limitarea și 
reducerea armamentelor convențio
nale și a forțelor militare ; reduce
rea bugetelor militare ; ^ renunțarea 
la folosirea în scopuri militare a 
noilor descoperiri, și cuceriri in do
meniul tehnico-științific ; realizarea 
unei interdependențe intre dezarma
re și securitatea internațională ; în
cheierea unui tratat mondial privind 
nefolosirea forței in relațiile inter
naționale ; dezarmarea și dezvolta
rea economică.

S.U.A., Ronald Reagan
mai puțin de două săptămîni nego
cieri cu Uniunea Sovietică in legă
tură cu reducerea armelor strate
gice. Ne vom da toată silința ca 
aceste tratative să reprezinte un pri
lej de real progres in căutarea 
păcii".

Totodată, Ronald Reagan a reafir
mat programul eșalonat. de reducere 
a armelor strategice avansat de 
S.U.A. in mai a.c.. care preconizea
ză ca în prima fază numărul focoa
selor rachetelor balistice să fie re
dus la circa 5 000 de fiecare parte. 
Pe rachetele cu bază terestră ar 
urma să fie . amplasate nu mal
mult de jumătate din focoasele
rămase. Toate rachetele balistice
ar urma să fie reduse, în mod 
egal, la circa jumătate din nu
mărul actual. în a doua fază ar 
urma să fie redusă în mod egal 
pentru fiecare parte puterea distruc
tivă totală si să fie stabilită o li
mitare reciprocă a capacității de 
transportare la tintă a rachetelor 
balistice, sub nivelul actual al S.U.A. 
..Sintem. de asemenea, dispuși — a 
spus președintele — să discutăm alte 
elemente ale echilibriiîui strategic".

Președintele S.U.A. ‘ s-a pronunțat 
pentru încheierea unui acord dc in
terzicere a armelor chimice? verifi
cat corespunzător, și a propus con
vocarea unei conferințe intemauo- 
na,le, sub egida O.N.U., pentru ela-r 
borarea unui sistem general accepta
bil de calculare și raportare a chel
tuielilor militare ale statelor.
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