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înscriind, prin rezultatele sale rodnice, un moment de cea mai mare

însemnătate in evoluția mereu ascendentă a conlucrării multilaterale
prietenești româno-chineze in opera de construire a noii orinduiri,
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în spiritul tradiționalelor și strînselor legături prietenești
româno-coreene, al voinței comune de a dezvolta continuu
colaborarea și solidaritatea dintre țările, partidele și popoarele

in promovarea aspirațiilor de înțelegere și colaborare intre popoare

prietenie
a tovarășului Niculae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu,
in Republica Populară Chineză

noastre, spre binele reciproc, al cauzei socialismului și păcii

A incemi vizita oficială de prietenie a tovarășului
icolae Ceausescu, împreună ca tovarășa Elena Ceausescu,
In Republica Populară Democrată Coreeană
La Phenian, primire sărbătorească, entuziaste manifestări de aleasă stimă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. au sosit simbătă. 12 octombrie, intr-o vizită ofi
cială de prietenie in Republica Popu
lară Democrată Coreeană, la invita
ția tovarășului Kim Ir Sen. secretar
general al C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, președintele Republicii
Populare Democrate Coreene.
Vizita oe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o întreprinde
in Republica Populară Democrată
Coreeană — cea de-a patra pe care
conducătorul partidului și statului
nostru o efectuează in tara prietenă
— constituie o nouă si elocventă ma
nifestare a bunelor relații românocoreene. a dorinței comune de a ri
dica la un nivel superior aceste tra
diționale raporturi, de a Întări și mai
mult colaborarea si conlucrarea din
tre cele două partide, țări si popoare.
In interesul reciproc, al cauzei socia
lismului si păcii în lume.
Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost întimpinati la sosire de tovarășul Kim
Ir Sen, care a adresat inalților
oaspeți români un călduros bun venit
pe pămintul R.P.D. Coreene.
Cei doi conducători de partid st de
stat și-au strîns miinile cu prietenie,
s-au îmbrățișat cu căldură
■Sint salutați, apoi, tovarășii
Valentin Ceausescu, Ion Dincă, Ștefan
Andrei.
Ceremonia sosirii pe aeroportul
Sunan din Phenian a fost marcată
de înalte onoruri.
Au fost Intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
R.P.D. Coreene. în timp ce. în semn
de salut, au fost trase 21 de salve de
artilerie.
Cei doi conducători de partid si de
stat au trecut în revistă garda de
onoare, aliniată pe aeroport în
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Recepție in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu oferită de tovarășul Kim Ir Sen
In onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, pre-

ședințele Republicii Populare Demo
crate Coreene, a oferit o recepție.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.
Au participat tovarășii Valentin
Ceaușescu, Ion Dincă, Ștefan Andrei,
alte persoane oficiale.

Toastul tovarășului
Kim Ir Sen
Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Distinși oaspeți români,
Tovarăși și prieteni,

Poporul nostru a întîmpinat
astăzi pe stimatul tovarăș
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți to
varăși români cu toată căldura, cu
inima plină de bucurie cu care își
revede frații adevărați de care se
despărțise pentru un timp. Primi
rea fierbinte și entuziastă făcută
de numeroșii locuitori ai orașului
Phenian — care s-au aflat pe
străzi purtînd haine de sărbătoare
■— este cea mai elocventă expresie
a sentimentelor deosebite de afec
țiune, a simțămintelor de prietenie
tovărășească pe care poporul nos
tru le nutrește față de poporul
frate român. (Vii aplauze).
A trecut un an de la întîlnirile
de profundă semnificație pe care
le-am avut cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei pe care am efectuat-o în Româ
nia. în toată această perioadă, depănînd profunde impresii despre
cele ce au constituit obiectul întîlnirii noastre la București, am

așteptat ziua reîntîlnirii cu dum
neavoastră la Phenian.. Astăzi,
cînd mă reîntîlnesc și sînt alături
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
prietenul apropiat și tovarășul de
luptă revoluționară, cu greu reu
șesc să-mi stăpînesc bucuria. (Vii
aplauze).
Aș dori ca, în această ambianță
dominată de sentimentele priete
niei calde și bucuria reîntîlnirii,
să adresez, în numele Comitetului
Central al partidului nostru, al gu
vernului Republicii, al poporului
coreean și al meu personal, un
călduros bun venit în țara noastră
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. (Aplauze
puternice).
Deși Coreea și România se află
la o mare distanță geografică, re
lațiile dintre cele două partide,
țări și popoare ale noastre depă
șesc caracterul unor relații .obiș
nuite ; ele reprezintă raporturi
deosebite între prieteni foarte
apropiați și adevărați frați de
clasă. Cele două partide, țări și
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Au luat parte tovarășii : Kang
Song San, Li Giong Ok, Yon Hyong
Muk, Hă Dam, alte persoane oficiale
coreene.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au rostit toas
turi, care au fost urmărite cu deose

bit interes și subliniate, în repetate
rinduri, cu puternice aplauze de cel
prezenți.
Recepția, desfășurată lntr-o at
mosferă de caldă prietenie, s-a în
cheiat cu un frumos spectacol artis
tic în cinstea oaspeților.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Kim Ir Sen,

Stimați tovarăși coreeni,

Tovarăși și prieteni,
îmi' face o deosebită plăcere să
vă adresez dumneavoastră, dragă
tovarășe Kim Ir Sen, tuturor to
varășilor din conducerea de partid
și de stat a Republicii Populare
Democrate Coreene, întregului
popor coreean prieten, din partea
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, a Consiliului de
Stat, a guvernului și poporului
român, precum și a mea și a to
varășei mele, un salut călduros,
revoluționar, împreună cu cele mai
bune urări. (Vii aplauze).
Totodată, doresc să exprim cele
mai alese mulțumiri pentru pri
mirea ce ne-a fost rezervată în
frumoasa capitală a țării dumnea
voastră,
pentru
manifestările
prietenești ale locuitorilor Phenia
nului, pentru ospitalitatea caldă,
tovărășească de care ne bucurăm
pe pămîntul Coreei prietene.
(Aplauze puternice).
Doresc, de asemenea, să mulțu
mesc în mod deosebit bunului
nostru prieten, tovarășului Kim Ir
Sen, pentru cuvintele sale de apre

ciere la adresa României socialiste,
a poporului român, precum și la
adresa mea, a legăturilor persona
le, de prietenie și prețuire recipro
că, ce s-au statornicit, de multă
vreme, între noi. (Vii aplauze). De
fiecare dată, întîlnirile noastre,
convorbirile purtate împreună au
constituit momente deosebit de
importante în dezvoltarea marii și
trainicei prietenii româno-coreene.
Am avut profunda satisfacție să
mă reîntîlnesc și să am convorbiri
cu prietenul meu apropiat, tova
rășul Kim Ir Sen, cu prilejul vi
zitei sale de anul trecut în Româ
nia. Exprim convingerea că și ac
tuala noastră vizită, înțelegerile la
care vom ajunge vor întări șl mai
mult prietenia strînsă și co
laborarea țărilor, partidelor și po
poarelor
noastre în construcția
socialismului, în lupta pentru pro
gres social și pace în lume.
Apreciem în mod deosebit sta
diul înalt al acestor relații — care
se bazează pe principii de deplină
egalitate, stimă și respect reciproc,
pe idealurile și țelurile comune ale
construcției socialismului și apără
rii păcii. Sîntem încredințați că, în
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Simbătă. 12 octombrie, s-a încheiat
vizita oficială de prietenie ne care
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena
Ceausescu au întreprins-o în R.P.
Chineză, la invitația tovarășului Hu
Yaobang. secretar general al C.C. al
P.C. Chinez. $i a tovarășului Li
Xiannian. președintele Republicii
Populare Chineze.
Ceremonia plecării a avut loc la
reședința inalților oaspeți, unde s-a
desfășurat întîlnirea de rămas bun

dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu si tova
rășul Li Xiannian. însoțit de tovarășa
Lin Jiamei.
—
Erau prezenți tovarășii Valentin
Ceaușescu. Ion Dincă. Ștefan Andrei,
celelalte persoane oficiale.
Au participat Chen Muhua. mem
bru supleant al Biroului Politic al
C.C. al P.C. Chinez, consilier de stat,
alte persoane oficiale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Li Xiannian s-au întreținut
cordial, cu prietenie.
întîlnirea s-a desfășurat sub sem

nul stimei și prețuirii reciproce, al
convingerii comune că vizita condu
cătorului partidului si statului nostriT a constituit un eveniment de cea
mai mare importantă pentru dezvol
tarea pe mai departe a marii si trai
nicei prietenii dintre țările, partidele
si popoarele noastre, un prilej de
profundă satisfacție pentru rezulta
tele remarcabile ale dialogului la
nivel înalt, care deschid largi per
spective amplificării si adîncirii ra
porturilor româno-chineze pe multi
ple planuri, in folosul construcției
socialiste în România si China, al
cauzei socialismului si păcii în lume.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. a efectuat o
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Populară Chineză, la invitația
tovarășului Hu Yaobang. secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Comunist Chinez, si a to
varășului Li Xiannian. președintele
Republicii Populare Chineze, in pe
rioada 7—12 octombrie 1985.
In timpul vizitei, inaltii oaspeți
români au vizitat obiective economi
ce si social-culturale din Beiiing șl
Wuhan, bucurindu-se pretutindeni
de multă ospitalitate șl de o primire
călduroasă, expresie a sentimentelor
de strinsă prietenie si stimă deose
bită ne care si le nutresc, reciproc,
popoarele român și chinez.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a avut convorbiri
oficiale cu tovarășul Hu Yaobang.
secretarul venerai al Comitetului
Central al Partidului Comunist Chi
nez. tovarășul Lî Xiannian. președin
tele Republicii Populare Chineze, sl
tovarășul Zhao Ziyang. premierul
Consiliului de Stat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
întilnit si a avut convorbiri priete
nești cu tovarășul Deng Xiaoping,
membru al Comitetului Permanent al
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. președintele Comisiei Centrale
Consultative a Partidului Comunist
Chinez. Cu prilejul acestei întilnirl.
tovarășul Nicolae Ceausescu a lumi
nat tovarășului Deng Xiaoping Ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste
România", clasa I. cu eșarfă, conferit
pentru contribuția sa deosebită'adusă
la dezvoltarea raporturilor priete
nești dintre cele două partide,
țări si popoare, cu ocazia împli
nirii vîrstei de 80 de ani. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena
Ceaușescu au adresat tovarășului
Deng Xiaoping invitația de a vizita
Republica Socialistă România.
La intîlniri si convorbiri au parti
cipat. din partea română, tovarășa
Elena Ceaușescu. membru al. Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

Un mare eveniment
deschizător de noi perspective
prieteniei și colaborării româno-chineze
I

O mare și profundă prietenie s-a
statornicit de-a lungul anilor intre
România și China, între partidele
noastre, între popoarele român și
chinez. Este unul din adevărurile
fundamentale, definitorii pentru
evoluția relațiilor româno-chipeze,
reconfirmat în mod strălucit
. întreaga
în aceste zile prin
.
_
desfășurare a vizitei oficiale de
prietenie întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Populară Chineză.
Un adevăr reconfirmat de intîl
nirile și convorbirile purtate cu to
varășii Hu Yaobang, secretarul
general al Comitetului Central
al P.C. Chinez, Li Xiannian,
președintele R.P. Chineze, Deng
Xiaoping, președintele Comisiei
Centrale Consultative a P.C. Chi
nez, Zhao Ziyang. premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze ;
de aprecierile de înaltă stimă și
considerație făcute de conducătorii
chinezi pe parcursul vizitei la adre
sa tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru contribuția la întărirea
prieteniei și unității dintre parti
dele, țările și popoarele noastre,
pentru rolul său proeminent în
promovarea marilor idealuri ale lu
mii contemporane ; de solemnitatea
înmînării tovarășului Deng Xiao
ping a Ordinului „Steaua Repu
blicii ' Socialiste România", clasa I,
cu eșarfă, în semn de înaltă apre
ciere a contribuției sale la dezvol
tarea prieteniei și colaborării ro
mâno-chineze ; de întilnirea tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu cu președintele
Academiei de Științe a Chinei și
reprezentanții unor instituții de
știință și învățămint, care -au ex
primat omagiul și profunda lor ad
mirație pentru activitatea sa pro
digioasă în domeniul științei, al
cercetării fundamentale și aplica-'
te, ce a deschis noi orizonturi dez
voltării științei, creșterii contribu
ției acesteia la soluționarea proble
melor progresului economico-social;
de înțelegerile la care s-a ajuns, și:
de importantele documente pri
vind extinderea lntr-o largă per
spectivă a colaborării pe multiple
planuri româno-chineze. Un adevăr
reconfirmat de marele miting al
prieteniei româno-chineze, de im
presionantele manifestări sărbăto
rești, de ampla revărsare florală
de pe marile artere ale Beijingului
sșu ale municipiului Wuhan, de cîntecele și dansurile Interpretate de
artiști amatori în semn de aleasă
ospitalitate— toate la un loc sub
liniind in chip sugestiv căldura și
bucuria cu care întregul popor chi
nez a salutat vizita înalților soli al
poporului român.
Dacă s-ar încerca o apreciere
sintetică a ideilor majore, a gindurilor și sentimentelor exprimate pe
tot parcursul vizitei, atunci fără
îndoială că acestea s-ar exprima
prin două noțiuni distincte, aflate
în organică interdependență : con
tinuitate și durabilitate.
Continuitatea unor legături de
strinsă prietenie și solidaritate tn-

v.

'

tre două popoare situate la mare
distanță geografică, dar apropiate
prin idealuri de luptă, prin preo
cupări și aspirații. Și ele s-au sim
țit. intr-adevăr, alături in perioada
luptei pentru libertate și indepen
dență, dovedindu-și în multiple
forme sentimentele de solidaritate
— și se simt alături în marea ope
ră de construcție socialistă. Fac
torul dinamizator al unei asemenea
evoluții l-au constituit și îl con
stituie relațiile de colaborare tovă
rășească dintre forțele politice con
ducătoare ale celor două țări —
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez. în acest
cadru, este binecunoscut rolul de
terminant pe care l-au avut de-a
lungul anilor intîlnirile și convor
birii^, la București și Beijing, din
tre conducătorii de partid și de
stat ai celor două țări, fiecare din
aceste intîlniri deschizind noi ori
zonturi, conlucrării multilaterale
dintre popoarele noastre. în aceas
tă continuitate firească s-a înscris
și actuala vizită în Republica
Populară Chineză, Încheiată cu re
zultate bogate, care au pus o bază
bună pentru dezvoltarea și mai pu
ternică, în viitor, la un nivel su
perior a raporturilor politice gene
rale, a colaborării economice și tehnico-științifice, a conlucrării dintre
țările noastre in viața internațio
nală.
Durabilitatea relațiilor românochineze este dată de faptul că ele
s-au clădit pe temelia principiilor
socialismului, ale deplinei egalități
In drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile -interne
și avantajului reciproc, pe întra
jutorare tovărășească — principii
ce le-au conferit, așa cum suges
tiv arăta secretarul general al
partidului nostru, o „tărie de gra
nit". Și asemeni unei stinci de
dc
granit, ele au putut rezista
multor furtuni, multor incercări, dovedindu-și cum nu se
,,,___ mai
___ elocvent
__ .__ t viabilitatea.
poate
„Poporul
sublinia
tovarășul
„r
■ nostru,
‘
•'
NICOLAE CEAUȘESCU la marele
miting al prieteniei româno-chi
neze, apreciază în mod deosebit
relațiile cu Partidul Comunist Chi
nez, cu poporul chinez, cu Repu
blica Populară Chineză, care s-au
dezvoltat și s-au întărit continuu
in decursul multor ani, au rezisgrele,
tat multor Împrejurări
. ,
_ , CO'
respunzind pe deplin intereselor
construcției socialiste din țările
noastre, cauzei prieteniei și păcii
In lume". In acest spirit, secreta
rul general al partidului nostru
exprima convingerea că. „prin
eforturi comune, relațiile românochineze se vor afirma tot mai mult
ca un exemplu de relații intre
state socialiste prietene care con
lucrează strins, în toate domeniile,
in interesul și spre binele popoare
lor lor, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii In lume". La rân
dul său, tovarășul LI XIANNIAN
declara : „Partidul Comunist Chi
nez, guvernul chinez șl poporul
chinez acordă o înaltă prețuire
prieteniei tradiționale chino-româ-

