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Vibrantă expresie a trainicelor legături prietenești 
dintre popoarele român și coreean, însuflețite de dorința 
de a întări și mai puternic conlucrarea frățească în făurirea 

noii orînduiri și în lupta pentru pace, ieri a avut locMAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ PRIETENIEI ROMĂNO-COREENE
Un moment cu înalte semnificații 

al vizitei oficiale de prietenie pe 
care. la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, o întreprinde în țara 
noastră delegațiade partid și de 
stat a Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene, l-a constituit adunarea popu
lară dedicată prieteniei româno- 
coreene, care a avut loc, miercuri 
după-amiază, la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală.

Bucureștiul a trăit din nou mo
mente sărbătorești. Mii de locuitori 
ai Capitalei au exprimat cu emoție, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Kim Ir Sen, sentimen
tele lor de respect, deplina satisfac
ție față de noul dialog la nivel înalt 
româno-coreean. Ei au scandat în
delung numele celor doi conducă
tori de partid și de stat, au flutu
rat stegulețe românești și coreene, 
au ovaționat cu căldură pentru 
prietenia trainică dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Cei pre- 
zenți purtau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
pancarte pe care erau Înscrise 
vibrante urări: la adresa prieteniei, 
colaborării și solidarității militante 
dintre popoarele român și coreean. 
Celor doi conducători de partid și 
de stat le-au fost oferite frumoase 
buchete de flori.

La sosirea în sală, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
au fost întîmpinați cu aplauze și 
urale nesfîrșite, cu un însuflețitor
(Continuare in pag. a Il-a)

Azi, in jurul orei 9,30, 
posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct 
ceremonia plecării delega
ției de partid și de stat a 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, care, la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU KIM IR SEN
Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
Dragi oaspeți din Republica 

Populară Democrată Coreea
nă,

Dragi tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere de a vă 

adresa, încă o dată — și cu acest 
prilej — dumneavoastră, tovarășe 
Kim Ir Sen, celorlalți membri ai 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, un călduros salut comu
nist și cele mai bune urări. (A- 
plauze și’ urale îndelungate ; se 
scandează puternic „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen !“).

Doresc, totodată, să vă adresez 
dumneavoastră, participanților la 
acest mare miting al prieteniei 
româno-eoreene, tuturor oamenilor, 
muncii din București, întregului 
nostru popor uri cald salut revo
luționar și cele mai bune urări de 
noi și noi succese în înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare 
economică și socială a patriei, de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.l", „Ceaușescu și poporul!").

între popoarele român și coreean 
există vechi și trainice relații de 
prietenie și solidaritate, care s-au 
dezvoltat și cimentat puternic în 
lupta revoluționară împotriva do
minației și asupririi, pentru elibe
rare națională, pentru făurirea so
cialismului pe pămîntul țărilor 
noastre. (Aplauze puternice). Po
porul român a acordat un sprijin 
activ poporului coreean în momen
tele grele, și-a manifestat întreaga 
sa solidaritate cu lupta acestuia 
împotriva agresiunii imperialiste, 
pentru libertate și progres. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

: Vizita din aceste zile, convorbi
rile pe care le-am purtat cu tova
rășul Kim Ir Sen, prietenul nostru 
apropiat, constituie o nouă și im
portantă manifestare â prieteniei 
și solidarității româno-coreene, o 
expresie a dorinței comune de a' 
ridica.la un nivel și mai înalt 
aceste tradiționale relații, de a în
tări și mai puternic colaborarea 
și conlucrarea dintre țările, parti
dele și popoarele noastre în con
strucția noii orînduiri și în lupta 

pentru pace. (Aplauze îndelungate, 
puternice).

Relațiile româno-coreene se ba
zează pe principiile socialismului, 
ale deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, pe solidaritate și întra
jutorare tovărășească — principii' 
pe care le-am înscris la loc de 
cinste în Tratatul de prietenie și 
colaborare româno-coreeană și în 
Declarația comună din 1978 de la 
București — și pe care ie aplicăm 
neabătut în toate raporturile noas
tre pe linie de partid și de stat. 
Doresc să subliniez, și în acest ca
dru, rolul deosebit de important 
pe care l-au avut în dezvoltarea 
generală a relațiilor româno-co
reene bunele raporturi personale, 
de prietenie, statornicite între mine 
și tovarășul Kim Ir Seri. (Vii și 
puternice aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen !“). în- 
tîlnirile și convorbirile noastre — 
fie că au avut loc la București, fie 
că s-au desfășurat în capitala Co
reei populare, la Phenian — au 
dat, întotdeauna, noi impulsuri co
laborării și cooperării româno-co
reene, în toate domeniile.

Sîntem bucuroși să constatăm 
că, și de această dată, vizita și 
convorbirile purtate se încheie cu 
rezultate rodnice. Ne-am înțeles, 
împreună cu tovarășul Kim Ir Sen, 
să facem în așa fel îneît să ridi
căm pe o treaptă superioară cola
borarea și cooperarea economică, 
tehnico-științifică și culturală, să 
intensificăm contactele și schimbul 
de experiență pe linie de partid si 
de stat. în cursul vizitei am. con
venit să încheiem un acord de lun
gă durată, de colaborare și coope
rare economică și tehnico-științifi- 
că pînă în anul 2000, care pune o 
bază trainică și dă o largă per
spectivă relațiilor româno-coreene, 
reciproc avantajoase. Considerăm 
că aceasta corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor noastre de a 
înainta ferm pe calea socialismu
lui, a făuririi unei vieți noi, de 
bunăstare și fericire și, totodată, 
servește cauza generală a socialis
mului, colaborării și păcii în lume. 
(Urale și aplauze îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — Kim Ir 
Sen !“).

Stimați tovarăși,
Anul acesta vom sărbători 40 de 

ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, care a deschis ca
lea marilor transformări revoluțio
nare în România. Tot în acest an 
vom avea Congresul al XIII-lea al 
partidului, care va trasa căile dez
voltării în continuare a patriei, ale 
ridicării nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor. A- 
ceste două mari evenimente din 
viața țării și a națiunii noastre 
sînt întîmpinate de oamenii mun
cii, de întregul popor cu hotărârea 
de a obține realizări tot mai în
semnate în construcția noii orîn
duiri, în înfăptuirea' Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a Românitfi spre- visul de 
aur — spre comunism. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

în anii construcției socialiste, 
poporul nostru a obținut, sub con
ducerea partidului, realizări măre
țe în toate domeniile. Forța indus
trială a țării ’noastre este în pre
zent de circa 53 de ori mai mare 
decît înainte, iar agricultura noas
tră s-a dezvoltat de aproape 4 ori. 
Au înflorit puternic știința, învă- 
țămîntul, cultura — factori de în
semnătate fundamentală pentru 
edificarea societății noi, socialiste. 
Pe această bază, venitul național 
a crescut de 16 ori și s-aii putut 
înfăptui mari programe de dezvol
tare economico-socială, de con
strucții industriale și social-cultu- 
rale, s-a asigurat ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor — țe
lul suprem al politicii partidului, 
esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe care o fău
rim în România. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Acordăm, de asemenea, o mare 
atenție și desfășurăm o activitate 
susținută în direcția perfecționă
rii organizării, și conducerii vieții 
economice și sociale, a întregii 
societăți. Dezvoltăm permanent 
democrația muncitorească-revolu- 
ționară, întărim continuu activita
tea consiliilor oamenilor muncii, a 
diferitelor organisme naționale 
de participare activă a mase
lor populare la conducerea tu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși din condu*  
cerea de partid și de stat a 
României,

Locuitori ai municipiului 
București,

Tovarăși și prieteni,
Sîntem deosebit de bucuroși că 

avem astăzi ocazia de a participa 
la această grandioasă adunare 
populară și de a ne întîlni încă o 
dată cu locuitorii municipiului 
București.

Prin numeroasele vizite pe care 
le-am făcut, Bucureștiul ne este 
deja familiar și bine cunoscut. Și 
în decursul acestei vizite am pe
trecut cîteva zile deosebit de plă*  
cute și pline de semnificație, în
conjurați de ospitalitatea priete
nească a tovarășilor din condu
cerea de .partid și de stat română 
și a locuitorilor municipiului Bucu
rești. (Vii aplauze; se scan
dează „Ceaușescu—Kim Ir Sen !“).

Doresc să vă adresez sincere 
mulțumiri pentru primirea căldu
roasă și ospitalitatea deosebită pe 
care ni le-ați rezervat, pentru cu- 
vîntarea emoționantă pe care toc
mai a rostit-o aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prietenul meu 
apropiat.

^Folosesc această ocazie pentru a 
transmite, prin dumneavoastră. 
Partidului Comunist Român, gu
vernului, locuitorilor municipiului 
București și întregului popor ro
mân un călduros salut frățesc din 
partea partidului și guvernului re
publicii noastre și a poporului co
reean. (Urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — Kim Ir 
Sen !“).

Coreea și România sînt țări fră
țești care, deopotrivă în Asia și în 
Europa, merg înainte ținînd sus 
stindardul socialismului, comunis
mului și păcii.

Popoarele țărilor noastre au sta
bilit încă de mult legături de strîn- 
să prietenie, s-au sprijinit și au 
colaborat strîns pentru realizarea 
scopurilor și idealurilor comune.

Relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare dintre Coreea si 

România s-au întărit și dezvoltat 
pe o treaptă tot mai înaltă, mai 
ales ca rezultat al frecventelor în- 
tîlniri și convorbiri de o profundă 
semnificație avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Vii aplauze).

în cadrul întîlnirilor și convor
birilor pe care le-am avut la Phe
nian și București au fost discutate 
probleme privind întărirea și mai 
mult a prieteniei și unității dintre 
cele două țări, dezvoltarea pe sca
ră largă a relațiilor de colaborare 
și, în vederea realizării acestora, 
au fost luate măsuri energice.

După încheierea la București, în 
anul 1975, a Tratatului de priete
nie și colaborare dintre Republica 
Populară Democrată Coreeană și 
Republica Socialistă România, re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre s-au dezvol
tat și extins pe plan politic, eco
nomic, cultural, în toate domenii
le de activitate.

în luna aprilie 1982, stimatul to
varăș Nicolae Ceaușescu a făcut o 
vizită în țara noastră, a dat un pu
ternic imbold luptei poporului 
nostru pentru construcția socialis
tă și unificarea patriei și ne-a a- 
dresat, în mod prietenesc, invita
ția de a face o nouă vizită în 
România.

Sîntem deosebit de bucuroși să 
vizităm din nou România — țară 
prietenă — într-un moment cînd 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Coreea și România se dez
voltă bine, pe zi ce trece, să avem 
întîlniri cu o profundă semnifica
ție cu tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a României, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să luăm cunoștință de 
noile realizări obținute de harni
cul și bravul popor român în con
strucția socialistă. (Aplauze înde
lungate).

Nu peste mult timp, poporul fra
te român va marca cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, ca 
pe o sărbătoare istorică.

în cei 40 de ani care au trecut, 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
parcurs un drum de realizări și 
transformări cu care se mîndrește, 
a obținut succese strălucite în do
meniile revoluției și construcției.

Astăzi, comuniștii români, între
gul popor român este strîns unit 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și duce o luptă 
energică pentru înfăptuirea liniei 
partidului cu privire la construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. (Aplauze prelungite). 
Peste tot pe unde am fost am pu
tut vedea aspecte ale luptei entu
ziaste a harnicului și talentatului 
popor român pentru îndeplinirea 
hotărârilor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, pentru mărirea producției, 
pentru întărirea și dezvoltarea 
țării, pentru o viață fericită.

Linia și politica Partidului Co
munist Român pentru înfăptuirea 
idealurilor comuniste sînt îmbră
țișate de popor, jja transformă. în- 
tr-o realitate vie,■! România ureînd 
pe înalte culmi ale civilizației ma
teriale și spirituale.

în domeniul relațiilor Interna
ționale, România se bucură de o 
înaltă demnitate și prestigiu. 
România întreține legături minu
nate cu numeroase' țări de pe toa
te continentele lumii și joacă un 
important rol în viața politică in
ternațională.

Toate aceste succese și realizări 
strălucite obținute de România 
sînt un rezultat al activității ener
gice și al conducerii juste a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, condu
cător eminent al poporului român, 
(Vii aplauze).

Ne bucurăm sincer că în Româ
nia, țară prietenă frățească, toate 
treburile merg bine și vă dorim ca 
și pe viitor să obțineți tot mai mari 
progrese pe drumul prosperității, 
edificării unei țări bogate și puter
nice. (Aplauze și urale îndelunga
te ; se scandează „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen !“).

Marea cauză a socialismului și 
comunismului este cauza comună a 
clasei muncitoare internaționale, a 
țărilor socialiste, iar ea se realii- 
zează prin victoria revoluției din 
fiecare țară.

Desfășurînd cu vigoare revoluția 
și construcția în țara noastră, 
partidul și poporul coreean apără
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
încheierea convorbirilor oficiale

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen

Marea adunare populară consacrată 
prieteniei româno-coreene

Miercuri, 20 iunie, s-au Încheiat, 
Ja Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile oficișle îpțse tovarășul 
Nicolae Ccaușescșu, secretar general 
al .Partidului Comunist - Român;. pre- 
gedintele Republicii Socialiste; Ăornâ- 
nia, si tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ilie Verdet, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, 
membru supleant aî Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Traian Pop, adjunct al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
s-au intîlnit cu tovarășul Kim Ir Sen în cadrul unui dineu intim
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intîlnit, 
miercuri, cu tovarășul Kim Ir Sen, 

ministrului afacerilor externe, Con
stantin Iftode, ambasadorul tării 
noastre la Phenian.

■Din partea coreeană;-— .^tovarășii 
Kapg Săng San, membru al Birou-, 
lfii Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, Li Giong Ok, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, Kim long Nam, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul afacerilor externe, Jăn 
Hiăng Muk, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Kon Gin The, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R. P. D. Coreene, Li 
Giong Mok, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Zo Iang 
Guk, ambasadorul R. P. D. Coreene 
Ia București.

In cadrul ultimei runde de convor
biri, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen și-au exprimat deplina 
satisfacție în legătură cu rezultatele 

secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, în cadrul unui di
neu intim, desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie. 

vizitei, aceasta tnscrilndu-se. prin 
înțelegerile la care s-a ajuns, ca un 
moment de’ cea mai mare însemnătate 
în-dezvoltarea relațiilor româno-co- 
reene. A fost subliniată convingerea 
că actualul dialog la nivel înalt: va 
da un nou impuls conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Muncii din Coreea, dintre România 
șl R. P. D. Coreeană, pe plan politic, 
economic, tehnico-știlnțific si în alte 
domenii de activitate, va duce la în
tărirea pe mai departe a solidarității 
și prieteniei dintre popoarele român 
și coreean.

