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înscriindu-se ca un eveniment de mare 

însemnătate pentru dezvoltarea continuă 
a conlucrării multilaterale româno-chineze, 
în interesul și spre binele ambelor popoare, 
al cauzei socialismului, progresului și păcii,
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Primire sărbătorească la Wuhan
Joi, 10 octombrie. Tovarășul 

Nicolae Ceausescu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele2 Republicii Socialiste 
România. si tovarășa Elena 
Ceausescu, imnreună cu tovarășul 
Hu Yaobang. secretar general al Co
mitetului Centra,! al Partidului Co
munist Chinez, ău fost oaspeții oa
menilor muncii din municipiul 
Wuhan, ai locuitorilor provinciei 
Hubei.

încă din primul moment al vizi
tei inaltilor soli ai poporului ro
mân. zeci de mii de cetățeni ai 
municipiului Wuhan, aflati pe aero
port. au făcut o primire entuziastă, 
de o puternică fortă emotională. spe
cifică unei adevărate sărbători, ex
presie a vibrantelor sentimente de 
prietenie fată de poporul român, de 
aleasă stimă și inaltă considerație 
fată de conducătorul partidului si 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, fată de tovarășa Elena 
Ceausescu.

Locuitorii municipiului Wuhan și 
provinciei Hubei au ținut să-și ex
prime direct satisfacția — asemenea 
întregului ponor chinez — pentru 
noua intilnire la nivel înalt romăno- 
chineză. convingerea că ea se în
scrie ca un eveniment de o deose
bită importantă in cronica relațiilor 
de prietenie si colaborare rodnică in
tre țările, partidele și popoarele 
noastre.

în această atmosferă de puterni
că manifestare a bucuriei locuitori
lor acestei zone a R-P. Chineze, a 
început vizita in municipiul Wuhan

fi■-

a tovarășului Nicolae Ceausescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu. îm
preună cu tovarășul Hu Yaobang.

Ora 11 — ora locală, ora 5 — ora 
României.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășul Hu Yaobang 
sînt salutați de tovarășii Guang 
Guangfu, secretar al Comitetului 
provincial Hubei al P.C. Chinez, 
Huang Zhizhen. președintele Guver
nului popular al provinciei Hubei, 
de alti tovarăși din conducerea lo
cală de partid si de stat.

Pionieri oferă oaspeților dragi 
frumoase buchete de flori, le adre
sează emoționante cuvinte de bun 
sosit în municipiul Wuhan.

Prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a . tovarășei 
Elena Ceaușescu in mijlocul locuito
rilor din această parte a Chinei se 
transformă intr-o mare sărbătoare a 
prieteniei româno-chineze. Sute de 
mii de oameni ai muncii, copii și ti
neri au ținut să exprime, într-o im
presionantă explozie de bucurie, pre
tutindeni, de-a lungul marilor arte
re străbătute de coloana oficială, h'o- 
tărirea de a duce mai departe tra
dițiile relațiilor de prietenie statorni
cite intre cele două popoare, convin
gerea că — așa cum s-a arătat la' 
convorbirile la cel mai înalt nivel 
roraâno-chinez — dezvolțînd rapor
turile politice, colaborarea economi
că și tehnică pe multiple planuri, ae- 
ționind unite in lupta . pentru pace, 
pentru triumful ei în lume, țările

noastre pot să-și realizeze progra
mele lor de bunăstare și progres.

Mase imense de oameni ai muncii 
din municipiul Wuhan și provincia 
Hubei, purtînd stegulețe în culorile 
naționale ale celor două țări, au in- 
tîmpinat cu urale pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, au ovaționat puter
nic, au scandat lozincile „Bun venit, 
un călduros bun venit !“, „Trăiască 
marea prietenie dintre China si 
România !“. Pe frontispiciile marilor 
clădiri ale orașului, pe imense pan
carte. suspendate deasupra străzilor 
sau înălțate în aer de baloane poli
crome erau înscrise, in limbile ro
mână și chineză, alese cuvinte.de a- 
preciere la adresa țării noastre, a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și popoarele noastre. 
Formații folclorice, îmbrăcate in 
splendide costume naționale, redînd 
diversitatea tradițiilor populare, au 
prezentat, de-a lungul traseului, 
spectacole de cintece și dansuri spe
cifice zonei, grupuri de sportivi, de 
copii și tineri au executat, in ritmuri 
alerte,. exerciții cu cercul și panglici 
multicolore, au fluturat. în semn de 
bucurie, buchete de flori.

întregul oraș pregătit, sărbătorește 
să primească vizita inaltilor oaspeți 
trăiește clipe de aleasă satisfacție și 
imensă bucurie, răspunde cu entu
ziasm, cu deosebită căldură salutu
rilor adresate, dintr-o mașină des
chisă. de tovarășul Nicolae‘Ceaușescu
(Continuare in pag. a II-a)

MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-CHINEZE
Vibrantă expresie 

a unor calde 
și trainice relații

Sentimentele de dragoste și 
deosebită prietenie față de'inal- 
ții soli ai poporului român ex
primate ătit de cald și vibrant 
de oamenii muncii din Wuhan 
s-au regăsit in atmosfera entu
ziastă ce a marcat din primul 
moment marele miting al priete
niei româno-chineze ce a avut 
loc în capitala provinciei Hu
bei, în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Reprezentanții locuitorilor o- 
rașului Wuhan și ai provinciei 
Hubei, care a avut o contribu
ție deosebit de importantă, în 
multe domenii, la înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de cele mai 
înalte forumuri ale Partidului 
Comunist Chinez, a programelor
(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
HU YAOBANG

Dragă tovarășe Hu 
Yaobang,

Dragi tovarăși din condu
cerea de partid și de stat a 
provinciei Hubei și a orașului 
Wuhan,

Dragi tovarăși și prieteni 
chinezi,

Ne face o deosebită plăcere să 
luăm parte la acest mare miting 
al prieteniei româno-chineze și să 
vă adresăm, cu acest prilej, dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
provinciei Hubei , și orașului Wu
han, comuniștilor și întregului po
por chinez prieten, un călduros 
salut revoluționar, din partea po
porului român, a partidului și 
statului nostru, precum și a mea 
personal, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Sîntem bucuroși că, în cadrul 
vizitei oficiale de prietenie pe care 
o facem în Republica Populară 
Chineză, am avut prilejul să ve
nim și în provincia și orașul dum

neavoastră, să cunoaștem nemijlo
cit activitatea și realizările oame
nilor muncii din acest important 
centru economic al Chinei popu
lare.

Dorim să exprimăm, și în acest 
cadru, cele mai vii mulțumiri pen
tru primirea caldă, ospitalieră și 
pentru manifestările prietenești ce 
ni s-au făcut de locuitorii orașului 
dumneavoastră. Noi vedem în 
toate ■ acestea o expresie a senti
mentelor trainice, de stimă și pre
țuire, ce și le nutresc reciproc po
poarelor român și chinez, țările și 
partidele noastre. (Aplauze pu
ternice).

Poporul nostru apreciază în mod 
deosebit relațiile cu Partidul Co
munist Chinez, cu poporul chinez, 
cu Republica Populară Chineză, 
care s-au dezvoltat și s-au întărit 
continuu în decursul multor ani, au 
rezistat multor împrejurări grele, 
corespunzînd pe deplin interese
lor construcției socialiste din ță
rile noastre, cauzei prieteniei și 
păcii în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite). La baza relațiilor din
tre țările și popoarele noastre se 

află principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc — principii 
care se afirmă tot mai puternic in 
viața internațională ca singurele 
în măsură să asigure o colaborare 
rodnică între state, pacea în în
treagă lume. '(Vii aplauze).

Ne aflăm de patru zile în fru
moasa dumneavoastră țară, în 
care ne simțim, într-adevăr, ca 
între buni prieteni și tovarăși de 
luptă. Am purtat convorbiri fruc
tuoase cu tovarășii din conducerea 
de partid și de stat a Republicii 
Populare Chineze, am examinat 
împreună stadiul relațiilor româ
no-chineze. Am ajuns la înțelegeri 
bune, care deschid noi orizonturi 
marii prietenii și colaborări ro
mâno-chineze.

Sîntem convinși că dezvoltarea 
continuă a prieteniei, solidarității 
și conlucrării româno-chineze, va
lorificarea tot mai largă a marilor 
posibilități, existente pentru ex-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarăși și prieteni,

Populația provinciei Hubei și a 
municipiului Wuhan s-a adunat 
astăzi aici, la acest mare miting; 
pe'ntru a saluta cu căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. înalt 
sol al poporului român, prieten 
sincei- și adevărat al poporului chi
nez. Acest miting este o . expresie 
atît a sentimentelor de profundă 
prietenie ale populației provinciei 
Hubei ■ și a municipiului Wuhan 
față de poporul român, cît și â 
înaltei stime .a întregului popor 
chinez față de poporul român, de 
Partidul Comunist Român și față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vi
zitează pentru a cincea oară țara 

noastră, dar la Hubei ' vine pentru 
prima dată. îmi face* o deose
bită plăcere faptul că am ocazia 
să-1 însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vizita sa în 
această provincie. Să urăm cu toții, 
încă o dată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și tutu
ror oaspeților români cel mai 
călduros saliit de bun venit. Și în 
numele tuturor, mulțumesc în mod 
sincer pentru cuvintele calde ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostite adineauri. (Vii aplauze).

Acum doi ani, am avut onoarea 
să efectuez o vizită în România. 
Am constatat, din propria mea ex
periență, că poporul român este 
un popor harnic, cutezător, care 
■iubește pacea și prețuiește inde
pendența, că Partidul Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este un partid 
puternic, un partid măreț, că s-au 
obținut realizări uriașe în toate 

domeniile construcției socialiste în 
România. (Aplauze puternice). 
Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român, care a 
avut loc anul trecut, a elaborat 
obiective de luptă grandioase care 
au deschis perspective largi, lumi
noase. pentru viitorul României. 
Poporul chinez urează din toată 
inima ca România să devină o 
țară tot mai prosperă, tot mai în
floritoare și este ferm convins că 
.victoria va aparține în mod sigur 
poporului frate român. (Vii și în
delungate aplauze).

în decursul acestei vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a purtat 
convorbiri fructuoase cu conducă
torii țării noastre. Prin aceste con
vorbiri am putut constata și mai 
profund faptul că cele două parti
de, țări și popoare ale Chinei și 
României sînt strîns legate între 
ele. Marea prietenie dintre China 
și România a rezistat nu o dată la
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Primire sărbătorească la Wuhan Dineu i wra MMi ffiffl’i Ceausescu si a tovarășei Elena Ceaiisn
(Urmare din pag. I)
și tovarășa Elena Ceaușescu, de to
varășul Hu Yaobang.

La această mare manifestare a 
prieteniei trainice dintre popoarele 
român și chinez sînt prezenți oameni 
ai muncii din cele 4 000 de întreprin
deri, din institutele de învătămînt, 
cercetare și cultură ale acestui pu
ternic centru economic, tehnico-ști- 
ințific și cultural al R. P. Chineze, al 
patrulea ca putere industrială după 
Beijing, Tianjin și Shanghai. Muni
cipiul . Wuhan, situat la confluența 
fluviilor Yangtze și Han, aparținînd 
unei provincii ce este socotită lea
găn al formării națiunii chineze, a 
cărei istorie menționează vechi tra
diții revoluționare, ocupă locul al 
doilea în China în ceea ce privește 
producția de metale feroase și nefe
roase și laminarea acestora. Pe harta 
economică a orașului ies în evidentă 
întreprinderile ce țin de industriaîn mijlocul muncitorilor de îa Combinatul siderurgic din Wuhan

în continuare, în după-amia- 
za aceleiași zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Hu Yaobang, au fost oaspeții oame
nilor muncii de la Combinatul side
rurgic din Wuhan, unitate de bază 
a industriei fierului și oțelului din 
China.

De-a lungul întregului traseu stră
bătut de coloana oficială de mașini, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu li s-a rezer
vat aceeași primire caldă, entuziastă, 
caracteristică bunelor relații de prie
tenie dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez, 
dintre popoarele român și chinez, 
înalții oaspeți străbat un lung și 
pitoresc culoar viu alcătuit din sute 
și sute de muncitori, din tinere îm
brăcate în tradiționale costume 
populare, specifice acestei provincii 
chineze, purtînd mari buchete de 
flori, stegulețe reprezentînd drapelele 
de stat ale României și Chinei.

Dind glas sentimentelor muncito
rilor, tehnicienilor si inginerilor 
combinatului, directorul general al 
acestei mari întreprinderi industriale 
adresează înalților oaspeți o caldă 
urare de bun venit. Orchestre into
nează, în semn de omagiu, renumite 
cîntece populare românești.

Gazdele înfățișează conducătorului 
partidului și statului nostru preocu
pările comuniștilor, ale colectivului 
de muncă de aici pentru traducerea 
în viață a obiectivelor și sarcinilor 
ce le revin. Dezvoltarea și moderni
zarea continuă a acestei unități eco
nomice este semnificativă pentru 

metalurgică, cele pentru producerea 
de mașini-unelte și agricole, aparate 
electrice, instrumente de măsură și 
control. Astăzi, municipiul Wuhan 
are o producție industrială de peste 
60 de ori mai mare decît in 
anul 1949.

Capitală a provinciei Hubei și 
aglomerare urbană cu o populație 
de 6 milioane de locuitori, munici
piul Wuhan are o înfățișare moder
nă. dominată de impozante edificii 
publice, de cochete blocuri de locu
ințe. toate ridicate în anii socialis
mului.

Imaginea de ansamblu a orașului 
a căpătat o strălucire deosebită prin 
adevărata sărbătoare populară, prin 
manifestările emoționante ale locui
torilor săi prilejuite de vizita înalti- 
lor soli ai poporului român.

. în aceeași atmosferă de mare en
tuziasm și bucurie a avut loc apoi 
marele miting al prieteniei româno- 
chineze.

marile realizări obținute de poporul 
prieten chinez în anii socialismului. 
De altfel, Combinatul siderurgic de 
la Wuhan este prima mare unitate 
de acest fel dată în funcțiune in anii 
de după proclamarea R. P. Chineze. 
Numărînd peste 120 000 de oameni ai 
muncii, combinatul dispune de un 
sistem complet și complex de prelu
crare a minereului, obținere a fieru
lui și laminare a oțelului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ' și 
tovarășa Elena Ceaușescu. împreună 
cu tovarășul Hu Yaobang. sînt 
invitați să viziteze două mari la
minoare — adevărate întreprinderi 
prin dimensiunile lor. volumul și 
complexitatea producției. în toate 
locurile vizitate’ produc o puternică 
impresie nivelul înalt al dotării teh
nice si calitatea produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
întreține apoi cu muncitorii prezenți, 
cu membrii conducerii întreprinderii, 
îi felicită călduros pentru rezultatele 
obținute și le urează noi si noi 
succese în activitatea viitoare, o 
fructuoasă colaborare cu întreprin
derile de profil din România.

Cu multă satisfacție este primită 
invitația adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca o delegație a 
Combinatului de la Wuhan să 
efectueze o vizită pentru schimb de 
experiență la Combinatul siderurgic 
de la Galați. în cadrul discuției se 
exprimă, de asemenea, dorința de a 
se stabili o bază trainică pentru o 
colaborare fructuoasă, reciproc a- 
vantajoasă, în ansamblul preocupă
rilor Combinatului de la Wuhan de 

a-și dezvolta capacitatea de pro
ducție.

în numele puternicului colectiv de 
muncă de aici, directorul general 
al combinatului mulțumește pentru 
invitație, pentru onoarea de a fi 
primit vizita reprezentanților de 
frunte ai poporului român prieten, 
arătînd că urările și aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu con
stituie un motiv de reală bucurie 
pentru toți lucrătorii întreprinde
rii, un puternic imbold in munca 
lor de zi cu zi.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt rugați să 
accepte invitația de a scrie în 
Cartea de onoare a combinatului 
gindurile și impresiile de la această 
întilnire cu colectivul de oameni ai 
muncii.

în Cartea de onoare vor rămîne, 
ca o amintire deosebit de scum
pă muncitorilor de aici, apre
cierile și felicitările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. „Ne-a făcut o deosebită 
plăcere să vizităm Combinatul side
rurgic Wuhan, să cunoaștem munca 
și realizările harnicului său colectiv. 
Adresăm din toată inima conducerii 
combinatului, tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și specialiștilor acestei 
mari și moderne întreprinderi indus
triale a Chinei populare prietene 
cele mai calde felicitări pentru reali
zările obfinute, precum și urările 
noastre tovărășești de noi și mari 
succese în activitatea viitoare, in 
îndeplinirea prevederilor celui de-al 
șaptelea cincinal, a programului de 
dezvoltare și modernizare a econo
miei stabilit de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Chinez".

Vizita ia sfîrșit in aclamațiile ce
lor prezenți, care înconjoară cu mul
tă dragoste pe solii poporului român, 
fiecare dorind să adreseze o caldă 
urare, să strîngă mîinile înalților 
oaspeți, să le exprime direct bucuria 
de a se fi întîlnit cu ei. de a le ex
prima mesajul lor de prietenie față 
de poporul român, față de conducă
torul de partid și de stat al țării 
noastre.

★
La încheierea vizitei în orașul Wu

han. după dineul oficial ofe
rit în onoarea oaspeților, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Hu Yaobang, au fost conduși de un 
mare număr de oameni ai muncii, 
în numele cărora, ca și al tuturor lo
cuitorilor municipiului, ai provinciei 
Hubei, secretarul comitetului de 
partid, președintele Guvernului 
popular, alti reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat au ținut să 
exprime, din nou, profunda lor gra
titudine pentru vizita înalților soli 
ai poporului român.

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu tovarășul 
Hu Yaobang, s-au reîntors la Bei
jing.

oferit fe CnM provincial fctei al P. C. Chinez si Ganml popular al provinciei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. împreună cu to
varășul Hu Yaobang. secretar gene
ral al C.C. al P.C. Chinez, au luat 
parte, la încheierea vizitei la Wuhan, 
la un dineu oferit în onoarea înalti- 
lor oaspeți români de Comitetul pro
vincial Hubei al Partidului Comu
nist Chinez și. Guvernul popular al 
provinciei.

Aducînd. cu acest prilej, un 
călduros omagiu solilor poporului 
român. președintele Guvernului 
popular al provinciei Hubei, tovară
șul Huang Zhizhen, a spus :

Sîntem deosebit de bucuroși si ono
rați că tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășă 
Elena Ceaușescu au sosit astăzi in 
provincia noastră intr-o vizită de 
prietenie. Vă rog să-mi permiteți ca. 
in numele Comitetului provincial 
Hubei, al celui municipal Wuhan ale 
P.C. Chinez, al Guvernului popular 
provincial, al celui municipal, pre
cum si al tuturor locuitorilor pro
vinciei, să adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,) tovarășei Elena 
Ceaușescu și tuturor oaspeților ro
mâni cele mai călduroase salutări.

Stimate tovarășe Hu Yaobang,
Stimați tovarăși din conducerea de 

partid și de stat a provinciei Hubei 
și orașului Wuhan,

Stimați tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim încă o dată cele 

mai calde mulțumiri conducerii de 
partid și de stat din provincia Hubei 
și municipiului Wuhan, comuniștilor, 
locuitorilor din orașul dumneavoas
tră pentru primirea călduroasă ce 
ne-au făcut-o astăzi. (Vii aplauze). 
Vedem in aceasta o expresie a re
lațiilor bune de prietenie dintre 
poporul român și poporul chinez, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, a hotări- 
rii comune de a întări și dezvolta 
continuu această prietenie. (Aplauze 
puternice).

încă o dată, doresc să adresez 
conducerii de partid și de stat din 
provincia Hubci și din Wuhan, co
muniștilor, tuturor locuitorilor pro

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
un prieten vechi, bine cunoscut in 
rindul poporului nostru. Prin vizitele 
efectuate în China, in pofida distan
tei geografice imense, Domnia Sa 
și-a adus o contribuție remarcabilă la 
dezvoltarea necontenită a prieteniei 
dintre popoarele chinez și român. In 
cadrul actualei vizite in tara noas
tră, prezenta in Hubei a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovară
șul Hu Yaobang, înseamnă o puter
nică încurajare și o uriașă forță mo
trice pentru populația provinciei în 
vederea traducerii in viată a hotărî- 
rilor Conferinței Naționale a parti
dului, pentru impulsionarea procesu
lui de reformare a tuturor domeniilor 
și de înfăptuire în condiții bune a 
celor patru modernizări socialiste. 
Doresc ca în numele Comitetului 
provincial de partid Hubei, al celui 
municipal Wuhan, al Guvernului 
provincial, al celui municipal și al 
populației întregii provincii să-i ex
prim tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai sincere mulțumiri.