ne, au ca orientare neabătută în cialiste România și Guvernul Re
tărirea relațiilor de prietenie și co
publicii Populare Chineze privind
laborare multilaterală dintre China dezvoltarea relațiilor economice
și România".
bilaterale în anii 1986—1990, Acor
dul de lungă durată între cele
Au fost evocate adesea pe par
cursul vizitei tradițiile luminoase două guverne privind schimburile
principale de mărfuri in aceeași
ale relațiilor româno-chineze. Este
perioadă, precum și alte înțelegeri
un lucru știut că România s-a pro
privind extinderea relațiilor eco
nunțat și a acționat în mod hotănomice.
rit pentru dezvoltarea relațiilor cu
Vizita, convorbirile la nivel înalt
toate țările socialiste, pentru depă
au prilejuit totodată un amplu
șirea divergențelor dintre unele
schimb de păreri cu privire la
state și întărirea colaborării și so
principalele evoluții din viața inlidarității lor. considerând aceasta
ternațională, evidențiindu-se cu
drept un factor hotărâtor pentru
satisfacție, după cum sublinia to
construirea cu succes a socialis
varășul Nicolae Ceaușescu,
că
mului, pentru creșterea forței și
România și China se situează pe
prestigiului său in lume. Țara
poziții
identice
sau
toarte
apronoastră s-a situat pe o poziție sta
piate in marile probleme care con
tornică, profund principială — a
fruntă
lumea
contemporană.
Am
cărei justețe a fost pe deplin con
bele țări împărtășesc o profundă
firmată de viață — militînd pen
tru întărirea unității țărilor socia îngrijorare față de situația gravă
existentă în lume ca urmare a in
liste, a partidelor comuniste și
tensificării cursei Înarmărilor, conmuncitorești. Dînd o înaltă apreciere consecvenței acestei poli siderînd că problema fundamenta
lă a epocii noastre o constituie
tici, tovarășul HU YAOBANG sub
salvgardarea păcii, trecerea la
linia : „China nu va uita acele țări
dezarmare, Ia dezarmarea nuclea
și popoare care ne-au simpatizat
încetarea amplasării rachetelor
și ne-au sprijinit revoluția și con ră,
cu
rază medie de acțiune in Euro
strucția, care ne-au ajutat și ne-au
și retragerea celor existente,
sprijinit în momentele grele. Româ pa
renunțarea la orice arme nucleare
nia se numără tocmai printre aces
din celelalte zone ale lumii, opri
te țări. Poporul chinez consideră
rea militarizării Cosmosului.
sprijinul și prietenia dumneavoas
Din Identitatea sau apropierea
tră drept cei mai ales și cei mai punctelor
de vedere decurg și po
de preț lucru din lume. Generația zițiile similare
celor două țâri
noastră nu va uita acest lucru ; în alte problemealemajore
ale vieții
vom educa și generațiile noastre Internaționale, ele pronunțîndu-se
viitoare să nu uite in vecii vecilor
in mod ferm pentru soluționarea
acest lucru I"
justă și durabilă, pe cale politică,
Sub semnul continuității și dura
a conflictelor existente tn lume,
bilității acestei grandioase opere pentru rezolvarea echitabilă a si
comune care este prietenia româ- tuației grave din economia monno-chineză s-au desfășurat și actua . dială. pentru creșterea rolului și
lele convorbiri oficiale de la Beijing. contribuției O.N.U. in asigurarea
In mod firesc, convorbirile au păcii, securității șl colaborării. In
constituit prilej de informare re același timp, Partidul Comunist
ciprocă asupra preocupărilor ac Român și Partidul Comunist Chi
tuale și de viitor ale celor două nez și-au reafirmat dorința de a
țări și popoare, asupra activității
extinde colaborarea cu celelalte
lor pe multiple planuri ale con partide comuniste șl muncitorești,
strucției socialiste. Din vasta acti pe baza egalității In drepturi, a
vitate desfășurată in condițiile neamestecului în treburile Interne,
specifice ale fiecărei țări derivă șl a respectării dreptului fiecărui
Interesele lor de extindere a cola partid de a-șl hotări politica In
borării. Constituie, desigur, un mo mod independent, potrivit condi
tiv de satisfacție comună dezvol
țiilor din. p.ropria țară.
tarea rodnică p® care au cunos
Prin rodnicia dialogului Ia nivel
cut-o in ultimii ani relațiile ro tnalt, prin Înțelegerile la care s-a
mâno-chineze, potrivit înțelegeri ajuns, ca și prin întreaga sa des
lor la nivel inalt de la București și
fășurare, vizita tovarășului Nicolae
Beijing. Este Insă o realitate — Ceaușescu, împreună cu tovarășa
pusă de altfel in evidență și in Elena Ceaușescu, In R.P. Chineză
cursul convorbirilor — că dezvol se înscrie ca un mare eveniment
tarea potențialului economic al politic In relațiile româno-chineze.
României și Chinei oferă largi po Salutînd cu deosebită satisfacție
sibilități pentru impulsionarea con rezultatele rodnice ale vizitei, po
lucrării reciproc avantajoase, pen porul român iși exprimă deplina
tru sporirea volumului și diversi convingere că Înțelegerile la care
ficarea schimburilor de mărfuri, s-a ajuns vor deschide noi perspec
pentru întărirea cooperării in pro tive conlucrării multilaterale in
ducție In sectoare de mare impor măreața operă de construcție so
tanță pentru dezvoltarea economi cialistă, In intdresul și spre binele
că și socială a țărilor noastre.
ambelor popoare, al cauzei gene
Pornind de la necesitatea valo
rale a socialismului, păcii și pro
rificării acestor posibilități, in tim
gresului în întreaga lume.
pul vizitei au fost semnate Acor
Dumitru ȚINU
dul dintre Guvernul Republicii So-

P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului, precum și tovarășii Ion
Dincă. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim
viceprim-ministru al guvernului.
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Paula Prioteasa. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale.
Constantin Mitea si Ion Licu. consi
lieri ai secretarului general al parti
dului. președintele Republicii. Angelo
Miculescu. ambasadorul României la
Beijing, alte persoane oficiale.
Din partea chineză au participat
tovarășul Li Peng, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat. Wu Xueqian. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
Partidului Comunist Chinez, consilier
de stat, ministrul afacerilor externe,
tovarășa Chen Muhua. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al
Partidului Comunist Chinez, consi
lier de stat, tovarășii Qian Liren,
șeful secției relații externe a C.C. al
Partidului Comunist Chinez. Qian
Qichen. adjunct al ministrului aface
rilor externe, tovarășa Li Shuzheng.
adjunct al șefului secției relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, tovarășii
Wang Runsheng. consilier al minis
trului comerțului exterior și al rela
țiilor economice cu străinătatea. Yu
Hongliang, ambasadorul R. P.' Chi
neze in România, alte persoana
oficiale.
în cadrul convorbirilor, desfășurate
lntr-o atmosferă cordială, de priete
nie. respect si înțelegere reciprocă,
s-a efectuat o informare reciprocă
privind construcția socialistă in cele
două tari, s-a procedat la o examina
re aprofundată a stadiului relațiilor
româno-chineze si a perspectivelor
lor de dezvoltare in continuare si s-a
efectuat un rodnic schimb de păreri
privind problemele actuale majore
Internationale.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a
prezentat preocupările actuale ale
Partidului Comunist Român si ale
guvernului cu privire la transpune
rea in viată a hotărîrildr si directi
velor celui de-al XIII-lea Congres al
partidului privind dezvoltarea multi
laterală a tării, rezultatele obținute
de poporul român în eforturile sale
susținute consacrate asigurării pro
gresului economic, social si cultural,
ridicării patriei pe noi culmi de civi
lizație si cultură.
Tovarășii din conducerea de partid
i și jde-stat-a Republicii Populare»-Chi
neze au prezentat orientările» ti» mă
surile politice importante adoptate
de Partidul Comunist Chinez si de
guvernul tării destinate transformă
rii Chinei lntr-o tară socialistă mo
dernă. eforturile făcute de poporul
chinez pentru traducerea in viată a
. sarcinilor și obiectivelor stabilite, de
cel de-al XII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Chinez și de recenta
Conferință Națională a partidului,
precum si realizările obținute de po
porul chinez în toate domeniile con
strucției socialiste.
In cursul convorbirilor, conducăto
rii de partid si de stat ai României
și Chinei au evidențiat, cu deosebită
satisfacție, că relațiile traditionale de
prietenie, colaborare si solidaritate
dintre Partidul Comunist Român si
Partidul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Chineză, dintre po
poarele român si chinez s-au dezvol
tat si s-au întărit continuu. în de
cursul multor ani. au rezistat multor
împrejurări grele, si au exprimat
convingerea că aceste relații se vor
dezvolta si in viitor, ceea ce cores
punde pe deplin intereselor construc
ției socialiste din cele două țări,
cauzei prieteniei si păcii in Întreaga
lume.
Conducătorii de partid si de stat
al României si Chinei, evidențiind
rolul hotărîtor al întîlnirilor si con
vorbirilor la .cel mal înalt nivel pen
tru stimularea dezvoltării raporturi
lor româno-chineze pe multiple pla
nuri. au subliniat dorința si hotărirea
de a acționa In continuare pentru
adîncirea si extinderea raporturilor
de strinsă prietenie si colaborare
dintre cele două partide, tărf si popoare. Întemeiate pe resnectarea
strictă a principiilor independentei
si suveranității naționale, deplinei
egalități in drepturi, neamestecului In
treburile interne, avantajului re
ciproc.
Examinlndu-se stadiul raporturilor
economice bilaterale, au fost eviden
țiate cu satisfacție rezultatele obți
nute In ultimii ani In Înfăptuirea
hotărîrilor și înțelegerilor convenite
la cel mai Înalt nivel privind spori
rea schimburilor comerciale sl extin-

derea cooperării în producție, ca si a
colaborării tehnico-stiintifice. în acest context, au fost relevate efortu
rile depuse de guvernele celor două
țări, ca si activitatea pozitivă des
fășurată de Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică.
O atentie deosebită a fost acordată.
In cursul convorbirilor, identificării
de noi căi si miiloace care să asigure
o creștere puternică. în continuare,
a schimburilor comerciale, ca si am
plificarea cooperării economice ne
baze stabile, de lungă durată si re
ciproc avantajoase, pornindu-se de la
experiența acumulată oină în pre
zent in conlucrarea bilaterală pe
plan economic, de la potențialul ri
dicat. necesitățile si posibilitățile
economiilor naționale ale celoi- două
tari.
In cursul vizitei a fost semnat
Acordul dintre Guvernul Republicii
Socialiste România si Guvernul Re
publicii. Populare Chineze privind
dezvoltarea relațiilor economice bila
terale în anii 1986—1990, Acordul de
lungă durată intre cele două guverne
privind schimburile principale de
mărfuri în anii 1986—1990. precum și
alte înțelegeri privind extinderea re
lațiilor economice bilaterale.
In cadrul schimbului de păreri cu
privire la principalele probleme in
ternaționale de interes comun s-a
constatat cu deosebită satisfacție că
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Chineză au poziții
identice sau foarte apropiate în prin
cipalele probleme cu care este con
fruntată. lumea contemporană.
Conducătorii de partid si de stat ai
celor două tari si-au exprimat
profunda îngrijorare fată de situația
gravă existentă in viata internațio
nală. subliniind că menținerea si
continuarea cursei înarmărilor, si in
primul rind a înarmărilor nucleare,
amplasarea de noi arme nucleare în
Europa mărește pericolul unui nou
război mondial care s-ar transforma.
In mod inevitabil, intr-un război nu
clear. Tocmai de aceea ei consideră
că problema fundamentală a epocii
contemporane o constituie apărarea
păcii mondiale. lupta împotriva agre
siunii si războiului, trecerea Ia dezar
mare. si în primul rînd la dezar
marea nucleară. încetarea amplasării
rachetelor nucleare cu rază medie de
acțiune in Europa si retragerea celor
existente; renunțarea la orice rache
te si arme nucleare din celelalte
părți ale lumii, oprirea militarizării
Cosmosului.
Salutînd tratativele actuale dlntra
Uniunea Sovietică
Statele /Unite
ale • A:meri®?'â -fod-fl exprimată?'SjSeranta că se va' ajunge la înțelegeri
reale, concrete, privind încetarea
cursei periculoase a înarmărilor, re
ducerea armamentelor, și în primul
rînd a celor nucleare, in concordanță
cu cerințele și interesele popoarelor
lumii, ale cauzei păcii si destinderii
internaționale. Totodată, s-a subliniat
că este, necesar să se acționeze cu
toată răspunderea, de către toate sta
tele. și in primul rind de cele două
mari puteri nucleare, pentru realiza
rea unor măsuri reale de dezarmare.
România sl China consideră că deși
există încă pericolul declanșării unei
conflagrații mondiale, forțele păcii
s-au afirmat tot mai mult si stă în
puterea popoarelor, a forțelor pro
gresiste de pretutindeni, ca. prin ac
țiuni unite, să Împiedice izbucnirea
unui nou război, să'asigure salvgar
darea păcii In lume.
Conducătorii de partid si de stat
ai României si Chinei au subliniat
necesitatea ca relațiile dintre state să
fie statornic întemeiate oe principiile
respectării independentei sl suvera
nității naționale, deplinei egalități în
drepturi, neamestecului în treburile
Interne, renunțării la forță' sau la
amenințarea cu forța. România și
China s-au pronunțat ferm împotriva
oricărei încercări de amestec in tre
burile interne ale altor țări, pentru
respectarea dreptului popoarelor de
a-sl alege singure drumul dezvoltă
rii. fără ingerințe străine.
Cele două țări au subliniat Impe
rativul soluționării prin miiloace
pașnice a disputelor dintre state.
pentru eliminarea focarelor de încor
dare din toate regiunile lumii. în in
teresul păcii, stabilității sl destinde
rii internaționale.
Conducătorii de partid sl de stat
•1 României si Chinei si-au manifes
tat profunda lor preocupare fată de
«ituatia economiei mondiale, in spe
cial fată de dificultățile economice
ale statelor In curs de dezvoltare,
considerind că principala cauză a acestei situații o reprezintă actuala or
dine economică internațională inechi
tabilă. Injustă si anacronică.
In aceste condiții. România sl Chi
na se pronunță pentru un dialog
larg, constructiv. Intre țările dezvol-

tatesi cele in curs de dezvoltare. In
cadrul Organizației Națiunilor Unite,
pentru o soluționare globală a pro
blemelor țărilor in curs de dezvol
tare. inclusiv a problemelor da
toriilor externe ale acestor țări,
pentru lichidarea subdezvoltării și
trecerea hotărită la realizarea noii
ordini
economice
internaționale,
pentru întărirea solidarității și
consolidarea unității de acțiune a
țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor comune consacrate realizării acestor obiective.
România si China acordă o_ mare
____
însemnătate participării tarilor mici
si mijlocii, statelor nealiniate, țărilor
în curs de dezvoltare la viata inter
națională. creșterii rolului lor in so
lutionarea problemelor contempora
neității. in interesul tuturor popoare
lor. al cauzei păcii si înțelegerii in
întreaga lume.
In ajunul aniversării a 40 de ani
de la crearea O.N.U.. România și
China se pronunță pentru creșterea
rolului organizației mondiale în so
luționarea. în interesul popoarelor, a
marilor probleme ale lumii contem
porane. pentru perfectionarea activi
tății sale, pentru sporirea contribu
ției O.N.U. la întărirea păcii, secu
rității si cooperării internaționale.
Evidențiind .satisfacția lor fată de
conlucrarea strinsă statornicită pe
plan international între România și
China, conducătorii de partid și de
stat al celor două țări au hotărit să
._
fie intensificate contactele si consul
tările dintre ele in acest domeniu si
să fie extinsă cooperarea dintre ele
in cadrul O.N.U. și al celorlalte orga
nizații internaționale.
Conducătorii de partid din cele
două țări au reafirmat hotărirea
fermă a Partidului Comunist Român
si a Partidului Comunist Chinez de
a dezvolta raporturile dintre ele.
precum si dorința celor două partide
de a extinde. în continuare, colabo
rarea cu partidele comuniste si mun
citorești. pe baza egalității în drep
turi. a respectului reciproc, a
neamestecului în treburile interne, a
respectării dreptului fiecărui partid
de a-și hotărî politica in mod inde
pendent. corespunzător condițiilor din
tara în care îsi desfășoară activitatea.
Conducătorii de partid și de stat
ai celor două țări si-au exprimat de
plina satisfacție pentru convorbi
rile avute si pentru rezultatele
rodnice ale; vizitei oficiale, de priete
nie în R.P. Chineză a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al_ Partidulițj Comunist Român, presediiifele,..;RepubHcii. Socialiste Româ
nia. S-a apreciat, de, comun acord, că
înțelegerile lâ 'care” s-a ajuns cu
acest prilej, expresie elocventă a ra
porturilor de strinsă prietenie dintre
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Chineză, vor da un
nou si puternic impuls dezvoltării. în
continuare, a conlucrării dintre cele
două partide si state in toate dome
niile. în slujba intereselor fundamen
tale ale popoarelor român si chinez,
in folosul cauzei generale a păcii in
lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu au exprimat vii mulțumiri
tovarășului Hu Yaobang, secretar
general al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, și tovarășului Li Xian
nian. președintele Republicii Populare Chlneze. pentru primirea cordială si ospitalitatea caldă de care
s-au bucurat in cursul vizitei.
Conducătorii de partid și de stat al
Republicii populare Chineze acordă
o înaltă apreciere eforturilor susți
nute si contribuției remarcabile ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena
Ceaușescu la dezvoltarea marii pri
etenii si a strînsei unităti dintre
partidele si popoarele celor două
țări, dintre România șl Chiria. To
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au dat o înaltă
apreciere contribuției deosebite a
conducătorilor de partid si de stat
din R.P. Chineză la întărirea priete
niei trainice și a colaborării rodnice
româno-chineze.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat tovarășilor Hu Yaobang,
secretar general al C.C. al Partidului
Comunist Chinez. Li Xiannian, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, și Zhao Ziyang, premierul
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Chineze, invitații de a vi
zita Republica Socialistă România.
Invitațiile au fost acceptate cu plă
cere, datele vizitelor urmînd a fi sta
bilite ulterior.

Beijing, 12 octombrie 2985

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Tovarășului HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinei

Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze
BEIJING
Părăsind teritoriu] Republicii Populare Chineze, dorim
să vă adresăm, încă o dată, cele mai calde mulțumiri pen
tru sentimentele prietenești și ospitalitatea de care ne-am
bucurat in tot timpul vizitei noastre In frumoasa dum
neavoastră tară.
Doresc să exprim, și cu acest prilej, deosebita noastră
satisfacție pentru rezultatele vizitei, pentru convorbirile
purtate și înțelegerile convenite, care vor da, fără îndo
ială. un nou impuls tradiționalelor relații de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Chineză, in folosul și spre

binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului, colabo
rării si păcii in lume.
Ducind cu noi cele mai plăcute impresii despre munca
si realizările harnicului și talentatului popor chinez, vă
adresăm dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oameni
lor muncii din Republica Populară Chineză, cele mai bune
urări de noi și tot mai mari realizări in construcția socia
lismului. in înfăptuirea importantelor obiective de dez
voltare și modernizare a tării adoptate de recenta Confe
rință Națională a Partidului Comunist Chinez, in înflo
rirea patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
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VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa
Elena Ceaușescu, s-au întîlnit, in
cadrul unei vizite protocolare, cu
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

A fost de fată tovarășa Kim
Săng E.
A participat tovarășul
Valentin Ceaușescu.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de cordialitate și priete
nie, de stimă și înțelegere reciprocă,
ce caracterizează relațiile tradițio
nale, de strinsă colaborare dintre
cele două partide, țări și popoare.