A fost exprimată hotărîrea comună 
de a acționa pentru sporirea și di
versificarea relațiilor economice, 
pentru extinderea cooperării și spe
cializării în producție, pe baza unul 
acord pe termen lung, valorificîn- 
du-se cit mai bine largile posibilități 
pe care le oferă, în acest sens, eco
nomiile naționale ale celor două tărl. 
A fost relevat rolul important care 
revine Comisiei interguvernamentale, 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, evidențiindu-se necesitatea 
creșterii eficientei acesteia în 
Identificarea unor noi domenii

A fost evidențiată și cu acest pri
lej deplina satisfacție față de rezul
tatele noului dialog româno-coreean 
la nivel înalt, exprimîndu-se convin
gerea că înțelegerile la care s-a a- 
juns vor deschide noi perspective

șl forma de cooperare, în reali
zarea, în bune condiții, a obiective
lor de colaborare prevăzute. în pro- 

' jmoyșr.ea tot mal amplărra;;relatiilor 
economice și țehnico-știintifice dip- 
t^-'^fomânia și R.P.D. Coreeană;

Totodată, s-a convenit 6ă fie spo
rite contactele, la diferite niveluri, 
schimburile de experiență si consul
tările, in probleme de interes reciproc, 
în vederea găsirii căilor și modalită
ților concrete de aprofundare, in con
tinuare, a colaborării și cooperării 
dintre cele două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Kim Ir Sen au convenit să continue 
dialogul tradițional, prietenesc, la 
nivel înalt, relevînd contribuția sa 
determinantă la așezarea pe temelii 
cit mai trainice a bunelor raporturi 
româno-coreene, la promovarea tot 
mai largă a conlucrării dintre cele 
două partide\si țări, atît pe plan bi- 
literal, cit și pe arena mondială, în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

dezvoltării tradiționalelor legături de 
prietenie, solidaritate și conlucrare 
multilaterală româno-coreeană, în in
teresul celor două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

(Urmare din pag. I)
entuziasm de oamenii muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene care au luat parte la aceas
tă mare-adunare populară. Se scan
dează, minute în șir, „Ceaușescu— 
Kim Ir Sen“. Este o atmosferă de 
sărbătoare, o manifestare vie a dra
gostei și stimei față de cei doi con
ducători de partid și de stat, de 
ale căror nume sint legate profun
dele transformări revoluționare din 
România și R.P.D. Coreeană, evolu
ția continuu ascendentă a raportu
rilor multilaterale dintre cele două 
țări, raporturi care cunosc, în aceste 
zile, un moment deosebit prin noul 
dialog la nivel înalt de la Bucu
rești.

Sala este împodobită festiv. Mari 
portrete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen sînt înca
drate de drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Democrate Coree
ne. Sint înscrise, în ■ limbile 

c română ;;t ■: și ; . coreeană, --RCțitiM V 
,ce. exprimă, aspirația ..țomunăi;. 
a celor două popoare ca prietenia 
dintre ele să dăinuie peste timp, 
spre binele lor, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și colaborării în 
lume : „Să Se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Româfî și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană !“, „Trăiască 
prietenia frățească, solidaritatea 
militantă și colaborarea multilate
rală dintre poporul român și po
porul coreean !“. Sint înscrise, de 
/asemenea, urări la adresa celor doi 
conducători de partid și de stat, a 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Muncii din Coreea, a Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Democrate Co
reene.

In această atmosferă entuziastă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen iau loc în prezidiu.

în prezidiu iau loc, de asemenea, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al guvernului, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ion 
Dincă, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Traian Pop, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Con
stantin Iftode, ambasadorul țării 
noastre la Phenian.

In prezidiu se află membrii dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
— tovarășii Kang Săng San, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R. P. D. Coreene, Li Giong Ok, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R. P. D. Coreene, 
Kim long Nam, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea,, ministrul aface
rilor externe, Jăn Hiăng Muk, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, Kon Gin The, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
premier al Consiliului Administra
tiv al R. P. D. Coreene, Li Giong 
Mok, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Zo Iang Guk, 
ambasadorul R. P. D. Coreene la 
București.'...... .
!îjl. sală sîpț .prezenți membri al 
''-©.Oî'-al PîS.R.;- al' Consiliului de 
wStât&șP 4H „gtiveffiultii, conducători 

de instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale.

Răsună solemn imnurile de stat 
ale Republicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii Socialiste 
România.

Adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-coreene este des
chisă de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, care a spus : „Este pentru 
noi o deosebită cinste să salutăm 
cu căldură și profund respect pe 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral ' al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, conducătorul iu
bit și stimat al poporului coreean. 
Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
distinși oaspeți, membri ai delega
ției de partid și de stat a Republi
cii Populare Democrate Coreene.

Exprimînd sentimentele de dra
goste, inaltă stimă și nemărginită 
recunoștință cu care comuniștii, toți 
oamenii muncii din Capitală îl în
conjoară pe ‘cel mai iubit fiu al 
poporului român, aducem omagiul 
nostru fierbinte conducătorului 
strălucit al națiunii noastre socia
liste, proeminentă personalitate a 
lumii politice contemporane, secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vizita oficială de prietenie pe 
care o efectuează în țara noastră 
înalții soli ai poporului coreean, 
noua întîlnire și convorbirile desfă
șurate între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen 
marchează un moment de impor
tanță excepțională în procesul adîn-

cirii și amplificării continue a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
româno-coreene, dînd expresie vo
inței țărilor, partidelor și popoare
lor noastre de a dezvolta și întări 
conlucrarea în toate domeniile, în 
folosul cauzei socialismului și pă
cii, de a-și aduce o contribuție ac
tivă la rezolvarea pe cale pașnică a 
marilor probleme ce confruntă lu
mea contemporană, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră".

In aplauzele și ovațiile celor pre- 
zenți au luat euvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul KIM 
IR SEN, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Cuvîntările rostite de cei doi con
ducători de partid și de stat au 
fost urmărite cu deosebit interes și 
vie. satisfacție de'ceî ptezenți, iar, 
prin intermediul .posturilor națio- 
■nale de radio și teleyi?iune. de mi
lioană de cetățeni ai patriei noas
tre. S-a aplaudat îndelung, dîn- 
du-se expresie aprobării depline 
fată de aprecierile de o deosebită 
importantă privind relațiile bilate
rale, poziția celor două țări față 
de situația internațională actuală 
cuprinse în cuvîntările tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
convingerii profunde că noul dia
log’ româno-coreean la nivel înalt 
va conferi noi dimensiuni raportu
rilor bilaterale pe cele mai diverse 
planuri.

în uralele celor prezenți, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen se îmbrățișează prietenește, 
salută cu mîinile strîns unite ne 
participants la adunare, care acla
mă cu însuflețire, scandează neîn
trerupt „Ceaușescu — Kim Ir Sen".

Prin întreaga sa desfășurare; 
grandioasa adunare populară con
sacrată prieteniei româno-coreene 
a pus puternic în lumină solidari-! 
tatea frățească, de nezdruncinat, 
dintre popoarele român și coreean, 
dorința lor fierbinte de a edifica 
opera de construire a socialismului 
într-o lume mai bună și mai dreap
tă, o lume a păcii, înțelegerii și 
colaborării.

Atmosfera din sală a fost între
gită de emoționanta manifestare 
care a avut loc la înche
ierea adunării, pe esplanada din 
fața Palatului sporturilor și cultu
rii. Bucureștenii i-au salutat din 
nou, la plecare, cu deosebită căldu
ră și prietenie, ne tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, expri- 
mindu-și astfel, direct și cald, sa
tisfacția pentru vizita în țara noas
tră a tovarășului Kim Ir Sen, pen
tru rezultatele fructuoase ale nou
lui dialog la nivel înalt româno- 
coreean, pentru prietenia trainică’ 
și colaborarea rodnică dintre țările, 
partidele și popoarele noastre._ z y
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turor sectoarelor de activitate. Con
siderăm că dezvoltarea democrației 
muncitorești-revolutionare, participarea 
activă a oamenilor muncii, a între
gului popor la conducerea societății con
stituie factorul hotărîtor al edificării cu 
succes a noii orînduiri, al' mersului 
neabătut înainte al patriei noastre pe ca
lea socialismului și comunismului ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Cunoaștem realizările remarcabile ob
ținute de Republica Populară Democrată 
Coreeană în construcția socialismului. 
Am vizitat de cîteva ori Coreea popu
lară, prietenă, și am putut lua cunoștință 
nemijlocit de marile înfăptuiri realizate 
de poporul coreean în toate domeniile 
de activitate. Strîns unit în jurul Parti
dului Muncii din Coreea, în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, poporul coreean 
acționează cu fermitate pentru dezvolta
rea economică și socială a patriei, pen
tru înflorirea științei, tehnicii și culturii, 
pentru ridicarea generală a nivelului' de 
trai, pentru reunificarea pașnică și inde
pendentă a Coreei. (Vii și puternice 
aplauze).

Comuniștii, oamenii muncii din țara 
noastră se bucură de marile realizări 
obținute de poporul frate coreean și-i 
urează, din toată inima, să obțină noi și 
strălucite victorii în îndeplinirea hotărî- 
rilor celui de-al VI-lea Congres al parti
dului, în făurirea unei vieți noi, libere și 
prospere pe pămîntul patriei sale ! 
(Urale și aplauze puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu — Kim Ir Sen !“).

Ca țări frățești, situate în două conti
nente diferite — Europa și Asia — ac- 
ționînd în spiritul principiilor revolu
ționare, România și Coreea populară 
realizează succese mărețe pe calea socia
lismului. Realizările lor, succesele isto
rice pe care le-au obținut și le obțin toa
te țările care edifică noua orînduire de
monstrează cu putere că numai socialis
mul poate asigura popoarelor calea pro
gresului economico-social rapid, a creș
terii bunăstării lor materiale și spiri
tuale, a realizării unei vieți demne, de 
bunăstare și fericire. (Vii aplauze). în 
același timp, realizările fiecărei țări so
cialiste reprezintă o contribuție impor
tantă la întărirea forțelor socialismului, 
ale progresului și păcii în lume.

Dorim ca și de la această tribună să 
reafirmăm solidaritatea activă a Parti
dului Comunist Român, a României so
cialiste și a întregului popor român cu 
lupta dreaptă a poporului coreean pen
tru reunificarea pașnică și independentă 
a Coreei. (Vii și puternice aplauze). Spri
jinim ferm recentele inițiative ale tova
rășului Kim Ir Sen în legătură cu orga
nizarea de tratative tripartite, precum și 
orice alte inițiative și acțiuni menite să 
asigure reunificarea pașnică și democra
tică a Coreei. Avem ferma convingere 
că numai pe calea negocierilor pașnice 
este posibilă reunificarea- poporului; co- 
retean, este posibilă asigurarea dezvoltă- 
ri| sale indpțieh'dente ! 'Această 'Cores
punde pe deplin intereselor poporului co
reean, ca și cauzei păcii în această parte 
a lumii, în întreaga lume ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
în cadrul convorbirilor pe care le-am 

avut în timpul vizitei cu tovarășul Kim 
Ir Sen și cu ceilalți prieteni coreeni am 
făcut un larg schimb de păreri cu privire 
Ia problemele vieții internaționale actua
le. Am pornit împreună de la concluzia 
comună că pe arena mondială s-au pe
trecut mari schimbări în raportul de for
țe, că popoarele — adevăratele făuritoa
re ale istoriei — au obținut mari cuce
riri revoluționare pe drumul lichidării 
colonialismului și a politicii imperialiste, 
al afirmării lor libere și independente. 
(Aplauze puternice).

Trebuie să spunem însă că în viața in
ternațională s-a ajuns, în ultimul an, la 
o încordare deosebit de gravă, ca urma
re a politicii imperialiste de forță și dic
tat, de amestec în treburile interne ale 
altor state, de menținere sau reîmpărțire 
a zonelor de influență. Se poate spune că, 
în ultima vreme, au anărut continuu noi 
probleme, noi conflicte, care au compli
cat și mai mult situația și au spofit pe
ricolele la adresa păcii, a vieții, inde
pendenței și-libertății popoarelor.

Cunoaște o intensificare fără prece
dent cursa înarmărilor, îndeosebi a înar
mărilor nucleare. Este neîndoios că, în 
împrejurările actuale, un război mondial 
s-ar transforma inevitabil într-un război 
atomonuclear nimicitor. Iată de ce pu
tem afirma că niciodată, în istoria sa 
de milenii, omenirea nu s-a aflat în 
fața unei asemenea situații care, prin 
gravitatea ei, pune în pericol însăși 
existența umanității, a vieții pe planeta 
noastră. De aceea, putem spune, cu de
plin temei, că problema fundamentală 
a epocii noastre este aceea de a se face 
totul pentru apărarea păcii, pentru 
oprirea înarmărilor și în mod deosebit 
a înarmărilor nucleare, pentru salvarea 
omenirii de la o catastrofă nucleară. 
Astăzi nu poate exista o cauză mai im
portantă dfecît apărarea dreptului funda
mental al oamenilor, al popoarelor — la 
existență, la viață, lă pace și lă indepen
dență. (Aplauze puternice, prelungite).

în actuala situație internațională, este 
mai necesar ca oricînd ca șefii de state 
și guverne, oamenii politici din întreaga 
lume să dea dovadă de o înaltă respon
sabilitate față de propriile popoare, față 
de existența civilizației umane — și să 
se treacă cu toată hotărîrea la acțiuni 
care să pună capăt cursului periculos al 
evenimentelor spre confruntare, spre 
război, spre catastrofa nucleară! Armele 
nucleare nu vor face nici un fel de 
deosebire de orînduire socială, de ideolo
gie sau de alt fel ; ele vor semăna moar
tea și vor distruge întreaga omenire !

Sîntem deosebit de preocupați de si
tuația gravă ce s-a creat în Europa în 
urma trecerii de către S.U.A. la ampla
sarea rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în unele țări vest-europene 
și, ca urmare, a trecerii, de către Uniu
nea Sovietică, la realizarea contramă- 
surilor nucleare anunțate. Trebuie să se 
facă totul pentru depășirea acestei si
tuații deosebit de periculoase, pentru 
oprirea amplasării rachetelor americane 
și a realizării contramăsurilor sovietice, 
pentru reluarea tratativelor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., în vederea 
realizării unui acord care să ducă la 
eliminarea rachetelor cu rază medie de

acțiune șl să deschidă calea înlăturării 
oricăror arme nucleare din Europa și 
din întreaga lume ! Acum nu există 
problemă mai importantă decît aceea de 
a salva Europa și întreaga lume de la 
distrugerea nucleară ! Nu poate exista 
nici o justificare pentru continuarea 
realizării măsurilor nucleare, care pun 
în pericol viața planetei pe care trăiesc 
și lucrează împreună miliarde de oa
meni, care au creat minunata civilizație 
și care trebuie să asigure ridicarea pe 
noi culmi de civilizație a omenirii.

Considerăm, de asemenea, că trebuie 
acționat cu mai multă hotărîre pentru 
a se ajunge la un acord corespunzător 
în cadrul negocierilor de la Viena pen
tru reducerea armamentelor și a efecti
velor militare în Europa centrală.

Acordăm o atenție deosebită și mili
tăm activ pentru buna desfășurare a 
reuniunii de la Stockholm, care poate 
avea un rol important în dezvoltarea 
contactelor și a conlucrării țărilor-., eu-, t 
ropene pentru întărirea încrederii- și 
securității pe continent, inclusiv în<<pro- 
blemele dezarmării, ale dezarmării nu-_ 
Cleare. '■

în cadrul preocupărilor generale pen
tru întărirea păcii și securității pe con
tinentul european, România se pronunță 
și militează cu fermitate pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării, fără arme nucleare și fără 
baze militare străine. Susținem crearea 
unor asemenea zone în nordul și cen
trul Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii.

Sîntem, totodată, profund preocupați 
de agravarea unor conflicte din diferite 
zone ale lumii — și ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre state numai 
și numai prin tratative. Ne pronunțăm 
ferm pentru o Conferință internațio
nală, sub egida O.N.U., în vederea solu
ționării politice a problemelor din Ori
entul Mijlociu, cu participarea tuturor 
statelor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. Consi
derăm, de asemenea, că trebuie să se 
pună capăt cît mai neîntîrziat războiu
lui dintre Iran și Irak, să înceteze defi
nitiv acțiunile militare din Golf și să 
se treacă la negocieri în vederea solu
ționării pașnice a problemelor dintre 
cele două state.