Eroicul popor român, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pornind de la 
caracteristicile tării sale, pcrsistînd 
pe drumul dezvoltării independente 
și de sine stătătoare — a repurtat 
succese strălucite in revoluția socia

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

vinciei și orașului salutul călduros, 
revoluționar al comuniștilor și po
porului român, împreună cu cele mai 
bune urări. (Vii aplauze).)

Avem impresii deosebit de plăcute 
din vizita făcută in orașul Wuhan și 
Ia combinatul metalurgic, unde am 
fost în după-amiaza acestei zile. 
Nc-am convins că provincia Hubei și 
orașul Wuhan pot aduce o contribuție 
importantă la realizarea înțelegerilor 
la care am ajuns cu tovarășii din 
conducerea de partid și de stat chi
neză. (Vii aplauze).

Aș dori să vă urez, dragi tovarăși, 
succese tot mai mari in realizarea 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Chinez, în dez
voltarea Chinei în general, a pro
vinciei dumneavoastră. (Aplauze pu
ternice).

Doresc să exprim, și cu acest pri
lej, dorința noastră ca în cadrul 
întăririi generale a prieteniei și co
laborării dintre România și China să 

listă și construcția socialistă. în mo
mentul de față, poporul român îna
intează continuu in direcția trasată 
de Congresul al XHI-lca al Partidu
lui Comunist Român. Urăm din toată 
inima poporului frate român ca, pe 
acest drum pe care înaintează, să 
obțină noi și tot mai mari realizări.

In continuare, după ce a prezentat 
o serie de realizări obținute de po
porul chinez și in acest cadru, de 
oamenii muncii din provincia Hubei, 
preocupările în direcția realizării 
obiectivelor stabilite de recenta Con
ferință Națională a Partidului Comu
nist Chinez, vorbitorul a spus : In 
ultimii ani, o dată cu ștrîngerea con
tinuă a relațiilor de prietenie dintre 
țările noastre, schimburile și colabo
rarea prietenească între provincia 
noastră și România au cunoscut o 
nouă dezvoltare. In construirea unor 
obiective economice în provincia 
noastră, am primit din partea tova
rășilor români sprijin și con
tribuția lor valoroasă. Cu pri
lejul actualei sale vizite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu nc-a adus senti
mentele de profundă prietenie ale 
poporului frate român. La rindul 
meu, vă asigur că atit comuniștii, 
cit și populația provinciei noastre 
vor prejui ca pe ochii din cap prie
tenia scumpă nouă dintre cele două 

găsim căile pentru dezvoltarea unor 
relații directe și cu provincia Hubci 
și orașul Wuhan. (Vii aplauze). Cred 
că tovarășul Hu Yaobang va fi de 
acord cu mine să adresez invitația 
ca o delegație de partid și de stat a 
provinciei Hubci și orașului Wuhan 
să facă o vizită in România. (Aplau
ze puternice). Cu cit vom intensifica 
contactele, la diferite niveluri, cu cit 
vom intări colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală, cu 
atit prietenia noastră va deveni mai 
puternică, va servi construcției so
cialiste în țările noastre, cauzei păcii 
în lume. (Aplauze puternice).

Nu mă voi referi Ia problemele 
internaționale, pentru că am vorbit 
pe larg despre acestea Ia miting. 
Doresc numai să subliniez că Româ
nia și China, construind socialismul, 
punind pe primul plan dezvoltarea 
lor independentă, au căzut de acord 
să facă totul pentru pace, pentru a 
asigura popoarelor noastre și întregii 

partide, țări și popoare ale Chinei 
și României, depunind, in continuare, 
mari eforturi pentru a aduce pe mai 
departe contribuția la consolidarea 
și dezvoltarea continuă a acestei 
prietenii. Veșnic va sljivi tumultuosul 
fluviu Yangtze prietenia noastră. Fie 
ca prietenia tradițională chino-româ- 
nă să trăiască in veci, să se transmi
tă din generație in generație 1

Alăturîndu-se urărilor președinte
lui Guvernului popular al provinciei 
Hubei, reprezentanții oamenilor
muncii participanți la dineu au
toastat în sănătatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu, a tovarășului Hu 
Yaobang, pentru dezvoltarea necon
tenită a marii prietenii dintre parti
dele și popoarele Chinei și Româ
niei, pentru succesul deplin al vizi
tei în China a conducătorului parti
dului și statului nostru.

Cei prezenți au salutat cu profun
dă satisfacție toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, urmărit cu viu 
interes și subliniat în repetate rin- 
duri cu vii și îndelungi aplauze.

în încheierea dineului, care a de
curs într-o ambiantă cordială, de 
caldă prietenie, in cinstea distinșilor 
oaspeți, în semn de aleasă prețuire, 
au fost interpretate, alături de melo
dii tradiționale acestor locuri, cîntece 
populare românești.

lumi o viață liniștită, pașnică, pen
tru ca toate națiunile să-și poată 
concentra eforturile in direcția reali
zării programelor lor de dezvoltare, 
de bunăstare și fericire. (Vii 
aplauze).

Să se întărească continuu prietenia 
și colaborarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre popoarele și țările 
noastre ! (Aplauze puternice).

Doresc să toastez pentru Partidul 
Comunist Chinez și pentru tovarășul 
Hu Yaobang 1 (Aplauze puternice).

Toastez pentru poporul prieten 
chinez, pentru dezvoltarea tot mai 
puternică â Chinei pe calea socialis
mului, pentru colaborarea tot mai 
strînsă dintre România și China !

Pentru conducerea de partid și de 
stat, pentru comuniștii și locuitorii 
provinciei ITubci și orașului Wuhan .' 
(Aplauze puternice).

In sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Vii și puternice aplauze).

Vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 

o întreprinde, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
continuă să se afle în atenția întregii

r
secretarul general 
Socialiste România, 
în Republica Populară Chineză, 
prese din Beijing.
Ziarele din 10 octombrie rela

tează pe larg despre întîlnirea to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu cu Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei 
Centrale Consultative a Partidului 
Comunist Chinez, și solemnitatea 
decorării conducătorului chinez cu 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I cu eșarfă. 
Organul C.C. al P.C. Chinez, 
„RENMIN RIBAO" („Ziarul Po
porului"), informează cititorii des
pre schimbul de vederi in proble
me bilaterale și internaționale de 
interes comun prilejuit de a- 
ceastă întilnire, scoțind in evi
dență aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
pozițiile comune ale Chinei și 

României în probleme de interes 
major ale lumii contemporane, la 
creșterea continuă a forțelor ce se 
pronunță pentru o politică de în
țelegere și largă colaborare inter
națională, pentru întărirea păcii și 
eliminarea pericolului de război.

Sînt reliefate punctele de vedere 
referitoare la necesitatea luptei 
unite a popoarelor pentru apărarea 
păcii, dorința României și Chinei 
de a întări continuu conlucrarea 
pe arena internațională.

Este reafirmată, totodată, hotă- 
rîrea comună de a face totul pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, convingerea că actualele con
vorbiri româno-chineze la cel mai 
înalt nivel reprezintă o contribuție 

de cea mai mare importanță în 
acest sens.

Referindu-se la solemnitatea de
corării tovarășului Deng Xiaoping, 

„Contribuție de cea mai mare importanță 
la dezvoltarea relațiilor româno-chineze" 

REVISTA PRESEI CHINEZE

care a avut loc în ziua preceden
tă, in Sala provinciei Fujian a Pa
latului Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari, ziarele din 
Beijing relatează pe larg despre 
cuvîntarea rostită cu acest pri

lej de conducătorul partidului 
și statului nostru. „Președintele 
Ceaușescu — scrie ziarul — a acor
dat o înaltă apreciere relațiilor de 

prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre România și China. El a spus 
că în timpul actualei vizite cele 
două țări au ajuns la noi ințelegeri, 
care vor asigura dezvoltarea rela
țiilor dintre România și China nu 

numai pe plan politic, ci și în do
meniile economic, tehnico-științific, 
cultural, precum și în alte sfere de 
activitate".

Sînt relevate, totodată, aprecie
rile făcute cu acest prilej de to
varășul Deng Xiaoping, care a ară
tat că înalta distincție acordată 
reprezintă, în primul rînd, o ex
presie a trainicei prietenii dintre 

cele două partide, țări și popoare. 
Sînt evidențiate faptul că întărirea 
continuă a colaborării și solidari
tății româno-chineze răspunde in
tereselor vitale ale celor două po
poare și reprezintă o contribuție 
importantă la cauza apărării păcii 
mondiale, încrederea că partidul, 
guvernul și poporul chinez vor 
acționa în continuare, ca și pîna 
acum, pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie îndelungate, stabile și 
multilaterale dintre România și 
China.

Cotidianul de limbă engleză 
„CHINA DAILY" reflectă amplu 
principalele momente ale celei 
de-a treia zile a vizitei înalților soli 
ai poporului român in Republica 
Populară Chineză.

Vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, la Hubei, în marele 
oraș Wuhan a prilejuit posturilor 
de radio și 'televiziune prezenta-

'X 
rea pe larg a desfășurării principa- ' 
lelor momente ale vizitei, marele 
miting de prietenie ce a avut loc 
în acest centru industrial al Chi
nei, a semnificațiilor noului dialog 
româno-chinez la cel mai înalt 
nivel.

„Renmin Ribao", celelalte ziare 
chineze informează, de asemenea, 
pe larg despre întîlnirea tovarășei 
Elena Ceaușescu cu președintele 
Academiei de Științe a Chinei, Lu 
Jiaxi, împreună cu alți reprezen
tanți ai unor instituții prestigioase 
de știință, învățămînt superior și 
cercetare din R. P. Chineză. Pre
sa reliefează schimbul de idei care 
a. avut Ioc cu acest prilej, sublinie
rea care s-a făcut cu privire la 
rolul oamenilor de știință, al cer
cetătorilor și cadrelor cjjn învăță- 
mintul superior în promovarea 
progresului tehnico-științific în via
ța economică și socială a celor două 
țări, în formarea de specialiști în 
toate domeniile de activitate.
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(Urmare din pag. I)
tinderea și amplificarea schimbu
rilor economice, a cooperării in 
producție . reprezintă o contribuție 
de seamă la accelerarea progresu
lui material și spiritual al celor 
două țări, la creșterea bunăstă
rii popoarelor noastre, servind, in 
același timp, cauzei generale a 
construcției socialismului în țările 
noastre, a socialismului in general, 
a progresului și păcii în lume. 
(Aplauze puternice).

Am vizitat de mai multe ori Re
publica Populară Chineză — și tre
buie să vă mărturisesc că ne-au 
produs, și de această dată, o 
profundă impresie marile reali
zări obținute de poporul chi-< 
nez în cele mai diferite dome
nii de activitate, eforturile sale 
neobosite, sub conducerea glo
riosului său partid comunist, pen
tru dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, pentru înflo
rirea științei și culturii. pentru 
progresul economic și social ăl în
tregii țări. Ne bucurăm sincer de 
toate aceste mari realizări pe care 
le-ați obținut și vă adresăm cele 
mai calde felicitări:

Vă urăm, dragi tovarăși și 
prieteni, succese tot mai . mari in 
realizarea hotărîrilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Chinez cu privire la cel de-al șap
telea «țincinal, în construirea , so
cialismului, în dezvoltarea econo- 
mico-socială tot mai puternică ă 
Chinei populare, in întărirea inde
pendenței și în creșterea rolului 
Chinei în lupta pentru pace. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Poporul român este angajat și 

el, cu toate forțele, într-o intensă 
activitate pentru încheierea cu 
succes a celui de-al șaptelea cin
cinal și trecerea la realizarea nou
lui plan cincinal — 1986—1990 — 
a hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, a Pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

.Punem pe pr.țmul plan trecerea 
la o nouă calitate a muncii și vie
ții întregului nostru popor. Acțio
năm pentru dezvoltarea intensivă 
a tuturor ramurilor economiei na
ționale. modernizarea structurii 
■producției industriale, creșterea eu 
prioritate a. .țamuț-ilor ,d.e înaltă 
tehnicitate, sporirea prociuctivită- 
ții muncii, ridicarea nivelului ca
litativ și a eficientei întregii 'acti
vități. Acordăm o atenție priori
tară dezvoltării bazei proprii de 
materii prime, de combustibili și 
energie, intensificării acțiunilor de 
reducere a consumurilor, de recu
perare și refolosire a materiale
lor.

Tn același timp, desfășurăm un 
amplu proces de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, de înfăp
tuire a noii revoluții agrare în 
România, de transformare revolu
ționară a modului de muncă, de 
viață și de gîndire al țărănimii.

Ne preocupăm de perfecționarea 
continuă a activității statului, de 
dezvoltarea și adîncirea democra
ției socialiste, a autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești, de asi
gurarea tuturor condițiilor în ve
derea participării nemijlocite a 
maselor largi de oameni ai mun
cii, a întregului popor, la condu
cerea întregii societăți.

Acordăm, totodată, o atenție 
deosebită dezvoltării științei, învă- 
țămîntului, culturii — ca factori 
de cea mai mare însemnătate în 
făurirea noii orînduiri în patria 
noastră. Facem totul pentru, a asi
gura ridicarea nivelului de viață 
al poporului, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității țării. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în întreaga activitate de făurire 
a societății socialiste partidul nos
tru aplică ferm, în mod creator, 
principiile socialismului științific, 
adevărurile general valabile, con
cepția revoluționară despre lume și 
viață — materialismul dialectic și 
istoric — la condițiile concrete din 
țara noastră, ține seama de reali
tăți, de cerințele obiective ale fie
cărei etape de dezvoltare a socie
tății. Partidul Comunist Român 
pornește de la adevărul — verifi
cat de viață — că edificarea noii 
orînduiri sociale în fiecare țară 
este opera luptei revoluționare a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a întregului popor, 
că trebuie avute întotdeauna în 
vedere respectarea» neabătută a re
alităților din fiecare țară, unirea 
eforturilor întregului popor, fap
tul că socialismul se construiește 
împreună cu poporul și pentru 
popor.

în activitatea de construcție so
cialistă, România și China au ob
ținut mari realizări. Realizările 
țărilor noastre, ca și ale altor țări 
socialiste, demonstrează cu pu
terea faptelor de netăgăduit că nu
mai socialismul asigură lichidarea 
cu desăvîrșire a exploatării, a ine
galității sociale și naționale, de
plină egalitate în drepturi între 
națiuni și oameni, asigură bună
starea, fericirea și independența 
fiecărui popor. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Dezvoltarea economico-socială a 

fiecărui popor — deci și făurirea 
socialismului — se poate realiza 
numai în condiții de pace și co
laborare egală, de respect al inde
pendenței fiecărui popor și depli
nă securitate internațională.

Tn întreaga activitate internațio
nală, România acționează cu toa-

tp hotărîrea pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socialiste, 
pentru depășirea divergențelor 
dintre unele state și întărirea co
laborării și solidarității lor, ca un 
factor hotărîtor pentru construirea 
cu succes a socialismului și crește
rea prestigiului său, pentru pro
gres social și pace în lume.

România a acționat întotdeauna 
pentru depășirea divergențelor 
dintre, statele socialiste, nu s-a lă
sat angajată în criticarea altor 
țări socialiste sau partide comu
niste și muncitorești, ci, dimpotri
vă, a militat cu toată hotărîrea 
pentru întărirea unității, a cola
borării și solidarității lor.

Aș dori să menționez în mod 
deosebit dezvoltarea, și în aceste 
împrejurări, a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre Româ
nia și Republica Populară Chine
ză. Vom face totul și în viitor pen
tru ca aceste relații de conlucrare 
activă să se manifeste în toate do
meniile. inclusiv in lupta pentru 
soluționarea marilor probleme in
ternaționale, oa. partidele; și po
poarele noastre să contribuie cu 
toată forța la politica de destin
dere. de dezarmare, de indepen
dență și pace. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în același timp, România dez
voltă largi relații cu țările în curs 
de. dezvoltare, cu țările nealiniate, 
cu țările mici și mijlocii, ca un 
factor activ al luptei împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru progres so
cial și pace în lume. Totodată, ex
tindem relațiile cu statele capita
liste dezvoltate, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice. La baza 
relațiilor noastre cu celelalte state 
așezăm — așa cum am mai men
ționat — principiile egalității, in
dependenței și suveranității, res
pectării dreptului fiecărui popor 
de a-și alege în mod liber calea 
dezvoltării sale economice și socia
le, fără nici un. amestec din afară. 
(Aplauze puternice).

în timpul vizitei am discutat pe 
larg cu tovarășii Hu Yaobang, 
Deng Xiaoping, Li Xiannian, Zhao 
Ziyang, cu alți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat a Re
publicii Populare Chineze, și am 
făcut împreună un amplu schimb 
de păreri cu privire la p/oblemele 
internaționale. Aș dori să exprim 
deplina mea satisfacție că asupra 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale am constatat o deplină 
identitate sau poziții foarte apro
piate. împreună am ajuns la con
cluzii comune și am constatat că 
situația internațională continuă să 
fie' deosebit de gravă, ca urmare a 
intensificării cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, . care 
pune în pericol independența și 
libertatea popoarelor, însăși exis
tența vieții pe planeta noastră. .

Iată de ce se poate spune că 
problema fundamentală a epoc’i 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmări
lor nucleare, trecerea la măsuri 
reale de dezarmare, de înlăturare 
a pericolului unui nou război mon
dial, care s-ar transforma inevita
bil într-un război termonuclear ni
micitor. Mai mult ca oricînd este 
necesar să se facă totul pentru 
apărarea dreptului fundamental al 
oamenilor, al popoarelor la exis
tență, la libertate și pace. (Aplauze 
puternice). Uriașele resurse umane 
și materiale ale omenirii trebuie 
să fie folosite nu în scopul războiu
lui și distrugerii planetei, ei numai 
și numai în slujba progresului și 
bunăstării popoarelor ! (Aplauze 
puternice).

în actualele împrejurări interna
ționale este mai necesar că oriei nd 
să se acționeze cu toată răspun
derea, de către toate statele, și în 
primul rînd de către cele pose
soare de arme nucleare, pentru 
realizarea unor măsuri reale de 
dezarmare și pentru înlăturarea 
definitivă a pericolului unei ca
tastrofe nucleare.

România consideră că este nece
sar să se depună toate eforturile 
în cadrul tratativelor sovieto-ame- 
ricane de la Geneva, să se dea do
vadă de cel mai înalt spirit de 
răspundere față de soarta păcii și 
de viața popoarelor, să se vină cu 
noi inițiative pentru a se deschide 
calea unor înțelegeți corespunză
toare, care să ducă la oprirea 

cursei înarmărilor, a oricăror ac
țiuni de producere și experimen
tare a armelor nucleare sau de 
militarizare a Cosmosului, la. înlă
turarea rachetelor și a oricăror 
arme nucleare de pe continentul 
european și din întreaga lume. 
Numai simple declarații nu sînt 
de ajuns ; este necesar să se treacă 
— de către ambele părți — la 
fapte, la măsuri concrete în direc
ția dezarmării ! Salutăm inițiati
vele Uniunii Sovietice și măsurile 
propuse de tovarășul. Mihail Gor- 
baciov privind instituirea unui 
moratoriu unilateral în domeniul 
amplasării armelor nucleare și în
cetarea oricăror experiențe cu ast
fel de arme, reducerea eu circa 
50 Ia sută a armelor nucleare și 
oprirea acțiunilor de militarizare 
a Cosmosului. Considerăm, că rea
lizarea acestor propuneri — și de 
o parte, și de alta — ar constitui 
un mare pas înainte pe calea în
crederii, a ajungerii la înțelegeri 
corespunzătoare care să ducă la 
eliminarea totală a armelor nu
cleare din Europa și din întreaga 
lume.’

Avînd în vedere amplasarea; ra
chetelor nucleare <eu rază medie 
de acțiune în Europa, faptul că pe 
continentul european s-au acumu
lat uriașe cantități de arme nuclea
re și alte mijloace de distrugere în 
masă, considerăm că toate po
poarele lumii, și în primul rînd 
popoarele din Europa — îndeosebi 
țările din Tratatul de la Varșovia și 
din N.A.T.O. — trebuie să fie mai 
active, să se întîlnească și să dis
cute, să contribuie, într-o formă 
sau alta, la realizarea unor acor
duri corespunzătoare privind ar
mele nucleare și cosmice. Pe dea
supra oricăror considerente, a ori
căror deosebiri, trebuie puse inte
resele păcii, ale înlăturării primej
diei nucleare, ale apărării vieții 
și civilizației întregii omeniri !. 
(Aplauze puternice).