La Phenian, primire sărbătorească,
entuziaste manifestări de aleasă stimă
(Urmare din. pag. I)
cinstea înaltilor soli ai ponorului
român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați de oficialitățile coreene venite in
întîmpinare : tovarășii Kang Song
San. premierul Consiliului Adminis
trativ. Li Giong Ok. vicepreședinte
al R.P.D. Coreene, Yon Hyong Muk,
prim-vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ. Kim Hwan. membru al

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
cursul
convorbirilor ce le vom
purta în timpul vizitei, vom găsi
noi căi și modalități de a lărgi și
mai mult cadrul colaborării noas
tre economice, tehnico-științifice,
culturale și în alte domenii, cores
punzător posibilităților sporite de
care dispun țările și popoarele
noastre, în plină dezvoltare socia
listă.
îmi este deosebit de plăcut să
folosesc și acest prilej pentru a vă
adresa cele mai calde felicitări cu
ocazia celei de-a 40-a, aniversări a
creării Partidului Muncii din
Coreea — eveniment de importan
ță hotăritoare pentru destinele
țării dumneavoastră, ale poporului
coreean prieten. (Vii aplauze). -, !
Ne bucurăm sincer de marile
înfăptuiri obținute de poporul
coreean, sub conducerea Partidului
Muncii din Coreea, în frunte cu
tovarășul Kim Ir Sen, și vă urăm,
dragi tovarăși și prieteni, noi și
noi realizări în îndeplinirea hotăririlor celui de-al VI-lea Congres al
partidului, în făurirea unei vieți
noi, libere și prospere pe pămîntul
patriei. (Aplauze puternice).
Dorim să reafirmăm, și în acest
cadru, solidaritatea activă a
Partidului Comunist Român, țț
României socialiste și a întregului
popor român cu lupta dreaptă, a
poporului coreean pentru reunificarea pașnică și independentă a
.patriei, fără nici un amestec
din afară. (Aplauze puternice).
Sprijinim activ inițiativele tova
rășului Kim Ir Sen privind reduce
rea tensiunii în Peninsula Coreea
nă șl începerea unui larg dialog
între cele două părți ale Coreei —
inclusiv organizarea de convorbiri
tripartite. Salutăm toate inițiative
le menite să asigure reunificarea
pașnică și democratică a Coreei !
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Poporul român se află angajat
cu toate forțele în realizarea pro
gramelor sale de construcție socia
listă adoptate de Congresul al
XlII-lea al Partidului Comunist
Român, care a trasat obiec
tivele dezvoltării într-o etapă
superioară a societății socialiste
românești. Noul plan cincinal
1986—1990 asigură, prin prevede
rile sale, consolidarea și mai pu
ternică a modului de producție so
cialist, creșterea forței materiale
și spirituale a țării, întărirea inde
pendenței și suveranității sale,
afirmarea tot mai puternică a unei
noi calități a muncii și vieții în
tregului nostru popor. Acordăm o
atenție deosebită accentuării pro
cesului de dezvoltare intensivă a
economiei naționale, creșterii și
modernizării forțelor de producție,
lărgirii bazei proprii de energie și
materii prime, ridicării calității,

creșterii, productivității și a efi
Trebuie să facem totul pentru
cienței în toate domeniile activită
afirmarea și respectarea în relați
ții economice și sociale.
ile dintre toate statele a principi
Preocupîndu-ne de asigurarea
ilor egalității în drepturi, inde
tuturor condițiilor pentru desfă
pendenței și suveranității națio
șurarea cu succes a construcției
nale, neamestecului în treburile
socialiste în patria noastră, noi
interne, nerecurgerii la forță și la
acordăm, în același timp, o aten
amenințarea cu folosirea forței, a
ție deosebită evoluției situației in
dreptului fiecărei națiuni la dez
ternaționale. în viața internațio
voltare liberă, fără nici un ames
nală continuă să se mențină o în
tec din afară. (Aplauze puternice).
cordare deosebită, ca urmare a
România se pronunță pentru so
cursei înarmărilor, în special a
luționarea globală a problemelor
înarmărilor nucleare, care cunosc
subdezvoltării — inclusiv a datori
o amploare fără precedent, spo
ilor externe, extrem de mari, care
rind necontenit primejdia unui nou
împiedică progresul țărilor în curs
. război mondial, ce s-ar transforma,
de dezvoltare — pentru organiza
inevitabil, într-o catastrofă nuclea
rea de negocieri reale, în cadrul
ră, în care ar dispărea întreaga
O.N.U., între țările bogate și țările
^Civilizație ur^nă^, înseși condiți-ije
șărapș , în vederea
»/.'reglementării
*
existenței vieții -pe.planeta' noastră.
acestor probleme șr instaurării' noii
*
* internafionale.'
Iată de ce problema fundamen -■ordini economică
Ne pronunțăm pentru creșterea
tală a epocii noastre este oprirea
rolului Organizației
Națiunilor
cursei înarmărilor, trecerea la
Unite în viața internațională, pen
dezarmare, și în primul rînd la
tru participarea egală a tuturor
dezarmarea nucleară, apărarea
statelor — îndeosebi a celor mici
dreptului suprem al oamenilor,
și mijlocii,, a țărilor în curs de
al națiunilor, la viață, la > exis
dezvoltare și) nealiniate — la solu
tența liberă și demnă, la pace!
ționarea democratică a tuturor
Mai mult ca oricînd, este necesar
ca forțele înaintate, realiste, din
problemelor de care depind asi
gurarea păcii și progresul tuturor
întreaga lume, toate popoarele să-și
popoarelor.
unească eforturile și să facă totul
Doresc să remarc, cu multă sa
pentru a împiedica un nou război
tisfacție, că asupra problemelor
mondial, pentru realizarea dezar
fundamentale ale vieții internațio
mării și apărarea păcii. (Vii aplau
nale, partidele și țările noastre au
ze).
poziții identice sau foarte apro
Ne preocupă în mod deosebit si
piate — și conlucrează strîns pe
tuația gravă care s-a creat în Eu
arena internațională. (Vii aplauze).
ropa prin amplasarea rachetelor
Șînt convins că actuala vi
nucleare americane cu rază medie
zită va duce la întărirea și .mai
de acțiune'și trecerea de către
puternică a prieteniei și conlucră
Uniunea Sovietică la contramăsuri
rii româno-coreene în construcția
nucleare. Este necesar ca, în ca
socialismului în țările noastre, pre
drul tratativelor sovieto-americane
cum și la dezvoltarea conlucrării
de Ia Geneva, să se depună toate
noastre în viața internațională, în
eforturile și să se acționeze cu,
lupta pentru pace și dezarmare,
înalt spirit de răspundere — și de
pentru înfăptuirea idealurilor de
o parte, și de alta — pentru a se
libertate, independență și progres
ajunge Ia înțelegeri corespunzătoa
ale tuturor națiunilor lumii.
re, care să ducă la încetarea
(Aplauze puternice).
cursei înarmărilor, Ia eliminarea
Cu aceste gînduri, doresc să
rachetelor și a tuturor armelor nu
toastez :
cleare din Europa și din întreaga
— pentru prietenia veșnică, de
lume.
nezdruncinat, și pentru colabora
întrucît rachetele cu rază medie
rea și solidaritatea militantă din
de acțiune privesc toate popoarele,
tre partidele, țările și popoarele
apreciem că toate țările, și îndeo
noastre ;
sebi cele din N.A.T.O. și Tratatul
— pentru Partidul Muncii din
de la Varșovia, trebuie să fie mai
Coreea, pentru progresul și înflo
active, să contribuie, într-o formă
rirea Coreei democrate și popu
sau alta, Ia succesul tratativelor
lare ;
de la Geneva și al întîlnirii so
— pentru bunăstarea și ferici
vieto-americane la nivel înalt din
rea eroicului popor coreean prie
toamna acestui an, la realizarea
ten, pentru înfăptuirea aspirați
unor acorduri care să pună capăt
ilor sale legitime de unitate na
cursei înarmărilor atît pe Pămînt,
țională';
cît și în spațiul cosmic.
— pentru sănătatea și viața în
România se pronunță și militea
delungată, pentru fericirea stima
ză în modul cel mai hotărît pen
tului tovarăș Kim Ir Sen ; în să
tru eliminarea forței și amenin
nătatea tovarășei Kim Săng E ;
țării cu forța în relațiile interna
— pentru colaborare și pace în
ționale, pentru soluționarea tutu
lume ;
ror conflictelor și problemelor liti
gioase dintre state numai pe cale/
— în sănătatea dumneavoastră,politică, prin tratative.
a tuturor 1 (Aplauze puternice).

Toastul tovarășului Kim Ir Sen
(Urmare din. pag. I)
popoare ale noastre sînt legate de
multă vreme printr-o prietenie
trainică, sprijinindu-se reciproc și
colaborînd strîns pe drumul comun
al luptei împotriva imperialismu
lui, pentru dobîndirea victoriei
cauzei socialismului și comunis
mului. (Vii aplauze).
Prietenia dintre Coreea și Româ
nia, care s-a închegat, consolidat
și dezvoltat de-a lungul istoriei,
are la temelia sa raporturile intime
de strînsă prietenie dintre condu
cătorii celor două țări.
Conducătorii celor două țări ale
noastre au legat relații deosebit de
strînse de prietenie, stabilite cu
mult timp în urmă, iar prin inter
mediul multiplului schimb de "vi
zite — de la Phenian și București ■
— au făcut ca prietenia și încre
derea tovărășească să se aprofun
deze, depunînd eforturi comune
pentru a înălța un trainic pod ăl
acestei prietenii.
După învestirea dumneavoastră,
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în funcțiile supreme de conducă
tor de părtid și de stat nu ați
pregetat să întreprindeți călătorii
lungi din Europa spre Asia, vizitîndu-ne țara de trei ori, pentru
ca, și de această dată, să găsiți
timpul necesar pentru a ne vizita
din nou. Aceasta exprimă grăitor
sentimentele frățești de afecțiune
deosebită pe care dumneavoastră
le nutriți față de noi, precum și
faptul că acordați cea mai înaltă
prețuire prieteniei coreeano-romăne, că sînteți animat de aspirația
sinceră deja face ca această priete
nie să înflorească necontenit. Toate
acestea ne dovedesc cu prisosință
nobila dumneavoastră dăruire re
voluționară, care ne dă bucuria
nemărginită de a avea în persoana
dumneavoastră un adevărat to
varăș de luptă revoluționară.
(Aplauze puternică).
Datorită faptului că raporturile
de prietenie și colaborare dintre
Coreea și România se întemeiază
pe relațiile personale excepționale
dintre conducătorii celor două țări,
acestea cunosc o neîntreruptă dez
voltare, corespunzător năzuințelor
comune, ale popoarelor țărilor
noastre, fără a cunoaște oscilații
determinate de evoluția complexă
a situației
internaționale. (Vii
aplauze).
Relațiile de prietenie și co
laborare dintre Coreea și România
cunosc/, în prezent, o înflorire ge
nerală, în toate domeniile — poli
tic, economic, cultural —, aceasta
constituind o contribuție uriașă la
accelerarea revoluției și construe-,,
ției socialiste în cele două țări, la
consolidarea generală a unității și
coeziunii forțelor socialismului și
mișcării comuniste internaționale,
la salvgardarea păcii și securității
în lume.

Constatăm cu mare satisfacție
că, în’etapa actuală, relațiile din
tre Coreea și România se întăresc
și se dezvoltă pe o nouă treaptă,
superioară, înscriind noi pagini
strălucitoare în cronica prieteniei
dintre țările noastre.
Actuala vizită pe care o în
treprindeți în țara noastră va re
prezenta, neîndoielnic, o nouă con
tribuție la consolidarea și amplifi
carea pe mai departe a raporturi
lor de. prietenie și colaborare din
tre cele două țări ale noastre, în
scrise într-un curs mereu ascen
dent, constituind, în același timp,
un puternic stimulent în lupta po
porului nostru pentru edificarea
socialismului, pentru unificarea de
sine stătătoare și pașnică a patriei.
(Aplauze puternice).
Vizita pe care am efectuat-o
anul trecut în frumoasa Românie
ne-a oferit prilejul de a vedea
nemijlocit succesele dobîndite de
poporul frate român în construc
ția socialistă. în cei 40 de ani care
au trecut de la dobîndirea victoriei
în revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, talentatul și harnicul po
por- român a schimbat din temelii
chipul țării, înfăptuind cu succes
sarcinile revoluționare ale fiecărei
etape, transformînd România, dintr-o țară agrară înapoiată, într-un
stat socialist industrial-agrar cu o
industrie modernă și o agricultură
înaintată.
Astăzi, poporul român, strîns
unit în jurul Partidului Comunist
Român, însuflețit de hotărîrile
adoptate de cel de-al XlII-lea
Congres al partidului, desfășoară
o luptă susținută pentru edificarea
societății socialiste. multilateral
dezvoltate,
pentru
menținerea
securității în Europa și a păcii în
lume.
Mărețele transformări și succe
sele strălucite obținute de Româ
nia nu pot fi concepute în afara
conducerii juste de către Partidul
Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. (Vii
aplauze).
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
marele erou al națiunii române, se
bucură de o largă popularitate ca
eminent om politic, înzestrat cu
însușiri organizatorice excepționa
le și forță de conducere încercată,
ca remarcabil militant al mișcării
comuniste și muncitorești interna
ționale.
Datorită uriașelor merite pe care
le aveți în fața patriei, a poporu
lui — și slujirii cu abnegație a po
porului — vă bucurați de adeziu
nea absolută și înalta stimă a tu
turor comuniștilor și întregului
popor român. (Aplauze puternice).
Ne bucurăm sincer că toate lu
crurile merg bine în România fră
țească și urăm ca poporul român,

sub conducerea înțeleaptă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, să dobîndească victorii și mai mari în
lupta pentru edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate,
pentru salvgardarea păcii și secu
rității în lume.
Anul acesta, poporul nostru a
sărbătorit solemn cea de-a 40-a
aniversare a eliberării patriei și
a 40-a aniversare a creării Parti
dului Muncii din Coreea.
în perioada celor 40 de ani care
au trecut de la eliberarea patriei
și de la crearea partidului, în țara
noastră a fost făurită o nouă isto
rie, plină de mari transformări.
Astăzi, poporul nostru, strîns
unit în jurul partidului, susținînd
cu înflăcărare stindardul celor trei
revoluții — ideologică, tehnică și
culturală — este angajat cu întrea
ga sa vigoare în lupta pentru în
făptuirea programului trasat de
cel de-al VI-lea Congres al parti
dului.
Doresc să folosesc acest prilej
pentru a exprima partidului co
munist, guvernului și poporului
român profundă gratitudine pen
tru sprijinul și adeziunea activă
manifestate constant față de lupta
poporului nostru pentru edificarea
socialismului și unificarea de sine
stătătoare și pașnică a patriei.
(Vii aplauze). întărirea și dezvol
tarea necontenită a prieteniei tra
diționale dintre Coreea și Româ
nia constituie voința noastră ne
clintită.
Poporul nostru va merge înainte
și în viitor, strîns unit cu poporul
frate român, fără nici o șovăire în
fața oricăror vînturi, valuri și în
cercări, depunînd toate eforturile
pentru dezvoltarea și amplificarea
prieteniei dintre cele două țări.
(Aplauze puternice).
Exprimîndu-mi dorința ca ac
tuala vizită a stimatului tovarăș
Nicolae Ceaușescu să se încunu
neze cu roade tot mai minunate,
propun să ridicăm paharul :
— pentru prietenia și unitatea
militantă, veșnică și indestructibilă
dintre ponorul coreean și poporul
român ;
— pentru trăinicia și forța Par
tidului Comunist Român și pentru
înflorirea și prosperitatea Repu
blicii Socialiste România ;
— pentru unitatea și solidarita
tea țărilor socialiste și a mișcării
comuniste internaționale ;
— pentru o pace trainică în
lume ;
— în sănătatea și pentru viață
îndelungată stimatului tovarăș
Nicolae Ceaușescu, în sănătatea
tovarășei Elena Ceaușescu ;
— în sănătatea celorlalți oaspeți
români ;
— în sănătatea tovarășilor și
prietenilor prezenți aici ! (Aplau
ze puternice).

Biroului Politic al C.C. al P.M.C.,
alte persoan^ oficiale coreene.
Atmosfera sărbătorească de pe
aeroport a fost întregită de acordu
rile muzicii, de grupurile ce au inter
pretat cu măiestrie dansuri populare,
de policromia costumelor si eșarfelor.
în această entuziastă ambianță,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășul
Kim Ir Sen au luat loc în mașini și
au părăsit aeroportul, îndreptîndu-se
spre Phenian — capitala R. P. D. Co
reene.
La porțile orașului, copii coreeni
au oferit frumoase buchete de flori
înaltilor oaspeți, după care coloana a
parcurs marile artere ale Phenianu
lui îmbrăcat în haine de sărbătoare.
Trecerea solilor poporului român a
prilejuit pretutindeni ovații calde si
entuziaste ale zecilor de mii de co
reeni. care. în pofida unei ploi
puternice de toamnă, au tinut
să salute cu dragoste pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena
Ceaușescu. să le adreseze urări de
fierbinte prietenie.
De-a lungul traseului erau arborate
drapelele de stat ale celor două țări.
Aceeași atmosferă sărbătorească a
dominat și in Piața Casei de cultură
„8 Februarie", unde se aflau masate
mulțimile ce ovaționau cu entuziasm
pentru prietenia româno-coreeană.
fluturau stegulete românești si co
reene. eșarfe si flori multicolore.
Coloana oficială s-a oprit din nou
la Arcul de Triumf. Formații de dan
satori. în costume naționale coreene
și românești, au intrat împreună în
piață, simbolizînd prietenia românocoreeană. si au înconjurat pe solii
poporului român, dansînd si cîntînd.
în timp ce răsunau neîntrerupt ova
țiile mulțimii. Au fost momente de
înaltă ospitalitate coreeană, de sim
țire prietenească, de stimă si pro
fundă prețuire fată de poporul român
și iubitul său conducător, ne care
Phenianul l-a primit ca pe un prie
ten drag și apropiat.
Coloana oficială a continuat dru
mul pe marele bulevard central al
capitalei. Sîngri (Victoria). împodobit
cu flori. Pretutindeni erau arborate
steagurile celor două state, panouri
cu urări închinate conducătorului
partidului si statului nostru, priete
niei și solidarității frățești dintre
partidele, țările și popoarele noastre,
colaborării româno-coreene.
Atmosfera festivă. însufletitoare,
caldă si entuziastă în care au fost întîmpinati înaltii oaspeți de întreaga
populație a Phenianului a luat, am
ploare deosebită în piața din centrul
orașului : zeci de mii de tineri și ti
nere purtînd evantaie, flori, eșarfe
multicolore au format aici echipe de
dansuri, grupuri artistice și sportive,
vibrantul lor mesaj tineresc transformîndu-se într-un veritabil spec
tacol artistic de masă sub semnul'
profundei prietenii. In piață au răsu
nat urarea „Trăiască !“. reluată mi
nute în șir, cîntecul „Partidul,
Ceaușescu, România", s-a aclamat
„Ceaușescu — Kim Ir Sen !“.
La reședința rezervată înaltilor
soli ai poporului român — Pala
tul Pekhoawon —tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu
tovarășul Kim Ir Sen șl cu tovarășa
Kim Săng E.
Cei doi conducători de partid șl de
stat, și-au exprimat bucuria de a se
reîntîlni, de a continua — de această
dată la Phenian — dialogul la nivel
înalt consacrat dezvoltării relațiilor
de prietenie și colaborare românocoreene. conlucrării țărilor noastre pe
arena internațională. în folosul celor
două popoare, al păcii și înțelegerii
intre națiuni.
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Campania agricolă de toamnă-desfășurată exemplar!

ZUR DECISIVE PENTRU ÎNCHEIEREA
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SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE
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Din datele înregistrate la direcția agricolă în seara
zilei de 12 octombrie rezultă următorul stadiu al lucrărilor :
® Porumbul a fost recoltat de pe 74 la sută din su
prafața cultivată, sfecla de zahăr de pe 52 la sută,
soia de pe 95 la sută, iar orezul de pe 80 la sută.
® Cantitățile de produse culese dar netransportate
din cîmp însumează circa 32 000 tone de porumb și
aproape 15 000 tone de sfeclă de zahăr.
@ S-au făcut udări de răsărire pe 18 000 hectare
din 62 900 semănate cu griu în sistem irigat.

Zile de toamnă, zile de muncă
intensă și spornică în cîmpia teleormăneană. în cîteva cuvinte așa ar
putea fi caracterizată în această pe
rioadă activitatea mecanizatorilor,
cooperatorilor și a celorlalți locuitori
ai satelor din această zonă a țării,
în acest efort stăruitor, generat de
o amplă desfășurare de forțe, dintr-un început se cuvine subliniat
rolul organelor și organizațiilor de
partid. în acest sens, am reținut , de
la tovarășa Maria Ștefan, prim-secretar al comitetului județean de partid,
că datorită măsurilor și acțiunilor
întreprinse, în toate unitățile agri
cole există o stare de mobilizare
generală a tuturor forțelor, astfel
incit pretutindeni să se asigure înde
plinirea exemplară a sarcinilor și
indicațiilor trasate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicplae Ceaușescu, privind strîngerea și punerea la adăpost cit mai
grabnică a întregii recolte, livrarea
neintîrziată a cantităților de produ
se Ia fondul de stat și pregătirea te
meinică a recoltei viitoare.