România acordă o atenție deosebită 
problemelor legate de depășirea situa
ției grele determinate de criza econo
mică mondială, care afectează, practic, 
toate statele. S-a înrăutățit în mod 
considerabil situația țărilor în curs de 
dezvoltare, s-au mărit și mai mult 
decalajele dintre țările bogate și cele 
sărace. Așa-numitele tratative Nord- 
Sud, dintre țările dezvoltate și țările în 
curs de. dezvoltare, nu au dus, pînă 
acum, la nici un rezultat. Dimpotrivă, 
politica dobînzilor mari, practicată de 
S.U.A., a împovărat și mai mult .țările 
în curs de dezvoltare, ale căror datorii 
se ridică la circa 800 miliarde dolari. 
Așa cum s-a văzut și la recenta reu
niune de la Londra a principalelor 
șapte țări occidentale industrializate — 
statele capitaliste dezvoltate n-au înțe
les că trebuie să se ajungă lă tratative 
reale pentru soluționarea acestor pro
bleme ■ deosebit de complexe. Ținînd 
seama de situația gravă care s-a creat 
în această privință, România consideră 
că este necesară nu o soluție selectivă, 
ci o rezolvare globală, într-un mod nou, 
a problemei datoriilor țărilor în curs de 
dezvoltare, pornindu-se de la necesita
tea anulării acestor datorii pentru ță
rile cele mai sărace, a reducerii cu un 
procent important pentru alte țări, a 
reeșalonării pe termen lung a dato
riilor, fără dobîndă sau cu dobînzi mici, 
simbolice, și acordării- de noi credite 
pentru țările în curs de dezvoltare, în 
vederea sprijinirii eforturilor acestora 
pentru asigurarea progresului economic 
și social.

Considerăm că țările în curs de dez
voltare trebuie să-și întărească solida
ritatea, să acționeze mai unite și să co
laboreze mai strîns în vederea stabilirii 
unei strategii comune în negocierile cu 
țările dezvoltate, a rezolvării echitabile 
a problemelor legate de lichidarea sub
dezvoltării, de instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, mai bune și 
mai drepte. (Vii și puternice aplauze).

La soluționarea problemelor grave și 
complexe ce confruntă epoca noastră 
trebuie să participe, în condiții de de
plină egalitate, toate statele, fără deo
sebire de mărime sau de orînduire so
cială și, îndeosebi, țările mici și mijlo
cii, țările în curs de dezvoltare și neali
niate, care sînt nemijlocit interesate 

într-o politică de independență, de co
laborare și pace.

România se pronunță ferm șl va con
tinua să pună — ca și pînă acum — pe 
primul plan, dezvoltarea relațiilor cu 
țările socialiste, în primul rînd cu ve
cinii săi și în acest cadru cu Uniunea 
Sovietică. Considerăm că întărirea uni
tății, solidarității și colaborării țărilor 
socialiste, depășirea divergențelor care 
mai există între unele din ele repre
zintă un factor important al creșterii 
forței și prestigiului socialismului pe 
arena mondială, al întăririi luptei for
țelor înaintate de pretutindeni pentru 
progres social, colaborare și pace în în
treaga lume. (Aplauze puternice, înde
lungate).

România va milita, de asemenea, cu 
toată energia, pentru întărirea colabo
rării și solidarității sale cu țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate, va extinde 
relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. La baza tuturor aces
tor relații ;situăm*4npmoljiul  cdl’măl’fefm 
principiile.'.m 'de^li,nei-'-'egâlități;-ifale -inde
pendenței : și ''suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și alege calea 
dezvoltării sale economice și sociale pe 
care o dorește, de a-și hotărî singur 
destinele, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice).

Vom milita și în viitor pentru dezvol
tarea colaborării și solidarității cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu 
alte partide și forțe democratice, pro
gresiste, antiimperialiste în lupta pen
tru afirmarea politicii de independență, 
de dezarmare și destindere, de progres 
social și pace în lume.

Noi avem ferma convingere că stă în 
puterea popoarelor, a tuturor forțelor 
iubitoare de pace — în care țările so-\ 
cialiste ocupă un loc important — ca, 
acționînd unite, să schimbe cursul eve
nimentelor, să asigure reluarea politicii 
de destindere și colaborare, să oprească 
înarmările nucleare, să asigure indepen
dența și progresul tuturor națiunilor, să 
asigure pacea în întreaga lume ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

în încheiere, doresc să exprim, încă o 
dată, convingerea că vizita pe care prie
tenii coreeni o fac în țara noastră se 
va înscrie ca un nou moment deosebit 
de important în întărirea prieteniei și 
colaborării multilaterale între partidele 
și popoarele noastre, în interesul ambe
lor țări, al cauzei socialismului, păcii și 
progresului mondial. (Vii aplauze).

Vă rog, tovarășe Kim Ir Sen. să du
ceți cu dumneavoastră cele mai calde 
sentimente de prietenie și solidaritate 
pe care comuniștii, întreg poporul român 
le nutresc față de comuniștii și poporul 
prieten coreean, precum și urarea de a 
obține noi și tot mai mari victorii pe 
calea edificării socialismului, a bunăstă
rii și fericirii, a reunificării pașnice și 
întăririi independenței Coreei ! (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen !“).

— Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Coreea, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Coreeană, 
dintre popoarele român și coreean! 
(Urale și aplauze îndelungate ; se scan
dează : „Ceaușescu — Kim Ir Sen !“).

— Să se întărească necontenit unita
tea și colaborarea țărilor socialiste, a 
forțelor revoluționare, democratice și 
progresiste, în lupta pentru indepen
dență națională, pentru progres social 
și pace în lume ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează: „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen !“).

— Trăiască Partidul Muncii din Co
reea, trăiască Republica Populară De
mocrată Coreeană ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează : „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen !“).

— Trăiască colaborarea între toate 
națiunile lumii, trăiască pacea ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu — Kim Ir Sen 
Intr-o atmosferă de puternică însufle
țire, toți cei prezenți Ia adunare se 
ridică în picioare și ovaționează în
delung pentru prietenia, colaborarea și 
solidaritatea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Coreea
nă, dintre poporul român și poporul 
coreean. S-a aclamat îndelung pentru 
prietenia strînsă dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen).

(Urmare din pag. I)

cu fermitate postul din Orient al socia
lismului, își aduce contribuția la marea 
cauză a clasei muncitoare internaționale.

Poporul nostru, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, desfășoară cu 
succes revoluția socialistă în 'partea de 
nord a republicii și, înfăptuind în mod 
strălucit sarcina industrializării socialis
te, a transformat țara noastră — în tre
cut rămasă în urmă — într-un stat socia
list prosper, cu o industrie modernă și o 
agricultură dezvoltată. (Aplauze).

Dînd o înaltă apreciere hotărîrilor celui 
de-al VI-lea Congres al Partidului Mun
cii din Coreea, poporul nostru transpune 
cu tărie în practică cele trei revoluții — 
ideologică, tehnică și culturală — și, 
pentru obținerea victoriei definitive a 
socialismului, luptă în mod activ pentru 
realizarea celui de-al II-lea plan septenal 
și a celor 10 obiective de perspectivă ale 
construcției economice socialiste pentru 
anii ’80.

Sarcina revoluționară cea mai impor
tantă și mai stringentă care stă în fața 
partidului, guvernului republicii și a po
porului coreean este să pună capăt di
vizării națiunii și să realizeze unificarea 
patriei.

Partidul și guvernul republicii noastre 
au depus în trecut eforturi perseverente 
pentru soluționarea problemei unificării 
țării în mod pașnic și democratic, cores
punzător cerințelor și năzuințelor su
verane ale poporului coreean.

Plecînd de la năzuința sacră de a în
făptui unificarea patriei pe baze care să 
asigure reducerea tensiunii și apărarea 
păcii în Peninsula coreeană, partidul și 
guvernul republicii au lansat propuneri 
de înfăptuire a unificării țării pe cale 
pașnică, nrin crearea Republicii Confe- 
derale Democrate Koryo, care să cu
prindă Nordul și Sudul, iar- recent au 
prezentat o nouă inițiativă cu privire la 
desfășurarea de tratative trioavtite între 
noi, S.U.A. și Coreea de Sud. (Aplauze).

Inițiativa de unificare a patriei pe care 
am lansat-o, ca și cea privind convorbi
rile tripartite sînt cele mai raționale, ini
țiative care pot fi acceptate de către 
oricine, dacă acesta dorește pacea în Co
reea și unificarea pașnică. De aceea, ini
țiativa noastră cu privire la unificarea 
patriei și propunerea de a avea convor
biri tripartite se bucură de un sprijin 
larg nu numai din partea poporului co
reean, dar și a guvernelor și popoarelor 
din numeroase țări ale lumii, în frunte 
cu cele socialiste. (Aplauze).

Partidul Comunist Român, guvernul și 
poporul român au acordat și în trecut 
sprijin și ajutor material și moral cauzei 
revoluției poporului nostru, iar astăzi 
sprijină în mod activ lupta poporului 
nostru pentru victoria deplină a socialis
mului în partea de nord a republicii, 
pentr^unifjp^r^ pașgjț&si independentă 
a patriei, .^Apl^ze put^ij^.,

Folosesc acest, prilej, pentru, a exprima 
profundele noastre mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, partidului comunist, 
guvernului și poporului român, care au 
manifestat întotdeauna un profund in
teres față de construcția socialismului de 
către. poporul nostru și cauza unificării 
patriei și nu și-au cruțat eforturile de a 
ne sprijini și susține în mod activ pen
tru realizarea cu succes a acestora. (Vii 
aplauze, urale ; se scandează „Ceaușescu 
— Kim Ir Sen !“).

Tovarăși și prieteni,
Astăzi problema de cel mai mare in

teres comun pentru popoarele lumii este 
aceea cum să procedeze pentru preveni
rea războiului și apărarea păcii și secu
rității mondiale.

Ca urmare a uneltirilor nesăbuite de 
agresiune și război ale imperialiștilor care 
aspiră la reîmpărțirea lumii, situația in
ternațională s-a agravat pe zi ce trece, 
aceasta producînd o îngrijorare profundă 
popoarelor lumii care prețuiesc pacea.

Pentru înlăturarea pericolului unui nou 
război mondial, reducerea stării de încor
dare internațională și apărarea păcii și 
securității în lume, este necesar ca toate 
forțele revoluționare, antiimperialiste, în 
frunte cu țările socialiste, să desfășoare 
strîns unite o luptă antiimperialistâ, 
antirăzboinică, o mișcare antinucleară, 
de apărare a păcii.

Țările socialiste, țările nealiniate, toate 
forțele iubitoare de pace, strîns unite, tre
buie să desfășoare o luptă puternică îm
potriva politicii de agresiune și război a 
imperialiștilor, pentru înfăptuirea unei 
dezarmări generale și totale, pentru 
crearea de zone denuclearizate și ale păcii 
în diferite regiuni ale lumii. Partidul Co
munist Român și Republica Socialistă

România se împotrivesc agresiunii și răz
boiului, se situează pe o poziție fermă de 
apărare a păcii și luptă cu fermitate pen
tru apărarea păcii în Europa și în lume. 
(Aplauze).

Prin această vizită tn România am 
reușit să cunoaștem și mai bine activita
tea energică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru înlăturarea pericolului 
grav de război creat în Europa și pentru 
apărarea păcii, ca și poziția și politica 
juste ale partidului și guvernului român.

Noi sprijinim în mod activ eforturile 
dumneavoastră îndreptate spre înlătura
rea pericolului unui război nuclear în 
Europa și apărarea păcii, pentru trans
formarea acestui teritoriu într-o zonă 
fără arme nucleare, pentru a face din 
Peninsula balcanică o zonă fără arme 

. nucleare. (Aplauze).
Țările socialiste și țările nealiniate tre

buie nu numai să lupte strîns unite îm
potriva agresiunii și războiului, pentru 
apărarea păcii, ci și să lichideze relațiile 

!dd'vdxploătare sCdlbni;âIărsă^șf ’intărească ■' 
"sprijinul șî colaborarea lor internațională 
în lupta pentru construirea unei noi so
cietăți, libere și fericite.

Astăzi continuă să existe vechea ordi
ne economică internațională, deosebit de 
inechitabilă, creată în trecut de către 
imperialiști și colonialiști și, din această 
cauză, decalajul dintre țările dezvoltate 
din Occident și cele în curs de dezvoltare, 
dintre bogați și săraci se adîncește și 
mai mult pe zi ce trece.

Țările socialiste, țările nealiniate, toate 
țările în curs de dezvoltare, strîns unite, 
trebuie să desfășoare cu putere o luptă 
pentru lichidarea vechii ordini economice 
internaționale și instaurarea unei noi și 
echitabile ordini economice internațio
nale. (Aplauze).

Partidul și guvernul republicii noastre, 
la fel ca și în trecut, și în viitor vor 
întări prietenia și coeziunea cu țările so
cialiste, cu țările nealiniate, cu toate ță
rile în curs de dezvoltare și, concomitent 
cu dezvoltarea unei colaborări și a unor 
schimburi bilaterale cu țările socialiste, 
vor promova o colaborare Sud-Sud, vor 
depune toate eforturile pentru instau
rarea unei noi ordini economice interna
ționale. (Aplauze).

în timpul vizitei pe care am făcut-o în 
frumoasa Românie ne-am bucurat de o 
primire călduroasă și o ospitalitate deo
sebită din partea Partidului Comunist 
Român, a guvernului și a poporului, iar 
peste tot am simțit din plin cît de sin
cere și de fierbinți sînt sentimentele 
prieteniei frățești dintre poporul coreean 
și poporul român. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Primirea și ospitalitatea grandioase și 
deosebite pe care ni le-ați rezervat au 
arătat clar sentimentele dg caldă priete

nie pe care poporul român le nutrește 
față de poporul coreean și au demonstrat 
încă o dată invincibilitatea prieteniei și 
unității dintre popoarele celor două țări. 
(Aplauze puternice).

De această dată ne-am întîlnit cu 
stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu și 
cu alți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat română, am discutat probleme 
printre care unele cu privire la întă
rirea și mai mult a prieteniei și unității 
dintre cele două partide, țări și po
poare ; am realizat o identitate de pă
reri și am întărit și mai mult prietenia 
și încrederea frățească. (Aplauze puter
nice, urale ; se scandează „Ceaușescu — 
Kim Ir Sen !“).

De asemenea, am convenit să elabo
răm un program de lungă perspectivă 
pentru extinderea și dezvoltarea pe mai 
departe a schimburilor și colaborării 
economice' și tehnico-științifice dintre 
Republica Populară Democrată Coreea
nă și Republica Socialistă România, 
.(Aplauze). Constat cu o deosebită satlfP'w 
facțje că1’Vizită' r'''dfelegă!țî61 *'  noastre 'Kfh 
România s-a desfășurat cu‘succes, fiind " 
încununată de .realizări" minunate.' ' 
(Aplauze).

La întoarcerea în patrie vom informa 
poporul nostru despre primirea căl
duroasă și ospitalitatea deosebită pe 
care ne-au rezervat-o Partidul Comunist 
Român, guvernul și poporul, cît și des
pre aspectele de luptă bravă a clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii din 
România și succesele lor strălucite în 
muncă. (Aplauze).

Și pe viitor poporul nostru va dez
volta și extinde și mai mult relațiile de 
prietenie și colaborare frățească cu po
porul român și, strîns unit cu popoarele, 
țărilor socialiste, cu clasa muncitoare 
internațională, cu popoarele țărilor 
nealiniate, cu toate popoarele progre
siste din lume, va lupta în continuare 
cu fermitate pentru edificarea unei lumi 
noi, pașnice și prospere și își va înde
plini cu devotament îndatorirea națio
nală și internațională ce i-a fost încre
dințată. (Aplauze).

— Trăiască prietenia și unitatea in
destructibilă dintre poporul coreean și 
poporul român! (Aplauze puternice, 
urale : se scandează „Ceaușescu — Kim 
Ir Sen !“).