România se pronunță cu fermi
tate pentru eliminarea forței și a 
amenințării cu folosirea forței in 
relațiile dintre state, pentru solu
ționarea numai și numai pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor 
conflictelor și problemelor litigioa
se dintre state.

în acest spirit, considerăm că 
trebuie intensificate eforturile po
litice și diplomatice pentru solu
ționarea globală a problemelor din 
Orientul Mijlociu, pentru organi
zarea, in acest scop, a> unei con
ferințe internaționale consacrate 
discutării și rezolvării probleme
lor din această regiune, la care să 
participe toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. De asemenea, ne 
pronunțăm pentru încetarea grab
nică a războiului dintre Iran și 
Irak și pentru soluționarea proble
melor dintre aceste țări prin tra
tative/ pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
numai și numai pe cale pașnică. 
Viața, realitățile au demonstrat că 
orice conflict și confruntare mili
tară — oricît de mici și locale ar 
fi acestea — duc la mari pierderi 
materiale și umane, creează uria
șe suferințe oamenilor, popoarelor 
și, în același timp, sporesc perico
lul unui nou război mondial, cu 
consecințe imprevizibile. Iată de 
ce tratativele pașnice — oricît de 
îndelungate și grele ar fi ele —. 
reprezintă singura cale rațională 
și justă, singura alternativă la 
calea armelor, a acțiunilor milita
re, la conflicte și războaie, singura 
cale care poate asigura pace și in
dependență fiecărei națiuni. (Vii 
și puternice aplauze).

Tocmai pornind de la aceste 
considerente, țara noastră a propus 
actualei sesiuni a Adunării^ Gene
rale a O.N.U. adoptarea urnii Apei 
solemn către toate statele aflate 
în conflict pentru încetarea ime
diată a acțiunilor militare și tre
cerea Ia; soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor. în același 
timp, am propus adoptarea de 
către toate statele a unui Angaja
ment solemn de a nu recurge la 
forță și de a nu se amesteca sub 
nici o formă în treburile interne 
ale altor state. Adoptarea unor 
asemenea documente — acum, 
cînd se aniversează împlinirea a 
40 de ani de la crearea Organi
zației Națiunilor Unite — va de
monstra voința reală a tuturor po

poarelor de respectare a Cartei 
O.N.U., va constitui o contribuție 
deosebită la îmbunătățirea rela
țiilor internaționale, la politica de 
destindere, de dezarmare, de pace. 
(Aplauze îndelungate).

Ne manifestăm întreaga solida
ritate cu lupta popoarelor împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru dreptyl de a se dezvolta li
bere și independente, deplin . stu
pine pe bogățiile naționale și pe 
propriile destine. Sprijinim .. ferm 
lupta poporului namibian — sub 
conducerea S.W.A.P.Q. — pentru 
cucerirea, independenței, condam
năm cu toată tăria politica de 
apartheid și actele agresive ale 
Africii de Sud împotriva statelor 
independente vecine. (Aplauze pu
ternice). '

Sințem profund preocupați de 
situația economică gravă existentă 
în lume, de adîncirea decalajelor 
între țările sărace și țările bogate. 
Considerăm că sînt necesare tra
tative reale, in cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, pentru soluțio
narea problemelor subdezvoltării 
și pentru instaurarea noii or
dini economice mondiale. Româ
nia a prezentat o serie de 
propuneri concrete în legătură cu 
soluționarea globală a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a datori
ilor externe extrem de mari ale 
țărilor în curs de dezvoltare — și 
apreciază că este,necesar să se 
treacă la organizarea unei confe-. 
rințe internaționale, sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite, în 
vederea realizării unui acord co
respunzător între țările dezvoltate 
și/țările în curs de dezvoltare, pen
tru soluționarea problemelor grave, 
ale subdezvoltării și realizarea noii 
ordini economice mondiale, pentru 
progresul economic independent al 
popoarelor. (Aplauze puternice).

Rezolvarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane 
impune participarea activă, în con
diții de deplină egalitate, la viața 
internațională a tuturor statelor, 
indiferent.de mărime sau orînduire 
socială. Apreciem că trebuie să 
crească rolul și contribuția.O.N.U., 
ale altor orgabisme internaționale, 
la dezbaterea și soluționarea pro- • 
blemelor care privesc pacea, secu
ritatea și colaborarea internațio
nală, la asigurarea dreptului po
poarelor la dezvoltare economico- 
socială liberă. (Vii aplauze).

Considerăm, de asemenea, că 
este necesar să se întărească cola
borarea dintre partidele comuniste 
și muncitorești, cu partide socialis
te. social-democrate, cu toate for
țele democratice, progresiste, anti- 
imperialiste de pretutindeni. în 
lupta pentru o politică nouă, de 
respect al independenței și suvera
nității popoarelor, de dezarmare, 
securitate și pace. (Aplauze puter
nice, prelungite). > , j

Deși situația internațională este 
deosebit de gravă, noi avem ferma 
convingere că războiul poate fi ‘ 
evitat, că există condițiile necesare 
pentru înlăturarea definitivă a răz
boiului din viața omenirii. Acțio- 
nînd unite, popoarele dispun de 
forța necesară pentru a bara ca
lea războiului, pentru a schimba 
cursul evenimentelor și a impune 
o politică nouă de pace și colabo
rare.

România este ferm hotărîtâ ca, 
împreună cu Republica Populară 
Chineză, cu alte state, cu forțele 
progresiste, antiimperialiste clin 
întreaga lume, să-și aducă și în 
viitor contribuția activă la cauza 
păcii și destinderii, a colaborării 
și înțelegerii intre toate națiunile 
lumii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată convingerea că vizita 
pe care o facem in Republica 
Populară Chineză și înțelegerile la 
care am ajuns cu acest prilej vor 
marca un nou moment important 
în întărirea prieteniei și colaboră
rii dintre partidele, țările și po
poarele noastre în măreața operă 
de edificare a socialismului, spre 
binele ambelor țări, al cauzei co
laborării și păcii în lume! (Aplau
ze puternice, prelungite).

înainte de a veni în provincia și 
orașul dumneavoastră ni s-a vor
bit despre marile realizări pe care 
le aveți și despre perspectiva ce 
se deschide dezvoltării regiunii și 
orașului dumneavoastră. (Aplauze).

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a exprima dorința de a 
dezvolta mai activ — și cred că 
tovarășul Fiu Yaobang va fi de 
acord — relațiile între diferite re
giuni sau intre o regiune din 
România și provincia și orașul 
dumneavoastră. (Aplauze pu
ternice).

Vă adresez din toată inima, 
dragi tovarăși, prieteni din pro
vincia Hubei și din orașul Wuhan, 
urările noastre de noi și impor
tante realizări în înfăptuirea hotă
rîrilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Chinez pri
vind cel de-al șaptelea plan cinci
nal, în construcția socialismului, în 
ridicarea bunăstării întregului po
por. (Aplauze, puternice, prelun
gite).

Urăm poporului prieten chinez 
succese tot mai mari pe calea fău
ririi socialismului, a întăririi in
dependenței naționale, a înfloririi 
multilaterale a patriei sale libere 
— Republica Populară Chineză ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia, colaborarea și 
solidaritatea militantă dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, dintre poporul 
român și poporul chinez 1 (Aplauze 
puternice).

Să se întărească necontenit cola
borarea popoarelor, a forțelor îna
intate de pretutindeni în lupta 
pentru o politică de dezarmare, de 
independentă, de progres social și 
pace în lume 1 (Aplauze pu
ternice).

Vă urez, încă o dată, multă să
nătate, mult succes și multă fe
ricire 1 (Aplauze puternice, prelun
gite).

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
HU YAOBANG

(Urinare din pag. I)

încercări grele, trecînd prin fur
tuni, și uragane. în ultimii .ani, a- 
ceastă prietenie s-a consolidat f și 
s-a dezvoltat în' noile condiții. A- 
cum, ambele țări au convenit ca 
relațiile de colaborare în domenii
le politic, economic, tehnic ;și cul
tural să se extindă în continuare. 
Consider că. pe baza principiilor 
egalității și avantajului reciproc și 
prin eforturile comune ale ambe
lor părți, cauza colaborării prie
tenești dintre China și România 
vă cunoaște în mod sigur o nouă 
dezvoltare.

Mitingul de astăzi mi-a oferit 
prilejul să reafirm că Partidul Co
munist Chinez, guvernul chinez 
și poporul chinez vor apăra lerm 
și neabătut suveranitatea țării 
și demnitatea sa națională, vor 
respecta cu fidelitate și cu hotă- 
rire de nestrămutat pozițiile sale 
principiale in relațiile sale externe. 
(Aplauze puternice).

Am mai afirmat că Republica 
Populară Chineză dorește să stabi
lească, și să dezvolte,., relații de 
prietenie cu toate statele lumii pe 
baza celor cinci principii ale co
existenței pașnice. Această, politică 
nu se va schimba 1 (Aplauze pu
ternice).

Am mai afirmat că R. P. Chine
ză promovează o politică externă 
independentă ; ea nu va întreține 
relații strategice cu nici o mare 
putere, cu nici un bloc de state, cu 
atît mai mult ea nu va fi angajată 
într-o alianță cu vreo mare putere 
sau bloc de state. Această poziție 
nu se va schimba 1 (Aplauze pu
ternice).

Am mai afirmat că R. P. Chine
ză dorește ca, • împreună cu toate 
statele și popoarele iubitoare de 
pace, să lupte împotriva hegemo- 
nismului, să apere pacea lumii. A- 
ceastă poziție nu se va schimba ! 
(Aplauze puternice).

Am mai afirmat că R. P. Chine
ză va persevera în politica de des
chidere către exterior și dorește să 
dezvolte schimburile și colaborarea 
economică, culturală, tehnică cu 
toate statele lumii, inclusiv cu ță
rile., socialiste, țările în c.urș.de 
dezvoltare și țările 'occidentale 
dezvoltate, pe baza egalității și a- 
vantajului reciproc. Această’ poli
tică nu se va schimba 1 (Vii a- 
plauze).

Am mai afirmat că R. P.„ Chine
ză va sta întotdeauna de partea 
țărilor lumii a treia, manifestîn- 
du-și simpatia reciprocă, acordîn-

VIBRANTĂ EXPRESIE A UNOR
CALDE ȘI TRAINICE RELAȚII

(Urmare din pag. I)
de modernizare a economiei 
țârii, au salutat cu multă bucu
rie vizita conducătorului iubit al 
poporului român, eminentă per
sonalitate politică a lumii con
temporane, vechi prieten al po
porului chinez, dînd. totodată, 
glas convingerii că dialogul la 
nivel înalt ce se desfășoară in 
aceste zile va avea o semhifica- 
ție profundă pentru ridicarea pe 
o nouă treaptă a prieteniei sta
tornice romăno-chineze.

Aplauzele entuziaste ale celbr 
prezenți, manifestările de priete
nie la adresa iluștrilor repre
zentanți ai poporului român au 
transformat marele miting de la 
Wuhan intr-o mărturie emoțio
nantă a stimei și profundului 
respect de care se bucură secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România pe meleagurile Chinei 
populare. Prin întreaga sa des
fășurare, mitingul a reprezentat 
o nouă și strălucită confirmare 
a sentimentelor trainice de 
prietenie și prețuire reciprocă, a 
colaborării și solidarității mili
tante care leagă de multă vre
me partidele, țările si popoare
le noastre, a dorinței si hotar irii 
comune de a întări această rod
nică conlucrare în măreața ope
ră de edificare a noii societăți, 
în lupta pentru socialism, pro
gres social, independentă și pace 
în lume.

Oră 11.30. — întreaga asis
tentă salută, prin aplauze si ova
ții prelungite, sosirea la tribună 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. a 
tovarășului Hu Yaobang.

în prezidiul adunării mai iau 
loc membri ai conducerii locale 
a provinciei Hubei și a muni
cipiului Wuhan.

Au fost intonate imnurile de 
Stat ale Republicii Socialiste 
România si Republicii Populare 
Chineze.

Dînd glas bucuriei si satisfac
ției celor prezenți. a populației 
orașului Wuhan — provincia 
Hubei, de a-i avea, astăzi. în 
mijlocul lor pe înăltii soli ai 
poporului român, secretarul co
mitetului de partid al provinciei, 
tovarășul Guangfu, a spus :

du-și sprijinul ■reciproc.' Această' 
.poziție nu se va schimba 1 (Vii a- 
plauze).

Am mai afirmat că R.P. Chineză 
nu urmărește în nici o împreju
rare hegemonia. China nu se- va 
pleca, în nici o împrejurare, în fața 
unei presiuni hegemoniste. Această 
poziție nu se va schimba 1 (Vii 
aplauze).

Am mai afirmat că, în relații
le sale externe, China se pronun
ță pentru principialitate și ține 
mult la cuvîntul său. Niciodată ea 
nu va decide apropierea sau: în
depărtarea de cineva, acceptarea 
sau renunțarea la ceva in funcție 
de interesele de moment sau de 
unele deosebiri de păreri.

China nu va îndepărta sau pă
răsi prietenii vechi de dragul prie
tenilor noi, nu va recurge nici
odată la neprincipialul „joc de 
cărți". Această poziție nu se va 
schimba 1 (Vii aplauze).

■Am mai afirmat că R.P. Chi
neză prețuiește în mod deosebit 
topte relațiile, de prietenie deja 
făurite între ea și alte țări. Dar 
astă nu înseamnă că vom renun
ța la pozițiile noastre juste de dra
gul menținerii anumitor relații ; 
cu atît mai mult, nu vom permi
te nimănui să prejudicieze demni
tatea noastră națională neținînd

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimati tovarăși români.
Tovarăși, prieteni,
Astăzi, reprezentanții popu

lației provinciei Hubei și muni
cipiului Wuhan s-au întrunit 
aici, în mod solemn, pen
tru a exprima cele mai 
fierbinți salutări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al P.C.R. si președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in provincia 
noastră si in municipiul Wuhan, 
împreună cu tovarășul secretar 
general Hu Yaobang, este o 
deosebită onoare pentru popu
lația provinciei noastre. Permi- 
teti-mi ca în numele comitetu
lui provinciei Hubei si al mu
nicipiului Wuhan al P.C. Chinez, 
în numele Guvernului popular 
din provincia Hubei și munici
piul Wuhan, al tuturor comuniș
tilor si oamenilor muncii din 
provincia noastră, să exprim 
înalta noastră stimă si prețuire 
Si să adresez cele mai calde 
salutări de bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu. precum și 
tuturor oaspeților români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vechi și stimat prieten al po
porului chinez, a adus contri
buții remarcabile la întărirea și 
dezvoltarea necontenită a prie
teniei revoluționare și solidari
tății militante dintre cele două 
partide, țări și popoare ale 
Chinei și României. Vizitind din 
nou țara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus po
porului chinez mesajul de sin
ceră prietenie al poporului ro
mân. Actuala vizită a Domniei 
Sale va aduce în mod cert noi 
contribuții la dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei tradi
ționale chino-române. Urăm 
din toată inima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu succes deplin 
in această vizită 1

Actuala vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu are loc ime
diat după convocarea cu succes 
a Conferinței Naționale a P.C. 
Chinez, eveniment de deosebită 
importanță pentru țara noastră. 
Organizațiile de partid și în

seama de interesele generale. Nici 
această poziție nu se va schimba ! 
(Aplauze puternice).

Iar acum aș dori să subliniez 
un lucru în mod special : China nu 
va uita acele țări și popoare care 
ne-au simpatizat și ne-au spriji
nit revoluția și construcția, care 
ne-au ajutat și ne-au sprijinit în 
momentele grele. România se nu
mără tocmai printre aceste țări. 
Poporul chinez consideră sprijinul 
și prietenia dumneavoastră drept 
cel mai ales și cel mai de preț 
lucru din lume. Generația noastră 
nu va uita acest lucru ; vom edu
ca și generațiile noastre viitoare 
să nu uite în vecii vecilor acest 
lucru ! (Aplauze puternice. înde
lungate).

Sînt ferm convins că, indiferent 
de ce s-ar întâmpla în lume, prie
tenia chino-română, , făurită pe 
baza comunității de idealuri și po
ziții, trecută prin încercări înde
lungate în decursul istoriei, se va 
dezvolta în mod cert în continua
re și va da roadg tot mai îmbel
șugate. (Vii și puternice aplauze).

Trăiască eroicul popor român ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Trăiască marea prietenie și soli
daritate dintre partidele, țăițile și 
popoarele Chinei și. României 1 
(Aplauze puternice, prelungite).

treaga populație din provincia 
noastră studiază cu atenție și 
depun eforturi pentru tradu
cerea în viață a importantelor 
hotărîri strategice adoptate la 
Conferința Națională a parti
dului, pentru dezvoltarea con
tinuă a excelentei situații poli
tice și economice din provincia 
noastră, pentru impulsionarea 
reformei multilaterale și con
strucției, pentru moderniza
rea socialistă in provincia 
noastră. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în provincia 
noastră, in acest moment, con
stituie o mare însuflețire și un 
mare imbold pentru noi in 
realizarea hotărîrilor adoptate 
de Conferința Națională. Tre
buie să învățăm cu seriozitate 
din însușirile remarcabile și din 
spiritul de luptă neînfricată și 
de inifiativă ale poporului ro
mân, pentru accelerarea făuririi 
construcției socialiste în pro
vincia noastră. Trebuie, de ase
menea, să ne aducem contribu
ția Ia întărirea și dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colabo
rării dintre partidele, țările și 
popoarele Chinei și României.

Trăiască prietenia militantă 
dintre cele două partide, țări și 
popoare ale Chinei și României !

întâmpinați cu aclamații, vii 
și Îndelungi aplauze au luat 
cuvintul tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU și HU YAOBANG. 
Cuvîntările celor cloi' conducă
tori au găsit un larg și 
profund ecou, deplină aprobare 
și satisfacție în rindurile miilor 
de participanți la miting și — 
prin intermediul posturilor de 
radio și televiziune —ale po
porului chinez, reprezentând un 
act politic cu adinei semnifica
ții și implicații pentru evolu
ția viitoare, pe multiple pla
nuri, a raporturilor de conlu
crare romăno-chineze, pentru 
ridicarea acestora la un nivel 
superior, în folosul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Miile de participanți la miting 
au aplaudat minute în șir, au 
ovaționat îndelung, dînd glas 
bucuriei de a fi martori și par
ticipanți direcți la această mare 
sărbătoare a prieteniei dintre 
România și China, la marele 
eveniment pe care îl constituie 
vizita conducătorului partidului 
și statului nostru, întâlnirea la 
nivel înalt româno-chineză.

indiferent.de
c.ur%25c8%2599.de
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CAMPANIA AGRICOlJȚ-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR]

STADIUL CULESULUI PORUMBULUI
® Pînă în seara 

zilei de 9 octombrie 
porumbul a fost 
strîns de pe 72 la 
sută din suprafața 
cultivată

® în județul Olt, 
culesul porumbului 
s-a încheiat

© Lucrările tre
buie grăbite în ju
dețele Covasna și 
Harghita

cu toate forțele 
și iară pierderi!

STADIUL ÎNSĂMÎNȚÂRII GRIULUI
9 Pînâ la 9 oc

tombrie au fost în- 
sămînțate 90 la sută 
din suprafețe

@ Grîul a fost se
mănat în proporție de 
85 la sută

• Județele Olt, Ar
geș, Brașov, Bistri- 
ța-Năsăud, Dolj, Co
vasna, Maramureș, 
Harghita și Secto
rul agricol Ilfov au 
încheiat semănatul 
griului

încheiate neîntîrziat, 
pe ultimele suprafețe!

Cu multă hărnicie, dar și bună organizare
Echipa de reporteri a „Seînteii' transmite din judelui Satu Mare

Deși zilele sint însorite, iar nopțile nefiresc de calde, nu este 
o toamnă agricolă prea bună pentru sătmăreni. Pe acest fond de 
toamnă călduroasă în mai toate zonele județului. într-una din nopțile 
trecute a căzut o brumă, iar seceta ridică de acum probleme deosebite 
mecanizatorilor la arat și semănat. Chiar și pe terenurile joase, unde 
în alte toamne se infundau tractoarele, acum, in urma plugurilor, 
ies valuri de praf, dar mai ales bulgări mari ce trebuie sfărimați cu 
discul și tăvălugul. Și trebuie spus, spre luada mecanizatorilor și 
specialiștilor, că cele 84 200 hectare semănate pînă acum au fost 
realizate in condiții de bună calitate. Este drept, pregătirea patului 
germinativ a trebuit făcută în multe locuri cu un consum mare de 
carburanți, deși mecanizatorii sătmăreni s-au dovedit și de această 
dată inventivi în adoptarea unor soluții tehnologice care, in condițiile 
date, asigură realizarea unui randament maxim la litrul de motorină 
folosit. Iar faptul că in ultima parte a săptămînii, la griu spre exem
plu. s-au însămînțat in medie 3 400 hectare pe zi. demonstrează ho- 
tărîrea oamenilor muncii din agricultura județului Satu Mare de a 
spori la maximum viteza de lucru la semănat.