Toți

locuitorii satului
sînt la cîmp

Tovarășul Gheorghe Predilă, pre
ședintele uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție, ne-a
spus : „Zilnic, la lucrările agricole
participă peste 95 000 de cooperatori,
la care se adaugă și peste 7 800 de
pensionari din comune. Practic, toți
locuitorii satelor sînt angrenați in
campania agricolă de toamnă". Și,
intr-adevăr, în marea majoritate a
unităților agricole aceasta este o
realitate.
La Consiliul popular din comuna
Crîngu găsim doar omul de serviciu.
„Cu primarul puteți discuta doar
diseară, după ora 19, acum este în
cțmp“ — aflăm.'de Tă acesta. După
ce trecem pe'; Ta mai multe puncte
de lucru, îl găsim, In. sfîrșit, pe
SÎicolae Meca.primarul comunei.-Se
afla la culesul porumbului, la C.A.P.
Dracea.
— Cîți oameni sînt Ia lucru și la ce
activități ?

I
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— Toți locuitorii apți de muncă
din comună, la care se adaugă și 120
de elevi. Recoltăm porumbul, sfecla
de zahăr și legumele, transportăm
produsele la bazele de^recepție și eli
berăm de resturile vegetale terenul.

rativa agricolă este avansat. „Este și
rezultatul sprijinului permanent pe
care-1 primim din partea comitetu
lui municipal de partid — ne spune
Cristian Cojoacă, primarul comunei.
Pe lingă membrii cooperatori și
pensionari — circa 950 de oameni —
zilnic din unitățile industriale din
Tr. Măgurele ne vin în ajutor între
700 și 1 000 .de oameni ai muncii. Este
vorba de o acțiune bine organizată.
Bunăoară, pentru patru întreprin
deri industriale din oraș au fost re
partizate 300 hectare cu porumb.
Toate lucrările, de la strînsul, tran
sportul. depozitarea producției și eli
berarea terenului, sînt executate de
oamenii muncii din aceste unităti,
mulți dintre ei fiind, de fapt, locui
tori ai comunei".
La ferma nr. 5 a cooperativei agri
cole Lița, l-am intilnit pe tovarășul
Paul Manole, primarul municipiului
Tr. Măgurele. Controla dacă se află la
lucru numărul de oameni stabilit și
mijloacele de transport repartizate.
„A devenit o tradiție la noi ca să
sprijinim cu forță de muncă din

Porumbul - recoltat in ritm intens la C.A.P. „Partizanul roșu” din Zimnicea

Gospodarul harnic caută
și găsește furaje acum
cînd încă nu este
prea tîrziu
Vom înfățișa modul în care se ac
ționează pentru echilibrarea balan

ECHIPA OE REPORTERI A „SClNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL TELEORMAN
Elevii sînt la culesul viei șl la depănușat.
— De unde știți că toată lumea
este Ia lucru ?
— Simplu. Datorită sistemului de
organizare pe care-I aplicăm. în
afara cooperatorilor — 440 în cele
două cooperative — ceilalți locuitori
din comună au fost constituiți în
echipe repartizate pe ferme, unde
lucrează în acord global diferite su
prafețe, In fiecare seară analizăm
vitezele de lucru realizate. Iar aces
tea sînt depășite în fiecare zi. Este
o dovadă că acum nimeni nu lipseș
te de la muncă. Zilele de toamnă
frumoase sînt puține la număr și cu
toții știm că trebuie să ne grăbim
cu strînsul și depozitarea recoltei. De
altfel, acționînd în acest mod, pînă
Ia 20 octombrie vom încheia recol
tarea culturilor de toamnă.

La Turnu Măgurele,
un sprijin oportun, eficient
Pe lîngă locuitorii de la sate, în
aceste zile la strînsul recoltei partici
pă și un mare număr de oameni ai
muncii din unitățile economice din
județ. Zilnic, numărul acestora se
ridică la peste 17 000 de oameni, că
rora li se adaugă șl 15 000 de elevi.
Sprijinul lor este oportun și eficient,
determinînd accelerarea ritmului Ia
culesul și depozitarea roadelor toam
nei.
Comuna Lița, situată în apropierea
municipiului Tr. Măgurele are un
specific aparte. Un număr însemnat
din locuitorii comunei lucrează în
unitățile economice din municipiu.
Și totuși, stadiul lucrărilor în coope

unitățile industriale — cea mai mare
parte provenită din localitățile sub
urbane — executarea lucrărilor în
unitățile agricole. în plus, sprijinim
cu mijloace de transport urgentarea
depozitării producției. La indicația
comitetului județean de partid, sîmbătă și duminică mobilizăm la lu
crările agricole mii de oameni ai
muncii și zeci de mijloace de trans
port".

în cîmp — rămîneri
în urmă, la consiliul
popular — justificări
Cele două cooperative agricole din
comuna Lunca — Saele și Lunca —
nu pot invoca lipsa forței de muncă,
în comună există 1 600 de coopera
tori, 1 200 de pensionari, 1 250 de na
vetiști, 300 de elevi și 120 de lu
crători la diferite unități din co
mună. Și totuși, aici lucrările agri
cole sînt întîrziate. Un exemplu. Din
1 750 hectare cultivate cu porumb,
pînă pe 9 octombrie au fost recol
tate numai 620 hectare. Cauza ? „Nu
toți locuitorii comunei au fost mobi
lizați la munca în cîmp" — ne spune
Dumitru Grecu, primarul comunei.
Dar cine trebuie să se ocupe de această problemă dacă nu consiliul
popular și conducerile cooperative
lor agricole ? Multe alte amănunte
îndreptățesc concluzia că aici se ma
nifestă serioase deficiente în orga
nizarea activității, care impun o in
tervenție promptă din- partea orga
nelor în drept. într-o comună cu un
potential de forță de muncă sporit,
cum este Lunca, nu se poate admite
ca lucrările agricole să fie întîrziate.

ței furajere în două unităti care pot
constitui un exemplu și pentru . ce
lelalte unităti agricole din județ
C.A.P. Izvoarele. „Cu toată seceta
din acest, an — ne spune Florea Cră
ciun, președintele cooperativei — ne
vom asigura integral, și chiar cu un
excedent. întreg necesarul de fu
raje. Avem depozitate 1 000 tone de
fîn de lucerna și din a 5-a coasă vom
mai realiza 100 tone, cît este prevă
zut. în schimb, la furajele suculente
vom depozita în plus 500 tone, iar la
cele grosiere — 600 tone. Tot ceea
ce oferă cîmpul adunăm și însilozăm".
Complexul de îngrășare a taurine
lor al I.A.S. Zimnicea. Zilnic in
această unitate 400 de tone furaje
intră în cămara de iarnă a zooteh
niei. „Intrucît nu avem posibilități
să ne asigurăm cu forte proprii în
treg necesarul de furaje — ne spune
Nicolae Cristache, directorul între
prinderii — am căutat noi surse pen
tru a acoperi deficitul la unele cate
gorii de nutrețuri. Astfel, de Ia
I.A.S. Zimnicele am luat 300 tone de
vreji de soia și 4 000 tone de coceni
pentru însilozare. De asemenea, vom
procura 2 600 tone de ciocălăi și
3 000 tone de borhot de sfeclă de
zahăr, pentru a le folosi la însilozat.
La sfîrșitul lui octombrie vom avea
depozitat întregul necesar de furaje
pînă la noua recoltă".
Subliniem că' în această perioadă
se. desfășoară o largă acțiune, ini
țiată de comitetul județean de par
tid, pentru asigurarea furajelor în
17 unități agricole situate în partea
de nord a județului, puternic afec
tată de secetă. Pentru aceste unităti
au fost repartizate 1 700 hectare cu
porumb in sudul județului, pe care
acestea le vor ' recolta manual cu
forte proprii, in schimbul cocenilor
Sute de cooperatori din Călinești și
Licuriciu lucrează deja pe terenurile
C.A.P. Purani, de unde transportă
cocenii pentru a fi însilozati.

cu

Muncă bine organizată la baza de recepție din consiliul
agroindustrial Tr. Măgurele

< . ____ _____

Legumele - adunate și livrate cît mai grabnic. Așa se
procedează la C.A.P. Izvoarele
Fotografii : A. Papadiuc

în programul de desfășurare a
campaniei de toamnă s-a prevăzut
ca zilnic să fie transportate și de
pozitate peste 93 000 tone de diferite
produse. Aceasta înseamnă că mij
loacele de transport luate în calcul,
cu o capacitate de 24 000 tone, să facă
cîte 4 curse pe zi. Pînă aici, toate
bune. Numai „că, în fapt, situația este
alta. Cantitatea de produse posibil
de transportat zilnic este substanțial
diminuată. Factorii de răspundere de
la direcția agricolă ne-au explicat și
cauzele. Le punctăm pe scurt. Uni
tățile agricole dispun de mijloace
proprii de transport, prinse în pro
gramul campaniei, însumînd o capa
citate de 7 400 tone la o cursă. Pen
tru acestea nu sg asigură însă com
bustibilul necesar și, ca atare, multe
nu sînt folosite. Apoi, se intîmpină
greutăți în ce privește aproviziona
rea cu combustibil pentru mijloacele
de transport ce aparțin întreprinderii
județene de transporturi auto. Pen
tru aceste mijloace — 5 800 tone ca
pacitate — cota de motorină repar-

Lumini si umbre în sfera eticii cotidiene Oii)
Acte obișnuite, de nota
riat și. în josul lor, parafe
de confirmare, de atestare,
de autentificare... Fiecare
document de acest fel este,
de fapt, o soluție dată,
conform legilor. pentru
rezolvarea unei ecuații de
viață de foarte multe ori
deosebit de complexă. Ne
interesează aceste ecuații,
semnificațiile pe care le
degajă dincolo de litera
actului perfectat sau în
curs de perfectare. Ne întilnim din nou cu ele și în
această a treia parte a in
vestigației realizate la no
tariatul de stat al sectoru
lui 6 din Capitală.
Viața își are meandrele
ei, surprizele ei. unele lu
minoase, altele triste, implicindu-ne cu putere, une
ori pe neașteptate, in
curgerea tumultuoasă a lu
crurilor, a întîmplărilor,
obligindu-ne să acționăm,
să hotărim. să dezlegăm
uneori chiar noduri încîlcite, dureroase afectînd
existente individuale sau
familiale. Nu poți trece in
diferent pe lîngă astfel de
intîmplări pentru că auzi
despre ele. îți sar în ochi,
fac să-ți bată inima mai
repede, te silesc să medi
tezi la înțelesul lor mai
adine...

Povestea o femeie sim
plă, între două virste :
— Am fost vecini. Ea
era'o femeie de ispravă,
ducea toată casa, cum se
spune. O familie liniștită,
îmi plăcea să intîrzii la ei
in apartament, avea vorbă
plăcută, ochi luminoși, în
țelegători. știa să asculte.
Mare lucru să știe cineva
să te asculte... Trecuse prin
multe — copil părăsit,
crescut la orfelinat, fără
nimeni pe lume. învățase,
se ridicase prin truda ei,
ajungînd tehnician proiec
tant. Uneori își continua
lucrul și acasă. Avea o
planșetă, proiecta blocuri,
case... Bărbatu-său, un om
tăcut, nu prea îți spune
multe chipul lui. Sînt oa
meni de aceștia despre
care nu știi ce să zici, cum
să-i iei și de unde. Trec pe
lîngă tine și parcă nici nu-i
simți. El este inginer de
pajiști. Pleca-venea. cutre
iera
munții, coclaurile.
Poate de aici s-a tras... Cu
toate că e de mirare, se
luaseră — spunea ea — din
dragoste, de tineri. S-au
despărțit liniștit, așa cum
ni se păruse nouă că trăi
seră. El nu voia nimic, nici
din lucruri, nici casă. în
astfel de momente, oamenii
se mai ceartă, mai ridică

vocea, îi auzi, că ești vecin
cu ei... Nu... A plecat, cum
ar fi plecat la serviciu,
fără să se uite înapoi. I-a
fost ușor, lui, nu aveau
copii. „Poate, dacă am fi
avut copii — îmi spunea ea
într-o seară, tot trăgind la
linii pe planșeta aia — nu
s-ar fi împrăștiat viața
noastră așa ușor. Dar n-a
fost să fie, iar de înfiat
unul nu a vrut el. Eu aș
fi luat un copil, unul cum
am fost eu, pentru că știu
ce înseamnă să te uiți în
jur și să nu-ți găsești ră
dăcina, ca tot omul...". De
sena și vorbea parcă nu
mai cu ea însăși. De sub
mîna ei creștea pe hîrtie
un bloc de locuințe. „Va fi
solid — il admira ea, privindu-1. Oamenii se vor
simți bine în el. Știu să-l
proiectez, mă pricep. îmi
umple viața. Se vede trea
ba că numai casa mea nu
am știut s-o fac mai trai
nică...". După un an de
despărțire, el a revenit. Tot
așa, în liniște, parcă nu
plecase nicicind la alta. Și
i-a primit. Poate nu i-a
fost ușor, ei, poate o șu
brezise necazul... După
două luni a lăsat-o, dintr-o dată, inima și a închis
ochii. Am sărit cu toții, cei
din blocul nostru, să aju-

Transportul —
toate mijloacele !

tăm la. necaz. Cu fapta, cu
scosul actelor necesare —
și aici, la notariat, am venit
tot pentru un astfel de act
— cu muncă și bani. O în
drăgisem și o respectam

puri. Ca și mine, rămas pe
banca aceea, alături de
două femei pe care nu le
observasem în grupul de
mai înainte. Poate nici nu
fuseseră, poate tocmai acum veniseră. Două femei
semănind ca două picături
de apă una cu alta. Și- tră
săturile fetelor, și culoarea
ochilor, și frunțile ușor

tizată nu este la nivelul efectuării
a 4 curse pe zi, ci doar pentru una,
cel mult două curse. Din aceste mo
tive s-au creat decalaje între canti
tățile de produse recoltate și cele
transportate și depozitate, pe cîmp
aflîndu-se în grămezi circa , 15 000
tone de sfeclă de zahăr și 30 000
tone de porumb. Este’de datoria fac
torilor în drept să analizeze această
stare de lucruri și să ia măsurile ce
ce impun pentru ca întreaga recol
tă să fie pusă Ia adăpost în timp
scurt și fără pierderi.

De ce nu se realizează
programul zilnic de udări ?
I.A.S. Tr. Măgurele și C.A.P. Lița
au obținut anul acesta între 6 200 și
6 500 kg de grîu la hectar. Cele mai
bune recolte din județ. Și aceasta
pentru că în toamna' anului trecut
s-au făcut udări de răsărire pe în
treaga suprafață. Concluzia practi
că se impune cu atît mai mult în
condițiile de secetă prelungită din
acest an. De altfel, aflăm de la to
varășul Vasile Boncotă, directorul
direcției agricole, s-a prevăzut ca pe
întreaga suprafață de grîu — 63 000
hectare — cultivată în sistem irigat
să se aplice acum o udare de răsă
rire. .Ținînd seama de deficitul pro
nunțat de umiditate din sol, este o
lucrare absolut obligatorie pentru a
se asigura răsărirea plantelor și
densitatea stabilită. Pentru ca în
treaga suprafață cu grîu să poată
fi irigată pînă la venirea timpului
friguros, trebuie să se realizeze un
ritm zilnic de circa 4 000 hectare. In
realitate, ritmul zilnic nu depășește
1 200 hectare, ceea ce ar însemna ca
irigarea să se prelungească în. luna
noiembrie, cînd nu mai este posibil
de efectuat. Tocmai de aceea este
imperios necesar ca Ministerul Ener
giei Electrice să asigure cantitatea
de energie stabilită —■ 46 MW —•
pentru pomparea apei în sistemele
de irigații.
‘î'.r>.J sa.
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Discuțiile cu activiști ai comitetu
lui județean de partid și cadre cu
munci de răspundere din agricultu
ra județului au reliefat și alte pro
bleme ce trebuie soluționate cores
punzător de factorii în drept pentru
a se asigura executarea tuturor lu
crărilor in ritm cît mai intens.
Iată-le, pe scurt :
• Realizarea vitezelor zilnice sta
bilite de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare la toate lu
crările impune ca o condiție esen
țială asigurarea ritmică a cantități
lor de combustibil repartizate. Or,
în această privință există mari fluc
tuații de la o zi la alta. In ultima
perioadă a fost livrată doar 60—70
la sută din cantitatea de motorină
repartizată. Apoi, efecte negative
are discontinuitatea în aproviziona
rea cu motorină. Bunăoară, în ziua
de 10 octombrie pîna la ora 11 în
județ nu intrase nimic din cantita
tea prevăzută. La fel s-a întîmplat
și în zilele de 6 și 12 octombrie, cînd
unitățile S.M.A. au primit numai 50
și, respectiv,' 20 tone de motorină.
0 în aceeași ordine de idei, a
creării condițiilor pentru realizarea
vitezelor de lucru planificate, sînt
necesare măsuri imediate pentru pu
nerea în stare de funcționare a în
tregului parc de tractoare și combi
ne. Din cauza lipsei uleiului de mo
tor, 500 de tractoare și aproape 500
de combine de recoltat porumb nu
pot fi utilizate, cu toate consecin
țele ce decurg din aceasta asupra
realizării programelor zilnice de
lucru.

Aurel PAPAD1UC
Sîan ȘTEFAN

corespondentul „Scînteii”

— Țin la el — spunea
cea tînără, cu glas coborît,
dar tocmai de aceea foarte
hotărît. E om cum nu cred
să se afle.
— Un aiurit 1 — i-o re
teză scurt, cu mohoreală,
sora mai mare. Nu știe pe
ce lume trăiește. Cînd a
fost la noi. Ia Brașov, știi
doar, toate lucrurile se

Examenul de conștiință
al omului de lîngă tine
cu toți. El a strîns totul
din casă, pînă și fustele
i le-a luat, și pantofi, tot.
A încărcat un camion. A
trecut pe lîngă ea și s-a
dus. Fără să-și întoarcă
privirea... Cum se poate
așa ceva ? Un om în care
viața nu are nici un ăunet...
Pe femeie am înmormîntat-o noi. cei din bloc și cei
de la serviciul ei...
S-a deschis ghișeul rela
țiilor cu publicul și aproa
pe toți au intrat înăuntru,
in notariat. Se vedea însă
bine că fiecare era frămîntat de cele auzite. Aveau o
uimire încremenită pe chi

boltite, și statura. Surori,
fără doar și poate, am so
cotit eu, privindu-le mași
nal. încă sub impresia pro
vocată de cele auzite. Trep
tat, liniștindu-mă, m-am
uitat Ia ele mai cu atenție.
Surori, sigur, dar nu sînt
gemene — una mai în vîrstă. cu păr înspicat, lăsase
un geamantan la picioare ;
cealaltă, mai tinără, era,
toată, numai un freamăt,
agitată, cu vorbă precipi
tată. Aveau gîndurile lor,
preocupările lor. probleme
le lor. Restul lumii părea
cu totul dincolo de ele.