— Trăiască unitatea și coeziunea ță
rilor socialiste și a mișcării comuniste 
internaționale ! (Urale, aplauze puter
nice).

— Trăiască Partidul Comunist Român 
și Republica Socialistă România ! (Pu
ternice urale).

— Trăiască pacea în lume ! (Aplauze 
și urale îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen Asistența, 
în picioare, aclamă puternic pentru prie
tenia și colaborarea româno-coreeană).
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

Cei doi conducători de partid și de stat sint primiți cu căldură și înaltă considerație de colectivul muncitoresc al marii întreprinderi bucureștene

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘUL KIM IR SEN 

întîmpinați cu sentimente de profundă dragoste și respect 
de oamenii muncii de la întreprinderea „23 August" din Capitală

încheierea convorbirilor intre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România 

și premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen. secretar general al Comite
tului Centra] al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, au vi
zitat. miercuri dimineața. întreprin
derea „23 August", una dintre cele 
mai mari și mai reprezentative uni
tăți constructoare de mașini din țara 
noastră.

Cei doi conducătorbde-partid șt-de’ 
stat au fost însoțiți * în această vizi
tă de. tovarășii BSa ÎDftWiâ. Sile 1W* ; 
det. Ștefan Andrei? de tovărășii Kita
long Nam șt?. Jărib’Hiăn;®' Mtik',' rfdtcnc-dusej.ajoșt 
alte persoane oficiale române și co
reene. Au luat parte ambasadorul 
României la Phenian și ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au fost întîmpinați la 
sosire cu deosebită căldură de nu
meroși oameni ai muncii, lucrători 
din marea uzină bucureșteană, care 
au ovaționat pe cei doi conducători, 
au aplaudat și aclamat îndelung 
pentru prietenia si colaborarea din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Deasupra intrării principale se 
aflau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. încadrate 
de drapelele celor două tari. Pe o 
mare pancartă era înscrisă în lim
bile română și coreeană urarea 
„Bine ati venit in întreprinderea 
noastră, stimați oaspeți !“

O formațiune compusă din membri 
ai gărzilor patriotice a 
onorul.

Cel doi conducători de 
de stat au fost salutați cu 
considerație de tovarășii 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei. Petre Preoteasa, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Alexandru Mărgăritescu, 
directorul centralei industriale de 
resort. Paul Blaier. directorul între
prinderii.

Tinere muncitoare au oferit bu
chete de flori tovarășilor. Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. S-a scandat 
cu putere numele celor doi conducă
tori de partid și de stat. f

Vizita a început la atelierul de pro
totipuri, sector de importanță deose
bită în procesul de innoire a fabrica
ției, unde sînt testate și verificate 
produsele noi ce urmează să fie rea
lizate la scară industrială. Expoziția 
organizată aici a pus în evidență 
preocuparea specialiștilor din secto
rul de cercetare-proiectare în direc
ția înfăptuirii sarcinii de mare răs
pundere de a contribui la moderni
zarea completă, în următorii ani, a 
gamei de produse aflate in prezent 
in fabricație.

prezentat
partid și 
profundă 
Gheorghe

Gazdele au relevat faptul că între
prinderea „23 August" a beneficiat in 
permanență de sprijinul și îndru
marea nemijlocită ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui vizite 
de lucru au marcat, de fiecare dată, 
momente hotărîtoare în activitatea 
colectivului. S-a arătat că, potrivit 
orientărilor și indicațiilor secretaru- 

' lui general al partidului, întreprin
derea s-a extins și modernizat con
tinuu, axindu-se pe citeva domenii 
principale, corespunzător cerințelor 

...economiei naționale.
Modul în care au fost organizate 

•fluxurile de fabricație, pe baza cri
teriilor specializării pe grupe de pro- 

, ‘ t pus in evidență și pe
parcursul vizitării fabricii de utilaj 
tehnologic. Se remarca, din punctul 
de vedere al complexității tehnice și 
performanțelor lor, instalațiile pen
tru preomogenizarea materiilor pri
me la fabricile de ciment, reductoa- 
rele pentru industria minieră, o serie 
de utilaje pentru chimie și metalur
gie, apreciate de beneficiarii din țară 
și solicitate pentru export in diferite 
țări.

înaltul oaspete coreean s-a intere
sat de caracteristicile produselor 
prezentate, de modul lor de funcțio
nare și calitățile pe care le au in ex
ploatare.

în timpul vizitării fabricii de mo
toare au fost prezentate întreaga 
gamă de arbori cotiți, cartere și alta 
subansamble din componenta fami
liilor de motoare realizate aici, pre
cum și sectoarele de montaj general ; 
au reținut atenția motoarele pentru 
autobasculante de mare.. capacitate, 
grupurile motor pentru instalațiile 
de foraj, grupurile electrogene. A 
fost înfățișată, de asemenea, gama 
de locomotive fabricate la „23 Au
gust", care se disting prin marea di
versitate de tipuri și puteri, prin 
randamentul foarte bun în exploa
tare.

înaltul oaspete coreean, a apreciat 
în mod deosebit eforturile colectivu
lui întreprinderii pentru moderniza
rea și diversificarea fabricației, re
zultatele înregistrate pe linia reali
zării unor produse de complexitate 
ridicată și calitate superioară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat, împreună cu cadrele de 
conducere prezente, principalele as
pecte ale îndeplinirii sarcinilor de 
producție, stadiul înfăptuirii măsuri
lor stabilite privind modernizarea 
continuă a întreprinderii, îmbunătă
țirea calității produselor, ridicarea 
eficientei economice. Secretarul ge
neral al partidului nostru a cerut să 
se adincească procesul de speciali
zare în fabricarea reductoarelor, să 
se reorganizeze producția de utilaje 
tehnologice pe baza profilării pe sec
ții și linii specializate. Totodată, a 
indicat să se ia măsuri pentru 
ganizarea si sistematizarea pe 
a fabricii de utilaj tehnologic.

reor- 
sectii 
pen-

Sint prezentate citeva din realizările reprezentative ale întreprinderii

tru dezvoltarea fabricației de com- 
presoare, pentru o mai bună specia
lizare a secțiilor pe diverse profile, 
cerind să se adopte tehnologiile cele 
mai moderne pe întregul flux de 
producție.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
împreună cu persoanele oficiale ro
mâne și coreene, au vizitat cantina 
și clubul întreprinderii, care pun in 
evidentă grija pentru continua îm
bunătățire a condițiilor de lucru și 
de viață ale oamenilor muncii din 
această mare întreprindere indus
trială. Gazdele au informat că, pe 
lingă moderna cantină cu o capaci
tate de 3 000 de locuri, funcționează 
încă 8 microcantine pe lingă prin
cipalele secții de producție, precum 
și bufete ce asigură aprovizionarea 
muncitorilor cu o mare' varietate de 
semipreoarate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen s-au întilnit, în conti
nuare. cu membrii consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii. Expri- 

mînd în numele colectivului bucuria 
deosebită de a primi pe înaltii 
oaspeți, adresind cele mai calde 
mulțumiri pentru vizită, președintele 
consiliului, Dumitru Badea, a arătat 
că aceasta reprezintă un fericit pri
lej pentru a evoca prietenia si 
colaborarea româno-coreeană, la a 
cărei dezvoltare continuă își aduc 
contribuția hotărîtoare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen.

Au fost prezentate, în acest cadru, 
aspecte esențiale ale organizării pro
ducției, preocupările actuale si de 
perspectivă ale colectivului muncito
resc de aici, subliniindu-se c,ă în
treaga activitate a întreprinderii se 
desfășoară pe baza orientărilor și 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului nostru, care parti
cipă la adunări generale ale oame
nilor muncii, se intîlneste în mod 
frecvent în cadrul vizitelor de lucru 
cu făuritorii de bunuri materiale din 
această mare unitate' industrială a 
României socialiste.

Vizita a prilejuit cunoașterea unor 
realizări de seamă ale industriei 
noastre constructoare de mașini, 
care, in ultimele două decenii, a cu
noscut p puternică dezvoltare, fiind 
în măsură să asigure satisfacerea ce
rințelor economiei naționale și, în 
același timp, să livreze la export o 
gamă, tot mai variată de produse de 
înaltă competitivitate.

Tovarășul Kim Ir Sen a semnat în 
Cartea .de onoare a întreprinderii, 
unde a scris următoarele : „Industria 
constructoare de mașini este inima 
economiei naționale. Doresc noi și 
mari .succese economiei naționale a 
României, sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu".

Vizita s-a încheiat intr-o atmosferă 
vibrantă. Oamenii muncii prezenți au 
aplaudat, și ovaționat cu însuflețire 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, au scandat 
lozinci în cinstea prieteniei trainice 
dintre partidele - și țările noastre, 
dintre poporul român și poporul 
coreean.

Republicii Socialiste România și pre
mierul Consiliului Administrativ al 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, Ilio 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. a! ' 
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant 

.al ..Qomițgțului ..politic Executiva-a 
_____  ____ .... ____ .....___  ..„secrg.țar al* :C.C, ăl P.C.R., Constantin. A, 

f’tiîpperarea. ..economică dintre „.cele 1 Iftode, ., .ambasadorul:.., Românieir.-,fe..iț 
s.ffiJuă JărRffA :f6Șt< subliniată notă1-";' Phenjanj alte.• persoațțe oficiale,.

11 Au,’iuai-:'S>arie'tav^rășii Li C.tonSM 
Ok, membru . al Biroului .Politic al..?;,, 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, Jăn 
Hiăng 'Muk, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Kon Gin The, 
membru supleant ăl Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepremler al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, Zo 
lang Guk, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

al Parti- 
premierul 
al R.P.D.

Miercuri s-au încheiat la Bucu
rești convorbirile între tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-miniștru al Guver
nului Republicii Socialiste România,- 
și tovarășul Kang Săng San, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
dului Muncii din Coreea, 
Consiliului Administrativ 
Coreene.

Șefii celor două guverne 
primat satisfacția pentru rezultatele 
rodnice ale convorbirilor purtate în 
.aceste ..zile la București, apreciind că 

’ acestea' ridică la un nivel superior 
economică dintre ...cele

și-au ex

-i'Tîrea Guvernului Republicii SotăatlS»’1^''-’1 
te* ’ România și ^Consiliului Adminis- 1 
trativ al R.P.D. Coreene de a asigura 
toate condițiile pentru. transpunerea 
in viată a . celor convenite, în inte
resul reciproc al celor două țări și 
popoare, al dezvoltării continue a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România și 
R.P.D. Coreeană.

în încheiere, tovarășii Constantin 
Dăscălescu și Kang Săng San au 
semnat Protocolul convorbirilor din
tre primul ministru al Guvernului

Premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene 
a vizitat întreprinderea „1 Mai“ Ploiești

Miercuri dimineața, tovarășul 
Kang Săng San, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, și 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, au vizitat întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, cunoscută și 
apreciată prin produsele sale, pe 
multe meridiane ale globului.

Au participat tovarășul Li Giong 
Ok, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, alți 
membri ai delegației.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Ion Vilsan, prim-vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean Prahova, de 
Stelian Teodorescu, ■ adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, de reprezentanți ai Centralei 
de utilaj petrolier și minier, ai con
siliului oamenilor muncii din această 
mare unitate a industriei noastre.

Oaspeților le-au fost prezentate de 
către Dumitru Gheoca, .directorul în
treprinderii, profilul și etapele de 

dezvoltare ale unității, care produce 
instalații ce pot fora la adincimi cu
prinse intre 2 000 și 10 000 metri, di
ferite utilaje de înaltă complexitate 
pentru exploatările miniere, pentru 
forajul marin, multe fiind exportate 
in peste 30 de țări ale lumii. Oaspe
ții au parcurs secțiile principale, 
unde au luat cunoștință de organi
zarea producției si a muncii, dotarea 
tehnică a unității, rezultatele obți
nute pe linia modernizării și diver
sificării continue a producției, preo
cupările pentru ridicarea permanentă 
a calității acesteia, de condițiile în 
care muncesc lucrătorii uzinei. Pre
mierul Consiliului Administrativ aî 
R.P.D. Coreene a luat cunoștință, 
apoi, in cadrul unei expoziții, de 
cele mai noi realizări ale colectivului 
muncitoresc de aici, de performan
țele instalațiilor de foraj. Tovarășul 
Kang Săng Sân a adresat cuvinte 
de apreciere la adresa activității de 
creație tehnică a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor ploieșteni în 
domeniul producției de instalații pe
troliere și miniere de mare comple
xitate, cu performante ridicate, com
petitive pe plan mondial.

RAPORT MUNCITORESC
TELEORMAN : 

Au îndeplinit planul 
semestrial la export

Oamenii muncii din tinăra și 
moderna industrie a orașului Ro
șiori de Vede întîmpină marile e- 
venimente politice ale anului — a 
■10-a aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XIII-lea al parti
dului — eu importante fapte de 
muncă. Ei raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului la 
export pe primul semestru al anu
lui. La acest succes deosebit o con
tribuție însemnată și-au adus co
lectivele de muncă de la întreprin
derea mecanică de material rulant 
și Fabrica de prelucrări mecanice 
și confecții metalicei Ca urmare a 
acestui succes, pînă la sfirșitul a- 
cestei luni vor fi livrate, suplimen
tar. partenerilor externi produse 
in valoare de peste 30 milioane lei. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scîn
teii").

SATU MARE : Tehnologii 
noi, de înaltă eficiență
Preocupat de creșterea mai ac

centuată a eficienței economice, 
colectivul întreprinderii de sticlărie 
„Victoria muncii" din Poiana Co
drului, județul Satu Mare, a asimi
lat o seamă de tehnologii noi, mo
derne. care asigură sporirea cu cir
ca 20 la sută a productivității mun
cii și posibilitatea aplicării unor 
procedee originale valoroase de 
prelucrare și finisare a sticlei. Ast
fel, pentru prima oară în țară aici 
se aplică tehnologia de fabricare a 
paharelor decorate la cald cu spi
rală din sticlă colorată, tehnologia 
de fabricare a paharelor cu bulă de 
aer în picior și tehnologia de exe
cutare a platourilor rotunde, fără 
margini, tehnologii care asigură nu 
numai o înaltă productivitate, ci și 
realizarea unor produse competitive 
pe piața mondială. (Octav Gru- 
meza, corespondentul „Scânteii").

ÎN MAREA
CONSTANȚA : Un nou 

tip de combină 
pentru recoltat porumb
La întreprinderea mecanică de 

utilaj-Medgidia a intrat în fabrica
ție de serie un nou tip de combină 
de recoltat porumb pe 3 rînduri, 
care se realizează în premieră pe 
țară după un proiect elaborat de 
Institutul de cercetări și inginerie 
tehnologică pentru mașini agricole 
București, la indicația secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Noul tip de 
combină este destinat recoltării 
porumbului în știuleți nedepănușați 
pe terenurile din zonele de deal. 
Aceasta asigură, concomitent cu to- 
carea cocenilor pentru a fi folosiți 
ca furaj, și eliberarea completă a 
terenului. în acest scop combina 
este dotată cu două remorci. Greu
tatea redusă, cu 1 000 de. kilograme 
a noii combine, față de tipul pre
cedent permite tractarea ei, împre
ună cu cele două remorci, de către

ÎNTRECERE
un tractor de 80—100 CP în condi
țiile realizării unei productivități 
de 10 hectare pe zi. Colectivul în
treprinderii din Medgidia a luat 
măsuri, creînd toate condițiile ca 
primele 600 de combine de acest 
tip să intre in dotarea unităților 
agricole în cursul trimestrului III 
din acest an, pentru a fi folosite in 
viitoarea campanie de recoltat din 
toamnă. (George Mihăescu, cores
pondentul „Scînteii").