Termenele de livrare 
a motorinei 

să fie respectate
Lucrînd din plin, cu toate mijloa

cele mecanice de care dispun uni
tățile agricole, la semănat s-ar pu
tea lucra de acum cu o viteză zil
nică de cel puțin 5 500—6 000 hecta
re. De ce totuși acest ritm nu s-a 
atins nici măcar într-una din zile
le campaniei agricole de toamnă ? 
Vom încerca să dăm răspuns la a- 
ceastă întrebare. Ne aflăm în zona 
agricolă a Ardudului, în unul din 
consiliile agroindustriale cu multe 
lucrări restante. Atît la cooperativa 
agricolă din Ardud. cît și la cea din 
Mădăraș. în ziua respectivă nu se 
semăna deloc, toate tractoarele fiind 
concentrate la arat și pregătirea te
renului. De la tovarășul Vasile Glo- 
deanu. directorul S.M.A. Ardud, a- 
flăm că. de fapt, pe întreg consi
liul abia s-a reușit să se asigure 
un front de lucru de 100 hectare pen-' 
tru toate cele 30 semănători pregă
tite spre a fi utilizate. Adică, abia atît 
cît se putea semăna în ziua res
pectivă cu .5 mașini. De ce atît de 
puțin ? — il întrebăm pe directorul 
S.M.A. „Pentru, că și în luna aceas
ta. dar mai ales în septembrie și 
august, ne-am confruntat cu aceeași 
problemă a lipsei de motorină. A- 
vem la această dată 4 000 hectare 
nearate, care. în majoritatea lor, pu
teau fi lucrate în condiții excelen
te cel tîrziu pînă la mijlocul lunii 
septembrie, atunci cînd pămîntul dis
punea de suficientă umezeală, cînd 
nu era nevoie decît de cel mult două 
lucrări cu discul, pentru un pat ger
minativ ideal. Dar noi, 14 zile 
la rînd. în luna septembrie, am lu
crat doar cu un sfert din parcul de 
tractoare. Situația s-a repetat la în
ceputul acestei luni, cînd două zile 
și jumătate au stat cu .toatele cele 
290 tractoare pregătite pentru aceas
tă campanie. De vineri a sosit mo
torina si ne-am concentrat majori
tatea forțelor la arat și pregătirea 
terenului, dar acum se lucrează în 
condiții atît de grele îneît nu putem 
realiza cu forte sporite nici măcar 
atît cît să se asigure front de lucru 
tuturor semănătorilor".

Asemenea explicații am primit și 
in alte locuri pe unde am trecut. 
Să precizăm că. așa cum ne-a de
monstrat tovarășul Vasile Marinescu, 
directorul trustului județean S.M.A., 
nu este vorba de dereglări în apro
vizionarea cu motorină datorate de
pășirii de către mecanizatori a nor
melor de consum pe lucrările pre
văzute în tehnologii, ci de deficien- 
1 e în livrarea ritmică a cantități
lor de combustibil programate de fo
rurile centrale de resort. Ca urma
re a acestor dereglări( ce șe produc 
in moi constant la începutul fiecă
rei luni, stațiunile de mecanizare din 
județ nu au beneficiat în acest an 
de aproape 600 tone din cantitatea 
totală de motorină repartizată. în a- 
ceste zile, pînă la încheierea înșă- 
mîntărilor, unitățile de mecanizare 
ar avea nevoie zilnic de 140 tone 
combustibil, pentru a folosi din plin 
tractoarele și mașinile agricole re
partizate în actuala campanie, pen
tru a atinge vitezele de lucru pla
nificate de organele centrale, ritmuri 
care trebuie realizate la nivelul lor 
maxim, pentru a nu întîrzia înche
ierea lucrărilor. Pentru a realiza a- 
ceastă sarcină absolut obligatorie este 
necesară concordanța între volu
mul efectiv de lucrări prevăzut a se 
realiza în această perioadă și can
titățile de carburanți livrate zilnic.

Despre oameni exemplari
în colțul cel mai nordic al cîm- 

piei de vest, la extremitatea unde 
păminturile de cernoziom se pierd 
in lăcovistile și podzolurile sătmă
rene, pe o solă a I.A.S. Cărei, unde 
două formații de mecanizatori lu
crează in flux la pregătirea terenu
lui și semănat, abia că reușim să 
deslușim chipurile celor doi specia
liști prezenti la datorie : șeful de 
fermă, Ștefan Freund, și directorul 
I.A.S.. Ștefan Onci. Primul șe afla

în mijlocul mecanizatorilor de la pri
ma oră a dimineții. îndeplinindu-și 
obligațiile de specialist nr. 1 al fer
mei. iar acum, la întilnirea cu di
rectorul. se consulta pentru găsirea 
unei noi variante de agregate atit 
la pregătirea terenului, cit si la se
mănat, toate în ideea de a mări ran
damentul de lucru și a economisi 
carburanți. Dar nu atît.acestea sint 
motivele consultării de față, cit do
rința lor de a asigura o calitate și 
mai înaltă a lucrărilor. în această 
unitate, unde se seamănă într-Un a- 
grofond pregătit pentru o producție 
de peste 7 000 kg grîu la hectar, unul 
din elementele esențiale ale calită
ții îl reprezintă semănatul timpuriu. 
Asemenea atitudini firești, demne 
de laudă, am întîlnit și la Moftin, la 
Petrești, Foeni, Lucăceni, Gelu. Pe 
parcursul documentării am intîlnit 
însă și situații în care specialiștii 
nu-și exercitau cu toată răspunderea 
obligațiile profesionale.

Specialiștii - mai exigeați
Notăm in continuare, la cițiva ki

lometri distantă de Cărei, opiniile di
rectorului S.M.A. Moftin. tovarășul

Insămînțarea griului la C.A.P. Odoreu

Ioan Kern. „Am trecut la redistri
buirea mijloacelor mecanice, astfel 
incit in cel mult două zile înche
iem semănatul griului". în teren ne 
convingem că aici întreaga suprafa
ță destinată înșămînțării griului a 
fost eliberată de resturi vegetaie. iar 
vitezele realizate în ultimele zile la 
arat — pregătit terenul — semănat 
(în medie 270 hectare) constituie o 
acoperire în fapte a angajamente
lor asumate de mecanizatorii și spe
cialiștii din acest consiliu agroin
dustrial. Aceste rezultate bune sint 
urmărea firească a înțelegerii cerin
ței ca la momentul potrivit forțele 
mecanice să fie concentrate spre lu
crările cu cea mai mare prioritate.

La C.A.P. Ardud am întîlnit o si
tuație care relevă că specialiștii de

r

La cooperativa agricola Vetiș, precum și în alte unități agricole din județul 
Satu Mare se folosesc tăvălugii giei pentru sfârîmarea bulgarilor în vederea 

pregătirii terenului
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Recoltarea porumbului la ferma Chereușa a 

Tâșnad

aici n-au tinut, mereu seama de con
dițiile reale ale terenului, de nece
sitatea executării cu maximum de o- 
perativitate a unor lucrări. într-o 
solă care fusese cultivată cu in, cor
manele plugurilor erau pur si sim
plu încovoiate sub presiunea bulgă
rilor despicați de brăzdare. Pămîn- 
tul era atît de tare incit mecaniza
torii erau obligati să schimbe de pa
tru ori pe zi fierul la plug. în mod 
normal, o asemenea arătură grea 
trebuie urmată imediat de cel pu
țin o trecere cu discul. Specialiștii 
de la C.A.P. Ardud au socotit însă 
de cuviință să termine mai întîi de 
arat parcela respectivă, urmînd ca a 
doug. zi să introducă si discurile. A- 
dică după ce va dispare si bruma 
de umezeală din bulgări și cînd va 
fi necesar un număr dublu de lu
crări pentru pregătirea unui pat ger
minativ in care se va încorpora să- 
minta. Ne întrebăm pe bună drep
tate : cit din ea va reuși, in atare 
condiții, să încolțească și să stră
pungă la suprafață prin bulgări ?

Prezenta specialistului în cîmp este 
impusă nu numai de necesitatea de 
a organiza si imprima un randa
ment maxim muncii formațiilor de 
mecanizatori, ci mai ales de a ve
ghea cu strictețe la 
melor agrotehnice, 
căni.- într-o unitate 
vorbit în termeni

respectarea nor- 
La C.A.P. Urzi- 
fruntașă. ni s-a 

elogiosi despre 
funcționalitatea noului tip de com
bină pentru recoltarea porumbului, 
C—3 P. produsă de I.M.U. Medgi
dia. Pe urmele combinelor am vă
zut însă risipă de știuleti. Directo
rul S.M.A. din zonă, inginerul Al. 
Uglai, a constatat că nu erau regla
te organele active ale combinei, iar 
viteza de înaintare era prea mare. 
Ca urmare a intervenției sale rapi
de, lucrurile s-au normalizat. Nu
mai că acest lucru trebuia să-1 fi 
făcut la vreme șeful de fermă sau 
alti specialiști ai cooperativei.

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
1

SPECIALISTUL - ÎN CÎMP, ACOLO UNDE ESTE LO
CUL LUI consiliul agroindustrial Crasna, județul Sălaj, la C.A.P. 
Stirciu, semănăturile arătau ca straturile. Dar am voit să ne convingem 
dacă și cele trei semănători ce se zăreau în vîrful unui deal, numit dea
lul Hurezului, execută lucrarea în condițiile de calitate cerute. Ajunși aici, 
ne întimpină inginerul-șef al consiliului unic. Președintele cooperativei 
unde ar putea fi găsit ? — îl întrebăm. „La discuri. De cîteva clipe a ple
cat de aici. Am verificat împreună cum merg semănătorile, după care a 
trecut pe dealul celălalt." Inginerul-șef verifică și iar verifică lucrarea în 
prezența noastră. Aflăm că pină la ora respectivă cei trei mecanizatori în- 
sămînțaseră deja 26 hectare. „Pină diseară realizăm 32 hectare, la atît 
ne-am gîndit" — ne spune specialistul, urmînd îndeaproape semănătoarea. 
(Eugen Teglaș).

SCHIMBUL DE MÎINE LA LUCRU I In ajutorul cooperato-

întreprinderii agricole de stat

Ce se face cu lanurile 
brumate ?

Bruma căzută în unele zone ale 
județujui a afectat mai ales lanu
rile de porumb aflate în plină vege
tație. Comitetul județean de partid 
a dispus ca, în cazul culturilor in 
care boabele de porumb au depășit 
faza de lapte-ceară, să se treacă la 
depănușarea știuleților direct pe co
ceni, măsură care-și dovedește efi
cienta. Ne-am convins de acest lu
cru și la C.A.P. Ardud, unde o solă 
de circa 100 hectare depănușată cu 
cîteva zile in urmă esțe acum în si
tuația de a asigura o producție cer
tă de porumb boabe. Pe itinerarul 
străbătut în județ, am întîlnit însă și 
culturi întinse de porumb, care aveau 
rodul abia în formare, dar care au 
de acum frunzele și vîrful plante
lor afectate de brumă. Rodul foarte 
crud stă sub jjănuși scăldat in „măr
gele" de apă, care, pe măsură ce 
timpul trece, încep să „fiarbă". în 
starea lor actuală, lanurile respecti
ve ar putea reprezenta o resursă 
deosebit de valoroasă pentru însilo- 
zare. Nu s-a trecut la acest lucru 
întrucît este nevoie de o aprobare 
specială, de competența organelor 
centrale, informate asupra acestei 
situații. Cu toate acestea, luarea unei 
decizii in acest sens este aminată. 
între timp, însă, căldurile ridicate 
usucă lanurile, riscînd să 
ducă Intr-un stadiu avansat 
degradare, situație în care
nu fie bune nici măcar pentru 
furaje, așa cum de fapt s-a in- 
timplat anul trecut, cînd s-au pier
dut mari cantități de masă verde, 
încă nu este prea tîrziu ca factorii 
de decizie să găsească o rezolvare 
corespunzătoare acestei probleme.

Iosif POP
Octav GRUMEZA

Foto : Martin Sarea
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Argumentele
pasiunii

Inginerul Radu Mototolea 
ne conduce pe una din solele 
stațiunii de cercetare și pro
ducție pentru cultura cartofului 
— Tulcea. Ne conduce acolo 
unde, normal, se recoltează car
tofii. Combina scoate din pă- 
miat tuberculi mari și de cu
loare roză, așa cum plac tutu
ror gospodinelor. Consemnăm 
cele spuse de însoțitorul nos
tru. inginerul-șef al stațiunii.

„Rețineți, in primul rind, o 
cu cițiva ani in urmă, 
aprovizionarea cu car-

cifră : 
pentru 
tofi a populației din județul 
Tulcea
alte zone ale țării, peste 10 000 
tone de cartofi. Este ușor de 
imaginat cile cheltuieli se fă
ceau cu transportul, depozita
rea și manipularea acestora. 
Acum, județul își asigură din 
producție proprie necesarul de 
cartofi pentru cerințele de 
consum. Ba mai mult ! Zilele 
acestea au fost expediate 60 
tone cartofi de sămință in ju
dețul Vilcea, fără a mai vorbi 
de cantitățile pentru consum 
trimise Capitalei. Unii ar fi 
inclinați sd nu acorde prea 
mare însemnătate acestei reali
zări. Și totuși, este. In lucra
rea

șe aduceau anual, din

„Zonele de producție agri

-
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colă și dezvoltarea rațională a 
agriculturii'1 editată cu 25 de 
ani in urmă, referitor la cultura 
cartofului, județul era conside
rat ca ultima zonă de fertili
tate. Rezultatele cercetărilor 
stațiunii aii demonstrat că prin 
irigarea culturilor pot fi obți
nute producții mari de cartofi, 
ceea ce am și realizat, tn acest 
an am obținut, cu numai două 
udări, cite 26 000 kg la hectar".

Despre toate ne-a vorbit in
ginerul-șef al stațiunii. Nu
mai despre persoana lui — 
aproape nimic. Aflăm, 
tuși, că a lucrat timp 
zece ani la cooperativa i .. 
colă Luncavița, apoi la I.P.I.L.F. 
Dunărea 
gumicolă 
pe unde a muncit i-a plăcut 
lucrarea științifică a pământu
lui. lată-l acum legat de o pro
blemă care-l pasionează mult: 
cultura cartofului. Alături de 
cercetătorii stațiunii a demon
strat că această cultură asigură 
recolte mari și în această zonă 
aridă a țării, care este Tulcea. 
Fapte de natură să ne bucure.

to- 
i de 
agri-

și la Asociația le- 
Nalbant. Peste tot

I. HERȚEG

rilor din județul Vaslui au venit peste 6 200 de oameni ai muncii din 
întreprinderile industriale din Bîrlad. Vaslui și Huși, care efectuează un 
schimb de lucru pe ogoare. în același timp, alti peste 25 000 de elevi 
din liceele industriale și școlile generale se află pe ogoare. Bine organi
zați și avind tabere ce le oferă condiții de cazare si masă, elevii vaslu
ieni, cei mai multi la I.A.S. Huși, asociațiile economice intercooperatiste 
din Tutova, Banca, Vetrișoaia și Grivița, au recoltat pină acum 4 300 
hectare de vii, 870 hectare cu legume, 11 600 Infectare cu porumb si sfeclă 
de zahăr, incărcînd în autocamioane și atelaje si punînd la adăpost, in 
total, peste 74 000 tone de produse. (Petru Necitla).

SECRETUL PRODUCȚIILOR MARI. C-A-P- Gruia, județul 
Mehedinți, a obtinut la cultura griului, în medie. 4 895 kg la hectar. Cum 
a fost posibil ? S-au cultivat numai soiuri de înaltă productivitate, au 
fost aplicate la timp îngrășămintele chimice necesare, iar producția s-a 
strîns în numai 6 zile bune de lucru, evitîndu-se în totalitate pierderile 
de recoltă. Și în această toamnă cei din Gruia au încheiat in mai puțin 
de 7 zile semănatul griului pe cele 410 hectare planificate. S-au însămin- 
țat din producție proprie numai soiuri de elită și din înmulțirea întîi. 
Toate lucrările s-au efectuat după cele mai noi cerințe ale agrotehnicii, 
ceea ce dă garanția că și la anul aici se vor obține recolte mari de grîu. 
Este rezultatul muncii făcute bine și la timp, cu toată răspunderea. 
(Virgiliu Tătaru).

Cînd orășean înseamnă
a fi și bun agricultor

In această toamnă, atît la Urziceni, cit și în alte părți, atelajele s-au dovedit 
de mare folos pentru agricultură

într-un oraș agroindustrial în care 
agricultura și industria alimentară 
dețin o mare pondere în struc
tura producției, ca Urziceni, este cît 
se poate de firească participarea ac
tivă, zi de zi, a consiliului popular, 
a deputaților și cetățenilor la activi
tatea desfășurată in acest sector 
prioritar al activității economice. în- 
tr-adevăr, la Urziceni, producția a- 
groindustrială însumează aproape 
două miliarde de lei, ■ reprezentind 
două treimi din producția globală, 
ceea ce îi conferă uri caracter repre
zentativ de oraș agroindustrial. La 
aceasta se adaugă producția agro
zootehnică a unităților agricole din 
raza orașului și localităților subur
bane, in activitatea cărora este.pro- 
fund implicat consiliul popular alx 
orașului, care inițiază și coordonea
ză acțiuni multiple pentru dezvolta
rea intensivă a agriculturii și creș
terea producției agricole.

De altfel, în aceste zile membrii 
biroului executiv 
al consiliului 
popular si de
putății se află 
zilnic pe cîmp. 
alături de meca
nizatori și cooperatori, de cei aproa
pe cinci mii de oameni ai muncii din 
unitățile economice și instituțiile ora
șului care participă. în mod organizat, 
la stringerea, transportul și depozita
rea recoltei, la pregătirea terenului și 
însămintările de toamnă. Este mate
rializarea concretă a sarcinilor și in
dicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae* Ceaușescu în cuvîntarea Ia 
Congresul consiliilor populare, in 
care s-a arătat cu limpezime și . in 
modul cel mai categoric că proble
mele agriculturii constituie direcția 
fundamentală a activității consiliilor 
populare.

în trei sesiuni ale consiliului popu
lar, deputății au analizat probleme
le privind dezvoltarea intensivă a a- 
griculturii. Din multitudinea pro
blemelor analizate și a măsurilor 
stabilite ne-am oprit asupra celor ce 
oferă temei sigur pentru dezvoltarea 
agriculturii intensive de mare ran
dament. în acest sens, primarul Iu- 
liana Tănase sublinia orientarea fer
mă spre înfăptuirea programelor de 
creștere a recoltelor și a producției 
zootehnice atît în cadrul gospodării
lor populației, cît, mai ales, în uni
tățile agricole socialiste — Urziceni,. 
Ciocîrlia și Manasia — care dețin mii 
de hectare de terenuri fertile și e- 
fective mari de animale.

Ne oprim în lanurile de porumb 
ale cooperativei agricole Ciocîrlia, 
unde producția depășește zece tone 
de știuleți la hectar. Recoltă la care 
au contribuit și inițiative ale consi
liului popular, ale deputaților pri
vind mobilizarea tuturor atelajelor 
din comună și a unora din cadrul 
secției hipo din Urziceni pentru fer
tilizarea terenului — acțiune înche
iată cu transportul în cîmp a două 
mii de tone de gunoi de grajd.

Cei 500 de muncitori ai secției B 
de la întreprinderea de materiale 
sportive și camping din Urziceni aj

Însemnări din orașul Urziceni

încheiat printre primii recoltarea po
rumbului pe cele 30 hectare, luate in 
primire de la semănat și pînă la în- 
magazinarea recoltei. Șeful secției, 
Gheorghe Gheorghe, precizează : 
„Am dat trei prașile manuale, am 
asigurat densitatea. Recolta depășeș
te 12 tone de știuleți la hectar".

La consiliul popular există o evi
dentă clară a sarcinilor asumate de 
fiecare unitate economică sau insti
tuție care a preluat suprafețe cu po
rumb și alte culturi prăsitoare, unde 
lucrează de la prima prașilă pină la 
recoltare. în condițiile in care co- 
perativa agricolă are 50 de coopera
tori pentru muncile cimpului, pe 1 250 
hectare, contribuția oamenilor mun
cii din Urziceni la activitatea din a- 
gricultură este, se poate spune, o ne
cesitate înțeleasă, mai mult decît 
binevenită. Acum, în campanie lu
crează zilnic la strinsul recoltei Cî
teva mii de oameni ai muncii.