. j S’jrjMi s

Supunem atenției factori lor în drept

luau după el, n-avea haină
ca lumea și aia pe care o
avea era arsă de acizi... îți
spun, bătrînii noștri s-au
speriat. „O credeam înțe
leaptă pe fata noastră mai
mică — s-au plîns. A fost
fruntea promoției ei de in
gineri chimiști, un cap or
ganizat, pus la punct.
I s-au dat pe mină, de la
început, lucrări de seamă...
Ce caută omul ăsta lîngă
ea ?“
— Și tu crezi la fel ?
întrebare cu licăr de
speranță. Dar răspunsul
întîrzie.

Răspundere muncitorească
pentru realizarea ritmică
și integrală a producției fizice

5>
In felul acesta, oamenii pot fi treîntreprinderea de utilai chimic din
cuți de la o lucrare la alta. în func
Făgăraș are cea mai complexă struc
ție de cerințele producției, indiferent
tură de producție dintre unitățile
că este vorba de operații de prelu
constructoare de mașini din județul
crare mecanică ori de montai. Ca
Brașov. Nomenclatorul ei de fabrica
urmare, numai prin folosirea mai
ție cuprinde o gamă largă de utilaje
de nivel tehnic ridicat, multe dintre
bună a forței de muncă s-a reușit ca
multe utilaje să fie finalizate in pe
ele fiind unicate. Am menționat aceasta pentru a releva răspunderea
rioade mai scurte decit cele prevă
zute si, astfel, să se realizeze supli
cu totul deosebită ce revine colec
mentar o producție in valoare de
tivului întreprinderii in îndeplinirea
29 milioane lei.
ritmică, integrală. Ia toate sortimen
In secția prelucrări mecanice, pro
tele. a planului la producția fizică,
blema cea mai dificilă pentru reali
în acest context apar si mai merito
zarea planului a constituit-o. la
rii rezultatele obținute de muncito
începutul anului, existenta unor
rii si specialiștii de aici în cele nouă
„locuri înguste" la operațiile de
luni care au trecut din acest an.
Practic, depășirea pianului produestrunjire. Pentru eliminarea lor si
ției-marfă cu 60 milioane lej se re
asigurarea capacităților de producție
necesare, s-a acționat în două direc
găsește. printre altele, in 250 tone
ții principale. In primul rînd. s-a
utilaje pentru industria chimică. 480
mărit gradul de ocupare al strungu
tone armături. 203 tone piese forja
rilor
prin repartizarea suplimentară
te, 56 tone piese turnate obținute su
a unui număr de 32 strungari. în al
plimentar.
doilea rînd. execuția unor repere a
„Radiografia" muncii desfășurată
fost trecută de pe mașinile clasice
In perioada care a trecut de la
pe un agregat complex, cu randa
începutul anului evidențiază un prim
ment mai mare. Aceste măsuri au
fapt semnificativ : îndeplinirea și
permis colectivului secției să reali
depășirea planului Ia producția fizică
zeze suplimentar, de la începutul
se datorează măsurilor luate pentru
anului, un număr de 2 650 armături
perfecționarea întregii activități pro
si 45 pompe centrifuge., în valoare
ductive. de Ia concepția si proiec
de 10 milioane lei. In cazul secției
tarea produselor, pînă la expedierea
fondului de marfă.
de prelucrări la cald. ..pedala" asu
pra căreia s-a acționat cu mai multă
— Dacă ar fi să ierarhizăm facto
stăruință a fost aceea a extinderii
rii care au determinat depășirea ola
unor tehnologii noi. . de mare ran
nului — ne-a spus ing. loan Constantinescu, directorul unității — ne
dament. cum sînt turnarea în coji
de bachelită, turnarea de precizie in
un prim loc s-ar situa perfecțio
forme ceramice, turnarea centrifuga
narea activității de programare si
lă s.a. In felul acesta s-au creat po
lansare în fabricație a producției.
sibilități pentru
Incepînd din arealizarea
unei
cest an. progra
producții supli
marea producției
La întreprinderea
mentare. In aces
s-a făcut cu ate condiții, spre a
jutorul
calcula
întreaga
torului. cu 25—30 de utilaj chimic Făgăraș folosi
capacitate de pro
de zile înainte
de începerea fie
ducție a atelieru
lui de turnare, conducerea secției a
cărei luni, față de 2—3 zile cum
căutat
și
a
preluat
comenzi de la
procedam în anii precedenți. Și tot
cu ajutorul calculatorului stabilim . alte întreprinderi, reușind să livreze
acestor beneficiari mai bine de 300
încărcarea corespunzătoare și din
tone piese turnate.
de provreme a capacităților
Nu mai puțin semnificativ pentru
ducție.
Iar
pentru
a
putea
strădania și eforturile depuse în vefăcută.
respecta
programarea
derea realizării planului la produc
luăm din timp legătura cu furnizo
ția fizică este Si exemplul colectivurii de materiale. Atunci cînd aceș
lui atelierului de emailări utilaje. Și
tia nu ne pot garanta că vor asigu
aici,
sarcinile de plan au fost realira la termenele stabilite unele ma
zate integral, Numai că în condiții
teriale. operăm corecturile de ri
oarecum speciale.
goare. reactualizînd graficele de pro
— Din cauza aprovizionării nerit
ducție. Toate acestea ne a.iută să
mice cu tablă A 21 (furnizor Combi
evităm ne cît posibil apariția unor
goluri în fabricație, care ar putea ge
natul siderurgic Galați) si cu țeava
OLC 08 (furnizor întreprinderea
nera pierderea de capacități de pro
ducție.
„Republica" din București) — ne-a
Reluînd aceeași idee, ing. Dorel
spus ing. Ioan Sas, șeful atelierului
Tuțurea, șeful serviciului organi
— colectivul nostru a trebuit să lu
zarea producției si a muncii, ne-a
creze după un program special, care
vorbit despre alte măsuri luate pen
să-i permită să recupereze restantele
tru perfecționarea activității produc
înregistrate la un moment dat. Toți
tive. De exemplu, s-au organizat
muncitorii si specialiștii s-au mobi
sectoare de sine stătătoare pentru
lizat în mod exemplar. în felul aces
fabricația elementelor de legătură sl
ta am reușit să onorăm toate con
a conductelor destinate centralei
tractele de utilaje emailate si rezer
electronucleare, precum si uzinei de
voare din poliesterl armați cu fibră
apă grea; Totodată, s-au stabilit
de sticlă.
_
lotuțr <ipțirflfe'!?i'pfehtrp fabricatEtPnde!
Urifli Șîn^iiioîneiTțSfe’Sie mare moiitilaiă eAiâilăfe;'altfel incit cțjpgdi-- bilizare si concentrare a forțelor, la. ...
tătile de producție să fie folosite cti
care s-a referit șeful atelierului, s-a
indici superiori si să. se asigure , creș
petrecut in prima jumătate a lunii
terea productivității muncii. In fine,
septembrie. Datorită Reasigurării la
a fost dată în exploatare o presă hi
timp a tablei, planul pe luna august
draulică pentru forjarea elementelor
nu a putut fi îndeplinit integral. în
de legătură.
prima parte a lunii septembrie, cînd
Cum se acționează concret pentru
tabla respectivă a sosit, colectivul
îndeplinirea în condiții cît mai bune
atelierului a lucrat în trei schimburi
a planului de producție 1 La intrarea
în loc de două, fără să primească din
în secția cazangerie. pe un panou
afară nici un singur om. Această
sînt înscrise cu litere mari cuvin
bătălie contra cronometru a durat
tele : „Comenzi prioritare". Apoi, cu
15 zile. în cursul cărora s-a realizat
litere mai mici, sînt trecute utilajele
aproape producția unei luni de zile,
cu termenele de livrare cele mai
fiind onorate toate comenzile bene
apropiate sau cele mai solicitate de
ficiarilor interni si partenerilor execonomia națională. In dreptul fie
terni, cu termene de livrare în aceascărei comenzi sînt trecute termenele
tă perioadă.
de livrare si formațiile care le
— Asemenea fapte de muncă
execută.
ne-a spus Emil Tiblea, secretarul co
— Am luat această măsură — pre
mitetului de partid din întreprindere
cizează șeful secției, ing. Sorin
— sînt o expresie concludentă a
Pică — pentru a avea mereu în aten
înaltei
conștiințe muncitorești, a spi
ție aceste utilaje și a ne încadra în
ritului
de răspundere revoluționar
termenele stabilite de execuție si li
de care dă dovadă colectivul nostru,
vrare. astfel incit să nu producem
trăsături formate printr-o muncă pogreutăți altor întreprinderi, econolitico-educativă perseverentă, desfă
miei naționale, prin eventualele
șurată de organizațiile de partid, de
noastre întîrzieri.
comuniști. De aceasta se poate con
— Si reușiți să respectați termevinge
oricine narticipînd la adunările
nele fixate ?
noastre generale de partid, devenite
— Acționăm în asa fel ca atunci
adevărate scoli de educație co
cînd primim la timp materialele ne
munistă.
cesare să scurtăm chiar perioadele
de execuție si să livrăm în avans
De bună seamă, rezultatele obținu
produsele respective. Cînd materiale
te de colectivul întreprinderii puteau
le întîrzie. situația se schimbă...
fi și mai fructuoase dacă furnizorii
Acest sistem aparent simplu de
de materiale — în primul rînd cei
propagandă vizuală are un. efect
amintiți, dar nu numai ei — si-ar fi
stimulator atît pentru formațiile de
onorat obligațiile contractuale la terlucru, cît si pentru cadrele tehnice.
menele stabilite. Tocmai de aceea.
Dovada cea mai concludentă o con
este absolut necesar ca furni
stituie faptul că. practic, mai toate
zorii în cauză să facă tot ce le
comenzile prioritare se finalizează la
stă în putință pentru ca. cel puțin în
termen.
acest ultim trimestru al anului, să
Deosebit de eficientă s-a dovedit
livreze la timp materialele de care
în cazul secției cazangerie și măsu
au nevoie constructorii de utilaje din
ra luată pentru policalificarea oame
Făgăraș spre a-si îndeplini exemplar
planul pe 1985.
nilor, în asa fel incit ei să poată
executa mai multe operații tehnolo
Nicolae MOCANU
gice si în același timp să poată lucra
corespondentul „Scînteii”
la mai multe sortimente de utilaje.

— Așa este — confirmă
de rost, va rezolva o pro
cea mică — e împrăștiat.
blemă cu care-și sparg
Uite, totul era vraiște — capul, de ani de zile, alții
buletinul de identitate i-a socotiți mai cu faimă...
expirat, l-am tras eu la
— Păi, să-i dea de cap
„evidența populației" și. de mai repede și să revină cu
picioarele pe pămint. Și amila mea, cei de acolo nu
l-au amendat ; i-am făcut
tunci stăm de vorbă despre
măritișul tău, nu cum a zis
mutația pe livretul militar,
că nici pe asta n-o făcuse, el la Brașov : „Am venit
de se întrebau cei de-acolo
să vă iau fata !“ — că nu
dacă n-o fi pierit de pe vine Ia sat fără cîini. Mal
lume ; i-am liniștit pe ve avea și haz... Și ce-i graba
cinii Iui de garsonieră, asi- asta, de ce m-ai chemat cu
gurindu-i că ce are el acolo ' zorul ? Că m-am speriat
nu-i un laborator adevărat rău, am crezut că s-a în
— să vină să vadă, cum tîmplat ceva. Și ce idee să
vin copiii lor, școlarii, de ne întilnim la un notariat 1
nu-i mai scoți de la masa Am venit într-un suflet de
lui de lucru ; l-am dus la la tren.
croitor, de și-a făcut un
— Soră a mea mai mare,
rind nou de haine — spu
omul va încheia o cerce
nea că nu-i trebuie, cum să tare importantă. O noapte
piardă el timp, 6ă meargă întreagă mi-a vorbit de ea,
la probă, și așa mai de s-a verificat prin mine,
parte...
prin ce știu și eu. Pe el o
— Vezi, vezi ?... — cla
idee îl ia cu totul, îl prin
tină din cap sora mai mare.
de că un șuvoi...
— Păi, așa n-o să mai
— Ce să văd ? — zice, cu
vădită neplăcere, sora mai termine niciodată !
mică. îl aduc eu în rindul
— Și ce vezi rău în asta?
lumii, lichidez eu dezordi
întotdeauna o va lua de la
nea asta, care-i numai ex capăt. Mi-a spus : „Fată,
terioară. Le-am spus-o și cînd te-am intilnit, parcă
la institut și ăia au răsu m-am întîlnit cu mine în
flat ușurați, că nu s-au în sumi, așa de bine te cunoș
vrednicit pină acum să-1 ia team !“. Are nevoie de
de mină, să-l scuture, să-l mine.
— Ia te uită ! Se pricepe,
ajute să-și pună ordine în
vezi bine, nu numai la chi
viața sa personală. Vorbe
mie...
Ți-a sucit capul,
de laudă pentru munca lui
— da. îndemn și sprijin in asta e ! Dar, spune-mi, tu
laborator — da, pentru că ai nevoie de el ?
Tăcere de-o clipă. Tă
omul ăsta e pe urmele unei
cere uimita.
idei mari, nu-i scapă. îi dă

— Eu 11 iubesc ! — aud
mărturisirea fetei. Să mer
gem, soră a mea mai mare.
La ora 12 sintem așteptați
Ia Consiliul popular de toți
colegii de laborator și de...
ofițerul stării civile. Am
acum și actul care mai lip
sea — copie legalizată după
actul lui ' de naștere,
care-i... un duplicat, că
originalul
l-a
pierdut.
Ne-au acceptat dosarul de
căsătorie sub rezerva actu
lui ăsta. Și uite așa am
ajuns în ultima clipă.
Te-am chemat să-mi fii
martoră. Mergem ?
Se ridică amîndouă. Sora
mai mare își ia geamanta
nul. Și mai aud doar un
oftat, de resemnare, și o
6ingură replică : „Of. vai
de capul tău ! Ce te-o mai
aștepta în viață și pe tine!"
Mie, întîmplarea asta
mi-a readus zimbetul pe
față. Povestea celor doi ti
neri chimiști, care intră,
braț la braț, pe poarta
mare a vieții, așa cum le-a
dictat lor inima, are început
de bun augur.
...Ecuații ale vieții, nenu
mărate ecuații ale căror
soluții potrivite sau mai
puțin potrivite depind de
echilibrul conștiinței fiecă
ruia dintre cei implicați
direct în limpezirea lor.
Dar și de cei care nu pot
rămîne indiferenți Ia ce se
petrece în jurul lor.
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Excelenței Sale Mareșal MOBUTU SESE SEKO
KUKU NGBENDU WA ZA BANGA

„ZRJA PEȚROLI^rULUr

Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președinte al Republicii Zair
KINSHASA
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă adresez calde
felicitări $i cele mai bune urări.
îmi exprim convingerea că. acționînd în spiritul celor convenite împre
ună la București și Kinshasa, bunele raporturi de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre se vor adinei și extinde in continuare, in folosul
și spre binele popoarelor român și zairez, al cauzei păcii. înțelegerii $i coope
rării între națiuni.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, far poporului zairez prie
ten noi succese pe calea dezvoltării economice și sociale a tării sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Delegația parlamentară braziliană
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită în țara noas
tră, s-a întilnit simbătă, in cadrul
unei conferințe de presă, cu repre
zentanți ai ziarelor centrale și
Agenției Române de Presă — Agerpres. Conducătorul delegației. Fran
cisco Benjamin Fonseca de Carvalho,
președintele> Comisiei de relații ex
terne a Camerei deputaților, a spus:
După vizita efectuată de președin
tele Nicolae Ceaușescu in Brazilia,
în 1975, relațiile dintre țările noastre
au cunoscut o cohtinuă intensificare
și diversificare. De altfel, scopul vi
zitei noastre în România a fost de a
facilita lărgirea și amplificarea rela
țiilor braziliano-române în toate do
meniile de activitate. Posibilitățile
de colaborare și cooperare dintre
cele două țări pot cunoaște în con
tinuare o mai mare adîncire, îndeo
sebi în sectoarele construcției de
utilaje miniere, energetică, irigații,

tV
11,30 Telex.
11,35 Lumea
copiilor
12.40 Din cununa cînteculul
româneso
— muzică populară, (color).
13,00 Album duminical (parțial color).
14,45 însemne ale unu! timp eroic (co
lor). Crîngași — un nou punct da
referință. Reportaj.
19,00 Telejurnal.
19,20 Țara mea azi (color). Epoca
Ceaușescu. Măcin — așa s-a năs
cut orașul. Reportaj.
19.40 Cîntarea României (color). De pe
marea
scenă a țării pe
micul

vremea
Institutul de meteorologie și hidrologie
comunică timpul probabil pentru inter
valul cuprins între 13 octombrie ora
20 — 1G octombrie, ora 20. în țară :
Vremea va fi răcoroasă, chiar rece
noaptea și dimineața, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi schim
bător, Vor cădea ploi locale în regiu
nile nordice șl estice. Izolat și trecă
tor lp zona deluroasă ploile se vor
transforma în lapoviță și ninsoare. în
restul .teritoriului; ploi cu caracter Izo-

genetica vegetală, apicultură — do
menii în care România a dobîndit o
bogată experiență recunoscută pe
plan internațional. Există, de ase
menea, largi posibilități de coopera
re între țările noastre pe plan cul
tural și tehnico-științific, domenii
în care România a obținut realizări
de seamă.
Constituirea grupului parlamentar
de prietenie Brazilia-România, a
continuat oaspetele, reprezintă un
factor important în procesul de stringere a relațiilor dintre-țările noastre;
scopul grupului este promovarea
unor contacte strînse și conlucrarea
pentru rezolvarea unor probleme de
interes comun atit pe plan intern, cit
și internațional.
Părăsim Bucureștiul, a spus oaspe
tele, cu un sentiment de admirație
față de România și cu dorința de a
ne reîntoarce pentru a cunoaște și
mai bine frumoasa dumneavoastră
țara și generosul ei popor.
(Agerpres)
ecran. Emisiune realizată tn cola
borare cu
Consiliul
Culturii șl
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Vaslui.
20.20 Film artistic : „Gemenii" (color).
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.
LUNI 14 OCTOMBRIE 1985
20.00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnlco-stllntlfic.
20,35 Tezaur folcloric (color) © Tineri
interpret! laureați a! Festivalului
național „Cîntarea
României" ®
Cîntecul am’intirll — Maria Hai
duc.
21.00 Roman-folleton (color). „Citade
la". Episodul 8.
21.50 Telejurnal.