HUNEDOARA: 
însemnate sporuri 
de producție fizică

Răspunzînd prin noi fapte de 
muncă comandamentelor majore ce 
Ie revin în asigurarea industriilor 
de vîrf cu metal de înaltă calitate, 
siderurgiștii hunedoreni raportează 
succese deosebite in producție. Prin 
organizarea superioară a muncii în 
toate schimburile, exploatarea ra
țională, la întreaga capacitate, a 

utilajelor și instalațiilor siderurgice 
șl folosirea deplină a timpufui de 
lucru, siderurgiștii hunedoreni au 
produs, suplimentar, de la începu
tul anului 7 800 tone cocs metalur
gic, 23 500 tone fontă, 10 100 tone 
oțel, 14 200 tone laminate finite. în
semnate cantități de produse chi
mice și siderurgice. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scînteii").

CARAȘ-SEVERIN : 
Economii de energie 

electrică
Acționînd pentru utilizarea rațio

nală, eficientă a resurselor energe
tice, oamenii muncii din. județul 
Caraș-Severin au economisit de la 
începutul anului pînă în prezent 
6 648 000 kWh energie electrică. 
Cele mai bune realizări în această 
privință le-au obținut siderurgiștii 
din Oțelu Roșu și cei din Reșița, 
minerii de la întreprinderea mi
nieră Moldova Nouă și cei din Me- 
hadia, constructorii de mașini din 
Caransebeș, Reșița și Bocșa. (Nico
lae Cătană, corespondentul „Scîn
teii").

TULCEA : Acțiuni 
susținute pentru 

recuperarea 
și valorificarea 

resurselor refolosibile
Pe platforma Combinatului me

talurgic din Tulcea a intrat în 
funcțiune prima instalație de recu
perare a zgurei de feroaliaje cu o 
capacitate de 50 000 tone pe an, iar 
o instalație similară cu o capacita
te de 3 ori mai mare se află in 
stadiul final de execuție. Astfel, 
zgura recuperată sortată și conca- 
sată se introduce în procesul teh
nologic de producere a feroaliaje
lor. diminuind în felul acesta con
sumul de minereu de mangan, care 
se importă. De remarcat că pe a- 
ceastă platformă industrială se află 
în diferite stadii de execuție și alte 
instalații care urmează să pună în 
valoare resursele recuperabile 
existente în cantități mari la uzi
na de feroaliaje. Este vorba de 
instalațiile ce vor recupera anual 
30 000 tone de praf de bioxid de 

siliciu și aproximativ 15 000 tone 
praf cu conținut de mangan. care 
vor înlocui de asemenea materiile 
prime aduse din import. (Ncculai 
Amihulesei, corespondentul „Scîn
teii").

BRĂILA : Apartamente 
peste prevederi

Oamenii muncii de la întreprin
derea antrepriză pentru construc- 
ții-montaj Brăila desfășoară o sus
ținută activitate pentru darea în 
folosință a unui număr cit mai 
mare de apartamente. Concentrîn- 
du-și eforturile pe principalele 
șantiere de locuințe, constructorii 
brăileni au reușit să predea la 
cheie, de la începutul acestui an, 
653 apartamente, cu 120 mai mult 
față de prevederile de plan. în pre
zent, activitatea constructorilor se 
desfășoară cu deosebită intensitate 
în cartierul muncitoresc „Progre
sul" și cartierul „Obor", precum și 
în zona marilor artere de circulație 
Călărași și Dorobanți din Brăila. 
(Corneliu Ifrim, corespondentul 
„Scînteii").
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REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe cinci luni ale anului
Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute in în

trecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni 
ai muncii din întreprinderi industriale, unități de con
strucții, transporturi, din domeniul circulației mărfuri
lor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza reali
zării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii mai*)  pe pri
mele locuri se situează : . ‘

european de fotbal

Echipele Spaniei și Portugaliei 
— calificate in semifinale

PARIS 20 (Agerpres). — Pe „Stade 
de la Beaujoire" din Nantes, intr-un 
meci contînd pentru grupa a Il-a a 
turneului final al campionatului eu
ropean de fotbal, echipa Portugaliei 
a inlreciit..OT sepr;ul 4ei 1--0 (0—0) 
formația României si s-a calificat in 
semifinalele I competiției. Unicul gol 
al meciului a fost înscris de Nene, 
în minutul 79.

Da Paris, pe stadionul „Parc des 
Princes", echipa Spaniei a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația R.F. 
Germania, deținătoarea trofeului, 
prin golul marcat in ultimul minut 
de joc de Maceda. în urma acestui 
rezultat, fotbaliștii spanioli, care 
s-au clasat pe primul loc în grupa 
a Il-a a turneului final al campio
natului european, au obținut califi
carea in semifinale.

POLO. Competiția internațională 
de polo pe apă „Cupa Tungsram" s-a 
încheiat Ia Budapesta cu victoria se
lecționatei U.R.S.S. — 14 puncte, ur
mată în clasamentul final de echi
pele S.U.A. — 12 puncte, R. F. Ger
mania — 8 puncte. Ungariei — 8 
puncte.

în ultima 2i a turneului s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Un
garia — Iugoslavia 7—6 (2—2. 1—1,
1— 1, 3—2) ; U.R.S.S. — Italia 12—10 
(2—3, 4-3, 3—2, 3-2) ; Cuba — Olan
da 12—9 (2—2, 4—2, 1—0, 5—5) ; 
S.U.A. — R. F. Germania 9—6 (3—1,
2- 2, 0-2, 4-1).

ATLETISM. în concursul de atle
tism de la Los Angeles, Earl Jones a 
cîștigat proba de 800 m cu l’43”74/100, 
rezultat ce constituie un nou record 
al S.U.A. în cursa de 110 m garduri, 
Greg Forster a fost înregistrat în 
13”21/100, iar proba feminină de 800 m 
a rgven.it Iui Kim Gallagher cu 
timpul de 1’58”50/100.

în preliminariile probei masculine 
de 200 m, cunoscutul sprinter Cari 
Lewis a stabilit cea mai bună per
formantă mondială a sezonului cu 
timpul de 19”84/100.^ (Recordul mon
dial aparține Italianului Pletro Men- 
nea cu 19”72/100).

AUTOMOBILISM. începlnd de 
miine, la Sibiu si în împrejurimi, se 
va desfășura „Raliul Dunării — Da
cia", cea mai mare competiție auto
mobilistică internațională găzduită 
anual de țara noastră, etapă în cam
pionatul european, ca și in întrecerea 
piloților din țările socialiste pentru 
„Cupa Păcii și Prieteniei". Pe lista 
de concurs figurează echipaje din 
mai multe țări europene, inclusiv, fi
rește, cele mal bune echipaje româ
nești.'

Traseul competiției măsoară 860 km 
(cu 32 probe speciale, ce vor totaliza 
350 km). Primul echipaj va lua star
tul vineri, ora 17,01, din fața hotelului 
„Bulevard". Sosirea primului echipaj 
— sîmbăță, ora 15,40, in același loc.

Cu prilejul acestui eveniment spor
tiv, tot la Sibiu se dispută — in ca
drul competiției naționale ..Dacia- 
da“ — finala pe țară a concursului 
automobilelor de epocă.

• Scopul șl mijloacele : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13.30; • 15.45: 
18; 20. FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Competiția: GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) - 21, VIITORUL (11 48 03) 
— 17.30; 19,45.
• Secretul lui Bachus : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20.
• întoarcerea Vlașinllor : LIRA
(31 71 71) — 15,30; 18,15: 20,30, TOMIS

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII 

MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră 

Certe/, județul Hunedoara, cu 
1 190,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,8 la sută Ia pro
ducția fizică, 10,7 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
55.8 la sută la volumul de pregătiri 
miniere ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă, 
productivitatea muncii și la volu
mul de deschideri miniere ; consu
murile de materiale de bază au fost 
mai, mici decît cele normate cu 5,3 
la sută, iar cel de energie electrică 
și combustibili cu 8,4 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Ilba, județul Maramureș, cu 1 059,5 
puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Băiuț, județul Maramureș, cu 
1 056,2 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 
PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea, cu 212,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, 10,8 la sută la 
graficul de putere la dispoziția sis
temului energetic național ; unita- 

Itea s-a încadrat In prevederile de 
plan privind productivitatea mun
cii ; consumurile de combustibil 
convențional pentru producerea 
energiei electrice și termice și cel 
pentru consumul propriu tehnolo
gic au fost mai mici decît cele 
normate.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR

81 EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 681,9 puncte.

I Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,8 la sută la 

I volumul fizic la forajul cu sondeze,
2,8 la sută la volumul lucrărilor 
geologice, 11,4 la sută la volumul 
producției normate pe o persoană,

6,8 la sută la volumul fizic Ia lu
crările- miniere ; consumurile de 
energie electrică și combustibili au 
formal mici decît-cele normate cu
6,8 la sută, iar cheltuielile 'la 1 000 
lei lucrări geol&gîte ati fost, de 
asemehea, mai mici decît cele pla
nificate cu 0,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ar
geș, cu 591,8 puncte.

Locul III: întreprinderea de pros- 
I pecțiuni și explorări geologice Har- 
I ghlta, cu 566,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul î : Uzina „Cablul româ

nesc" Ploiești, cu 635,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

Ifost depășiți cu : 10,8 la sută la
producția netă, 8,6 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,

5,9 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mal mici decit 
cele normate cu 0,5 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibil 
cu 16,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de țevi 
•udate Zimnicea, județul Teleor
man. cu 613,8 puncte.

Locul III : Uzina de țevi sudate 
i București, cu 473,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecani

că Brașov, cu 497 pupete.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3 la sută la pro- 
' ducția fizică. 11,3 la sută la bene

ficii ; depășiri de plan au mai fost 
‘ obțintîte la export șl la producția- 

rnarfă vîndută și încasată ; unitatea 
•-a încadrat în prevederile de plan 
privind productivitatea muncii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 4,3 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 15,7 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că fină Sinaia, cu 460,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de su
pape și bolțuri Topoloveni, cu 450,8 
puncte.

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

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE 
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Conect" 

București, cu 687,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția fizică, 8,3 la sută la produc
ția netă, 6 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 2,8 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mal fost obținu
te la export și la beneficii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 2,4 la sută, iar cele 
materiale cu 2,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de apa
rate electrice de măsurat Timișoara, 
cu 631,2 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București, cu 561,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de me

dicamente București, cu 545,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro
ducția fizică, 1,9 la sută la produc
ția netă_, 2,8 la sută la producția- 
marfă Vîndută și încasată ; depășiri

de plan au mai fost obținute la ex
port, productivitatea muncii și la 
beneficii; consumurile de energie 
electrică și combustibili au fost mai 
mici decît cele normate cu 15 la 
sută.

Locul II : întreprinderea chimică' 
Craiova, cu 474,5 puncte. ■: .....

Locul III : întreprinderea de 
antibiotice Iași, cu 322,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Hellade" 
București, cu 910 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,2 la sută la 
producția fizică. 10.4 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
7,5 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, export 
și la beneficii ; consumurile de 
materii prime si materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 2,9 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 2.1 la sută.

Locul II : Combinatul de prelu
crare a lemnului Oradea, cu 141,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locui I 1 întreprinderea de con

fecții Focșani, cu 665,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 12,4 la sută la
producția fizică. 11,3 la sută la pro
ducția netă. 2.3 la sută la producr 
tivitatea muncii ; 26.9 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile de materii prime 
si materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 4.7 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 3,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții „Steaua roșie" Sibiu, cu 596,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Tulcea. cu 577,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI. 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele, 

încălțăminte și marochinărie .,13 
Decembrie" Sibiu, cu 983,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
foșt depășiți cu ; 10,2 la sută la 
producția netă. 3,2 la sută la pro
ducția fizică. 12,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
2,8 la sută la productivitatea mun
cii, 5,7 la sută la beneficii ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la export si la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; consumurile de 
materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibili au fost mai 
mici decît cele normate cu 1,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte ..Progresul" București, 
cu 911,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piele si Încălțăminte „Pionierul" 
București, cu 796,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Bod. județul Brașov, cu 1 209,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 44 la sută îă pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 34,8 la sută la' producția 
fizică ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la. producția-marfă vindu
tă și încasată si la beneficii ; chel
tuielile totale Ia 1 000 lei produc- 
tie-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 1.2 la sută. Iar 
cele materiale cu 1.7 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov, cu 653,3 
puncte.

LocuL III ; întreprinderea de ulei 
„Unirea" Iași, cu 479 puncte.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

— ALTE MINISTERE
Locui I : întreprinderea antrepri

ză construcții-montaj „Delta Dună
rii" Tulcea, cu 795 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 43,9 la sută la 
producția netă în construcții-mon*  
taj. 5,1 la sută la producția de con- 
structii-montaj terminată I depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
productivitatea muncii și la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție de construcții-montaj au 
fost mai mici decît cele planifica
te cu 3,3 la sută, iar cele mate
riale cu 19,6 la sută ; consumurile 
au fost mai mici decît cele norma
te la ciment, metal, la combustibili 
și carburanți.

Locul II : Trustul de antrepriză 
generală de construcții-montaj și 
reparații Brașov, cu 785,4 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză de sețnnalizărt șl automati
zări feroviare București, cil 721,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE

fost depășiți cd : 
producția netă. 23 
ductivitatea munci: 
volumul activității

Locul IT’ întreprinderea de ex
ploatare portuară 
678,2? „„.y,,.,

- Principalii ■„indicatori de -wW? 
fost depășiți cd : 21,1 la sută la 

la sută la pro- 
. 4,9 la sută la 
exprimat prin

indicatorul specific. 12,5 la sută la 
utilizarea miiloacelor de transport ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la productivitatea muncii si 
la beneficii ; consumul de energie 
electrică, combustibili si carburanți 
a fost mai mic decit cel normat 
cu 2,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de avia
ție utilitară București, eu 324,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU RIDICATA
Locui I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Brăila, cu 244 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,6 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata și la 
volumul livrărilor de mărfuri pe 
un lucrător ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; ni
velul fondului de retribuție la 1 000 
lei livrări a fost mai scăzut decit 
cel planificat cu 6,3 la sută, iar 
cheltuielile de circulație cu 2 la 
sută : viteza de circulație a mărfu
rilor a fost mai mare decit cea 
planificată.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile încălțăminte Cluj-Napoca, 
cu 242,5 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chimice București, cu 154,2 
puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Boto
șani, cu 625,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la 
producția netă, 5 la sută la pro- 
ducția-marfă și prestările de ser
vicii în unități fizice ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pres
tări de servicii pentru populație si 
beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei productie-marfă si prestări 
de servicii au fost mai mici decit 
cele planificate, iar consumul de 
energie electrică a fost mai mic 
decît cel normat cu 0,5 la sută.

Locui II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Si
biu. cu 560 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vil- 
cea. cu 512,4 puncte.

(Agerpres)
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FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI,

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SClNTEII"
■ Colectivul Combinatului petro

chimic din Pitești raportează înde
plinirea, înainte de termen, a sar
cinilor la export pe primul semestru 
al anului. Pină acum au fost livra
te suplimentar partenerilor externi 
produse în valoare de 100 milioa
ne lei. Tot in avans a îndeplinit 
planul la export in prima jumătate 
a anului și colectivul Combinatului 
de articole tehnice din cauciuc din 
Pitești. Succesul celor două mari 
unități argeșene se datorește cali
tății deosebite a produselor și li
vrării lor prompte către benefi
ciari.