Despre modul cum sint soluționate 
problemele legate 
de recoltarea le
gumelor ne-a vor
bit vicepreședin
tele consiliului 
popular. Marin 

Bratu. cel' ce răspunde de or
ganizarea muncii elevilor pe toată 
durata culesului. Cum a organizat 
consiliul popular această activitate ? 
„Zilnic participă Ia recoltare 2 600 
de elevi din liceele și școlile gene
rale din Urziceni, cea mai mare par
te a lor în fermele întreprinderii 
pentru producerea legumelor — pre
cizează interlocutorul. Și tot zil
nic. se dau premii in bani pen
tru cea mai harnică clasă și pen
tru cel măi harnic elev". Dar — 
după cum sublinia unul dintre ca
drele didactice prezente permanent 
în mijlocul elevilor — cel mai mare 
cîștig este educația prin muncă și 
pentru muncă. ■

La prima oră a dimineții un convoi 
de atelaje a pornit din lanurile de 
porumb ale cooperativei agricole Ur
ziceni. Pornesc grăbite, în trapul 
mărunt al cailor, să ajungă printre 
primele, în aceeași- coloană ordonată, 
compactă la baza de recepție. Unul 
dintre căruțași. Ion Tudor, încetineș
te cîteva clipe mersul cailor, cît să 
ne arate foaia de transport în care se 
precizează cantitatea de știuleți în
cărcată : 1 200 kilograme,

— înființarea secției hipo e o 
Inițiativă inedită a consiliului popu
lar — precizează tovarășul Gheor
ghe Mihai, vicepreședinte al consi
liului popular. Este o încercare reu
șită de a da un caracter organizat 
activității de transport cu atelajele 
cetățenilor — pentru cetățeni sau 
pentru unitățile agricole Socialiste. 
Numai în actuala campanie agricolă, 
fiecare atelaj a transportat, in me
die. 30 tone de sfeclă de zahăr și 40 
tone știuleti de porumb. Apoi vor 
urma alte lucrări.

O experiență bună, care se cere 
continuată și amplificată.

C. BORDEIANU 
Mihai VigOIU

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Județele Olt și Dolj 
au încheiat însămintările

Oamenii muncii de pe ogoarele 
JUDEȚELOR OLT și DOLJ au ra
portat ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚÂRII 
GRIULUI Șl A CELORLALTE CUL
TURI DE TOAMNĂ PE ÎNTREAGA 
SUPRAFAȚĂ PLANIFICATĂ.

In telegramele adresate cu acest 
prilej C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socia
liste România, de comitetele jude
țene de partid respective se subll- i
niază că în prezent.se acționează 
cu toate forțele, umane și meca
nice, pentru terminarea recoltării |
porumbului, sfeclei de zahăr, legu- I
melor și fructelor, pentru livrarea ,
la fondul de stat a cantităților de 
produse stabilite, pentru stringerea 
și depozitarea furajelor.
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la adunarea festivă prilejuită de încheierea 
activității Șantierului național al tineretului de la Sistemul 

hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II”
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia adunarea festivă prilejuită de 

închiderea activității Șantierului național al tinere
tului si finalizarea lucrărilor preluate spre execuție 
de Uniunea Tineretului Comunist la Sistemul hidro
energetic și de navigație „Porțile de Fier H“, mani
festare care se desfășoară într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, de angajare revoluționară a tinerei 
generații, a întregului popor, pentru îndeplinirea sar
cinilor cuprinse în planul pe acest an și asigurarea 
tuturor condițiilor necesare înfăptuirii exemplare a 
obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român pentru perioada 1986— 
1990 și in perspectivă pînă în anul 2000, dau glas 
sentimentelor de recunoștință, de nețărmurită dragoste 
și profund respect ce-i animă pe toți tinerii patriei, 
pentru neobosita activitate desfășurată de dumnea
voastră in fruntea partidului si statului nostru, pentru 
grija statornică ce o acordați formării și educării co
muniste. multilaterale a tineretului.

Adunarea noastră festivă, eveniment important în 
viata brigadierilor țării, are loc într-o perioadă in 
care întregul nostru popor cinstește prin mărețe fapte 
de muncă, prin realizări remarcabile in toate dome
niile de activitate, împlinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al partidului, piatră de hotar a 
multimilenarei noastre istorii, ce a marcat începutul 
unei epoci de strălucite și minunate împliniri socia
liste pe care, cu justificată mindrie patriotică. întreaga 
noastră națiune o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Importantele programe de dezvoltare multilaterală 
a patriei, elaborate sub directa și permanenta dum
neavoastră îndrumare, care au deschis largi perspec
tive înfloririi continue a țării, concepția dumneavoas
tră originală privind rolul si locul tineretului în so
cietatea noastră socialistă au creat condiții optime 
participării active și. responsabile a tinerei generații 
Ia înfăptuirea independentei energetice a țării, prin 
lărgirea bazei de materii prime, prin valorificarea 
superioară a tuturor resurselor de care dispunem. Fo
losim si acest prilej pentru a vă adresa, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai fier
binți mulțumiri, profunda noastră recunoștință pentru 
minunatele condiții de muncă, viață și pregătire create 
generațiilor tinere, asigurîndu-vă, totodată, că vom fi 
mereu prezenți acolo unde tara ne va cere, acolo unde 
este mai greu, la transpunerea in practică a cuteză
toarelor proiecte de ridicare a patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație, înțelegînd că numai în acest 
mod. muncind cu abnegație și dăruire revoluționară, 
putem contribui, pe măsura capacității noastre crea
toare. la edificarea socialismului și comunismului in 
România.

La acest moment de bilanț, cei peste 7 000 de bri
gadieri care și-au desfășurat activitatea in perioada 
1981—1985 pe Șantierul național al tineretului de la
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Joi a avut loc adunarea festivă 
prilejuită de încheierea activității 
Șantierului național al tineretului de 
la Sistemul hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier II", nou- și 
semnificativ eveniment ce ilustrează 
participarea activă, responsabilă a 
tineretului din țara noastră,.împreu
nă cu întregul popor, la înfăptuirea 
cu succes a obiectivelor eeonomico- 
sociale pe acest an și pe .ansamblul 
cincinalului, la realizarea istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al

PLANUL LA EXPORT - 
REALIZAT INTEGRAL!

Există un sir de întreprinderi care 
nu exportă direct, dar care prin ceea 
ce fabrică contribuie la realizarea în 
alte unităti a diferite produse desti
nate exportului. O asemenea unitate 
este si întreprinderea ..Textila" din 
Ghimbav, județul Brașov. Avind spe
cific de filatură, această întreprin
dere livrează produsele sale unor în
treprinderi de stofe si tricotaje din 
București. Brașov. Cluj-Napoca S.a., 
care încorporează firele fabricate la 
Ghimbav în diferite produse destina
te exportului.

— Chiar dacă elogiile la adre
sa calității și frumuseții sto
felor sau tricotajelor realizate din 
firele fabricate de noi revin în toate 
cazurile unităților care exportă pro
dusele finite — ne spune ing. Ono- 
rica Șerb, directorul comercial al în
treprinderii din Ghimbav — ne bu
curăm sincer de succesele obținute 
de întreprinderile noastre beneficia
re. deoarece considerăm că ele sint 
si succesele noastre. Practic. întrea
ga producție de fire ce o realizăm 
este destinată, de mai multi ani. ex
clusiv fabricării de produse pentru 
export.

Sînt cuvinte care reflectă modes
tia. care înnobilează și aureolează 
munca acestui harnic colectiv. De 
altfel, după cum ni s-a spus, cu o- 
cazia contractărilor ori încheierii in 
cursul anului a unor noi comenzi cu 
partenerii externi, reprezentanții în
treprinderilor beneficiare — produ
cătoare de stofe și tricotaje— soli
cită în mod expres, ca furnizor de 
fire pieptănate, unitatea din Ghim
bav. Ing. Constantin Dimitriu, șeful 
biroului de organizare a producției 
și a muncii, a ținut să ne spună că 
dacă firele produse la Ghimbav sînt 
cerute de cele mai prestigioase în
treprinderi. recunoscute prin produ
sele lor de bună calitate solicitate la 
export, explicația se află tocmai in 
faptul că problema calității firelor 
constituie pentru comitetul de partid, 
pentru conducerea întreprinderii, 
pentru fiecare om al muncii de aici 
obiectivul primordial al întregii ac
tivități ce se desfășoară în unitate.

Chiar si numai două exemple sînt 
concludente pentru exigenta mani
festată in această întreprindere fată 
de calitatea produselor. în atelierul 
de vopsitorie a fost afișat, nu de 
mult, un panou care redă fazele si 
parametrii procesului tehnologic de 
vopsire a firelor destinate unei 
importante comenzi contractate de o 
unitate beneficiară cu unul dintre 
partenerii externi. Panoul a fost ast
fel afișat incit fiecare lucrător din 
atelier să poată citi cu ușurință re
comandările și cifrele de pe el. Era, 
de fapt, una din măsurile suplimen
tare menite să asigure respectarea 
riguroasă a procesului tehnologic si. 
implicit, a indicatorilor de calitate 
stabiliți. Si aceasta deoarece. în 
prealabil. întregul personal al vopsi- 
toriei — si nu numai el — a fost te
meinic instruit in acest sens. Tot re
cent. la una din partizile introduse 
în preparatia filaturii s-au depistat

Sistemul hidroenergetic „Porțile de Fier 11“ vă rapor
tează. mult iubite si stimate tovarășe secretar gene
ral, că au realizat lucrări în valoare de peste 1,1 mi
liarde Iei, reprezentind montarea a circa 18 000 t uti
laje, punerea în operă a ‘130 mii metri cubi beton, 
25 mii t armături, 20 000 metri pătrați pardoseli, ti
nerii finalizînd, in același timp, montarea stației de 
110 kV, regularizarea malului românesc al Dunării, 
în amonte de baraj, precum și a podului rutier. Prin 
executarea acestor lucrări a fost posibilă punerea în 
funcțiune pînă la această dată a primelor patru turbi
ne din cele opt, cite va avea în total hidrocentrala.

Totodată, vă raportăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că pe parcursul celor aproape 
5 ani de activitate am desfășurat o intensă muncă 
politico-cducativă, in scopul formării noastre, a tu
turor brigadierilor, ca adevărați constructori ai socia
lismului și comunismului, crescuți în cultul dragostei 
față de muncă, față de înaltele valori morale pro
movate de societatea noastră, șantierul devenind o 
autentică școală de educație comunistă, revoluționară 
a tineretului.

Trăind într-o tară liberă și independentă, profund 
atașată marilor idealuri ale păcii și înțelegerii inter
naționale, ne exprimăm și cu această ocazie, alături 
de toți tinerii patriei, deplina adeziune la politica ex
ternă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit 
arhitect și neobosit promotor sînteți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
luptător consecvent pentru împlinirea idealurilor de 
pace și progres ale intregii umanități, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Marcarea în 1985 a Anului International al Tinere
tului, proclamat de Adunarea Generală a O.N.U. in 
urma unei strălucite inițiative a României socialiste, a 
dumneavoastră personal, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, ne oferă minunatul prilej de 
a acționa cu și mai multă hotărîre, sub mobiliza
toarea deviză „Participare, Dezvoltare, Pace“, pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce revin 
tineretului, pentru afirmarea plenară a capacității 
creatoare a tinerilor in toate domeniile de activitate.

Puternic mobilizați de minunatele perspective de 
dezvoltare viitoare a patriei, prefigurate magistral de 
documentele și hotărîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului — perspective care impun creșterea parti
cipării tineretului Ia edificarea noii etape de înflorire 
a tării —> ferm hotărîți să ducem mai departe glo
rioasele tradiții ale romantismului revoluționar, pe 
noile șantiere ale muncii pentru țară, la noile noastre 
locuri de muncă, ne angajăm în fața dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să facem totul pentru a da viață cutezătoarelor pro
iecte de ridicare a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România, pe cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație socialistă și comunistă.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ DE ÎNCHIDERE 
A ȘANTIERULUI NAȚIONAL AL TINERETULUI 

DE LA SISTEMUL HIDROENERGETIC Șl DE NAVIGAȚIE 
„PORȚILE DE FIER II"
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XIII-lea al Partidului Comunist 
Român pe perioada 1986—1990. Miile 
de tineri brigadieri și-au adus con
tribuția la îndeplinirea sarcinii în
credințate Uniunii Tineretului Co
munist la acest important obiectiv 
economic, destinat sporirii producției 
de energie electrică a țării, precum 
șl intensificării traficului de navi
gație pe Dunăre. în cadrul festivită
ții au fost exprimate profunda recu
noștință fată de condițiile de muncă 
si de viată create tineretului de că
tre partidul și statul nostru, precum 

încă de la prima fază anumite de
fecte. Și in acest caz. reacția a fost 
promptă si generală. S-a oprit ime
diat linia tehnologică, si s-au anali
zat cauzele, analiză la care a parti
cipat. însăși conducerea întreprinde
rii. Ca urmare, partida a fost întoar
să pentru refacerea operației de 
pieptănare. în felul acesta s-a preîn
tâmpinat apariția unor defecte și' e- 
ventual a unui refuz de calitate, care 
ar fi însemnat un fapt nemaiîntilnit 
aici.

— în asemenea cazuri — precizea
ză ing. Ecaterina Dobre. șefa servi
ciului C.T.C. — se iau măsuri radi
cale. Nu putem inchide ochii nici la 
cel mai mic defect. Din întreprin
dere nu pleacă produse care nu se 
încadrează in normele prevăzute de 
standarde sau în cele interne.

Exigenta ridicată în ce privește ca
litatea produselor se împletește aici

La întreprinderea 
Textila din Ghimbav

cu o promptitudine exemplară fată 
de solicitările beneficiarilor. Și a- 
ceasta deoarece colectivul întreprin
derii. chiar dacă nu încheie practic 
contracte cu parteneri externi, iși 
asumă aceleași responsabilități pen
tru modul in care este onorată, fie
care comandă de către unitățile be
neficiare.

— Se știe că. in multe cazuri, con
tracte cu partenerii externi se în
cheie în tot cursul anului — ne spu
ne directorul comercial al întreprin
derii. în anumite situații, unii din
tre acești parteneri, din rațiuni cu
noscute numai de ei. solicită terme
ne de livrare scurte și uneori foar
te scurte. Beneficiarii noștri ne sta
bilesc și nouă astfel de termene. Ce 
putem face noi in asemenea cazuri ? 
Deși avem capacitățile ocupate cu 
alte comenzi, nu-i putem refuza. In
teresele tării, ale economiei națio
nale sint mai presus de orice. Și a- 
tunci căutăm soluții si lansăm în fa
bricație comenzile cele mai urgente, 
făcînd totul ca să ne încadrăm in ter
menele stabilite, deși nu noi le-am 
acceptat. Și aceasta o facem uneori 
cu mari eforturi, mai ales in ce pri
vește aprovizionarea cu materie 
primă.

Un asemenea caz s-a petrecut cu 
putină vreme in urmă. întreprinde
rea „Tricodava" București a solici
tat pentru o comandă la export o 
importantă cantitate de fire dintr-un 
sortiment necontractat din timp si 
care nu se afla in nomenclatorul de 
fabricație al întreprinderii pe acest 
an. în plus, firele trebuiau livrate 
intr-un termen foarte scurt, Deși în
treaga capacitate de fabricație era 
ocupată, conducerea unității din 
Ghimbav, cadrele tehnice au făcut 
totul pentru ca această comandă să 
fie onorată la timp, fapt ce a per
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și angajamentul tinerilor de a fi pre- 
zenti acolo unde tara are nevoie de 
ei. sporindu-si astfel contribuția la 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră, 

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, de fierbinte patriotism, fă- 
cind bilanțul întregii activități des
fășurate, participanții Ta adunarea 
festivă’ au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

mis întreprinderii bucureștene să li
vreze la termenele stabilite produ
sele contractate cu partenerul extern. 
Și acesta nu este un caz izolat. în 
asemenea situații sînt luate în cal
cul toate posibilitățile : capacitatea 
de producție, aprovizionarea cu ma
terie primă, condițiile tehnologice 
s.a.

în acest context se înscrie si preo
cuparea manifestată aici in ultimii 
ani pentru dezvoltarea si moderni
zarea capacităților de producție, 
despre care ne-a vorbit pe larg Ioan 
Taraș, inginerul-sef al întreprinderii.

— Mai intii as dori să precizez că 
la_20 septembrie întreprinderea noas
tră a îndeplinit prevederile actualu
lui cincinal, ceea ce ne va da posi
bilitatea să realizăm suplimentar, 
pînă la finele anului, o producție in 
valoare de circa 230 milioane Iei, 
care, evident, va lua si ea calea ex
portului prin produsele ce le vor li
vra unitățile noastre beneficiare.

— Pe de căi anume s-a obținut a- 
cest rezultat ?

— Desigur, căile au fost mai multe. 
Cea mai importantă, după părerea 
mea. a constituit-o optimizarea pro
cesului de producție, prin elimina
rea locurilor inguste. Este. între al
tele, și cazul atelierului de repiep- 
tănat. unde prin modificarea si mo
dernizarea a patru utilaje s-a obti
nut o creștere a producției de la 55 
tone la 80 tone pe zi. O realizare 
foarte valoroasă la care și-au adus 
contribuția maistrul Gheorghe Iov și 
șeful de echipă Gheorghe Oiță. Pe 
aceeași linie se înscrie și moderni
zarea bazinelor de la mașina de spă
lat si uscat pale după vopsire : a- 
ceasta a avut drept rezultat spori
rea productivității muncii la fazele 
următoare și economisirea a peste 
1 000 kg fire în acest an.

De la Virginia Popa, șefa unei for
mații de lucru, aflăm că in atelierul 
de repieptănat s-au mai montat. în 
cadrul unei acțiuni de raționalizare 
a fluxurilor tehnologice, si sase la
minoare tip AMIT ; pe această bază, 
capacitatea^ de producție a atelieru
lui s-a mărit cu încă 500 kg pale 
pe zi si. totodată, s-au creat condi
ții pentru asigurarea unor amestecuri 
de pale cu mai multe componente 
și. implicit, pentru obținerea unei 
game de nuanțe coloristice mai largi. 
Măsuri similare au fost luate și in 
atelierul de vopsitorie. care, după o- 
pinia ing. Garofița Grama, au dus 
la creșterea capacității de vopsire a 
palelor cu peste 1 000 kg pe zi. Și 
exemplele ar putea continua.

Este cit se poate de evident că 
prin asemenea măsuri întreprinderea 
din Ghimbav si-a sporit capacitatea 
de producție, ceea ce i-a permis si 
îi permite să satisfacă într-o mă
sură mai mare solicitările propriilor 
beneficiari și. implicit, cele ridicate 
de exportul unor stofe, confecții si 
tricotaje. ,

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

I

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului-mi- 
nistru al Republicii Arabe Egipt, 
Aii Loutfi, prin care ii transmite 
mulțumiri pentru felicitările adre
sate cu ocazia numirii în această 
funcție. în telegramă se exprimă, 
totodată, speranța că relațiile de 
prietenie dintre tarile noastre se vor 
dezvolta în continuare, in interesul 
popoarelor român si egiptean.

Cronica zilei
O delegație a Administrației de 

control financiar din • Republica 
Populară Chineză, condusă de tova
rășul Luo Jinxin. inspector-sef ad
junct al administrației, a făcut o vi
zită de documentare și de schimb de 
experiență in Republica Socialistă 
România. Delegația a avut convor
biri la Curtea Superioară de Con
trol Financiar, la Ministerul Finan
țelor, Banca Națională a Republicii 
Socialiste România și Banca de In
vestiții, precum și Ia Comisia jude
țeană financiar-bancară Constanța.

în încheierea vizitei, oaspeții au 
fost primiți de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, președintele Curții Supe
rioare de Control Financiar.★

Joi a avut loc o intilnire intre 
ministrul sănătății. Victor Ciobanu 
și Irmgard Karwatzki, secretar de 
stat parlamentar la Ministerul Fede
ral al Tineretului. Familiei și Sănă
tății al R.F. Germania, care au dis
cutat aspecte ale cooperării bilate
rale in domeniul sănătății.

în aceeași zi a fost semnat Pro
gramul de aplicare a Acordului de 
colaborare intre cele două ministere.★

Cu prilejul încheierii misiunii sale 
în România, ambasadorul Republicii 
Indonezia, Mohamad Isnaeni, a ofe
rit, joi, o recepție.