lat. La munte precipitațiile vor H pre
dominant sub formă de lapoviță șl
ninsoare. Vtntul va mai prezenta in
tensificări in. estul teritoriului și în
zona montană din sector nordic. Tem
peraturile minime nocturne vor
fi
cuprinse intre minus 3 și 7 grade. Iar
cele maxime diurne între 7 și 17 grade,
local mai ridicat. Se va produce brumă
In majoritatea regiunilor iar izolat, tn
nordul țârii, și îngheț la sol. în Bucu
rești : Vremea va fi răcoroasă atît
noaptea cit și dimineața. Cerul va fi
schimbător, favorabil ploii slabe. Vintul
va sufla moderat. Temperaturile mi
nime, rnocturne vor
cuprinse
intra .
2 și 5 grade, iar cele maxime diurne
între 13—15 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
Turneul in țara noastră al ansamblului
de sporturi și jocuri naționale Wushu
din R. P. Chineză
în cadrul turneului său In Eu
ropa, ne va vizita din nou an
samblul de sporturi si jocuri națio
nale tradiționale Wushu din Repu
blica Populară Chineză.
Amintim că Wushu este considerat
ca un complex de ramuri sportive,
cu o mare varietate de forme de
lupte tradiționale, ce se bucură de
multă popularitate in satele și ora
șele Chinei.
Ansamblul Wushu, format din 40
de persoane, va da primul său spec
tacol la Focșani — duminică, 20 oc
tombrie, apoi la Galați — 22 oc
tombrie, la- Buzău — 24 octombrie,
urmînd ca simbătă, 26 octombrie,
să-și încheie spectaculoasele de
monstrații printr-o evoluție în Ca
pitală, la sala Floreasca.
FOTBAL • în vederea meciului
România — Irlanda de Nord, din
preliminariile campionatului mon
dial, miine, la ora 15, va sosi la
București delegația nord-irlandeză
® Antrenorul Bingham a anunțat
următorii 16 jucători : Jennings,
Brotherston, Nicholl, Donaghy, Wor
thington, O’Neill, Ramsey, McIlroy,
Penney, McCreery, Witheside, Ste
wart, Armstrong, Clarke, Quinn șl
McNally • Delegația nord-irlandeză
va fi condusă de președintele federa
ției, Hairy H. Cavan, care este și
vicepreședinte al F.I.F.A. și, totodată,
președinte al comisiei de arbitri a
F.I.F.A. • Meciul România — Irlan
da de Nord, care se va juca miercuri,
16 octombrie, de la ora 15, la sta
dionul „23 August" din Capitală —
va fi arbitrat de o brigadă daneză,
la centru — Lund Soerensen © Ob
servator F.I.F.A. a fost delegat
Johannes Malka, președintele cole
giului de arbitri din R.F. Germania
• Arbitrii meciurilor echipelor noas
tre în cupele europene intercluburi :
în meci-tur, la Budapesta (23 octom
brie) Honved — Steaua, arbitru —
Bridges (Țara Galilor) ; în meciretur, la București (6 noiembrie) —
Briinnmeier (Austria) © în mecitur, la Craiova (23' octombrie), Uni
versitatea Craiova — Dinamo Kiev,
arbitru — Jejov (Bulgaria) ; in meciretur, la Kiev (6 noiembrie), arbitru
— Nemeth (Ungaria) © în meciuri“tur din cupele europene, la 23 octom
brie, arbitrii români vor conduce

următoarele jocuri : F.C. Koln —
Bohemians Praga, brigada formată
din I. Igna, N. Dinescu, A. Mustețea ;
Dinamo Tirana — Sporting Lisabona,
brigada formată din R. Petrescu,
R. Mateî și M. Stănescu.
BOX. • Luni, vor începe, la Ga
lați, campionatele de box ale senio
rilor. Sînt înscriși 111 pugiliști. Pri
ma gală : luni — ora 18 ; gala fina
lelor — duminică, ora 10 • Finala
campionatului pentru echipele de
juniori a fost devansată între 6 si
9 noiembrie • Biroul F. R. Box a
aprobat componența lotului nostru
pentru campionatele balcanice de ti
neret (Turcia. 4—10 decembrie). Din
lot fac parte 20 de sportivi, printre
care Daniel Măeran și Marcel Tudoriu. bravii noștri campioni mondiali
de tineret, precum și Dumitru
Beșliu, Giani Gogol (ambii medaliați
cu argint la C.M. de tineret). Vasile
Damian (și el medaliat, cu bronz, la
aceleași campionate mondiale de ti
neret) • S-a constituit un lot de
juniori pentru dubla întîlnire cu for
mația similară a R. D. Germane (22
și 24 noiembrie). Antrenor coordona
tor a fost numit Relu Auraș. de la
S. C. Bacău, care a făcut'parte din
colectivul tehnic de pregătire a lo
tului nostru reprezentativ peptru
campionatele mondiale de tineret.
RUGBI. Sub conducerea antreno
rului principal Valeriu Irimescu. lo
tul nostru reprezentativ continuă
pregătirile pentru meciul cu echipa
U.R.S.S. (București — 20 octombrie),
din campionatul european, după
care vor urma intilnirile cu forma
țiile Italiei. Portugaliei și Franței
din aceeași competiție. Lotul nostru
s-a restrins la 25 de jucători după
seria de trialuri efectuate recent, el
fiind mult întinerit, dar păstrind ca
nucleu de valoare pe experimentați!
rugbiști internaționali Paraschiv,
Murariu, Bucan, L. Constantin,
A. Lungu.
HANDBAL. în sala sporturilor
Floreasca din Capitală s-a disputat
simbătă al doilea meci interoational
amical de handbal feminin între se
lecționatele de tineret ale României
și Ungariei. Partida s-a încheiat cu
scorul de 27—19 (11—7) în favoarea
sportivelor românce care în primul
joc obținuseră victoria cu 24—23.
Rubrică realizată de

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA CLUBUL SCHELEI DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ MOȘOAIA
La Clubul Schelei de producție
petrolieră Moșoaia, din comuna argeșeană Poiana Lacului — unitate
aparținind Trustului de foraj-extracție din Pitești — a avut loc
simbătă o adunare festivă dedicată
„Zilei petrolistului", care a reunit
oameni ai muncii din schelele de
foraj, de producție petrolieră și de
gaze, din celelalte întreprinderi cu
profil petrolier din întreaga tară.
Despre semnificația evenimen
tului au vorbit Ilie Cîșu, ministrul
petrolului,
Constantin
Zanfir,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., Gheorghe
Ilie, directorul schelei, șefi de bri
gadă, maiștri și muncitori din uni
tăți petroliere.

Vorbitorii au relevat faptul că,
în 1985, sărbătorirea „Zilei petro
listului" are loc în anul în care
partidul. întregul nostru popor au
omagiat aniversarea a două de
cenii de Ia istoricul Congres
al IX-lea al P.C.R., cind tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost ales in
funcția supremă de conducere a
partidului, a destinelor națiunii
române. Ei s-au referit, pe larg. Ia
remarcabilele realizări obținute de
harnicul detașament muncitoresc
al petroliștilor in perioada intrată
in conștiința tuturor cetățenilor
României socialiste sub denumirea
de „Epoca Nicolae Ceaușescu", la
profundele prefaceri înnoitoare
survenite in acest important sector

al activității economice. El au evi
dențiat sprijinul permanent acor
dat de secretarul general al parti
dului dezvoltării industriei petro
liere. îmbunătățirii continue a con
dițiilor de muncă și de viață ale
petroliștilor și s-au angajat să-și
aducă o contribuție mereu sporită
la asigurarea independentei ener
getice a tării, prin creșterea pro
ducției de țiței și gaze naturale.
într-o atmosferă de puternică
vibrație patriotică, participant^ la
adunare au adoptat textul unei
telegrame
adresate
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român,
președintele
Republicii
Socialiste România.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
cinilor ce Ie revin din hotăririle Congresului ai
XIII-Iea al Partidului Comunist Român, Schela de
producție petrolieră Moșoaia. schelele de producție
gaze Mediaș, Tg. Mureș și Ploiești, schelele de foraj
Meiinești, Chitila și Bălăria și-au realizat și depășit
prevederile planului pe perioada care a trecut din
acest an și fac în continuare eforturi, alături de cele
lalte unități, pentru încheierea în cit mai bune condițiuni a activității pe anul 1985 și pe cincinalul
aetual.
Au fost intensificate lucrările pentru forajul son
delor și punerea in producție a noi capacități de
extracție in zonele de mare productivitate, precum și
pentru lichidarea rămineriior in urmă Ia forajul de
cercetare. Un deosebit interes se acordă dezvoltării
lucrărilor geologice și de foraj pe platoul continental
al Mării Negre, in scopul grăbirii punerii in exploa
tare a zăcămintelor din această zonă. Forajul pri
melor trei sonde de exploatare s-a încheiat și se lu
crează la cea de-a patra sondă. Se fac pregătiri pen
tru deplasarea in larg, pe locațiile stabilite, a celei
de-a cincea platforme de foraj marin șî a celei de-a
doua platforme de exploatare.
Sintem conștienți de sarcinile deosebite ce ne stau
In față nouă, petroliștilor, din documentele Congre
sului al XIII-Iea al partidului, pentru a ne aduce o
contribuție de cea mai mare importanță la progresul
întregii noastre economii, la sporirea avuției națio
nale și asigurarea independenței energetice a țării.
Sintem conștienți, totodată, că in activitatea noastră
sint încă importante rezerve de îmbunătățire a muncii,
de folosire mai bună a mijloacelor materiale șl
umane dc care dispunem. Pentru valorificarea aces
tor rezerve și posibilități, petroliștii iși concentrează
toate eforturile.
.
asigurăm, tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din schele,
trusturi și întreprinderi sînt mobilizați și hotăriți să
acțioițeze cu fermitate pentru îmbunătățirea continuă
a activității și realizarea integrală a sarcinilor care
Ie revin, pentru traducerea in viață a hofăririlor
Congresului ai XIII-Iea al partidului, pentru prosperi
tatea și înflorirea patriei noastre socialiste.

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu ocazia sărbătoririi „Zilei petrolistului", cei peste
140 000 de oameni ai muncii din industria extractivă de
petrol și gaze, animați de cele mai înalte sentimente
de stimă, de devotament și dragoste fierbinte fată
de
dumneavoastră,
tovarășe secretar
general
Nicolae Ceaușescu, vă adresează cu profund respect
și din tot sufletul calde mulțumiri pentru deosebita
grijă, sprijinul și îndrumarea pe care personal le
acordați dezvoltării industriei extractive de petrol și
gaze, in vederea creșterii continue a producției de
țiței, gaze, gazolină și etan și valorificării superioare
a acestora, precum și îmbunătățirii permanente a con
dițiilor de muncă și viată ale petroliștilor, ale între
gului nostru popor.
Sărbătorim „Ziua petrolistului" in anul 20 de Ia
Istoricul Congres al IX-lea ai Partidului Comunist
Român, care, exprimînd voința unanimă a întregului
popor, v-a ales pe dumneavoastră, cel mai stimat și
iubit fiu al națiunii noastre, revoluționar încercat și
luptător neobosit pentru împlinirea aspirațiilor națiu
nii noastre de progres și bunăstare, in funcția supremă
de secretar general ai Partidului Comunist Român.
Petroliștii țării vă aduc și cu acest prilej prinosul
dragostei și recunoștinței lor pentru generoasa și sta
tornica dumneavoastră grijă față de dezvoltarea și
modernizarea industriei petroliere, față de condițiile
de muncă și de viață ale celor ce muncesc iu acest
Important sector al economiei.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că petroliștii, muncind cu abnegație și aplicind în
practică prețioasele indicații date de dumneavoastră
cu ocazia analizelor activității noastre și a vizitelor
de lucru in unitățile petroliere, au obținut rezultate
importante în lupta pentru realizarea planului, a pro
gramelor privind forajul și exploatarea sondelor de
mare adîncime, creșterea factorului de recuperare a
țițeiului din zăcăminte, forajul marin.
Ca urmare a măsurilor și acțiunilor întreprinse, a
eforturilor depuse de petroliști pentru realizarea sar-

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA FESTIVA
DEDICATĂ „ZILEI PETROLISTULUI"
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cinema
• Promisiuni : SCALA
(11 03 72) —
9 ; 11,15 ;
13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17,15 ; 19,30,
MELODIA
(11 13 49) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 ; 20.
• 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 ;.
• Declarație de dragoste : POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19.
@ 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,!
20, AURORA (35 04 66) — 9 ; ii ; 13 ;
15 ; 17 ; 19.
® Bătălie pentru Roma :
MUNCA
(21 50 97) — 13 ; 18,30.
• Superpolițlstul : SALA
MICA A
PALATULUI — 10 ;
12,
PATRIA
(11 86 25) — 9 ; 11,15 ; 13,30 I
15,45 ;
18 ; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) 9 ; 11 ;
13,15 ; 15,15
17,30 ; 19,43,
EXCELSIOR (65 49 45)
9; 11 ; 13 ;
15,15 ; 17,30 ; 19,45.

★

*

Sărbătorim
ast'ăzi tante investiții ; pe a„Ziua petrolistului", zi in ceastă bază au fost puse
care intregul nostru po în valoare noi zăcămin
por omagiază tradițiile
te, s-au creat noi schele
de luptă revoluționară ale de foraj și d&.;. producție
acestui detașament "rial' petrolieră
in diferite
clasei muncitoare, cin-, £one ale țării, dotate cu
stește munca plină de
Instalații moderne,
de
dăruire și răspundere a înalt randament, fabri
celor care forează in acate de industria noastră
dincuri și scot la lumină
constructoare de mașini.
De ziua lor, petroliștii
„aurul negru", contri
dintr-un șir de schele de
buind astfel la dezvolta
rea bazei de materii pri- \ producție și foraj rapor
tează însemnate realizări
me și energetice a țării,
la progresul economicoIn întrecerea socialistă.
Cu deosebire se cuvine
social necontenit al pa
să remarcăm eforturile
triei socialiste.
depuse de sondorii Sche
Industria petrolieră a
lei de producție petrolie
cunoscut o continuă dez
ră Moșoaia, care, in cele
voltare tn anii construc
nouă luni care au trecut
ției socialiste și, cu deo
din acest an, au extras
sebire in cele două de
peste plan 5 293 tone de
cenii care au trecut de la
țiței. Merită relevate,
Congresul al IX-lea al
totodată, succesele obți
partidului, epoca cea ma;
nute de colectivele schebogată în împliniri din
întreaga istorie a țării, pe ' lelor de foraj Bălăria,
Chitila și Meiinești, care
care poporul nostru o nu
și-au depășit planul de
mește, cu îndreptățită
foraj pe trei trimestre.
mândrie
patriotică și
Practic, sondorii dini sec
profundă
recunoștință
torul foraj au dat hi ex
pentru ctitorul ei, „Epoca
ploatare, în acest răs
Nicolae Ceaușescu". Ca
timp, peste 800 de sonde
rezultat al politicii par
noi, cu o producție zilnic
tidului de dezvoltare a
că de 3 300 tone.
bazei de materii prime și
De bună seamă, ziua de
energetice, această ramu
azi reprezintă pentru su
ră a beneficiat de impor

tele de mii de petroliști
nu numai .un prilej de
trecere în revistă a rezul
tatelor obținute, ci, deopo
trivă, up rnoment de ana
liză exigentă, responsabi
lă, a modului in care
realizează planul pe acest
an, de aprofundare a di
recțiilor de acțiune pen
tru ridicarea la un hivel
superior a activității din
unitățile acestei ramuri,
demonstrând astfel prin
fapte de muncă tot mai
remarcabile că sînt la
înălțimea sarcinilor puse
de partid, de popor în
fața lor.
In
spiritul
sarcini
lor și exigențelor for
mulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui. oamenii muncii din
schelele petroliere au da
toria de a acționa cu toa
tă hotărirea și răspun
derea pentru intensifi: carea ritmului de extrac
ție, prin menținerea în
tregului parc de sonde în
exploatare și reducerea
duratei
de
executare
a lucrărilor de interven
ții, pentru mărirea gra
dului de recuperare a ți
țeiului din zăcăminte,
pentru creșterea vitezei

Furtuna : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
© Cele mai bune secvențe cu Stan
și Bran — 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19, Toți
au talent — 15; DOINA (16 35 38).
© O dragoste ciudată : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
© Persoana indezirabilă :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Moștenirea : PROGRESUL (23 94 10)
— 15 ; 17 ; 19.
® Așa bunic, așa
nepot :
UNION
(13 49 04) - 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19, GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) — 18,30.
• Steaua dimineții ; UNION — 9.
© Toată lumea este a mea ; PACEA
(71 30 85) — 14,30 ; 19, GRĂDINA MO
DERN (11 03 72) — 18.
• Spartacus LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,30 .
• îndrăgostiți! : 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 fanstastici : FEROVIAR
(50 51 40)
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,
GLORIA (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 ; 20,13»
GRADINA ARTA (21 31 86) — 19,30.
© Vulcanul :
FERENTARI (80 49 85)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.

de foraj și darea mal ra
pidă in funcțiune a noilor
sonde. Pretutindeni, in
toate schelele, este nevoie
să se asigttre o organiza
re temeinică a
muncii
brigăzilor de producție
petrolieră și foraj in
scopul realizării integrale
a planului pe acest an și
concomitent să se pregă
tească din timp condi
țiile tehnico-organizatorice pentru buna desfă
șurare a activității din
anul viitor — primul an
al noului cincinal.
Astăzi, de ziua lor, în
tregul popor adresează
petroliștilor țării urarea
de a obține succese tot
mai mari in activitatea
pe care o desfășoară și
iși exprimă convingerea
că ei vor munci cu și mai
multă dăruire și abnega
ție, animați de un puter
nic spirit revoluționar,
pentru îndeplinirea in
bune condiții a planului
pe acest an, a sarcinilor
ce le revin din hotăririle
Congresului al XIII-Iea
al partidului, sporindu-și
astfel și mai mult con
tribuția la dezvoltarea
continuă și multilaterală
a României socialiste.