■ Aplicarea unui amplu pro
gram de masuri organizatorice și 
tehnice de natură să asigure fo
losirea cu randamente superioare 
o complexelor meconizote din aba
taje și a combinelor de înaintare 
se reflectă la întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, in realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan. Astfel, 
inreglstrînd o productivitate a mun
cii sporită pe post și punind în 
funcțiune noi abataje, minerii bi- 
horeni au extras, peste prevederi, 
de la începutul anului, circa 28 000 
tone lignit net sortat, cele mai 
bune rezultate obținîndu-le colec
tivele de muncă din sectoarele 
Suplac și Cuzap II.

■ Colectivele de muncă din în
treprinderile economice și institu
țiile județului lași, precum și con
sumatorii casnici înregistrează im
portante economii la energia elec
trică. De la începutul anului și 
pină în prezent s-au economisit 
peste 28 milioane kWh energie e- 
lectrică. O cantitate cu care în
treaga industrie ieșeană poate 
funcționa in condiții normale timp 
de o săptămînă. Cu cele mai mari 
economii se înscriu combinatele de 
fibre sintetice și de utilaj greu, 
precum și întreprinderea mecanică 
„Nicolina* 1 2 *', întreprinderea de ma
teriale de construcții și cea de pre
lucrare a maselor plastice din lași.

■ La întreprinderea mecanică 
Mirșa, unitate fruntașă a construc
ției noastre de mașini, a fost reali
zat un nou tip de remorcă agricolă 
de 5 tone. Principalele sale carac
teristici : greutate proprie redusă, 
ceea ce ii conferă o mai mare arie 
de acțiune ; platformă basculantă ; 
un volum mai mare de încărcare.

■ De. la începutul anului și pină 
în prezent, oamenii muncii de la 
întreprinderea metalurgică Beclean 
au .sporit., substantial producți,a-

, marfa, Industrialei. In același, timp, 
'. 'Hi și-aii ăndrdt^'xemplar toate con

tractele privind livrările la export.

în jurul orei 9,30 — Transmi
siune directă : ceremonia plecă
rii delegației de partid și de 
stat a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
ai Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene.

15,00 Telex
15,05 Civica \
15,25 Studioul tineretului
16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal • Sub semnul anului 

jubiliar
20.20 Actualitatea in economie
20,35 Mîndrâ zi a libertății. Cîntece pa

triotice
30,50 Lumea contemporană șl con

fruntările de idei. Drepturile omu
lui pe taraba nedreptăților so
ciale

31,10 Filme inspirate din lupta P.C.R. 
„Clipa" (color). Ecranizare a ro
manului cu același titlu de Dinu 
Sâraru. Regia : Gheorghe Vitani- 
dis. Partea a Il-a

21,55 Revista literar-artlsticâ TV. Poe
zia și pacea (I)

22,16 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 21 iunie, ora 21 — 24 iu
nie, ora 21. în țară : Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi schimbător. Pe 
alocuri vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice. Frecvența lor va fi 
mai mare în zonele de deal și de mun
te și se vor produce îndeosebi în a 
doua parte a Intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale, în estul țării și zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar 
cele maxime între 21 și 31 de grade, 
în București : Vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii, mai ales în a doua parte a Inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila zintre 13 și 16 grade, iar cele 
maxime între 26 și 29 de grade. (Din 
partea Institutului de meteorologie și 
hidrologie).

■ în perioada care a trecut din 
acest an, colectivul Unității forestie
re de exploatare și transport din Co- 
vasna a realizat, peste prevederile 
planului, 2 000 metri cubi cherestea 
de rășinoase și peste 1 000 metri 
cubi de elemente prefabricate pen
tru industria mobilieră. Rezultatele 
bune au fost obținute prin mai 
buna organizare a muncii, prin 
controlul riguros al calității și în
treținerea exemplară a mașinilor și 
utilajelor din dotare.

B Colectivele de cadre didacti
ce și studenții Universității din Cluj- 
Napoca desfășoară o suținută acti
vitate de cercetare. Pentru acest 
an, programele facultăților cuprind 
287 teme de cercetare, valoarea 
contractelor încheiate cu diferite

CARNET
COTIDIAN

unități din țară însumînd peste 20 
milioane lei.

B Pe bulevardul Karl Marx din 
Brăila a fost organizată o alee de
dicată fruntașilor in întrecerea so
cialistă din unitățile economice ale 
municipiului. Sint expuse fotografii 
ale muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor care au obținut rezultatele 
cele mai bune în activitatea lor.

B Zestrea comercială a munici
piului Slobozia s-a îmbogățit cu 
noi spații menite să contribuie la 
mai buna aprovizionare a cetățe
nilor, Io creșterea volumului de des
facere a mărfurilor. A intrat în cir
cuitul comercial magazinul BIG 
„Central'1 cu unități pentru desfa
cerea unei game largi de produse 
industriale și alimentare.

B Desfășurind larg întrecerea so
cialistă în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a Congresului al 
Xlll-lea al partidului, colectivul 
Trustului de antrepriză generală de 
construcții-montaj Constanța a dat 
in folosință, de la începutul anului 
și pină în prezent, 1 896 aparta
mente, cu 586 mai mult față de 
prevederile planului pe primul se
mestru. Succesul are la bază te
meinica organizare a muncii pe 
toate șantierele, aplicarea acordu
lui \glp.bgLjjtin preluarea lucrărilor 
în antrepriza, utilizarea mai efici
entă :aJlftftji'cȘdcelor materiale șj.^'.g' 
forței de muncă in cadrul brigăzi

UNITĂȚI TURISTICE IN JUDEȚUL 

VILCEA
Renumit prin frumusețile naturii 

și monumentele sale de artă și ar
hitectură, județul Vilcea constituie o 
atracție nentru multi turiști. în 
aceste locuri pitorești, cîteva atră
gătoare unități turistice oferă con
diții de masă si cazare in orice 
anotimp. Astfel, pe malul Topo- 
logului. la 17 kilometri de Rm. Vil
cea. in apropierea șoselei ce duce 
spre Pitești, se află unitatea turis
tică „Topologul". care dispune de 
restaurant, bar de zi. braserie si

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Autoturisme „Dacia 1300" Ia 

ambele faze ale tragerii ; ex
cursii în U.R.S.S. ; ciștiguri in 
numerar — se pot obține parti- 
cipind la noua tragere excepțio
nală PRONOEXPRES de .dumi
nică, 24 Iunie 1984. Se vor ex
trage 42 de numere, grupate in 

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES A EXCURSIILOR
DIN 20 IUNIE 1984

FAZA I : FAZA A II-A :
Extragerea I : 32 6 25 38 2 13 Extragerea a IlI-a : 25 23 26
Extragerea a Il-a : 1 34 17 28 14 15 Fond de ciștiguri : 871 574 lei.

lor complexe, creșterea gradului de 
mecanizare și industrializare a lu
crărilor de construcții.

K La întreprinderea de construc
ții nave și utilaj tehnologic Tulcea 
a fost pusă in funcțiune o nouă 
instalație pentru sudură. Prin rea
lizarea acestei instalații cu forțe 
proprii, productivitatea muncii la 
operațiunile de sudură se dublează, 
reducindu-se astfel timpul de exe
cuție a navelor.

B La Strunga, localitate balneo
climaterică din județul lași, a fost 
realizată și conectată la rețeaua 
sistemului energetic național o mi- 
crohidrocentrală cu o putere insta
lată de 360 kilowați.

B F.L.P. - 1 000 este denumirea 
noului tip de mașină de înaltă 
tehnicitate realizată in aceste zile 
la întreprinderea de mașini-unelte 
din Bacău și destinată prelucrării 
unor subansamble ale instalațiilor 
de cocsare din industria siderur
gică. Ea are o productivitate de 
două-trei ori mai mare decît ma
șinile similare folosite pină acum. 
F.L.P. - 1 000 este al 16-lea tip de 
mașină de prelucrat metale asimi
lat in producție de colectivul în
treprinderii băcăuane în acest an.

B Au fost puse la dispoziția ce
tățenilor din județul Dolj, de la 
începutul anului și pină în prezent, 
peste 1 000 de apartamente con
struite îndeosebi la Craiova, Ca
lafat și Băilești. Cu acestea, nu
mărul ^familiilor care s-au mutat în 
apartamente confortabile în acest 
cincinal a ajuns la 14 000,

B La întreprinderea de apara- 
taje și accesorii din municipiul 
Alexandria au fost asimilate în 
fabricație noi produse. Printre aces
tea se numără panouri solare, ae- 
roterme pentru nave maritime și 
centrale electrice. Ponderea produ
selor noi și modernizate se ridică 
în acest an la peste 60 la sută.

B întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Maramureș 
și-a fixat ca obiective prioritare va
lorificarea superioară a masei lem
noase exploatate șl îndeplinirea 
ritmică a planului de producție in 
fiecare sector. De la începutul anu
lui și pină in prezent, forestierii 
maramureșeni au ridicat la 20 000 
metri cubi bușteni depășirile de 
plan ia producția fizică.

H în cartierul Aurel Vlaicu din 
Arad s-a dai I’n 'folosința,' cu clteva 
luni înainte de termen, o nouă și 
modernă piață agroalimentară.

camere de cazare cu cite două pa
turi. Un loc plăcut de odihnă, ih- 
tr-un peisai montan de o rară fru
musețe. este și hanul „Horezu" 
din localitatea cu același nume, de 
unde.se pot face numeroase ex
cursii in împrejurimi. De aseme
nea. în orașul Drăgășani. hotelul 
„Rusidava" este o gazdă ospita
lieră, care dispune de 64 camere 
de cazare.

în fotografic : hanul turistic 
„Topologul". din județul Vilcea 

două faze si șase extrageri, cu 
șanse sporite de ciștig partiei- 
pantilor. Ciștigurile se acordă 
pe 13 categorii, putindu-se cîș- 
tiga și cu 3 numere din 6 sau 
8 extrase. Biletele de 25 de lei 
varianta au drept de participa
re la toate cele 6 extrageri.

Sosirea unei delegații 
parlamentare din Islanda
Miercuri după-amlază a sosit in 

Capitală o delegație parlamentară 
din Islanda, condusă de Thorvaldur 
Gardar Kristjansson, președintele 
parlamentului, care, la invitația Ma
rii Adunări Naționale, întreprinde o 
vizită in țara noastră. Din delegație 
fac parte Ingvar Gislason, pre
ședintele Camerei Inferioare a parla
mentului, Salome Thorkelsdottir, 
președintele Camerei Superioare a 
parlamentului, Svavar Gestsson și 
Magnus Magnusson, deputați.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
parlamentarii islandezi au fost salu
tați de Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, de depu- 
tați.

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația Mișcării Patriotice de 

Renaștere Națională din Polonia, 
condusă de Marian Orzechowski, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, secretar general al 
Consiliului Național al Mișcării Pa
triotice de Renaștere Națională, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, efectuează o vizită in 
țara noastră, s-a întîinit, miercuri, 
cu tovarășa Tamara Dobrin, membru 
al C.C. al P.C.R., președinte exe
cutiv al Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Cu acest prilej s-a pro
cedat la o informare reciprocă asu
pra preocupărilor actuale ale celor 
două organisme politice, exprimin- 
du-se hotărîrea reciprocă de a dez
volta și diversifica pe mai departe 
relațiile dintre ele.

A fost prezent Bohuslaw Stahura, 
ambasadorul Poloniei la București.

★
Miercuri, la Ministerul Afacerilor 

Externe a avut loc schimbul Instru
mentelor de ratificare a acordului 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Malayeziei 
privind promovarea și garantarea re
ciprocă a investițiilor, semnat la 
Kuala Lumpur la 26 noiembrie 1982.

Schimbul instrumentelor de ratifi
care a fost efectuat de către Traian 
Pop. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Shamsudin Abdullah, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al -Mala- 
yeziei in Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

Știri sportive
Turneul final al campionatului

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 15; Gaițele — 19,30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 19; (sala 
,,Ion Vasllescu") : Papa Dolar —
19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal simfonic — dirijor : Modest 
Clchirdan, solist : Ion Voicu — 19.
• Opera Română (13 18 57) ; Tosca 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoa

nei, 12 44 16) : Cabala bigoțllor — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia glndltoare — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idloata — 19,30.
• Teatrul Glulești (Sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețlan — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Vacanță 
cu... cintec — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) ; Șoricelul și păpușa — 10; 
Făt-Frumos din lacrimă — 17; (clu
bul T 4) : Dana și leul — 16.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 17,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Cîntați cu mine un cintec — 18,30. 

• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : „Atenție I... Estrada In emi
sie" — 19,30.

cinema

(21 49 46) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Zică ce vor zice 1 GRADINA LIRA 
(31 71 71) - 20.45.
• Acțiunea Zuzuc 1 DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15.30: 17,30; 19,30.
• Șapte băieți șl o ștrengărită : FE
RENTARI (80 49 85) — 15.30; 17,30;
19.30, PACEA (60 30 85) — 15,30; 17.30;
19.30.
• Prea cald pentru luna mai : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17.15: 19,30.
• Lișca : VIITORUL (11 48 03) —
13.30: 15.30.
• Balul de stmbătă seara : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Să mori rănit din dragoste de via
ță : PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 
20.
• A opta minune a lumii : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
1,8; 20.

• O sută de bucurii : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Omul care a închis orașul i GRI-
VITA (17 08 58) - 9: 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20. SALA MICA A PALA
TULUI - 17,15; 20.
• Tații șl bunicii: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17: 19.
• Damen tango : UNION (13 49 04)
— 9.30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Lovitură fulgerătoare : FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9; 11: 13; 15,30: 17,45; 
20. AURORA (35 04 66) - 9; 11.15;
13.30: 15,45; 18: 20. CULTURAL
(83 50 13) — S; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
• In așteptarea lui Filip : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17.15; 10.30.
• Balada lui Ivanhoe : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17.15: 19.30.
• Prețul vieții: CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.

• Adio Texas : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 21.15.
• Legenda călărețului singuratic 1
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15: 13,30:
15,45: 18: 20,15. BUCUREȘTI (15 61 54) 
— 9; 11 : 13.15: 15,30: 17,45; 20. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13.15; 15.30; 
17,45: 19.45, la grădină — 21, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11: 13,15; 15,30: 
17.45: 20.
• Yankeii: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,30; 14,15: 17; 19,45.
• Madame Sans-Gâne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30: 14.15; 
16; 18: 20.
• Cactus Jack : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
• Program de desene animate :
DOINA (16 35 38) — 0; 10,45,
• Zile de fior șl rîs : DOINA — 
12,30; 14,15; 16; 17,45; 19,30.

• vizita la domiciliu : excelsior 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Pierdut șl regăsit î MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• îmi «are țandăra : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Cuscrii: MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Par și impar : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
• Polițist sau delincvent t ARTA
(213186) — B; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
la grădină — 20.45; MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18: 20, CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
• Martorul știe mal mult : festi
val (15 63 84) — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

rgven.it
unde.se


Vizita oficială de prietenie a delegației 
coBdase de tmrăsel Nicolae

- iworiaî eveniment pentru 
dezvoltarea relațiilor romano-poione 

Aprecierile Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.

*
VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:

SĂ TRIUMFE RAȚIUNEA, SĂ PREVALEZE
INTERESELE PĂCII!

OLăNDA : Campanie împotriva instalării 
rachetelor „Cruise"

R. P. POLONA

Rezultatele alegerilor de deputați în organele locale de stat

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — în 
legătură cu desfășurarea și rezulta
tele vizitei oficiale de prietenie in 
Polonia a delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P. a apreciat 
că această vizită a constituit un 
eveniment important în relațiile bi
laterale româno-polone, fiind, tot
odată, un element esențial al întări
rii conlucrării pe arena internațio
nală a statelor socialiste.