Au participat Traian Pop, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ’ ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

fr
Cu prilejul Zilei naționale a Spa

niei, joi după-amiază a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară, 
precum și un film documentar. spa
niol.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au luat parte Joșe Ma A. de So
tomayor Y. Castro, ambasadorul Spa
niei la București, și membri ai am
basadei. - ' ★

în organizarea Ministerului Sănă
tății, joi a avut loc in Capitală o 
dezbatere privind îmbunătățirea 
ocrotirii mamei și copilului, crește
rea natalității și sporului natural al 
populației, in lumina indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul, general al partidului, la 
plenara lărgită a Consiliului Sanitar 
Superior. Participanții — medici pe" 
dfatri și obstetricieni, cadre care își* 1 * * * * * * * 9 
desfășoară activitatea în sectorul 
materno-infantil, din toate județele 
țării — au abordat principalele feno
mene demografice, subliniind grija 
partidului și statului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei- Elena Ceaușescu, pentru apă
rarea sănătății cetățenilor, menține
rea vigorii și tinereții poporului, 
creșterea in. condiții optime a viitoa
relor generații. Au fost reliefate efi
ciența programului de măsuri între
prinse în acest scop, iresponsabilita
tea cu care personalul medico-sani- 
tar acționează in vederea înfăptuirii 
politicii demografice a statului nos
tru.

Institutul dc meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 octombrie, ora 20 — 14 
octombrie, ora 20. în tară: Procesul 
lent de răcire se va amplifica către 
sfîrșitul intervalului. Cerul va fi varia
bil. mai mult noros în nordul si estul 
tării, unde vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă. In rest, 
ploile vor fi izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
în estul tării și in zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 1 și plus 9 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
între 10 și 20 de grade, izolat mai ri
dicate în sudul tării. Pe alocuri se va 
produce brumă în nordul tării și în 
depresiuni. Dimineața și seara ceață 
slabă. La munte, la altitudine de peste
1 800 m. se va semnala lapoviță și nin
soare.

9 Declarație de dragoste: POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 10
® Masca de argint: COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
® Sosesc păsările călătoare: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17: 19
• Toamna bobocilor: LUMINA
(14 74 16) — 9: 11 ; 13,15: 15.30: 17,45: 
20. AURORA (35 04 66) — 9: 11: 13; 
15: 17: 19
9 Bătălie pentru Roma: MUNCA 
(21 30 97) — 15; 18,30
e Superpolițistul: SALA MICA A 
PALATULUI — 17.15: 19.30. PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20.15. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 
13.15: 15,15: 17.30; 19.45. EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11 : 13: 15.15: 17,30: 19.45 
® Furtuna: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11; 13.15: 15,30; 17,45: 20
© Cele mai bune secvențe cu Stan 
Si Bran — 9; 11; 13; 17: 19. Toți au 
talent — 15: DOINA (16 35 38)
© O dragoste ciudată: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17: 19
9 Persoană indezirabilă: DRUMUL 
SARTI (31 28 13) — 15.30: 17.30: 19.30 
O Moștenirea: PROGRESUL (23 94 10) 
15; 17: 19
® Așa bunic, așa nepot: UNION 
(13 49 04) — 11; 13: 15: 17: 19. GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 18,30
9 Steaua dimineții: UNION — 9
9 Toată lumea este a mea: PACEA 
(7130 85) — 14.30: 19. GRĂDINA MO
DERN (11 03 72) — 18
® Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15.30: 18.30
9 Indrăgostitii: CAPITOL (16 29 17)
— 9: 11,15: 13.30: 15.45; 18; 20,15. la 
grădină — 18.45
© Osceola: FESTIVAL (15 63 84)- — 
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15

Cei șapte fantastici: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 
18: 20,15. CULTURAL (83 50 13) — 9: 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 19.30
9 Confidențe: GRIVTȚA (17 08 58) — 
9: 11: 13: 15: 17: 19.15
© Pledone tn Egipt: DACIA (50 35 94)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
® Clinele electronic: LIRA (317171)
— 15: 17: 19
® Vulcanul: FERENTARI (80 49 85)
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15
A Bunul meu vecin Sam: GIUT.ESTI 
(17 55 46) — 9: 12; 16; 19. VOLGA 
(79 71 26) — 9: 12: 16: 19. COSMOS 
(27 54 95) — 10.15: 13: 16: 19
O Campionul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9: .12: 16: 19
© Cursa infernală: ARTA (213186)
— 9: rt: 13: 15: 17: 19
• Călărețul electric: MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. FLA
CĂRA (20 33 40) — 9: 11 : 13: 15: 17.15: 
19.30

(Agerpres)
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20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie. 1985 — 

prag intre două cincinale
20,30 Cadran mondial (color). România 

Si problemele lumii contemporane
20.50 Cintftm plaiul Mioriței (color). 

Program de piese corale
21.00 Serial științific (color): „Planeta 

vie". Episodul 14
21.33 Fiecare localitate — o puternică 

cetate economico-socială. Nelioiu 
la ora înnoirilor (color). Reportaj

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

teatre
• Teatrul National (14 71 71. sala 
mică): Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea Iul lovită — 19
@ Filarmonica ..George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): Concert
simfonic. Dirijor: Remus Georgescu. 
Solist: Dan Atanaslu — 19: (sala
Studio): Seară de sonate. Marina 
Amarinei-Oțeleanu — violoncel, Alma 
Peter-Apostoleanu — pian — 17,30 
<S Opera Română (13 18 57): Tricor
nul. Șehcrezada — 18
ffi Teatrul de operetă (14 80 11): Vân
zătorul de păsări — 18.30
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala . Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Trenurile mele (premieră) — 19;
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44): In
tr-un parc pe o bancă — 19
® Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Șoareci de apă — 19.30
«Teatrul de comedie (16 64 60):
Pachetul cu acțiuni — 19
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru): Brățara falsă — 13,30: 
(sala Studio): Variatiuni pe . tema 
dragostei — 19
® Teatru! Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34): Amadeus — 19
© Teatrul satirle-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78): Belmondo al 
II-lea — 19
0 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare 
— 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Dc la Stan și Bran la Muppets — 
15.30: Pinocchio — 18
fi Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Făt-Fruinos din lacrimă — 16: (sala 
din piața Cosmonautilo-): Dana si 
Leul — 10: Nu vorbiți în timpul 
snectacolului — 16
® Circul București (10 41 95): Tom și 
■Ierry la circ — 19

cinema
o Promisiuni: SCALA (11 03 72) —
9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20,15. FAVO
RIT (45 31 70) — 9: 11: 13: 15: 17,15; 
19.30. MELODIA (11 13 49) — 9: 11,15: 
13.30: 15.45: 18: 20
O Aripi de zăpadă: VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30: 11,30: 13.30: 15.30: 
17,30: 19.30, FLAMURA (85 77 12) — 9: 
11: 13: 15: 17.15: 19.30

DIN TĂRlLE SOCIALISTE

SIMBOLURI ALE VOCAȚIEI
CONSTRUCTIVE

• Spune marele istoric Vasile Pâr- 
van : „Unde nu e viață spirituală, 
nu e istorie". Gind însoțitor prin 
sălile generoase ale Muzeului cen
tral de istorie din Phenian — oraș 
străjuit de colina Moran, care in- 
seamnă floare. Săli unde s-au adu
nat cu migală, cu respect pentru 
generațiile înaintașe și dragoste 
pentru glie, mărturii despre viața 
poporului coreean prieten. Mărturii 
ale istoriei, păstrate ca niște hri
soave de vechime, peste milenii, 
privind izvorul inepuizabil al crea
ției materiale și spirituale.

Iată vasele cu forme care satisfac 
și azi exigentele estetice. Vase din 
ceramică, create de olarul acestor 
locuri acum... 7 000 de ani și impo- 
dobite cu arabescuri din uleiuri ve
getale al căror secret timpul l-a ză
vorit pentru totdeauna, poate, in 
lacrele sale. Iată plugul de acum... 
4 000 de ani ce ajuta pămîntul să 
dea piinea cea, de toate zilele ori 
fluierul din os. de același leat, la 

.care cine știe ce izvoditor de ba
lade din „Țara Muntelui de Dia
mant" a cintat la ceas de bucurie 
sau restriște. Sculpturi rafinate din 
epoca bronzului, atestat al vocației 
de frumos al unui popor peste care 
au bintuit atitea furtuni, dar care a 
rezistat, a știut să rămină el însuși. 
Matrițe din piatră în care se tur
nau încă in urmă cu peste două 
milenii „lingouri" de fier, de înaltă 
calitate, alături de imaginea unei 
femei cîntind la harfă, murmurind 
poate cele mai vechi versuri păs
trate în această parte a lumii : „Eu 
ți-am spus să nu te duci la apă I 
Dar tu nu m-ai ascultat / Unde 
ești tu acum ? / Si eu ce mă fac ?...“ 
Eșantion tulburător de limbă veche 
coreeană. O planisferă alcătuită cu 
mult înaintea aventurii lui Columb, 
în care „locuitorii" galaxiei noastre 
iși au locul lor de azi : Calea Lac
tee, Luceafărul de ziuă. Steaua Po
lară. Carul Mare... Și lingă toate 
acestea și alte mii de dovezi de 
„spiritualitate și istorie" adăugăm 
referințele despre monumentala 
„Ridjio Silrok" — inedita și poate 
unica în lume „agendă guverna
mentală" a statului feudal, în pa
ginile căreia, pe o distanță de mai 
bine de jumătate de mileniu, au 
fost consemnate, zi de zi, în... 1763 
de volume, toate evenimentele 
demne de a fi încredințate memo
riei : faptele politice, economice, 
fenomenele naturale — astronomi
ce. climatice, seismice, mareele, re
feriri la lumea mai apropiată ori 
mai indepărtată etc...

„Unde nu e viață spirituală, nu 
e istorie...".

Străbătind meleagurile Coreei 
populare m-am gindit adesea cit 
de nenumărate și fundamentale 
sint mărturiile materiale și spiri
tuale, cu act de naștere în cele 
aproape patru decenii de existență 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene, mărturii care și-au cucerit 
dreptul la nemurire intr-o modernă 

:=„Ridjio Silrok" !... Cîte asemenea 
— -pagini- -nu- s-ar putea- -scrie - fie și 

, numai despre inima de putere și de 
flacără patriotică, revoluționară care 
este Phenianul!... Capitala care dă 
„ora exactă" a tuturor împlinirilor 
socialiste puse in operă sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea-, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. 
Loc unde industria — care în anii 
Coreei populare a înregistrat o creșj 
tere de peste 430 de ori — are aici 

vremea

un trunchi puternic, ca un copac cu 
multe ramuri.

Peste fluviul ce traversează capi
tala era o insuliță locuită — Lin 
Na To. A fost mutată, pentru că 
mareele zilnice, viiturile o inundau 
adesea. Peste fluviu mai era o cîm- 
pie — Mu Su (in traducere : „bro
derie de mătase"). „Broderia de 
mătase" a primit „vizita" excava
toarelor, a buldozerelor, a macara
lelor, a constructorilor. Și, în scurt 
timp, s-a născut aici un nou și mo
dern cartier. Blocuri inalte,.care 
primesc in fiecare dimineață sa
lutul soarelui, care priveghează. 
apusurile superbe ale astrului ce
resc. Răsărituri și apusuri pe care 
le poți admira in egală măsură de 
pe treptele Centrului de sănătate 
Ciangguangwon, ori ale . Palatului 
de studiu al poporului, de ne gra- 
denele noului stadion de 100 000 de 
locuri de lingă colina Moran, ori de 
la ferestrele Școlii de. fete Riong 
Bu — „9 Iunie", Phenianul, aseme
nea tuturor localităților tării, ras

Însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

pină la temelii de războiul pustii
tor de acum mai bine, de 30 de ani. 
s-a ridicat-mindru și demn pe te
melii noi, crescut din munca eroică 
a unui popor mîndru și demn in 
multimilenara sa istorie.

Paginile unei modeme cronici a 
făuririi socialismului pe pămin- 
tul Republicii Populare Democra
te: Coreene ar putea . cuprinde 
dimensiunea Uriașă a efortului 
propriu pentru cele 50 miliar
de kWh energie electrică, pentru 
smulgerea din adîncuri a 70 mili
oane tone de cărbune, pentru rîul 
fierbinte de 7,4 milioane tone de 
oțel, pentru realizarea celor peste 
50 000 de mașini-unelte pe an etc.

Am străbătut halele combi
natului de mașini-unelte Dean
— puternică citadelă, care l-a 
avut ca oaspete de onoare pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. Spe
cialiștii de aici legau firesc evolu
ția producției — de la mașini sim
ple la vîrfuri ale tehnicii de... vîrf
— de procesul amplu, la scară na
țională, al acestei strădanii de com
petitivitate, de acumularea progre
sivă și transferul de cunoștințe, de 
cuvintul de ordine instaurat aici și 
care poate fi exprimat tot prin- 
tr-un cuvint : autodepășire. Dar 
același cuvint de ordine îl afli și la 
constructorii de vapoare de la 
Wonsan și la făuritorii grandioasei 
opere menite să înfrunte veacurile: 
ecluza de la Nampo. obiectiv eco
nomic de mare însemnătate aflat 
permanent in atenția partidului, a 
tovarășului Kim Giang II, membru 
al Prezidiului Biroului Politic, se-, 
cretar al C.C. al partidului.

Nampo — oraș punct terminus al 
fluviului Tedong. așezat pe țărmu-, 
rile Mării de Vest. Oraș-port, în
frățit cu portul așezat la mila 80, 
pe Dunăre—Galați. Distanta dintre 
cele două localități este măsurată 
de imehse timpii. păduri, ape. de 
deșertul Gobi și de „acoperișul lu
mii" — Himalaia, de Marea de 
Vest. Aceasta-i distanta geografică, 
socotită in mii de kilometri. Etalo

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DIN SIBIU :

Utilaj de mare complexitate tehnică

In cadrul susținutelor preocupări 
pentru materializarea programului 
de ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al mașinilor și utilajelor, 
de înnoire și diversificare conti
nuă a producției în vederea spo
ririi exportului și satisfacerea ce
rințelor economiei naționale, colec
tivul întreprinderii mecanice din 
Sibiu a realizat in premieră un 
nou utilaj de mare complexitate 
tehnică —- presa de 1 600 tone/forță 
cu batiu bobinat. „Conceput și

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. Sala Floreasca din 

Capitală a găzduit joi meciul inter
național amical de handbal feminin 
dintre selecționatele de tineret ale 
României și Ungariei.

Handbalistele românce au obținut 
victoria cu scorul de 24—23 (10—8).

RUGBI. © în vederea meciului 
pe care echipa de rugbi a U.R.S.S. 
îl va susține, la București, la 20 oc
tombrie. cu formația României. în 
cadrul campionatului european „Cupa 
F.I.R.A.". federația sovietică de spe
cialitate a selecționat 25 de jucători, 
majoritatea apartinînd cluburilor 
„Slava". V.V.A. Moscova. Aviator 
Kiev și Fiii Moscova. Din lot fac 
parte cunoscutii internaționali Igor 
Mironov (căpitanul echipei). Boris 
Șișkov. Igor Borisov. Serghei De
midov, Serghei Sokolov și alții. 
© Selecționata de rugbi a Insulelor 
Fidji își incepe astăzi turneul in 
Tara Galilor și Irlanda, iucind cu 
formația galeză Cross Keys. în con
tinuare. oaspeții vor mai susține, 
pînă la 9 noiembrie, alte opt parti
de. printre care și două meciuri-test 
cu reprezentativele Irlandei (19 oc
tombrie, la Dublin) și Țării Galilor 
(9 noiembrie, la Cardiff).

FOTBAL © Selecționata de fot
bal a Spaniei va susține la 17 noiem
brie. în orașul Puebla.' un meci 
amical cu reprezentativa Mexicului, 
prilej cu care va fi inaugurat sta
dionul „Navatemoc". ce va găzdui 
meciuri din turneul final al cam

nul prieteniei, al sentimentelor, al 
aspirațiilor comune este insă cu to
tul altul, cum au ținut să subli
nieze prietenii coreeni. Distantele 
lui sint infinit mai scurte, legătu
rile statornicite fiind de la inimă la 
inimă, de la popor la popor, pe te
meliile efortului comun, ale res
pectului, prețuirii și stimei reci
proce.

Aici, la mii de kilometri de pa
trie. în vecinătatea instalațiilor 
pentru nașterea ecluzei, un inter
locutor .— unul din miile de parti
cipant! cu fapta la implantarea pu
ternicului zăgaz in calea mării — 
își exprima cu simplitate un gind :

— Nu am fost in România, dar 
eu cunosc România. Acolo avem o 
țară de prieteni, care, așa cum ne 
străduim și noi, fac totul pentru 
prosperitatea tării lor.

Gîndul acesta — exprimat astfel, 
ori cu alte cuvinte l-am auzit 
rostit și la ferma Migok, din loca
litatea Sariwon. Merii și perii — 
plantații tinere, pe un pămint pus
tiit de războiul cumplit din anii '50 
— atîrnau cu crengile pînă la pă
mint, pline de rod. Soarele de oc
tombrie stirnea sclipiri de aur ori 
de foc. printre frunze și imaginea 
livezii bogațe. la poalele căreia șe 
întindea miriștea parcelată de orez, 
păienjenișul cie canale de irigații, 
nu insemna decît o părticică din 
imaginea-simbol a drumului de 
progres al agricultorii Coreei popu
lare : 10 milioane tone de cereale 
obținute în 1984, față de mai puțin 
de 2 milioane tone la cit s-a ci
frat producția de cereale în 1946 !...

Gîndul acesta l-am auzit rostit 
cu simplitate in modernul metrou 
din Phenian, ori în fosta și străve
chea capitală imperială — Kesong. 
la Panmunjon, unde un zid duș
man de beton încearcă să despartă 
absurd ceea ce niciodată, nici un 
zid, n-a putut despărți : un singur 
popor ; după cum asemenea rostiri 
le auzi pretutindeni, la oamenii 
vrednici ai acestei țări.

Oameni vrednici, care prive
ghează cu . imensă dragoste naș
terea și creșterea bobului de orez 
din cimpiile irigate, strălucirea 
merelor „de aur" de la Migok ; ei 
scot la lumină cărbunele din adîn- 
cul Munților de Diamant ; studiază, 
cu o imensă sete de cunoaștere pe 
„cărțile de învățătură" aflate în 
Palatul de studiu al poporului. în 
miile de biblioteci ale țării ; fău
resc magistralele de energie care 
se nasc din mina și gîndul cuteză
tor și îmbrățișează trupul țării : ei 
sint autorii fascinantelor „desprin
deri de. țărm" ale navelor de mare' 
tonaj făurite Ia Wonsan, portul- 
șantier de la Marea de Est ; ei ștă- 
pinesc cu măiestrie miracolul creș
terii nu mai puțin miraculoasei 
„rădăcini a vieții" — una din min- 
driile Kesong-ului dintotdeauna.

Oameni vrednici, care au învățat 
de milenii adevărul că intrarea pe 
poarta de aur a istoriei nu se 
poate face decît cu o zestre tot mai 
bogată dc creație materială și spi
rituală. Zestre care, in perioada 
făuririi socialismului pe pămintul 
Coreei populare și prietene, s-a zi
dit trainic, neîntrerupt — sub con
ducerea Partidului Muncii din 
Coreea — pentru lumina prezen
tului socialist, pentru măreția vi
itorului comunist.

Hie TANASACHE

realizat la parametrii tehnico-func- 
ționali competitivi pe piața inter
națională, noul nostru produs va fi 
expus la apropiatul Tirg interna
tional de la București — ne-a spus 
Nicolae Popescu, directorul între
prinderii. Ca și celelalte utilaje noi 
realizate in acest an, presa de 1 600 
tone/forță cu batiu bobinat a stîr- 
nit de pe acum un interes deosebit 
și in rîndul partenerilor externi. 
(Nicolae Brujan).

pionatului mondial de anul viitor, 
încasările de la acest meci vor fi 
destinate fondului de ajutorare a si- 
nistratilor recentelor cutremure din 
Mexic. © în etapa a 13-a a campio
natului fie fotbal al Ungariei, in 
meciul derbi. Honvcd Budapesta a 
întrecut' cu scorul de 3—2. (2—1) 
formația Ujpest Dozsa. în clasa
ment conduce Honved cu 21 puncte, 
urmată de P.E.C.S. — 18 puncte.
® Selecționatele de fotbal ale Da
nemarcei și Elveției au terminat la 
egalitate 0—0 intr-un meci disputat 
la Copenhaga in cadrul preliminarii
lor campionatului mondial de fotbal 
(grupa a Vl-a europeană). In minu
tul 75. portarul echipei elvețiene, 
Karl Engel, a apărat o. lovitură de 
la 11 m. executată de danezul Frank 
Arnesen. în urma acestui rezultat, 
în clasamentul grupei respective 
conduce Danemarca — 7 puncte din 
6 partide, urmată de Elveția — 7 
puncte din 7 jocuri și U.R.S.S. — 
6 ouncte din 6 intilniri disputate.