• Confidențe : GRIVIȚA (17 08 58) —
9 ; 11 ; ,13 ; 15 ; 17 ; 19,15
O Piedone în Egipt : DACIA (50 35 94)
— 9 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
© Clinele electronic : LIRA (31 71 71)
— 15 ; 17 ; 19.
© Bunul meu
vecin Sam : GIULEȘTI (17 55 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19,
VOLGA
(79 71 26) — 9 ; 12 ; 16 ; 19,
COSMOS (27 54 95) — 10,15 ; 13 ; 16 ;
19.
© Campionul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9 ; 12 ; 16 ; 19.
© Călărețul
electric :
MIORIȚA
(14 27 14) — 8 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,
FLACĂRA
(20 33 40) — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17,15 ; 19,30.
© Cursa infernală :
ARTA (21 31 86)
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
@ Un comisar acuză s GRĂDINA
AURORA (35 04 66) — 18,30.
© Legenda dragostei : GRĂDINA FE
ROVIAR (50 51 40) - 18,30.
® Paloș contra paloș : GRADINA
PARC HOTEL (17 08 58) — 18,45.
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Teatrul
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mică) : Iubirile

(14 7171,
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viată — 10 1

de-o

V. MIRONESCU

Sentimente de stimă
și înaltă prețuire pentru
solii poporului român prieten
Revista presei din R. P. D. Coreeană
Presa, radioul și televiziunea din
Partidul și guvernul
român
R. P. D. Coreeană au marcat amplu adoptă o poziție fermă împotriva
agresiunii
și
războiului,
in
apăra

sosirea în vizită oficială de prietenie
rea păcii și, bazîndu-și politica pe
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar, general al Partidului Co principiile respectării independen
munist Român, președintele Repu ței și suveranității, acționează ferm
blicii Socialiste România. împre pentru întărirea coeziunii țărilor
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. socialiste, și a mișcării comuniste
tn numeroase articole și comentar internaționale, colaborarea și so
rii se relatează despre viața și ac lidaritatea forțelor revoluționare și
antiimperialiste.
tivitatea conducătorului partidului
Este bine cunoscut in lume fap
și statului nostru, despre realiză
rile remarcabile obținute de Româ tul că P.C.R. și guvernul român
acționează cu hotărire pentru des
nia socialistă în anii construcției
noii societăți, îndeosebi in perioada tinderea internațională și pentru
.
care a trecut de la Congresul al rezolvarea pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase, in special eli
IX-lea al partidului.
Astfel, cotidianul „NODON SIN- minarea pericolului unui nou răz
boi nuclear și apărarea păcii in
MUN“, organ al Comitetului Cen
Europa.
tral al Partidului Muncii din Co
Poporul nostru se bucură de
reea. publică pe prima pagină, sub
toate
aceste succese pe care le ob
genericul, in limbile coreeană și
ține poporul frate român și dorește
română, „Bun venit tovarășului
ca și in viitor să dobindească mul
Nicolae Ceaușescu, iubitul și
te succese in construirea socie
stimatul conducător al poporului
român", biografia conducătorului tății socialiste multilateral dezvol
tate.
partidului și statului nostru înso
Relațiile de prietenie și colabo
țită
de
portretul
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Sînt reliefate rare tradiționale dintre cele două
personalitatea proeminentă a se •popoare se dezvoltă și se întăresc
pe un plan superior, mai ales prin
cretarului general al partidului,
intilnirile și convorbirile repetate
președintele Republicii, contribuția
sa inestimabilă Ia dezvoltarea teo dintre marele conducător al po
riei și practicii revoluționare, la porului coreean, tovarășul Kim
Ir Sen, și eminentul conducător
salvgardarea păcii în lume.
al poporului român, tovarășul
Pe aceeași pagină, ziarul pu
Nicolae Ceaușescu.
blică articolul de fond „Solii
Tratatul de prietenie șl co
poporului frate român". în care se
laborare dintre R.P.D. Coreeană și
arată. între altele, că „Poporul co
reean întimpină cu căldură oe România demonstrează solidita
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care tea prieteniei coreeano-române, la
baza căreia se află relațiile de
vine in țara noastră cu sentimen
strinsă prietenie dintre conducăto
tele de prietenie ale poporului
rii celor două țări, sentimentele
frate român. Vizita tovarășului
frățești profunde ale celor două
Nicolae Ceaușescu in perioada în
care noi sărbătorim a 40-a aniver popoare care luptă pentru cauza
păcii,
socialismului și comunismu
sare de la crearea partidului con
stituie un nou și mare eveniment lui. Tocmai acest fapt arată că
istoric al prieteniei frățești dintre prietenia dintre țările noastre este
popoarele coreean și român. Aceas sacră și nemuritoare.
Partidul și guvernul român ne-au
tă vizită este un mare stimulent și
sprijin pentru poporul nostru, care ajutat și ne-au sprijinit, în trecut,
înaintează în toate domeniile con cu toată inima in lupta pentru
strucției socialiste și care, totodată, cauza revoluționară a poporului
luptă pentru a grăbi reunificarea nostru, iar astăzi sprijină lupta
poporului nostru pentru victoria
pașnică a patriei".
Vizita
tovarășului
Nicolae totală a socialismului în partea.de
nord a Coreei și pentru reunificaCeaușescu — a patra în țara
rea independentă și pașnică a pa
noastră — întrevederile și convor
triei.
birile care vor avea loc între con
ducătorii celor două țări, vor con
în mod deosebit, partidul $1 i gu
tribui in mare măsură la dezvolta
vernul- român sprijină activ pe
rea mai amplă a bunelor relații
plan internațional propunerea de a
de prietenie și colaborare între se crea Republica Confederală De
popoarele celor două țări, la asi mocrată Koryo și convorbirile tri
gurarea păcii și victoriei cauzei
partite, propunerile de reunlficare
socialismului.
a patriei. Poporul nostru mulțu
Poporul român — se arată —
mește pentru sprijinul acordat de
este curajos, muncitor și talentat.
partidul și poporul român in aceste
El a străbătut un drum glorios de
probleme.
creație și de transformare, obțiFără îndoială, vizita tovarășului
nînd succese strălucite în revolu
Kim Ir Sen în România, .efectuată
ția și construcția socialistă. Sînt anul
trecut, și vizita - actuală
citate cuvintele tovarășului Kim
pe care o întreprinde în țara
Ir Sen, care a spus : „Astăzi,
noastră
iubitul
și
stimatul
România S-a transformat, pe calea
Nicolae Ceaușescu bferă'VJ'prilejuri
spre comunism, intr-un stat indusde
a
ridica
pe
o
treaptă
nouă
șl
trial-agricol
socialist dezvoltat,
mai înaltă relațiile de prietenie
avînd o industrie modernă și o
dintre popoarele coreean și ro
agricultură avansată și dobîndind
mân".
o bază economică solidă, capabilă
în încheiere. în articol se arată :
să realizeze prosperitatea și pro
„Dorim ca solii poporului român
gresul continuu ale țării și bunăs
să aibă o vizită plăcută în țara
tarea poporului".
noastră, care să se încheie cu re
Poporul român, care tntr-un
zultate
fructuoase".
timp foarte scurt a transformat
Ziarul publică, de asemenea, o
țara sa, înapoiată în trecut, intr-o
amplă relatare cu titlul „România,
tară industrial-agrară socialistă
dezvoltată, cu o industrie modernă țară în plină dezvoltare — Rezultate
strălucite, în România — Dezvol
și o agricultură avansată, astăzi,
tarea urbanistică", însoțită de o
strins unit in jurul P.C.R., în frunte
fotografie infățișînd construcția de
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
locuințe în Capitală, in care se scot
luptă cu energie pentru aplicarea
în evidentă succesele mari obținute
în viață a hofăririlor celui de-al
de oamenii muncii în domeniul
XIII-Iea Congres al partidului.
îmbunătățirii calității vieții.
Anul acesta este ultimul an al
planului cincinal, care se îndepli
Posturile de radio și televiziune
nește cu succes.
au transmis reportaje ample de la
ceremonia sosirii inalților oaspeți
„Toate aceste realizări se datoresc conducerii înțelepte a Parti români în capitala țării — Phenian,
dului Comunist Român in frunte
subliniind importanța deosebită a
noii întîlniri Ia nivel înalt dintre
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
eminentul conducător al poporului
român. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
varășul Kim Ir Sen. a dialogului
este iubit și stimat de poporul ro
care va avea loc cu acest prilej, in
mân pentru contribuția sa la
interesul celor două țări și po
bunăstarea și fericirea poporului,
poare, al socialismului și păcii în
la prosperitatea țării.
lume.

Papa dolar — 15 ; Nu se țtle nicio
dată — 19,30 : (sala Atelier) : Idolul
și Ion Anapoda — 10.30 ; Fata din
Andros — 15,30 ; Dl. Celiov e îndră
gostit — 20.
® Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) :
„Muzica
pentru toți". Concert pentru oamenii
muncii de la întreprinderea „Mătasea
Populară". Ion Ivan-Roncea-harpă,
Iosil Ion
Prunner — pian, Nicolae
Dănilâ, Dorin Pătrașcu — corn, Matei
Jipa — tenor — 19.
© Opera Română (13 18 57) ; Micul co
șar — 11 ; Camerata
coregrafică,
Francesca da Rimini — 13.
© Teatrul de
operetă
(14 8011) :
Leonard — 10,30 ; Văduva veselă —
18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46) :
Romeo și Julleta la sfirșit de noiem
brie — 10 ; Mobilă șl durere — 15 ;
Neînsemnații — 19 ;
(sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Eunucul — 10 ; 19 ;
Cîntec despre mine Însumi — 15 ;
® Teatrul Mlo (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
® Teatrul de comedie (16 04 60) : P«țitoarea — 10.30 ; Avea două pistoale
cu ochi albi și negri — 19.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03. sala
Magheru) : Mizerie și noblețe — 18,30 ;

(sala Studio : Acești Îngeri triști —
10,30 ; Pensiunea doamnei Olimpia —
19.
• Teatrul
Gluleștl
(sala Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul
Iul ion — 10;
Nu, eu nu regret nimic — 17 ; Cum
s-a făcut de-a rămas Catinca
fată
bătrină — 19 ; (sala Glulești, 18 04 85) :
Cocoșclul neascultător — 11 ;
© Teatru) satiric-rnuzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste la
prima vedere — 11 ;
Pompiliu de
Pompadour — 19 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu stlclețl — 19.
• Ansamblul.
„Rapsodia Română"
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia Izvoare —
18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) t
Cintați cu mine un dntec — II ;
Trubaduri și purim-spilerl — 18.30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) t
Albă ca Zăpada și cel 7 pitici —
10.30 ; Cenușăreasa — 15.
©Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77)1
Guliver în țara păpușilor — 11 ; (sala
din plata Cosmonauților) : Tigrișorul
Petre — 11,30.
• Circul București (10 41 05) : Tom șl
Jerry la circ — 10 ; 15,30 ; 19.
® Estrada
Armatei (sala
C.C.A.,
13 60 64) : Veselia are cuvlntul
—
16.30 ; Estrada in croazieră — 1»

l
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cule efectuate de specialiști din mai multe
țări ale lumii, a rezultat recent că „tezaurul“ de oxigen al planetei noastre se innolește complet după un răstimp de 380 de
ani. Anual, grație fotosintezei, circa un
bilion șase sute de miliarde de tone de
oxigen Intră în atmosfera terestră. Pe
parcursul cercetărilor desfășurate de mai
mulți ani, la diferite latitudini ale globului,
s-a descoperit că, în timp ce apele tropicale
„fabrică" și furnizează oxigen, de-a lungul
întregului an, apele latitudinilor medii —
doar vara. Totodată, oamenii de știință au
obținut și date exacte privind capacitatea
oceanelor de a purifica atmosfera de
bioxidul de carbon provenit din arderea
combustibililor fosili. Iar avertismentul lor
este cit se poate de clar : încă de pe acum,
poluarea exercită o influență negativă simțitoare asupra condițiilor de viață a florei
și faunei marine.

4------------------------------- ----- ----------------------

• MAȘINĂ DE RECTIFICAT
DIN... GRANIT. Societatea franceză

• LEGUME, DE LA POLUL
NORD. Cel mai bun mijloc de comba

„Micro-contrâle" a realizat, în premieră
mondială, în atelierele sale de Ia Evry o
mașină-unealtă din granit, cîntărind 42 de
tone. în ciuda masivității sale, mașina pre
zintă o remarcabilă precizie în prelucra
rea metalelor. Ea poate rectifica unghiuri
și șlefui suprafețe, cu o precizie de un
micron. Pentru obținerea unor asemenea,
performante, o mașină-unealtă nu are voie
să sufere decit deformații minime. Tocmai
de la această necesitate s-a născut ideea
utilizării granitului, al cărui coeficient de
dilatare este jumătate din cel al oțelului.
Din granit este realizat atît postamentul
noii mașini, cit și sania mobilă care poattă
piatra de polizor. Sania cintărește 12 tone
și se deplasează pe o pernă de aer cu gro
simea de 15 microni. Aerul este injectat
sub presiunea de 7—8 bari.

tere a avitaminozei care-i amenință pe
marinarii de pe spărgătoarele de gheață,nave a căror misiune la poli durează luni
în șir, este prezența permanentă in ali
mentație a legumelor proaspete. Tocmai
pentru ca de pe masa marinarilor care
lucrează la Polul Nord să nu lipsească nici
măcar o zi roșiile, salata, ceapa verde,
ridichile, biologi de la Academia de ști
ințe a Bielorusiel au pus la punct o nouă
metodă de cultivare a legumelor, respectiv
nu in pămînt, ci pe un pat germinativ
compus din rășini schimbătoare de ioni,
saturate cu micro și macroelemente. De pe
fiecare metru pătrat al acestor plantații,
susținute de rame plane compacte, se pot
recolta, în medie, intr-un ciclu de produc
ție. 10—20 kg salată, 10 kg ridichi, 35 kg
roșii și aceeași cantitate de ardei gras. în

condițiile climatice aspre de la Polul Nord,
cultivarea legumelor chiar la bordul nave
lor oferă nu numai o sursă de vitamine,
dar și o plăcută ocupație a marinarilor. In
timpul lor liber.

© INJECȚII CONTRA... MIO
PIEI. Oftalmologi britanici au pua la punct
o nouă metodă de tratare a miopiei, cu
rezultate Ha fel de spectaculoase ca ale In
tervențiilor chirurgicale specifice. Aplicarea
noii metode este posibilă la pacienții a
căror miopie se datorează slăbirii scleroticii, membrană ce formează învelișul exte
rior al globului ocular. Sub influența pre
siunii intraoculare, aceasta se deformează,
determinînd apariția miopiei. Noua metodă
de tratament constă in injectarea In ochi
a unei mici cantități de lichid polimeric
special care, solidifieîndu-se, creează un

fel de „armătură", în măsură să ferească
globul ocular da pericolul unor deformări.

•

MATUSALEM

MODERN.

Shigeshiyo Izuml s-a născut In 1865, ața
cum o atestă registrele de stare civilă, in
general, bine păstrate tn Japonia. El esta
singurul locuitor al Terrei despre care se
poate spune cu certitudine că a atins vîrsta
de 120 de ani, considerată de mulți spe
cialiști drept vîrstă limită pentru oameni.
Regimul alimentar al acestui Matusalem
modern, cu vederea încă ageră, a avut drept
constante, de-a lungul vieții sale : multe
legume, puțină carne și, regulat, pește. De
fapt. In Japonia, unde se înregistrează. în
prezent, cea mai ridicată medie de viață
din lume, respectiv de 74 ani la bărbați
și 80 la femei, acest „stil" de alimentație
este foarte răspîndit. Mulți gerontologi din
lume apreciază că speranța medie de viață

er putea crește pe Terra, tn secolul următor, la o sută de ani. Cu o condiție : să se
ducă o existență sănătoasă, cu multă mișcare, puțin alcool, puține grăsimi și zahăr,
deloc tutun, dar multă... bună dispoziție,

• CANGURI

IN

AFRICA?
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După cum indică recente descoperiri efee- )
tuate în nordul Africii. cel puțin in L
eocen și oligocen. epoci ale -paleogenului. i
au existat aici marsupiale. se afirmă în- v
tr-un articol din revista ..Nature". Se știe 4
că marsupialele (ordin de animale marai- J
fere ale căror femele au sub pintece o L
pungă in care Iși poartă puii cit sint mici) i
sint socotite ca o exclusivitate a Australiei. »
Noua descoperire, afirmă specialiștii, va 4
determina, desigur, o anumită revizuire a /
concepției despre evoluția speciilor animale, ț
Un lucru rămine însă cert, o spun tot ei : 4
centrul de unde s-au răspîndit marsupialela »
a fost totuși Australia.
4
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VIZITA OFICIALĂ DE PBUBW A TOVARĂȘOUI1 NIC0U1 milȘl»,

ÎMPREUNĂ CB TOVARĂȘA ELENA CEABȘESffl, IN R. P. CHIWZĂ

0 puternică manifestare a prieteniei si solnlaritătii
româno-chineze, a pelticii externe de pace si cnlaborare
a hmâniei sncialiste
Noua solie de pace reprezentată de vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
Republica Populară Chineză a fost amplu reflectată, in aceste zile, de
mijloacele de informare in masă din diferite țări ale lumii. S-a eviden
țiat, și cu acest prilej, poziția principială, constructivă a României socia
liste in marile probleme ce confruntă lumea contemporană — dezarma
rea, in primul rind dezarmarea nucleară, soluționarea stărilor conflictuale pe calea negocierilor, realizarea unei noi ordini economice inter

Publicațiile. din R.P. Chineză au
inserat la loc de frunte, în paginile
lor, relatări despre desfășurarea vi
zitei oficiale de prietenie efectuate
de secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu.
„RENMlN RlBAO" („Ziarul Po
porului"). organul C.C. al P.C.
Chinez, informează despre noua
întilnire a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu cu tovarășul Hu
Yaobang, care a avut loc, vineri
seara, la reședința Diaoyutai, re
zervată înalților soli ai poporului
român pe timpul șederii la Beijing,
precum și despre dineul oferit de
secretarul general al C.C. al P.C.
Chinez în onoarea înalților soli ai
poporului nostru.
„BEIJING RIBAO" relevă, o dată
cu prezentarea vizitei, succesul de
care se bucură expoziția „Imagini
din România", deschisă în aceste
zile in Capitala R.P. Chineze,
arătînd că aceasta reunește la
loc de frunte operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, traduse în nu
meroase limbi, inclusiv în limba
chineză.
într-un amplu comentariu, inti
tulat „România joacă un rol activ
în problemele mondiale", agenția
CHINA NOUĂ, subliniind hotărîrea
poporului român de a acționa pen
tru salvgardarea păcii mondiale,
împotriva pericolului de război,
evidențiază faptul că președintele
Nicolae Ceaușescu a afirmat în re-,
petate rînduri că problema funda
mentală a lumii 1 contemporane o
constituie asigurarea dreptului po
poarelor de a trăi în pace și li
bertate;
Pentru a asigura pacea în
Europa^’" precum1’ și în întrea
ga lume, a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, problema prin
cipală în prezent este de a se pune
capăt cursei înarmărilor și de a se
înfăptui dezarmarea, în special
dezarmarea nucleară — scrie agen
ția China Nouă. în diferite ocazii,
președintele României a făcut apel
la cele două mari puteri să ajungă
la acorduri care să ducă la înceta
rea cursei înarmărilor nucleare și
la prevenirea militarizării spațiului
cosmic și, in cele din urmă, la dis
trugerea arsenalelor nucleare exis
tente.
După ce evidențiază principiile
ce trebuie să stea, în opinia țării
noastre, la baza relațiilor dintre
state, subliniind că România se
pronunță, totodată, pentru soluțio
narea prin mijloace pașnice, pe
baza tratativelor, a tuturor stărilor
conflictuale, pentru coexistență
pașnică intre țări cu sisteme socia
le 'diferite, pentru o nouă ordine
economică internațională, mai echi
tabilă, agenția China Nouă relevă :
„în ultimii ani. România a ac
ționat cu fermitate pentru un
rol sporit al Națiunilor Unite
și al altor organisme interna
ționale în soluționarea proble
melor 'majore ale lumii. Eâ a
prezentat o serie de propuneri po
zitive și proiecte de rezoluții la
O.N.U., în ultimele două decenii.
O.N.U. a declarat anul 1985 drept
Anul Internațional al Tineretului
la propunerea României".
Promovînd o politică externă de
independență și cooperare pașnică,
România și-a dezvoltat activ re
lațiile cu țările socialiste, cu cele
în curs de dezvoltare, cu state dez
voltate, precum și cu alte țări
avînd sisteme sociale diferite, fapt
ce i-a adus un prestigiu internațio
nal tot mai mare.
Deși ca mărime și populație
România este o țară mijlocie, ea
are un rol activ pe arena interna
țională. Hu Yaobang, secretar ge
neral al C.C. al P.C, Chinez, a
afirmat că România se află întot
deauna în primele rînduri ale
luptei pentru pacea mondială și
progresul omenirii, evidențiază
China Nouă.
Sub titlul „Nicolae Ceaușescu la
Beijing — conducătorul partidului
și statului român întîmpinat cu un
' excepțional respect", ziarul iu
goslav „BORBA" a relevat despre
vizita în R.P. Chineză a secretaru
lui general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Ziarul evidenția
ză că; tovarășul Nicolae Ceaușescu
este considerat în R.P. Chinezjă un

naționale, bazată pe egalitate între națiuni, Totodată, presa internațio
nală a relevat bunele relații tradiționale, de prietenie româno-chineze,
dorința comună a Republicii Socialiste România și Republicii' Populare
Chineze, exprimată în cursul convorbirilor oficiale, de a extinde și apro
funda continuu conlucrarea multilaterală dintre cele două țări, partide și
popoare pe arena mondială, pentru a schimba cursul evenimentelor, a
bara calea războiului și a promova o politică de pace.