Vizita delegației române — se re
levă — a contribuit Ia extinderea 
dialogului politic și întărirea cola
borării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, a dat noi impulsuri trecerii 
la o etapă superioară în dezvoltarea

multilaterală a relațiilor dintre cele 
două state. Acestui țel îi vor servi 
importantele hotărîri politice și eco
nomice cuprinse în documentele 
adoptate.

Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. a 
subliniat că vizita a confirmat con
cordanța de păreri și aprecieri ale 
celor două partide și state privind 
cauzele agravării situației internațio
nale actuale, a demonstrat hotărîrea 
României și Poloniei de a acționa în 
continuare pentru înfăptuirea politi
cii de pace a țărilor socialiste, de a 
traduce în viață, împreună cu cele
lalte state membre ale Tratatului 
de la Varșovia, inițiativele și propu
nerile cuprinse in documentele co
mune ale statelor participante la 
tratat.

Biroul Politic a recomandat tutu
ror organelor și instituțiilor guver
namentale interesate să realizeze cu 
consecvență măsurile convenite.

HAGA. Reprezentanții a 16 orga
nizații antirăzboinice din Olanda, 
reuniți în cadrul comitetului națio
nal „Nu .rachetelor Cruise !" au 
adoptat hotărîrea de a elabora o 
nouă strategie a luptei împotriva 
amplasării de rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul țării, pentru eliberarea 
Europei de toate armele nucleare. 
In ședința comitetului s-a subliniat 
că, în noile condiții, este mai ne
cesară ca oricînd unitatea de ac

țiune a întregii mișcări pentru pre- 
întîmpinarea războiului.

Hotărîrea comitetului este legată 
de încercările pe care le fac unele 
cercuri din Olanda de a slăbi miș
carea antirăzboinică prin scindarea 
unității ei, apreciază observatorii 
de la Haga, precum și de dorința 
de a face ca amînarea pînă în 
anul 1985 a adoptării unei decizii 
definitive privind amplasarea rache
telor să se transforme intr-o hotă- 
rîre finală de a respinge instalarea 
acestor arme în Olanda.

O CERINȚĂ IMPERIOASĂ A LUMII CONTEMPORANE:

Spațiul cosmic să fie folosit exclusiv

*
$

în scopuri pașnice
VIENA 20 (Agerpres). — Cea de-a 

27-a sesiune a Comitetului O.N.U. 
pentru utilizarea în scopuri pașnice 
a spațiului extraatmosferic și-a con
centrat lucrările asupra examinării 
tinor probleme de ordin politic, știin
țific și juridic privind activitatea sta
telor in spațiul cosmic. Participanții 
la discuții, în special cei din țări în 
curs de dezvoltare, au insistat asu
pra elaborării și realizării de acor
duri care să prevină cursa înarmări
lor în spațiul extraatmosferic, să asi
gure folosirea acestuia in cadrul unei 
largi cooperări, exclusiv în scopuri 
pașnice și în interesul tuturor sta
telor.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român a prezen
tat pe larg concepția țării noastre cu 
privire la imperativul prevenirii 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic 
Si a subliniat contribuția pe care 
comitetul trebuie să o aibă la defi
nirea unor elemente de ordin juridic 
din acest domeniu.

Referindu-se la contribuția comite
tului^ în general a O.N.U., la dezvol
tarea cooperării pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului extraat
mosferic, vorbitorul a arătat că o ast
fel de colaborare poate și trebuie ex
tinsă în avantajul tuturor țărilor, în 
special al celor in curs de dezvoltare. 
Mijloacele de teledetecție, a subliniat 
vorbitorul, vor trebui să ofere date 
și informații unui număr tot mai 
mare de țări pe care acestea să le 
folosească la elaborarea programelor 
lor în domeniile geologiei, agricultu
rii, hidrologiei, telecomunicațiilor, 
transporturilor etc.

în ceea ce privește aspectele juri
dice ale cooperării în folosirea spa
țiului, reprezentantul român a arătat 
că principiile și normele vor trebui 
să asigure accesul nelimitat al tutu
ror țărilor la informațiile obținute 
prin teledetecție, să garanteze drep
tul acestora de a folosi astfel de in
formații în activitatea științifică și 
economică proprie.

l..luări de poziție în favoarea unei noi ordini internaționale în domeniul informațiilor
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Inaugurînd lucrările Comi
tetului O.N.U. pentru informații, pre
ședintele acestui comitet, ambasa
dorul filipinez Luis Moreno-Salcedo, 
a denunțat dominația pe care o 
exercită mijloacele de informare în 
masă occidentale asupra circulației 
internaționale a informațiilor, pre
cum și faptul că acestea deformează 
preocupările și problemele țărilor în 
curs de dezvoltare.

Potrivit agenției U.P.I., vorbitorul 
a arătat că. datorită vastelor resur
se economice și tehnice de care dis
pun, „statele bogate dezvoltate domi

nă fluxul informațiilor și comunica
țiilor". „Țările în curs de dezvol
tare sînt preocupate de faptul că o 
nouă formă de dependență începe să 
prindă rădăcini rapid, în dezavan
tajul lor, în sistemul predominant 
asimetric de comunicații", a spus el, 
subliniind că țările în curs de dez
voltare se pronunță pentru o nouă 
ordine internațională în domeniul 
informațiilor. Ambasadorul filipinez 
a apreciat că presa occidentală nu 
relatează de o manieră echilibrată 
nici despre activitatea care se des
fășoară in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite.

„Femeile spun nu armelor nucleare". Sub această lozincă, în capitala 
Portugaliei s-a desfășurat recent o amplă demonstrație a femeilor, în 
cursul căreia participantele au cerut oprirea amplasării de rachete nu
cleare în Europa, stăvilirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective 

de dezarmare

Scrutinul general 
din Luxemburg

LUXEMBURG 20 (Agerpres). — 
Potrivit rezultatelor definitive ale 
alegerilor generale desfășurate dumi
nică în Luxemburg, Partidul Munci
toresc Socialist a realizat un impor
tant succes, spprindu.-și„cu...5Q,la. sută 
numărul reprezentanților in forul le
gislativ, de la 14 la 21, menționează 
agenția U.P.I.

Dintre cele două formațiuni poli
tice care alcătuiau coaliția guverna
mentală! Partidul Creștin-Social a 
pierdut două mandate, obținînd 25, 
iar Partidul Democratic a ciștigat 14 
locuri (față de 15 anterior).

Partidul Comunist își păstrează 
cele două locuri deținute, iar Parti
dul Ecologist — pentru prima dată 
— a obținut două mandate în parla
ment.

S.O.: Cereri de îngheța
re a arsenalelor atomice

WASHINGTON. Sub devizele „Să 
oprim cursa înarmărilor !“, „Să re
ducem bugetul militar !“, la Cleve
land s-a desfășurat o demonstrație 
a partizanilor păcii.

Participanții la această acțiune 
au parcurs străzile . centrale ale 
orașului, cerind, reducerea cheltu
ielilor militare și înghețarea arse
nalelor nucleare. în cadrul mitingu
lui care a urmat demonstrației, 
vorbitorii au adresat opiniei pu
blice chemarea de a participa mai 
intens la lupta împotriva înarmă
rilor.

JAPONIA: „NU" ancorării 
în porturile țării a navelor 

dotate cu rachete 
nucleare 1

TOKIO. „Să strîngem rindurile 
partizanilor păcii pentru a desfiin
ța bazele nucleare de pe intreg 
globul !“ — sub această deviză, la 
Yokosuka (Japonia), s-a desfășurat 
un miting de protest împotriva an
corării în porturile nipone a unor 
nave americane care ar putea fi 
dotate cu rachete nucleare. Vorbi
torii au exprimat hotărîrea parti
zanilor păcii niponi de a nu per
mite transformarea tării intr-un 
depozit de arme nucleare.

BERLINUL OCCIDENTAL: 
Inaugurarea unei 

„Săptămîni a păcii"
BERLINUL OCCIDENTAL. — La 

Universitatea din Berlinul occiden
tal a fost inaugurată „Săptămina 
păcii", in cadrul căreia sint progra
mate conferințe, expoziții, simpo
zioane, alte manifestări. Partici
panții — profesori și studenți, 
muncitori, funcționari, reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret, 
femei și religioase — vor dezbate 
probleme ale necesității intensifi
cării luptei pentru pace, împotriva 
pericolelor unui război nuclear.

**

i

I

)
I

i*

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Co
misia electorală de stat a R. P. Po
lone a dat publicității rezultatele ofi
ciale ale alegerilor de deputați în 
organele locale de stat desfășurate la 
17 iunie. în comunicat — relatează 
agenția P.A.P. — se arată că în con
siliile voievodale au fost aleși 5 984 
deputați din 11 967 candidați propuși, 
în consiliile orășenești 17 397 de de
putați din 34 788 candidați, iar în 
consiliile populare din localitățile ru
rale 55 549 deputați din 111 001 can
didați.

Scrutinul și rezultatele sale — a 
apreciat Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P., întrunit la Varșovia — 
atestă faptul că populația este gata 
să realizeze înțelegerea națională pe 
baza intereselor dominante ale po
porului și ale statului socialist. Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P. a re
levat, totodată, că majoritatea covîr- 
șitoare a populației a dat dovadă de 
spirit cetățenesc și de simț de răs
pundere, exprimîndu-și sprijinul față 
de procesul de stabilizare.

Sesiunea Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 20 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc o sesiune comună a Ca
merei Poporului și Camerei Națiuni
lor ale Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace, la care au luat parte 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, * pre
ședintele R.S. Cehoslovace, alți con
ducători de partid și de stat ceho
slovaci — informează agenția C.T.K. 
A fost examinată dezvoltarea eco

nomiei naționale cehoslovace în lu
mina rezultatelor execuției bugetului 
de stat pe anul 1983.

în raportul prezentat de ministrul 
de finanțe se arată, între altele, că, 
în 1933, politica financiară a Ceho
slovaciei a creat premisele pentru 
dezvoltarea continuă a economiei na
ționale și ridicarea nivelului de viață 
al populației.

Regimul rasist de la Pretoria încearcă să 
împiedice accesul Namibiei la independență 

. — declară președintele S.W.A.P.O.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Luind cuvîntul în cadrul 
Conferinței regionale nord-america- 
ne împotriva apartheidului. Sam 
Nujoma, președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O), a condamnat politica 
promovată de regimul minoritar ra
sist de la Pretoria, care a impus 
apartheidul ca politică de stat. El a 
menționat că declarațiile, premierului 
sud-african Botha despre așa-zisa 
„coexistență rasială" în Africa aus
trală sînt contrazise de cinismul 
politicii concrete a R.S.A. Totodată, 
vorbitorul a reliefat că Republica 
Sud-Africană continuă să ignore 
planul O.N.U. cu privire la accesul 
la independență al Namibiei, re- 
fuzînd să pună în aplicare prevede

rile rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate în această problemă.

LUANDA 20 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Luanda, pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo dos 
Santos, a arătat că guvernul de la 
Pretoria nu-și. respectă angajamen
tele asumate prin recentul acord bi
lateral privind retragerea trupelor, 
din teritoriul angolez, transmite a- 
genția ANGOP, citată de U.P.I, 
Președintele a precizat că. deși re
tragerea trebuia să se încheie la 31 
martie. Un batalion sud-african se 
află încă pe poziții situate la 40 da 
km în interiorul teritoriului angolez,

Totodată, șeful statului angolez a 
subliniat necesitatea respectării da 
către regimul sud-african a rezolu
țiilor O.N.U. privind Namibia.

Reuniunea Consiliului
LUXEMBURG 20 (Agerpres). — 

După două zile de dezbateri, la Lu
xemburg au luat sfîrșit lucrările 
Consiliului Ministerial al C.E.E. con
sacrate, in esență, pregătirii reuniunii 
la nivel înalt a „celor zece", pro
gramată să se desfășoare în zilele de 
25 șj 28 iunie la Fontainebleau.

într-o declarație făcută la sfirșitul 
reuniunii, ministrul francez al rela
țiilor externe, Claude Cheysson, pre
ședintele în exercițiu al Consiliului 
Ministerial al Pieței comune, a apre
ciat că Mărea Bri'tanie trebuie să 
facă propuneri pentru deblocarea 
dezbaterilor asupra reducerii contri
buției sale la bugetul comunitar. Pe 
de altă parte, Cheysson a precizat că 
ar putea fi abordată în cadrul reu
niunii de la Fontainebleau politica 
mediteraneană a C.E.E. Consecințe
le lărgirii C.E.E., prin primirea Spa-

Ministerial al C. E. E.
niei și a Portugaliei, asupra relațiilor 
„celor zece" cu țările din bazinul 
Mediteranei, în special cu țările 
Maghrebului, sînt, „din punct de ve
dere politic și economic, un subiect 
foarte important".

Punctul de vedere francez a fost 
spț-ijiniț de ministrul italian al afar 
cerilor 'externe, Giulio Andreotti, 
care a estimat că trebuie să se evite 
erorile precedente și să nu se polari
zeze lucrările Consiliului C.E.E. asu
pra chestiunilor bugetare.

La rîndul său, ministrul de externe 
britanic, Geoffrey, Howe, a avertizat 
că, în cazul în care nu se realizează 
un compromis în ceea ce privește 
reducerea contribuției țării sale la 
bugetul comunitar, întâlnirea de la 
Fontainebleau se va încheia cu un
eșec.

Pe nanhea documentelnr adm de tafin maica la nM înalt a țărilor membre ale C.A.ER.
Viața însăși, întreaga experiență ă 

dezvoltării' mondiale relevă legătura 
strinsă și nemijlocită dintre apă
rarea și întărirea păcii, statornicirea 
și consolidarea unui climat politic 
de încredere, destindere și securita
te, pe de o parte, și desfășurarea 
unor relații economice sănătoase, pe 
baze stabile, între toate țările lumii, 
indiferent de orînduire, potențial sau 
grad de dezvoltare, în interesul fie
căruia și al progresului omenirii în 
ansamblu — pe de altă parte. Aceas
ta este și ideea fundamentală a De
clarației țărilor membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
„MENȚINEREA PĂCII ȘI COLA
BORAREA ECONOMICĂ INTERNA
ȚIONALĂ", adoptată cu prilejul re
centei Consfătuiri economice la ni
vel înalt.

Așa cum este știut, în repetate 
rînduri. președintele României socia
liste a subliniat legătura indisolubilă 
între măsurile de dezarmare și întă
rire. a securității — condiție esen
țială a păcii în lume — și cerința 
dezvoltării economico-sociale a tu
turor popoarelor. „Nu este posibil, 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ca să se desfășoare o 
intensă cursă a înarmărilor — care 
sustrage fonduri și mijloace mate
riale uriașe — și, în același timp, să 
se asigure realizarea programelor de 
creștere a bunăstării popoarelor. De 
aceea, dezarmarea constituie o ce
rință vitală pentru existența și pen
tru viața popoarelor, dar și pentru 
realizarea programelor lor de dez
voltare economică, de progres, bună
stare și fericire".

Analiza evoluțiilor internaționale 
demonstrează, fără putință de tă
gadă, cu cită acuitate se impun ase
menea măsuri. într-adevăr, așa cum 
se arată în Declarație, omenirea tra
versează o 'perioadă de simțitoare 
creștere a încordării, primejdiile la 
adresa păcii s-au intensificat, ca 
urmare a politicii imperialiste de 
confruntare, de forță și de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
de consolidare și reîmpărțire a sfe
relor de influență, a accentuării ve
chilor focare de conflict și apariției 
altora noi, a multiplicării situației de 
criză în diferite zone ale globului.

Cursa vertiginoasă a înarmărilor, 
în primul rînd nucleare, ducind la 
crearea de mijloace de distrugere tot 
mai perfecționate, reprezintă un pe
ricol fără precedent la adresa păcii, 
a existenței, libertății și independen
ței popoarelor. Pentru prima oară în 
istoria omenirii a apărut primejdia 
ca o nouă conflagrație să producă 
pierderi umane și materiale incalcu
labile la scara întregii planete, să 
ducă practic la sfirșitul civilizației, 
la dispariția vieții pe pămînt.