TENIS © Ediția viitoare a tradi
ționalei competiții internaționale de 
tenis „Cupa Davis" va reuni in gru
pa de elită următoarele 16 echipe : 
S.U.A.. R.F. Germania. Cehoslovacia, 
Ecuador. Paraguay. Australia. India, 
Suedia. Spania. Iugoslavia. Italia. 
U.R.S.S.. Danemarca. Anglia. Mexic 
și Noua Zeelandă. Tragerea la sorți 
a meciurilor din primul tur va avea 
loc la 16 octombrie, la Londra. © în 
finala •ediției 1985 se vor întilni for
mațiile R.F. Germania si Suediei.



DEZBATERILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Principala sarcină: menținerea 
și consolidarea păcii

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : Reprezen
tanții statelor membre ale O.N.U. 
care'iau cuvintul în dezbaterile de 
politică generală ale actualei sesiuni 
relevă cu pregnanță faptul că prin
cipala sarcină a organizației mon
diale, a întregii comunități interna
ționale, o constituie menținerea și 
consolidarea păcii in lume. în acest 
sens, printre exigențele prioritare 
ale prevenirii riscului unui război 
mondial nuclear și ale edificării unei 
păci durabile sînt menționate nece
sitatea opririi cursei înarmărilor și 
a înfăptuirii dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, realiza
rea echilibrului militar la un nivel 
cit mai scăzut al forțelor armate și 
armamentelor, adoptarea unor mă
suri practice de sporire a încrederii, 
de întărire a securității și de dezar
mare pe continentul european, so
luționarea prin mijloace politice, 
pașnice a tuturor conflictelor și di
ferendelor existente, lichidarea sub
dezvoltării și a decalajelor economice, 
repudierea, fermă a politicii bazate 
pe forță, dominație și dictat și res- 

' pectarea strictă de către toate sta
tele a principiilor și normelor drep
tului internațional.

Utilizarea forței economice și mi
litare a celor puternici pentru inva
darea unor țări mici. în scopul obți
nerii unor sfere de influență, este o 
problemă care preocupă in cel mai 
înalt grad țara mea, ca ș.i alte țări 
mici și mijlocii ale lumii — a decla
rat ministrul de externe al statului 
Papua-Noua Guinee, John Giheno, 
adăugind că O.N.U. trebuie să ve
gheze la respectarea strictă a nor
melor dreptului și legalității inter
naționale, a dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta liber și indepen
dent, fără nici un amestec din afară.

Șeful delegației Ugandei, Sam Ku- 
tesa, ministru al justiției, a con
damnat cu fermitate politica de 
apartheid a regimului rasist din 
R.S.A., precum și actele de agresi
une comise de acesta împotriva unor 
state africane suverane. El a apre
ciat că O.N.U. trebuie să întreprin
dă acțiuni hotărite. in conformitate 
cu Carta Națiunilor Unite, pentru a 
constrînge autoritățile sud-africane 
să respecte drepturile legitime ale 
populației de culoare majoritare din 
R.S.A., să acorde neîntîrziat inde
pendența poporului namibian și să 
înceteze cu desăvîrșire acțiunile 
agresive împotriva Angolei și a al
tor state africane vecine.

Waller Lini, primul ministru al 
statului Vanuatu, a arătat că, prin 
sporirea an de an a bugetului mili
tar. global, o mare parte a avuției 
omenirii este irosită în scopuri dis
tructive, în condițiile în care sute de 
milioane de oameni, in special locui
torii țărilor in curs de dezvoltare, 
sînt confruntați cu nevoi economics 
și sociale acute, relevînd că printre

România se pronunță ferm in sprijinul 
principiului nerecurgerii la forță 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
in Comitetul pentru problemele juridice

In Comitetul pentru probleme
le juridice al Adunării Gene
rale a O.N.U. au loc. in această 
etapă a lucrărilor sesiunii, dezbateri 
asupra importantei probleme a întă
ririi eficienței principiului nerecurge
rii la forță și la amenințarea cu 
forța in relațiile internaționale.

Luînd cuvintul, reprezentantul ță
rii noastre a relevat că examinarea 
problemei întăririi eficienței princi
piului nerecurgerii la forță în ra
porturile dintre state, la cea de-a 
40-a sesiune, aniversară, a O.N.U., 
trebuie să se desfășoare în lumina 
evoluției de ansamblu a situației 
mondiale.

în actualele împrejurări interna
ționale, de interdependență crescin- 
dă, care caracterizează evoluția eve
nimentelor — a declarat vorbitorul 
— România, personal președintele 
Nicolae Ceaușescu au subliniat in 
repetate rinduri că este imperativ 
necesar ,să se renunțe cu desăvîrșire 
la forță și la amenințarea cu forța 
în rezolvarea problemelor interna
ționale, să se acționeze cu toată 
responsabilitatea pentru încetarea 
conflictelor existente în diferite re
giuni ale lumii și peptru trecerea 
la soluționarea problemelor liti
gioase intre state exclusiv prin mij

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ')--------- ■ ■ ■-

începînd de marți, pe insula pa- 
nameză Contadora se desfășoară o 
nouă rundă de consultări in vederea 
definitivării proiectului tratatului de 
pace, securitate și cooperare în Ame
rica Centrală. în forma sa actuală, 
documentul amintit conține preve
deri referitoare, la încetarea manevre
lor militare cu prezențe străine de re
giune, la 30 de zile de la semnare, 
retragerea consilierilor militari stră
ini și desființarea bazelor militare 
străine, reducerea forțelor armate și 
a armamentelor, precum și interzi
cerea sprijinului acordat- forțelor 
care încearcă, acționînd din terțe 
țări, să răstoarne guvernele statelor 
din regiune.

Noile consultări la nivel ministe
rial, cu participarea țărilor membre 
ale „Grupului de la Contadora" (Co
lumbia, Mexic, Panama și Venezue
la) și a reprezentanților statelor cen- 
troamericane (Costa Rica, Guate
mala, Honduras, Nicaragua și Salva
dor), succed reuniunii speciale desfă
șurate, in aceeași componență, la ju
mătatea lunii trecute in capitala pa- 
nameză. Cu acel prilej, a fost accep
tată propunerea „Grupului de la 
Contadora" de a se considera înche
iate dezbaterile pe marginea proble
melor asupra cărora s-a ajuns la o 
înțelegere. Ele se referă la necesi
tatea destinderii și întăririi încrede
rii, rezolvării problemelor politice, 
economice și sociale. S-au stabilit, 
totodată, termenele pentru realiza
rea unei înțelegeri în problemele 
care au făcut obiectul ordinii de zi, 
cum sînt reducerea armamentelor, 
crearea unui mecanism de control 
asupra îndeplinirii acordurilor, pre
zența militară străină în regiune, 
efectuarea de manevre militare etc. 
Asupra acestor probleme și-au axat 
discuțiile participants la reuniunea 
împuterniciților țărilor centroame- 
ricane. Consultările in cauză trebuie 
să dureze maximum 45 de zile, ur- 
mind ca apoi'să fie convocată o nouă 1 
întîlnire a miniștrilor de externe ai 

responsabilitățile prioritare ale 
O.N.U. trebuie să figureze inițierea 
unor negocieri de fond intre statele 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare, in vederea rezolvării probleme
lor presante ale subdezvoltării.

Reducerea cheltuielilor militare ar 
avea numeroase efecte pozitive — a 
arătat ministrul de externe al Nige
rului, Mohamane Sâni Bako — men- 
ționind, intre altele,’ diminuarea in-, 
cordării internaționale, facilitarea 
unor soluții pașnice in conflictele 
existente și crearea de mijloace fi
nanciare necesare pentru sporirea 
asistenței internaționale in favoarea 
țărilor in curs de dezvoltare. De 
asemenea, vorbitorul s-ă referit pe 
larg la deteriorarea situației econo
mice și sociale a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe al 
Ciadului, Gouara Lassou, a consa
crat cea mai mare parte a cuvintă- 
rii sale prezentării situației actuale 
a conflictului din Ciad, efectelor 
dezastruoase ale confruntărilor mili
tare și ale subdezvoltării asupra 
condiției poporului ciadian. El a 
adresat un apel Organizației Națiu
nilor Unite, tuturor statelor mem
bre să acționeze pentru promovarea 
unei soluții politice, pașnice în Ciad, 
bazată pe retragerea trupelor străi
ne. încetarea amestecului in trebu
rile interne și respectarea inde
pendenței și suveranității acestei 
țări. La a 40-a aniversare a O.N.U. 
— a spus el — statele membre 
ale Organizației mondiale trebuie 
să acționeze pentru a face din 
Națiunile Unite un instrument activ 
în promovarea cooperării, solidarită
ții, .autodeterminării și integrității 
teritoriale a tuturor națiunilor.

Indivizibilitatea păcii, apărarea in
dependenței politice și a integrității 
teritoriale ale tuturor statelor, fără 
deosebire de regimul lor, de nivelul 
de dezvoltare și puterea militară, 
interzicerea forței. reglementarea 
pașnică a diferendelor, dezarmarea, 
egalitatea suverană a tuturor state
lor, neamestecul in treburile inter
ne, respectarea dreptului la autode
terminare, decolonizarea, asigurarea 
respectului față de drepturile fun
damentale ale oamenilor, rezolvarea 
in comun a problemelor mondiale 
constituie, în conformitate cu Carta; 
elemente fundamentale pe care se 
poate și trebuie să se construiască 
sistemul de securitate in lumea con
temporană — a arătat ministrul afa
cerilor externe al Republicii Mali, 
Alioune Blondine. Vorbitorul a adău
gat că irosirea unor fonduri uriașe 
în scopul producerii de mijloace de 
distrugere apare cu atît mai con
damnabilă cu cît, în prezent. în în
treaga lume există 800 milioane de 
analfabeți, peste 400 milioane de oa
meni care suferă de boli grave și 
alte 500 milioane care sînt confrun
tați cu subnutriția cronică.

loace politice, pașnice, în ' primul 
rînd prin negocieri.

Vorbitorul a reamintit că România 
a propus adoptarea unui Apel 
solemn al Adunării Generale, către 
statele aflate in conflict, de înce
tare fără intirziere a acțiunilor ar
mate și de soluționare a probleme
lor dintre ele pe calea tratativelor 
și a unui Angajament solemn al sta
telor membre ale O.N.U. de a re
glementa stările de încordare și 
conflict, diferendele existente pe 
calea politică, de a se abține de la 
folosirea forței și amenințarea cu 
forța, de la orice intervenție în 
treburile altor state;

Reprezentantul român a arătat că, 
în vederea întăririi eficienței princi
piului nerecurgerii la forță, se cer 
continuate eforturile in cadrul 
O.N.U. pentru reafirmarea printr-un 
instrument pit mai angajant posibil 
a valorii universale a acestui prin
cipiu. pentru dezvoltarea și întărirea 
obligației tuturor statelor de a-1 res
pecta cu strictețe. România — a 
declarat el — susține consecvent 
propunerea privind încheierea unui 
tratat universal de nerecurgere la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței. Acest obiectiv se cere urmărit 
in continuare cu toată perseverența.

„Grupului de la Contadora" și ai 
celor cinci țări centroamericane, 
pentru a discuta semnarea tratatului 
de pace, securitate și cooperare în 
America Centrală.

Proiectul respectiv, încununînd 
aproape trei ani, de eforturi ale țări
lor membre ale „Grupului de la 
Contadora", se află, așadar, în faza 
ultimelor retușări.

Cu toate că s-au făcut pași esen
țiali spre un consens asupra textului 

Drumul grelelor încercări pentru 
afirmarea păcii în America Centrală

tratatului, declarațiile oficiale despre 
perspectivele înțelegerii sint incă 
însoțite de rezerve — și aceasta din 
motive explicabile. La sfirșitul anu
lui trecut se crease o atmosferă 
euforică, alimentată de declarații in
sistente că semnarea tratatului ar fi 
o chestiune de zile. Optimismul exa
gerat escamota însă existența unor 
dificultăți serioase cum, de altfel, s-a 
văzut curînd : o serie de obiecții de 
fond formulate de unele state au 
făcut ca textul documentului să fie 
în mare parte modificat. De fapt, 
acum este vorba de un nou proiect 
al amintitului tratat, în care s-a 
ținut seama de observațiile fiecărei 
țări în parte. Obiecțiile respective se 
refereau la termenele prevăzute pen
tru îndeplinirea anumitor angaja
mente — mai ales cu caracter mili
tar — la mecanismele de verificare 
și control asupra obligațiilor asuma
te pe plan politic și de securitate. în

r, p, p, coreeană■. MITINGURI DE MASA 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării 

Partidului Muncii din Coreea
PHENIAN. 10 (Agerpres). — în 

R.P.D. Coreeană a fost marcată joi 
cea de-a 40-a aniversare a creării 
Partidului Muncii din Coreea, trans
mite agenția A.C.T.C. în capitală și 
in marile centre politico-administra
tive ale țării au avut loc mitinguri 
de masă la care au vorbit membri 
ai conducerii partidului.

La mitingul de la Phenian, des
fășurat în prezența a peste 150 000 
de oameni ai muncii, a luat cuvintul 
Kang Song San. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, care s-a referit la tradițiile 
îndelungate revoluționare de luptă 
ale Partidului Muncii din Coreea.

Fondat cu 40 de ani în urmă — a 
arătat vorbitorul — P.M.C. continuă 
tradiția mișcării revoluționare din 
Coreea. Crearea de către tovarășul 
Kim Ir Sen. în 1926. a Uniunii pen
tru răsturnarea imperialismului, pri
ma organizație cu adevărat revolu
ționară din țară, a reprezentat — a 
subliniat premierul coreean — o nouă 
etapă a revoluției si mișcării comu
niste coreene. Tovarășul Kim Ir Sen 
a creat prima organizație de partid 
de tip nou in 1930. si. pornind de 
aici, a extins si întărit activitatea 
de creare a organizațiilor de partid 
in perioada luptei armate antiiapo- 
neze. Bazindu-se pe succesele si 
experiența ciștigate în făurirea parti
dului in perioada luptei revoluțio
nare antijaponeze si pe un devotat 
sprijin din partea întregului popor, 
tovarășul Kim Ir Sen a coordonat, 
după eliberarea patriei, activitatea de 
creare a organizațiilor de partid in 
diverse zone ale tării si a fondat un 
partid unit al clasei muncitoare. La 
10 octombrie 1945. a fost constituit 
Comitetul Central Organizatoric al 
Partidului Comunist din Nordul Co
reii. pentru a se proclama crearea 
Partidului Muncii din Coreea.

După încheierea acestui proces 
istoric, s-a acționat în direcția întă
ririi și dezvoltării partidului, pen
tru transformarea lui intr-un partid 
politic de masă, cu rădăcini adinei 
în rîndul clasei muncitoare.

Partidul nostru — a relevat vor
bitorul — s-a întărit tot mai mult, 
dezvoltindu-se astăzi ca partid re
voluționar invincibil, strîns unit in 
jurul Comitetului Central, sub con
ducerea tovarășului Kim Ir Sen. 
Unitatea și coeziunea dintre partid 
și masele populare au fost consoli
date si reprezintă garanția fermă a 
menținerii caracterului său de partid 
revoluționar și a dezvoltării lui vii
toare.

încă de la formarea sa. partidul 
a condus revoluția si construcția Co
reii, purtind întreaga responsabilita
te pentru destinul revoluției și al 
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poporului coreean. Toate victoriile și 
succesele realizate de partidul nos
tru in lupta sa revoluționară și in 
activitatea de construcție sînt rezul
tatul conducerii clarvăzătoare a Co
mitetului Central al partidului sub 
conducerea tovarășului Kim Ir Sen 
si al luptei duse de toți membrii 
de partid, de întregul popor pentru 
îndeplinirea liniei și politicii revo
luționare ale partidului.

Partidul nostru, a continuat Kang 
Song San. a accelerat revoluția și 
construcția in Nordul Coreii, acțio- 
nind. totodată, permanent pentru 
reunificarea patriei și restabilirea su
veranității națiunii in întreaga Co
rne. Linia fundamentală mentmută 
constant de partidul nostru in lupta 
pentru reunificarea națională constă 
in realizarea pe cale pașnică și in
dependentă a reunificării, prin efor
turile poporului coreean însuși, fără 
nici un amestec din afară. Din do
rința apărării păcii, partidul și gu
vernul R.P.D. Coreene au formulat 
cele trei principii ale reunificării na
ționale — independenta, reunificarea 
și marea unitate națională — iar 
la cel de-al Vl-lea Congres al parti
dului au avansat propunerea privind 
realizarea reunificării naționale prin 
crearea Republicii Confederale De
mocrate Koryo. Noi propuneri de 
pace au fost făcute anul trecut, ca 
și anul acesta, cum ar fi propunerea 
privind angajarea de convorbiri tri
partite la care' să participe R.P.D. 
Coreeană, S.U.A. și Coreea de Sud 
sau propunerea privind convorbirile 
parlamentare Nord-Sud.

Vorbitorul a subliniat, in conti
nuare, necesitatea ca autoritățile 
sud-coreene să renunțe la actuala 
linie de divizare și confruntare, să 
adopte calea reconcilierii și uni
tății și să abordeze dialogul de pe 
poziția reunificării naționale.

Statele Unite, a adăugat el. tre
buie să-și retragă forțele din Coreea 
de Sud. să inceteze amestecul in tre
burile interne ale Coreii și să ac
cepte, fără amînare, propunerea 
R.P.D. Coreene privind angajarea de 
negocieri tripartite..

Partidul Muncii din Coreea a ur
mat o politică externă independentă, 
întărind constant solidaritatea inter
națională cu revoluția noastră, și a 
contribuit, de asemenea, pozitiv la 
dezvoltarea mișcării revoluționare 
internaționale. Partidul Muncii din 
Coreea, a arătat vorbitorul in în
cheiere, va acționa in continuare 
pentru a evita pericolul unui război 
nuclear, pentru salvgardarea păcii 
în lume, pentru intărirea unității 
țărilor socialiste și partidelor comu
niste. in lupta împotriva imperia
lismului. pentru construirea unei 
lumi independente, a păcii.

date aspecte ale relațiilor bilaterale 
și unele probleme ale situației in
ternaționale actuale.

ÎN CADRUL NEGOCIERILOR 
SOVIETO-AMERICANE DE LA 
GENEVA, joi a avut loc ședința 
grupului pentru problemele arma
mentelor nucleare cu rază medie 
de acțiune. relatează agenția 
T.A.S.S.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
ISLAMICE IRAN, Sayyed Aii Kha
menei. a depus joi jurămintul in 
fața celor 270 de membri ai' Majli- 
sului (Parlamentul iranian), inițiin- 
du-și astfel cel de-al doilea man
dat prezidențial de patru ani.

ARMATA ANGOLEZĂ a' anihilat 
602 elemente contrarevoluționare 
teroriste care au acționat, in ulti
mele zile, in provinciile Cuando 
Cubango și Moxico— transmite 
agenția Prensa Latina, citind surse 
militare angoleze. S-a precizat că 
în cadrul operațiunii au fost cap
turate 248 arme, alte mijloace teh
nice de luptă, majoritatea de fa
bricație sud-africană.

ză, cum susțin observatorii politici 
din zonă, ar contribui la realizarea li
nei reconcilieri naționale in Guate
mala, la soluționarea unor serioase 
probleme economice și politice in 
Honduras și’ la depășirea di
ficultăților . economice din Costa 
Rica. în fine, s-ar asigura liniștea 
și siguranța la frontierele țărilor 
Americii Centrale. Iar creșterea 
stabilității ar Însemna, implicit, re
ducerea posibilităților și pretextelor 

de intervenție și amestec, consoli
darea păcii în zonă și în întreaga 
lume.

în pofida greutăților intervenite, 
„Grupul de la Contadora" a acționat 
în sensul ideii că pacea în America 
Centrală nu este o himeră, ci o po
sibilitate reală. O teză de căpătii 
susținută constant de . „Grup" este 
aceea că tensiunea din America Cen
trală nu constituie un „reflex" al 
tensiunii între Est și Vest, cum afir
mă protagoniștii ingerințelor și acte
lor agresive, dornici să prezinte 
aspirațiile de libertate ca rodul 
unor „instigații", ci efectul unor 
cauze locale, mai precis al rinduieli- 
lor sociale nedrepte și al politicii re
presive a diferitelor regimuri anti
populare.

Cu toată prudența manifestată de 
factorii politici din zonă, observatorii 
apreciază că ultimele reuniuni ale 
„Grupului de la Contadora" sau cele 
realizate, sub egida acestuia, au

Hill WOCIII R.p. polonă: întîlnire cu alegătorii
O cuvîntare a tovarășului W. Jaruzelski

• Consiliul de Securitate 
condamnă acțiunile teroriste 
O Apel privind convocarea 
unei reuniuni arabe Ia nivel 
înalt • Delegația comuna 
iordaniano-palestiniană în vi

zită în țări ale C.E.E.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— întrunit la cererea Italiei. Consi
liul de Securitate al O.N.U. a adop
tat un document in care condamnă 
deturnarea navei italiene ..Achille 
Lauro", „un act de piraterie crimi
nal si nejustificat", precum si toate 
acțiunile teroriste, în general, inclu
siv luarea de ostatici.

Documentul denunță, de asemenea, 
terorismul sub toate formele si ma
nifestările sale.

Consiliul de Securitate salută în 
final decizia de eliberare a pasage
rilor si membrilor echipajului navei 
..Achille Lauro".

TUNIS 10 (Agerpres). — Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.). a lansat 
un apel in vederea convocării „ra
pide" a unei reuniuni arabe la nivel 
înalt, ca urmare a raidului aerian 
efectuat de către Israel, la 1 octom
brie. asupra cartierului general al 
O.E.P. de la Tunis. în Cadrul unei 
conferințe de presă.' desfășurată la 
Tunis. Yasser Arafat a apreciat că 
„acest act de agresiune a fost în
dreptat nu numai împotriva oopoa- 
relor tunisian si palestinian, ci a tu
turor țărilor arabe in ansamblu", 
transmite agenția France Presse.

într-un interviu acordat săptămî- 
nalului saudit „Al-Majallah". citat 
de agenția tunisiană de presă T.A.P.. 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.). Yasser Arafat, a 
declarat că este gata să accepte orice 
inițiativă menită să contribuie la 
consolidarea unității naționale a Po
porului palestinian.

BRUXELLES 10 (Agerpres). — O 
delegație comună iordaniano-palesti- 
niană va face o vizită la Luxemburg 
la 16 octombrie pentru convorbiri cu 
reprezentanți ai Comisiei C.E.E.. in
formează agenția KUNA. Vizita are 
loc la invitația Consiliului ministe
rial al Pieței comune. De la Luxem
burg, delegația iordaniano-palestinia
nă va pleca la Londra pentru o vi
zită similară.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — La sediul O.N.U. din New 
York a început reuniunea miniștri
lor de externe ai celor 45 de țări 

■ membre ale Organizației Conferin
ței Islamice. informează agenția 
KUNA. Pe ordinea de zi a dezbate
rilor sînt înscrise, intre altele, as
pecte ale situației din Orientul Mij
lociu și, in special, problema pales
tiniană.

IN UNIUNEA. SOVIETICA au 
fost lansați, la 10 octombrie, cu 
ajutorul unei singure rachete pur
tătoare șase sateliți, artificiali ai 
Pămintului din seria ■ ..Cosmos", 
purtind numerele 1690—1695. • ;

DEZBATERI. în continuarea lu
crărilor Conferinței anuale a Parti
dului Conservator din Marea Bri- 
tanie, delegații au dezbătut. între 
altele, situația creată de recentele 
tulburări rasiale din districtele lon
doneze Brixton si Tottenham, pre
cum și din alte zone ale tării, sol
date cu morți și răniți.

POLIȚIA CHILIANA a interve
nit. făcind uz de' bastoane de cau
ciuc și. gaze lacrimogene, pentru a 
împrăștia participants la un marș 
de protest al minerilor de Ia mina 
Chuquicamata, in sprijinul eliberă
rii celor 12 lideri sindicali si con
ducători ai opoziției democrate, 
arestați de către autoritățile mili
tare sub acuzația de a fi organi
zat „zilele de protest național" din 
4 și 5 septembrie. După cum a 
declarat agenției Reuter Luis Ta
pia. licler 'al sindicatului minerilor 
de la Chuquicamata. au fost ope
rate peste 60 de arestări in rîndu- 
rile participanților.

UN PUTERNIC CUTREMUR, cu 
magnitudinea de 6.4 grade pe scara 
Richter, a fost înregistrat intr-o 
zonă a Oceanului Pacific, situată la 
885 km sud-vest de localitatea An
chorage, a anunțat Centrul de seis
mologie din Alaska.

marcat pași semnificativi spre în
cheierea actului de pace, de natură 
să întărească speranțele că norii de 
furtună ce s-au adunat de mai 
multă vreme deasupra Americii 
Centrale se vor risipi și popoarelor 
din zonă li se va deschide mult 
așteptata perspectivă a unei dezvol
tări pașnice, de sine stătătoare, a în
făptuirii unor stringente cerințe ale 
progresului social. Desigur, rămîn 
încă semne de întrebare, dar evolu
ția evenimentelor vorbește de la sine 
despre faptul că ideea unor soluții 
negociate ciștigă tot mai mult teren 
și in această parte convulsionată a 
lumii. Lucru ce vine să ilustreze, o 
dată in plus, justețea poziției româ
nești privind necesitatea rezolvării 
tuturor conflictelor numai pe cale 
politică, prin tratative, inclusiv a 
conflictelor din America Centrală.

De salutat oriunde și oricînd, in ca
zul de față calea negocierilor este o 
necesitate imperioasă, date fiind în
cordarea la care s-a ajuns și con
secințele de ordin politico-strategic, 
cu implicații pe largi planuri inter
naționale, pe care le au evenimen
tele din această zonă. Fără îndoială, 
mai presus de orice deosebiri de 
concepții, interesele tuturor po
poarelor Americii Centrale — ca și 
ale popoarelor de pretutindeni — cer 
să se acționeze cu consecvență pe 
calea dialogului politic pentru redu
cerea tensiunii. Țările istmului sînt, 
toate, țări în curs de dezvoltare, 
deci vital interesate in a-și concen
tra eforturile spre soluționarea mul
tiplelor probleme ce Ie confruntă, 
spre construcția pașnică, in confor
mitate cu interesele lor de dezvol
tare economică și. socială, cu cerin
țele păcii și colaborării internațio
nale. Și nu încape îndoială că o re
glementare negociată în această în
depărtată zonă a globului s-ar răs- 
frînge pozitiv asupra întregului ori
zont internațional.

V. OROS

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — în 
cadrul campaniei electorale în vede
rea alegerilor de la 13 octombrie, 
pentru Seim — organul suprem le
gislativ al R.P. Polone — la fabrica 
de confecții „Kora", din Varșovia, a 
avut loc o întîlnire cu alegătorii la 
care a participat Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. .Polone, transmite 
agenția P.A.P.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, Wojciech Jaruzelski s-a refe
rit la realizările din cei 40 de ani de 
construcție socialistă a țării, care au 
dat Poloniei forță și prestigiu in 
lume. Au . fost relevate, totodată, în
făptuirile din ultimii patru ani, deo
sebit de dificili, in cadrul procesului 
de reînnoire socialistă — relevă a- 
genția P.A.P. Vom continua să con
solidăm tot ce s-a înfăptuit eficient 
și bine în interesul fundamental al 
poporului și statului, a menționat

Convorbiri între A. Papandreu și E. Honecker
ATENA 10 (Agerpres). — Secreta

rul general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, Erich Honecker, aflat în 
vizită oficială în Grecia, a conferit 
joi cu primul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu. în cen
trul convorbirii —- relatează agenția 
A.D.N. — s-au aflat probleme pri
vind situația internațională, precum 
și relațiile dintre R.D.G. și Grecia. 
A fost exprimată convingerea păr

R.S.A.: Proteste ale
PRETORIA 10 (Agerpres). — în 

Africa de Sud au continuat cu in
tensitate acțiunile de protest ale 
populației de culoare împotriva 
menținerii regimului de apartheid, 
pentru apărarea drepturilor majori
tății de culoare din această țară. 
Forțele de politie ale administrației 
de la Pretoria au intervenit cu bru
talitate, adăugind noi victime la 
singerosul bilanț al represiunii prinSub semnul solidarității cu lupta populației sud-africane pentru drepturi și libertăți democratice

în fiecare an. la 11 octombrie,, 
opinia publică progresistă din întrea
ga lume marchează „Ziua soli
darității internaționale cu deți- 
nuții politici din Africa de Sud". 
Instituită pyintr-o hotărire. a. . A- 
dunării Generale a O.N.U.. in 
toamna ‘anului 1976. această, mani
festare constituie un nou prilej pen - 
tru poporul româp de a-și reafirma 
solidaritatea cu lupta necurmată a 
populației majoritare sud-africane 
împotriva opresiunii și terorii rasiste, 
si de a cere eliberarea miilor de 
patrioți care zac in închisorile din 
R.S.A.

■Așa'cum se știe, regimul-minori
tar de la Pretoria a transformat de 
multă vreme regiunea de sud a con
tinentului african intr-o imensă tem
niță. unde orice. împotrivire, față.de 
inumana politică de apartheid este 
crunt reprimată. în conștiința uma
nității ’au‘ rămas adine întipărite 
masacrele singeroase de la Sharpe- 
ville (1960) și Soweto (1976), cind 
mii de demonstranți pașnici au fost 
uciși sau răniți pentru faptul de a 
fi revendicat drepturi egale cu 
populația albă. După cum nu pot fi 
uitate represiunile la care sint supuși 
liderii Congresului Național African 
(A.N.C.) — principala organizație a 
mișcării de eliberare din R.S.A. — 
si ai altor organizații democratice. 
De peste două decenii zac în închi
sori conducătorii A.N.C.. Nelson 
Mandela și Walter Sisulu, fiind su
puși unui regim care le pune viața 
in primejdie.

Aceste practici inumane, care se 
perpetuează de peste un sfert de 
veac, au trezit și trezesc o vie in
dignare in întreaga lume și au făcut 
să ia o tot mai mare amploare lupta 
pentru drepturi a populației majo
ritare sud-africane. După cum se 
știe, in prezent regimul de la Pre
toria are de făcut față unei crize 
fără precedent. De la inițierea așa- 
zisei reforme constituționale (august 
1984), care vizează, în fond, prelun
girea rinduielilor rasiste, demonstra
țiile de masă, grevele, acțiunile de 
stradă se țin lanț. Efectiv, zi de zi,, 
in mai toate zonele tării au loc pu-\ 
ternjce manifestări și acțiuni de 
luptă ale populației majoritare (24 
de milioane de negri, față de 
peste 4 milioane de albi). Forțele 
polițienești intervin cu brutalitate, 
suburbiile marilor orașe Cane Town. 
Johannesburg și Elisabethville ase- 
muindu-se unor adevărate tabere de 
luptă. Străzile acestor localități sint 
străbătute in permanentă de unități 
blindate. Incidentele petrecute se sol
dează zilnic cu victime omenești. 
Numărul celor uciși în ultimul an 
ca urmare a represiunilor poliție
nești se ridică la circa 750. iar cel 
al răniților la citeva mii. Potrivit 
unui studiu publicat de Universita
tea din Cape Town, din ziua decre
tării stării de urgență, la sfirșitul 
lunii iulie a.c., in R.S.A. au fost re
ținute fără mandat de arestare peste 
2 500 de persoane. Autorii studiului 
menționează că. în cursul investiga
țiilor efectuate timp de doi ani. au 
putut constata că aproximativ 83 la 
sută din persoanele anchetate — de
ținuți politici — au mărturisit că in 
timpul detenției au fost frecvent tor
turați.

Aceste răfuieli brutale cu cei ce 
participă la ampla mișcare antiapart- 
heid n-au putut și nu pot să inti
mideze insă populația majoritară. 
Lupta acesteia continuă cu intensi
tate sporită, făcind ca numeroase 
localități, mari sau mici, să trăiască 
o adevărată stare de război. într-un 
reportai transmis de la fata locului, 
agenția FRANCE PRESSE scrie : 
„O mare tensiune subzistă în subur
biile localității Cape Town, unde au 
fost înălțate baricade si au fost în
registrate noi și violente acțiuni de 
protest ale populației. Manifestanții 
au aruncat cu pietre în forțele de 
represiune. Poliția și armata patru
lează la bordul vehiculelor înarmate, 
trăgind adeseori asupra demonstran
ților. La Crossroads, marea aglome

vorbitorul. Vom acționa pentru 
schimbarea a ceea ce este învechit, 
ineficient și fără conținut, a ceea ce 
dăunează principiilor socialismului, 
influențează negativ viața socială, 
frinează dezvoltarea.

Seimul pe care ii vom alege — a 
arătat W. Jaruzelski — trebuie sâ 
acționeze pentru consolidarea și 
adîncirea transformărilor pozitive, 
pentru intărirea statului și dezvolta
rea puterii populare, a justiției și le
galității, pentru perfecționarea admi
nistrației centrale și a întregului 
aparat , de slat. Polonia are nevoie 
de un Seim care să se bucure de o 
înaltă autoritate.

Votul alegătorilor de la 13 octom
brie, a subliniat Wojciech Jaruzelski, 
'va fi, totodată, o confirmare a voin
ței și hotăririi poporului polonez de 
a. apăra pacea, de a întări poziția 
internațională a țării pe plan politic, 
economic, științific și cultural.

ților că o cotitură spre însănătoșirea 
situației internaționale este posibilă 
dacă toate forțele rațiunii și realis
mului iși vor uni eforturile. Erich 
Honecker . și Andreas Papandreu 
s-au declarat în sprijinul propuneri
lor vizind inghețarea înarmărilor nu
cleare și crearea de zone libere de 
arme chimice și de arme nucleare 
și au relevat necesitatea ca proble
mele. internaționale controversate să 
fie rezolvate prin mijloace pașnice.

populației de culoare
care se încearcă stăvilirea largii 
mișcări revendicative a negrilor 
sud-africani. Agenția France Presse 
informează că in ultimele 24 de ore 
cel puțin cinci persoane au fost 
ucise și alte 13 rănite, in urma nou
lui ,val de tulburări ce a cuprins în
treaga tară, in special regiunile Dur
ban, Port Elizabeth și Cap. De la în
ceputul acestei săptămihi, cel puțin 
12 persoane au fost ucise și alte zeci 
rănite.

rare a.' negrilor din preajma acelu
iași oraș, politia a tras in nlin asu
pra demonstranților ucigind două 
persoane ; vehicule blindate păzesc 
intrarea in suburbie. O situație ase
mănătoare- domnește și in ghetoul 
populației, negre Mitchell’s Plain".
'Pe fondul ac&sfor evenimente dra

matice. care, confirmă ineficacitatea 
măsurilor de forță, autoritățile de la 
Pretoria recurg tot mai', des la o 
șefie de manevre politice, menite să 
abată atenția de la esența politicii 
de apartheid și discriminare rasială. 
Astfel, recent, in cadrul lucrărilor 
Congresului Partidului National — 
de guvernămint- — președintele 
R.S.A-, Pieter Botha, ă avansat un > 
asa-numit „calendar al negocierilor" 
cu populația majoritară. Urmind 
unor „propuneri" .similare făcute li
derului A.N.C., Nelson Mandela 
(căruia i s-a cerut să reriunțe la 
sprijinirea-‘acțiunilor de luptă ale 
populației majoritare), noul proiect 
$ fost prezentat de Botha ca o „do
vadă a receptivității și bunelor inten
ții" ale regimului față de această' 
populație. El a invitat, chipurile, 
reprezentanții populației majoritare 
să ia loc în Consiliul Prezidențial 
(organ consultativ) alături de albi. 
Adevăratele intenții ale liderului de 
la Pretoria au ieșit insă la iveală 
atunci cind a precizat că vor fi 
menținute in vigoare prevederile 
care interzic dreptul de vot egal 
pentru populația majoritară.) precum 
Si sistemul bantustanelor. De altfel, 
substratul acestei „propuneri" a fost 
sesizat imediat de Congresul Națio
nal African, care le-a respins total, 
într-un comunicat difuzat la Lusa
ka, A.N.C. arată că propunerile fă
cute nu au alt scop decît „menți
nerea dominației minorității albe", 
pronunțîndu-se, o dată în plus, pen
tru recunoașterea dreptului de vot 
universal pentru populația' de cu
loare.

Manevrele regimului rasist, provo
cările R.S.A. împotriva statelor ve
cine sînt blamate pe o scară fără pre
cedent de largă pe plan internațio
nal. Practic. niciodată regimul rasist 
nu s-a găsit intr-o asemenea izolare 
că în prezent, chiar guverne în tre
cut cu atitudini „concesive" căutind 
să se disocieze de rasiștii de la Pre
toria. Chiar recent, la 8 octombrie, 

■ Consiliul de Securitate a adoptat în 
unanimitate o rezoluție care con
damnă guvernul sud-african pentru 
ultima sa acțiune premeditată. îm
potriva teritoriului Angolei. Docu
mentul cere Africii de Sud să pună 
capăt imediat tuturor actelor de 
agresiune și să-și retragă imediat 
forțele sale militare din Angola.

în lupta sa dîrză împotriva discri
minării rasiale, pentru libertate și 
democrație, populația majoritară din 
Africa de Sud s-a bucurat si se bu
cură de solidaritatea militantă a 
României socialiste, care sprijină 
lupta patriotilor africani în vederea 
lichidării rinduielilor rasiste. Aceas
tă poziție consecventă și-a găsit ex
presie in numeroase documente ale 
partidului și statului nostru, in acti
vitatea României la O.N.U. și în 
alte foruri internaționale, a fost re
afirmată cu prilejul multiplelor in- 
tîlniri ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cil 
conducători ai mișcărilor de elibe
rare de pe continentul african, in
clusiv cu Oliver Tambo, președin
tele A.N.C.

împreună cu forțele democratice 
și progresiste de pretutindeni, po
porul român folosește prilejul oferit 
de „Ziua solidarității internaționale 
cil detinuții politici din Africa de 
Sud" pentru a cere să se pună ca
păt represiunilor rasiste, să fie eli
berați patrioții care zac în închiso
rile- sud-africane, să se creeze con
dițiile pentru ca toți locuitorii 
R.S.A.. indiferent de culoarea pielii, 
să se bucure de aceleași drepturi și 
libertăți.

Nicolae N. LUPU
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PRIMIRE. Tovarășul Kaysone 
Phomvihane. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, l-a 
prim.it pe Constantin Potingă. am
basadorul României in R.D.P. Laos, 
in vizită de prezentare.

CONVORBIRI CHINO — SOVIE
TICE. Peng Chong, vicepreședinte 
ai Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, a avut 
convorbiri la Beijing cu o delega
ție a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de L. N. Tolkunov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S., expri- 
mindu-se, de o parte și de alta, 
satisfacția in legătură cu reluarea 
relațiilor dintre forurile legislative 
ale celor două țări.

DIALOG SOVIETO-LIBIAN. La 
Moscova au avut loc convor
biri între Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Moammer El Geddafi, conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Libiene, care 
întreprinde o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. Au fost abor

ce privește consilierii militari străini, 
țările în cauză au cerut ca să existe 
un calendar precis al retragerii, fără 
excepție, în. maximum două luni. 
Rezerve și obiecții a stîrnit și pro
tocolul adițional, la care sînt invitate 
să adere o serie de țări influente.

Pornind de la complexitatea pro
blemelor păcii și cooperării în zonă 
și pentru a concilia diversele intere
se existente, proiectul în forma sa 
revizuită prevede că toate angaja

mentele asumate de părți au un ca
racter juridic. Actul de pace va tre
bui ratificat de acord cu procedurile 
constituționale ale fiecărui stat sem
natar, ’guvernele țărilor membre ale 
„Grupului de la Contadora" urmînd 
a fi depozitarele instrumentelor de 
ratificare a tratatului.

Nu au lipsit critici la adresa 
„Grupului de la Contadora", acestuia 
reproșîndu-i-se că ar „favoriza" Ni
caragua — prin aceasta înțelegîn- 
du-se descurajarea acțiunilor agre
sive intervenționiste și amenințărilor 
la care este supusă aproape perma
nent Nicaragua. în realitate, semna
rea unui .tratat de pace în regiune 
ar favoriza interesele reale ale tu
turor țărilor Americii Centrale, care 
sint nu o dată constrînse să ofere 
baze de acțiune unor forțe contra
revoluționare, să se constituie în 
„sanctuare" ale acestora cu toate 
riscurile ce decurg. Tratatul în cau
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