în același timp, această cursă fre
netică aruncă o grea povară pe 
umerii tuturor popoarelor, sustrage

de la scopuri productive uriașe re
surse materiale și financiare, iroseș
te fonduri imense care în prezent au 
ajuns să depășească 800 de miliarde 
de dolari — adică într-un an se chel
tuiesc pentru înarmări tot atît cit re
prezintă totalul datoriilor externe ce 
apasă din greu țările lumii a treia și 
frînează grav dezvoltarea lor — în
cetinește progresul general econo- 
mico-social. Totodată, este împiedi
cată desfășurarea normață a relații
lor economice, în condițiile de în
cordare recurgîndu-se la tot felul de 
discriminări și restricții, la diferite 
metode de presiune, sancțiuni sau 
dictat.

rea continuă a decalajelor, accentua
rea condițiilor grele de viață, a să
răciei și foametei a sute de milioane 
de oameni.

In același timp se îngustează posi
bilitatea de rezolvare a unor pro
bleme globale majore ale omenirii, 
cum ar fi asigurarea hranei pentru 
populația în creștere a Terrei, folo
sirea rațională a resurselor limitate 
de combustibil și materii prime ale 
planetei și, totodată, valorificarea 
de noi surse de energie, utilizarea 
spre binele omului a Cosmosului și 
a oceanului planetar, apărarea me
diului înconjurător ș.a.

Toate acestea sint probleme cărora

cu asemdnea arme, precum și a ar
melor cnimice și a militarizării 
Cosmosului ; încheierea unui Tratat 
de nefolosire reciprocă a forței mi
litare și menținere de relații pașnice 
între statele participante la Tratatul 
de la Varșovia și statele membre 
ale. N.A.T.O. ; reducerea cheltuielilor 
militare ale acestor state și folosirea 
fondurilor astfel eliberate în scopul 
dezvoltării economice și sociale, in
clusiv pentru sprijinirea țărilor in 
curs de dezvoltare.

Fără îndoială, traducerea în viață 
a unor asemenea obiective. în spri
jinul cărora România, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat și

Pacea, dezarmarea, dezvoltarea 
' economică mondială - 

într-o indisolubilă legătură
Așa cum a arătat în repetate rîn

duri România socialistă, așa cum a 
subliniat sistematic tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cum s-a relevat și în 
cadrul consfătuirii, consecințele unor 
asemenea fenomene sînt din cele mai 
dăunătoare : mizarea pe forță, pe 
escaladarea cursei înarmărilor, sub
ordonarea relațiilor economice poli
ticii agresive împiedică soluționarea 
problemelor fundamentale ale dez
voltării economiei mondiale, îngreu
nează ieșirea din criza economică, in 
condițiile în care se accentuează dez
organizarea și îngrădirile în schim
burile comerciale internaționale, se 
intensifică măsurile protecționiste, se 
dereglează relațiile valutar-finan- 
ciare, îndeosebi ca urmare a creș
terii exagerate a dobinzilor.

Deosebit de dificilă este situația' 
țărilor în curs de dezvoltare, docu
mentul adoptat arătînd că dezvol
tarea lor economică este grav afec
tată sub influența combinată a unor 
factori ca deteriorarea raporturilor 
de schimb între prețul materiilor 
prime și cel al produselor industria
le, sporirea continuă a datoriei ex
terne, multe din aceste țări fiind ne
voite să-și folosească cea mai mare 
parte a venitului național nu pentru 
propășirea economico-socială, ci pen
tru rambursarea acestor datorii, 
înăsprirea condițiilor de acordare a 
creditelor, reducerea asistenței acor
date. de țările dezvoltate. Firește, 
toate acestea au ca rezultat adînci-

România le-a acordat și le acordă o 
atenție neslăbită, subliniind cu tărie 
că în prezent nu există sarcină mai 
urgentă decît oprirea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare, în
tărirea păcii, prevenirea unei con
flagrații nucleare, realizarea unui e- 
chilibru al forțelor militare la nive
luri tot mai reduse — măsuri care 
Se impun ca o condiție de bază și 
pentru însănătoșirea situației econo
mice mondiale. Cu satisfacție se 
poate constata că această idee fun
damentală se regăsește in documen
tul adoptat la consfătuire, ceea ce 
este și firesc, ținind seama de fap
tul că pacea a constituit dintotdeauna 
idealul socialismului, că, respingînd 
cu fermitate ideea soluționării pe 
calea războiului a problemelor mon
diale, inclusiv a disputei istorice cu 
capitalismul, socialismul, ca orîn- 
duirea cea mai progresistă, nu poate 
decît să acționeze în spiritul unei 
înalte responsabilități pentru viito
rul omenirii, pentru binele tuturor 
oamenilor.

în numele acestui mare imperativ, 
!n numele apărării păcii pe întreg 
globul, în Declarație sînt relevate o 
serie de direcții și căi majore de 
acțiune. între care oprirea acumu
lării de noi mijloace nucleare pe 
continent, reluarea negocierilor în 
vederea realizării de acorduri co
respunzătoare. care să conducă la e- 
liberarea Europei de arme nucleare ; 
interzicerea totală a experiențelor

militează cu cea mai mare fermitate, 
ar avea efecte binefăcătoare, răs- 
punzînd intereselor de pace și pro
gres ale . tuturor popoarelor. Este 
motivul pentru care România se pro
nunță cu nedezmințită consecventă 
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete cu rază medie de acțiune ale 
S.U.A. in unele țări europene și, de 
asemenea, pentru oprirea aplicării 
contramăsUrilor anunțate de U.R.S.S., 
pentru reluarea tratativelor sovieto- 
americane, pentru participarea la 
tratative și a celorlalte țări europe
ne, în primul rînd a țărilor din Tra
tatul de la Varșovia și din N.A.T.O., 
în vederea realizării unui acord care 
să ducă la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și să deschidă 
calea eliminării tuturor armelor nu
cleare de pe continentul nostru și 
din întreaga lume. Este motivul pen
tru care România acordă o mare în
semnătate Conferinței de la Stock
holm. considerînd că aceasta con
stituie un prilej important pentru 
continuarea contactelor, pentru dis
cutarea căilor în vederea realizării 
măsurilor de încredere, securitate și 
dezarmare, inclusiv in problemele 
armelor nucleare.

Contribuind la statornicirea unei 
atmosfere de destindere și înțelege
re reciprocă.. aceasta s-ar repercuta, 
în același timp, pozitiv asupra rela
țiilor economice internaționale, ar 
avea un rol substanțial în înlătura
rea fenomenelor negative care a-

fectează în prezent economia mon
dială. lâ crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea stabilă, pe calea pro
gresului, a tuturor țărilor ; în con
dițiile diminuării pericolului de 
război ar deveni, totodată, posibil să 
fie sprijinite în mai mare măsură 
eforturile . țărilor. în curs de dezvol
tare în vederea lichidării deca
lajelor. dezamorsîndu-se astfel o 
„bombă" cu efecte social-economice 
deosebit de primejdioase.

Experiența deceniului ’70 a dove
dit. cum se arată dealtfel și in do
cument. cit de fructuoase pot fi re
zultatele .destinderii pentru toate ță
rile și popoarele, a demonstrat in
fluența reciprocă dintre politica de 
pace și destindere și dezvoltarea e- 
conomică a tuturor statelor , și popoa
relor. Tocmai de aceea, în prezent 
se impune să se consolideze și să se 
amplifice tot ceea ce s-a realizat 
pozitiv ir) perioada anilor ’70. să se 
întreprindă măsuri urgente pentru 
apărarea și consplidarea păcii și. în 
strinsă legătură cu ele, să se acțio
neze energic pentru reașezarea pe 
baze normale' a colaborării economi
ce internaționale. în acest sens, 
participanții la consfătuire au a- 
dresat tuturor șefilor de state 
și guverne, ale lumii chemarea 
să participe la realizarea unui pro
gram complex de acțiuni pri
vind însănătoșirea relațiilor eco
nomice internaționale, asigurarea 
securității economice pentru toa
te națiunile, dezvoltarea unei rod
nice colaborări reciproc avanta
joase.

în mod deosebit este relevață ne
cesitatea unor acțiuni eficiente care 
să asigure înlăturarea discriminărilor 
și obstacolelor artificiale în cajea 
schimburilor comerciale, stabilirea 
unei corelații juste intre preturile 
materiilor prime și cele ale produ
selor industriale, normalizarea condi
țiilor de acordare și restituire a cre
ditelor. inclusiv statornicirea unui 
nivel rezonabil al dobinzilor.

Nu încape îndoială că adoptarea 
unor măsuri hotărite în acest sens, 
dezvoltarea largă a unei colaborări 
egale in drepturi, reciproc avan
tajoase, fără restricții și discrimi
nări, intre toate statele ar crea o 
bază trainică, un suport material du
rabil păcii și destinderii în întreaga 
lume.

Toate acestea sînt scopuri nobile, 
obiective majore, pentru promovarea 
cărora România acționează neobosit, 
cu convingerea că astăzi nu trebuie 
precupețit nici un efort pentru 
salvgardarea și întărirea păcii, pen
tru normalizarea relațiilor economice 
internaționale, astfel încît. într-un 
climat de liniște, încredere și sigu
ranță. toate națiunile să-și poată 
consacra resursele și energiile muncii 
pașnice, constructive.

Romulus CAPLESCU

Dobmzjle înalte si protectionism^ 
frîneaza redresarea economică 
a tarilor în curs de dezvoltare

BOGOTA 20 (Agerpres). — La Car
tagena, in Columbia, au început lu
crările reuniunii adjuncților miniș
trilor afacerilor externe și ai finan
țelor, precum și a altor reprezentanți 
din 11 state latino-americane consa
crată problemei datoriilor externe a 
țărilor din zonă. Reuniunea — avind 
misiunea- de a pregăti Conferința 
ministerială cu aceeași- temă, progra
mată să înceapă joi — oferă cadrul 
preliminar dezbaterii problemelor 
generate de sporirea de către băncile 
particulare străine a ratei dobinzilor. 
la împrumuturi, ca și de adoptarea 
unor măsuri restrictive față de o 
serie de exporturi latino-americane. 
Vor fi abordate, de asemenea, aspec
te privind necesitatea soluționării 
echitabile a problemei datoriilor ex
terne ale statelor latino-americane și 
ale celor in curs de dezvoltare, în 
gwneral.

Concluziile reuniunii vor fi pre
zentate conferinței ministeriale.

BRASILIA 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei. Joao Baptista de 
Figueiredo, a lansat un apel la so
lidaritate internațională, pentru de
pășirea viziunii înguste asupra crizei 
economice și financiare cu care sînt 
confruntate țările latino-americane 
— transmite agenția France Presse. 
El și-a exprimat regretul că efortu

rile statelor în curs de dezvoltare 
consacrate reajustării cu prețul unor 
sacrificii grele a economiilor lor na
ționale „nu primesc răspunsuri în
curajatoare". Președintele brazilian 
a criticat măsurile comerciale pro
tecționiste și sporirile repetate ala 
ratei dobinzilor.

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — 
Fostele puteri coloniale au lăsat ță
rilor africane datorii externe exces!» 
ve; unele dintre acestea fiind -chiar 
contestabile — a declarat Peter Onu. 
secretarul general ad-iriterim . al 
O.U.A. Luînd cuvîntul în cadrul 
reuniunii de la Addis Abeba a mi
niștrilor africani ai comerțului con
sacrată datoriilor externe ale țărilor 
africane, el a acuzat fostele puteri 
coloniale că au contractat anumite 
datorii în numele coloniilor lor afri
cane in mod deliberat în folosul 
propriu. Multe țări africane au da
torii cărora nu le cunosc nici ori
ginea. nici termenele de plată și, 
evident, nici rațiunile contra ii 
lor.

Cererea de rambursare a împru
muturilor contractate în aceste con
diții se înscrie în procesul de perpe
tuare a dominației coloniale și de 
împiedicare a oricărei forme de co
operare economică internațională în 
folosul dezvoltării, a spus Peter 
Onu.

Soluționarea crizei alimentare—problemă prioritară 
In programele de dezvoltare economică

ale statelor africane
Criza alimentară din Africa repre

zintă o problemă îngrijorătoare pe 
plan internațional și nu numai pen
tru popoarele continentului — se 
arată într-un studiu publicat de 
secretariatul Diviziei pentru infor
mare economică și socială a O.N.U. 
Ea este implicit legată de problema 
datoriilor externe acumulate de sta
tele africane care, intre altele, frî
nează investițiile pentru dezvoltarea 
agriculturii. în eforturile de eradi
care a foametei, țările continentului 
au nevoie de un sprijin international 
eficient, corelat cu eforturile pro
prii. Chiar și înainte de înrăutățirea 
situației din pricina secetei, proble
mele alimentare ale Africii erau deja 
grave. în medie, acum, fiecare afri
can are cu 12 la sută- mai putină 
hrană decit în. urmă cu 20 de ani.

Potrivit unui raport al Consiliu
lui Mondial al Alimentației. 34 de 
state africane au elaborat planuri 
economice de lungă durată în cadrul 
cărora problema asigurării alimen 
telor necesare ocupă locul central.'

Bizuirea de forțele proprii*  în ca
drul unor strategii de depășire a cri
zei alimentare, creșterea cooperării, 
în acest domeniu, între statele în 
curs de dezvoltare ale continentului, 
concomitent cu sporirea ajutorului 
din partea țărilor bogate — în con
dițiile unei reale echități în rapor
turile economice internaționale — 
reprezintă. potrivit documentului, li
niile directoare de acțiune pentru 
soluționarea gravei probleme a sub-' 
alimentației și foametei în Africa.

(Agerpres)
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I CONVORBIRI LA BEIJING. A- 
genția China Nouă anunță că in 
urma convorbirilor desfășurate la 

I Beijing intre Hu Yaobang, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, și 

j Armand Magnin. secretar general 
al Partidului Elvețian al Muncii, 

' s-a hotărit reluarea oficială a re- 
, lațiilor dintre cele două partide.

ADUNARE CONSTITUTIVA. La
Comitetul Central al Comisiei 

| pentru organizarea Partidului Oa
menilor Muncii din Etiopia a avut 

I loc o adunare constitutivă, în ca
drul căreia a fost creată prima or- 

| ganizație de bază a partidului. A 
I luat parte Mengistu Haile Mariam, 

președintele Comisiei pentru orga
nizarea Partidului Oamenilor Mun- 

| cii din Etiopia, președintele Con
siliului Militar Administrativ Pro- 

| vizoriu.

LA VIENA a avut loc, miercuri. 
I o ședință plenară a delegațiilor sta

telor participante la negocierile 
privind reducerea reciprocă a tru- j| 
pelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală. ii

PREȘEDINTELE FRANȚEI, 1 
Franțois Mitterrand, a sosit, 
miercuri, într-o vizită oficială la 5 
Moscova, la invitația Prezidiului 1 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

O REUNIUNE A INTERNAȚIO
NALEI SOCIALISTE a început la “ 
Sheffield, în Marea Britanie. Pune- 
tele centrale ale dezbaterilor sînt 
situația din Orientul Mijlociu și I 
cea din America Centrală. în plus, 
liderii social-democrati si socialiști ■ I 
din cadrul Internaționalei Socialis- j 
te vor examina rezultatele alege
rilor pentru Parlamentul (vest-) j 
european — organ consultativ al l 
Pieței comune — precum și cele • 
ale reuniunii economice la nivel . 
înalt, de la Londra, a principalelor I 
șapte state occidentale industria- t 
liza te.
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