R.P. Chineză față de înaltul oas
pete român, agenția REUTER a
informat despre convorbirile avute
de președintele Nicolae Ceaușescu
cu secretarul general al C.C. al
P.C. Chinez și cu președintele țării-gazdă, cu alte oficialități chi
neze, arătînd că tematica acestora
s-a referit la cooperarea bilaterală
și la situația politică internaționa
lă. cele două țări avind poziții si
Cotidianul algerian „EL MOUD- milare în politica externă.
Președintele Nicolae Ceaușescu
JAHID", informînd despre convor
birile avute
de
președintele a arătat că în Europa s-au acu
Nicolae Ceaușescu cu oficialitățile mulat uriașe arsenale de arme și
efective militare și continuă să se
din R. P. Chineză, a evidențiat at
mosfera de cordialitate și prietenie amplaseze rachete nucleare. Ca
care a marcat discuțiile, precum și urmare — evidențiază agenția —
punctele de vedere identice sau si președintele României estimează
milare ale celor două țări față de că este necesar să se intensifice
principalele probleme ale vieții acțiunile tuturor statelor continen
internaționale, dorința comună de a tului, îndeosebi ale celor aparțiacționa pentru salvgardarea păcii, nînd N.A.T.O. și Tratatului de la
pentru dezarmare, în primul rînd Varșovia, pentru a determina cele
nucleară, împotriva militarizării două mari puteri nucleare să ac
ționeze concret în vederea realiză
spațiului cosmic.
rii unui acord reciproc acceptabil
Cotidianul thailandez de limbă en
în cadrul negocierilor sovieto-amegleză „THE NATION" a prezentat
ricane de Ia Geneva privind ar
aspecte ale vizitei într-un articol
mele nucleare și cosmice. Pre
intitulat „îndemn adresat marilor
ședintele Li Xiannian — continuă
puteri de a realiza un acord în Reuter
a elogiat eforturile
problema dezarmării". Articolul României —pentru
păcii in
pune în relief preocuparea pre Europa și în lume,apărarea
opoziția ei față
de cursa înarmărilor și față de po
litica de forță.
Vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae, Ceaușescu în
R.P. Chineză este înfățișată și de
agenția FRANCE PRESSE, care
pune in evidență relațiile tradițio
nale de prietenie dintre cele două
țări și punctele de vedere iden
tice sau similare ale acestora cu
tar general al C.C. al P.C. Chinez,
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru
privire la situația mondială și ' la
cu Li Xianrtian, președintele R.P.
adoptarea unor măsuri concrete pe problemele
majore,
Chineze, și întîlnirea cu tovarășul
linia dezarmării, în primul rind a în special internaționale
dezarmarea.
Deng Xiaoping, președintele Comi
dezarmării nucleare. Sînt inserate,
în
relatările
sale
despre
vizita
siei Centrale Consultative a P.C.
de asemenea, citate din toastul
oficială de prietenie întreprinsă
Chinez. Presa din R.D.G. arată că tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
în R. P. Chineză de tovarășul
în cursul convorbirilor cu condu
rostit în cursul dineului oficial ofe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
cătorii de partid și de stat ai R.P.
rit in onoarea sa de tovarășul Li tovarășa Elena Ceaușescu, agenția
Chineze a fost exprimată îngrijora
Xiannian, în care se abordează
UNITED PRESS INTERNATIO
rea cu privire la încordarea situa
problematica dezarmării.
NAL, amintind schimburile de vi
ției internaționale. în legătură cu
Cotidianul iranian „TEHERAN
zite din ultimii ani intre condu
aceasta se arată că președintele
TIMES" pune în lumină necesita cătorii de partid și de stat ai celor
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
tea, reafirmată de președintele
două țări și permanența relațiilor
sitatea încetării cursei înarmărilor,
României, ca țările membre ale
prietenești româno-chineze, evi
a începerii procesului de dezarma
N.A.T.O. și ale Tratatului de la
dențiază că atît România, cît și
re, în special în domeniul nuclear.
Varșovia să acționeze astfel incit
China militează pentru încetarea
„Neues Deutschland" arată, tot
să determine cele două mari puteri cursei înarmărilor,, ducînd o poli
odată : în cursul convorbirilor sale
ca în cadrul negocierilor sovietotică externă bazată pe respectarea
cu oficialitățile chineze, tovarășul
americane de la Geneva să se independentei și suveranității na
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat
ajungă la un acord privind armele ționale, a neamestecului in trebu
convingerea că pacea poate fi apă
nucleare și cosmice. Este relevată,
rile interne, a nerecurgerii la for
rată prin acțiunile hotărîte ale tu
de asemenea, .poziția țării noastre ță și la amenințarea cu forța.
turor popoarelor.
în ce privește respectarea, în ra
Vizita oficială de prietenie a pre
De asemenea, se menționează că,
porturile dintre state, a inde ședintelui Nicolae Ceaușescu in
în cursul vizitei, s-a exprimat do
pendenței și suveranității naționale, R. P. Chineză este reflectată și de
rința reciprocă de a dezvolta în neamestecului în' treburile interne și agenția ASSOCIATED PRESS, care
continuare relațiile bilaterale în
avantajului reciproc, nerecurgerii informează despre
convorbirile
diferite domenii, între care cel eco
la forță și la amenințarea cu forța. avute cu conducătorii de partid și
nomic și comercial.
Cotidianul iranian „KAYHAN" de stat ai țării-gazdă, evidențiind
Ziarul
polonez
„TRYBUNA
a informat, pe prima pagi relațiile prietenești dintre cele două
LUDU", informînd despre desfășu
nă, despre . vizita tovarășului țări, dintre partidele lor comu
rarea vizitei oficiale de prietenie
Nicolae Ceaușescu, împreună cu niste și dorința comună exprimată
în R.P. Chineză a tovarășului
tovarășa Elena Ceaușescu, în R. P.
de a le ridica la un nivel tot mai
Nicolae Ceaușescu, evidențiază că
Chineză, relatînd despre convorbi înalt. Agenția a relevat că pe
pe agenda convorbirilor cu condu rile purtate cu conducătorii țării- agenda convorbirilor s-au aflat pro
cătorii de partid și de stat chinezi . gazdă.
bleme internaționale de interes
s-au aflat relațiile bilaterale și pro
Sub titlul „Cele mai înalte comun, punind in evidență, in
onoruri
la
Beijing
pentru
președin

blemele internaționale de interes
context, poziția exprimată de pre
tele’’ României", ziarul spaniol ședintele Nicolae Ceaușescu în
comun.
„ABC" a publicat o amplă relatare problemele dezarmării, cu precăde
Despre vizita în R.P; Chineză a
tovarășului Nicolae Ceaușescu au
a vizitei în R. P. Chineză a tovară
re ale dezarmării nucleare, și arăinformat, de asemenea, ziarele
șului Nicolae Ceaușescu. După ce tind că șeful statului român con
„RZECZPOSPOLITA" și „ZYCIE
relevă faptul că „președintele sideră că este necesar să se depună
WARSZAWY", precum și POSTU
României, Nicolae Ceaușescu, care, toate eforturile în cadrul tratati
împreună cu Elena Ceaușescu, velor sovieto-americane de la Ge
RILE DE RADIO și TELEVIZIU
prim viceprim-ministru, efectuează neva pentru a. se ajunge la un
NE POLONEZE.
Ziarul sovietic „PRAVDA" ți
o vizită oficială de prietenie în acord in domeniul armelor nu
China, a fost primit cu cele mai cleare și spațiale.
agenția T.A.S.S. au informat despre
înalte onoruri", articolul relatează
vizita oficială de prietenie efectua
POSTURILE DE RADIO și TE
că, la dineul oferit de președintele LEVIZIUNE PAKISTANEZE au
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Li
Xiannian,
președintele
Româ
secretar general al Partidului Co
transmis informații în limbile urdu,
munist Român, președintele Repu niei „s-a pronunțat din nou pen arabă și engleză despre vizita
blicii Socialiste România, în R. P- tru destindere și cooperare, în fa întreprinsă
de
tovarășul
Chineză, la invitația tovarășilor voarea asigurării păcii' în lume".
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
Ziarul american „THE CHRIS tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P.
Hu Yaobang, secretar general al
Comitetului Central al Partidului TIAN SCIENCE MONITOR" își Chineză, televiziunea prezentînd
însoțește
relatarea cu privire la imagini de la sosirea înalților
Comunist Chinez, și a tovarășului
Li Xiannian, președintele Republi vizita întreprinsă în R.P. Chineză oaspeți români la Beijing și înfățicii Populare Chineze, ca și despre de conducătorul partidului și sta șind călduroasa primire ce le-a fost
întîlnirile avute, cu acest prilej, cu tului român de o fotografie a pre rezervată din partea . oficialităților
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Zia chineze și a populației capitalei.
conducătorii chinezi./
rul apreciază că această vizită
Informații despre desfășurarea
Vizita . în Republica Populară
Chineză a înalților soli al poporului prilejuiește conferirea unul nou vizitei în R. -P. Chineză a pre
impuls
relațiilor
strînse
dintre
ședintelui
Nicolae Ceaușescu, des
român a fost reflectată, de aseme
nea, de mijloacele de informare cele două țări în diferite domenii. pre agenda convorbirilor dintre
din R.P. Ungară. Ziarele și postu
Se evidențiază, de asemenea, conducătorii de partid și de stat
rile de radio au informat despre agenda convorbirilor oficiale de ai celor două țări și despre bu
desfășurarea convorbirilor oficiale la
Beijing ale
președintelui nele relații româno-chineze au
româno-chineze, relevîndu-se simi
Nicolae Ceaușescu pe planul po transmis, de asemenea, agenția
litudinea sau apropierea punctelor liticii externe — problemele secu cubaneză PRENSA LATINA, Fe
derația agențiilor naționale arabe
de vedere ale celor două părți în rității europene și dezarmarea.
Evidențiind primirea deosebită, F.Ă.N.A.,. agenția JANA din Jamalegătură cu' problemele majore ale
(Agerpres)
vieții internaționale. Cotidianul prietenia și stima manifestate în hiria Libiana.

respectat, apropiat și vechi prieten
al poporului chinez. „Borba" relevă
aprecierile de care se bucură to
varășul Nicolae Ceaușescu, sub a
cărui conducere România se pro
nunță activ pentru independență și
suveranitate, apărînd principiile
egalității și neamestecului în ra
porturile dintre state. România —
scrie ziarul iugoslav — susține
aceleași principii ale independen
ței și suveranității, egalității în
drepturi si neamestecului si în re
lațiile dintre partidele comuniste
și muncitorești.
Se exprimă, totodată, aprecierea
că, după această vizită, relațiile de
ansamblu dintre România și R.P.
Chineză vor fi amplificate.
Vizita oficială de prietenie în
R.P. Chineză a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, este re
flectată, de asemenea, de ziarul
„POLITIKA"
și
de
agenția
TANIUG.
Cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND" și alte ziare centrale
din R. D. Germană au relatat des
pre vizita oficială de prietenie în
treprinsă în R.P. Chineză de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și convor
birile avute cu Hu Yaobang, secre

„NEPSZABADSAG" a publicat o
relatare despre întrevederea tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu Deng
Xiaoping, președintele Comisiei
Centrale Consultative a P.C. Chi
nez. TELEVIZIUNEA DIN BUDA
PESTA a prezentat imagini de la
ceremonia primirii oficiale la
Beijing a distinșilor oaspeți români
de către președintele R. P. Chi-

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII

IN PRESA DE PESTE HOTARE

Deschiderea Conferinței Naționale a P.C. Francez
PARIS 12 (Agerpres). — La Nanterre, în apropiere de Paris, s-au
deschis sîmbâtă lucrările Conferinței
Naționale a Partidului Comunist
Francez, în . cadrul căreia vor fi
dezbătute, timp de două zile, pro
bleme privind pregătirea alegerilor
legislative ce vor avea loc în luna
martie 1986.
Cei circa 1 000 de delegați din toa
te departamentele Franței dezbat

propunerile partidului comunist în
vederea depășirii situației de criză
prin care trece în prezent Franța,
Aceste propuneri vizează căile dez
voltării economice viitoare a Fran
ței, lupta împotriva inflației, apă
rarea cuceririlor sociale ale oame
nilor muncii, întărirea democrației,
asigurarea păcii generale și a dezar
mării — scrie ziarul „L’Humanitâ",
citat de agenția T.A.S.S.

Lucrările Congresului P. S. Francez
PARIS 12 (Agerpres). — La Tou
louse au continuat sîmbătă lucrările
Congresului
Partidului
Socialist
Francez, de guvernămînt.
Lionel Jospin, prim-secretar al
partidului, a arătat că principalele
obiective ale P.S.F. pentru alegerile
legislative din martie 1986 sînt :
apărarea acțiunii socialiștilor de la
venirea lor la putere, in mai 1981,
continuarea actualei politici a guver
nului ; respingerea unei alianțe cu
dreapta in cazul unei înfringeti în

viitoarele alegeri; menținerea dispo
nibilității de conlucrare cu _ P.C.
Franqez „dacă acesta își schimbă po
ziția" față de P.S.F.
Fostul ministru al agriculturii,
Michel • Rocard, care și-a anunțat
deja hotărîrea de a candida la ale
gerile prezidențiale din 1988, s-a re
ferit pe larg la rolul Franței în
Europa și la cel al Europei în lume,
reafirmîndu-și, totodată, dorința de
a realiza „unitatea partidului".

Conferința P. C. din Danemarca
COPENHAGA 12 (Agerpres). —
în orașul danez Odense au început,
sîmbătă, lucrările conferinței P.C.
din Danemarca. Sînt analizate unele
probleme din activitatea politică
internă, elaborarea platformei parti
dului în vederea alegerilor comunale
din noiembrie și obiectivele luptei
comuniștilor danezi pentru menține-.

PORTUGALIA -.

rea păcii și destinderii, crearea unei
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei, împotriva pericolului izbuc
nirii unei catastrofe nucleare. Ra
portul la conferință a fost pre
zentat de președintele partidului,
Joergen Jensen, informează agenția
T.A.S.S.

Rezoluție a partidului comunist

cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare
LISABONA 12 (Agerpres), — La
Lisabona a avut loc plenara C.C. al
P.C. Portughez, care a analizat re
zultatele recentelor alegeri parla
mentare, a elaborat strategia parti
dului pentru perioada următoare.
Rezoluția adoptată la încheierea ple
narei subliniază că, iii general, re
zultatele alegerilor de la 6 octombrie
sint favorabile întăririi sistemului
democratic din Portugalia. Rezulta
tele scrutinului și noua componență

a parlamentului confirmă părerea
comuniștilor cu privire la necesita
tea formării unui guvern democratic
de salvare națională. Noul raport de
forțe pe plan politic, menționează
în încheiere rezoluția citată de agenția , T.A.S.S., permite prezenta
rea unei candidaturi’ comune a tu
turor forțelor democratice și pa
triotice in vederea alegerilor prezi
dențiale, programate să se desfășoa
re in luna ianuarie 1986.

„Este necesară o acțiune hotărltă pentru eradicarea
apartheidului"
declară secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— La Națiunile Unite s-a desfășu
rat o reuniune specială a Comitetu
lui O.N.U. împotriva apartheidului
cu prilejul Zilei internaționale de
solidaritate cu deținuții politici din
Republica Sud-Africană. Luind cuvintul, secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a declarat,
între altele, că în prezent se impu
ne, mai mult ca oricînd, „o acțiune
hotărîtoare și semnificativă" pentru
eradicarea apartheidului.

ADDIS ABEBA. — în cuvîntul
rostit, in cadrul Conferinței interna
ționale de solidaritate cu populația
de culoare din R.S.A. — ale -cărei
lucrări se desfășoară la Addis Abeba
— Oliver Tambo, liderul Congresu
lui Național African (A.N.C.), orga
nizație de luptă împotriva aparthei
dului, interzisă de regimul minoritar
de la Pretoria, a arătat că „poporul
sud-african este hotărît să distrugă
sistemul de apartheid și să edifice
o Africă de Sud unitară, democra
tică și nerasială".
Nil- ne facem iluzii că aceasta este
o misiune ușoară. Sîntem conștienți
de necesitatea unor sacrificii maxi
me din partea tuturor celor deciși
să lupte pentru crearea unei noi
Africi de Sud. Dar, de asemenea, nu
avem nici o îndoială, că, pînă la
urmă, cauza noastră va triumfa, a
menționat liderul A.N.C.

MAPUTO. — La Maputo au avut
loc convorbiri între reprezentanții
guvernului Mozambicului și o dele
gație guvernamentală sud-africană,
condusă de ministrul de externe, Pik

ITALIA

Inculparea comandoului
care a deturnat nava
„Achille Lauro“
ROMA 12 (Agerpres). — Cei patru
membri ai comandoului care a de
turnat pachebotul italian „Achille
Lauro" au fost inculpați oficial, au
afirmat surse judiciare italiene. Na
ționalitatea lor nu a fost precizată.
Ei au fost transferați sîmbătă dimi
neața intr-o. închisoare din Siracusa.
Pe de altă parte, avionul egiptean,
care a fost interceptat de avioane
militare americane, a aterizat sîm
bătă pe aeroportul Ciampino, din
Roma, venind de la baza militară
aeriană Sigonella, din Sicilia, cu toți
pasagerii aflați la bordul său la de
colarea din Egipt, mai puțin cei pa
tru membri ai comandoului care au
deturnat nava „Achille Lauro". între
pasageri se află și reprezentanții
O.E.P. care au negociat, alături de
autoritățile egiptene, eliberarea pa
chebotului italian, precizează agen
țiile internaționale de presă.

Botha — informează agenția Reuter,
citind agenția mozambicană de pre
să A:I.M. Au fost examinate proble
me ce privesc aplicarea acordurilor
de la Nkomati, încheiate între Mozambic și, R.S.A., ale căror prevederi
au fost încălcate de guvernul de la
Pretoria — menționează sursa citată.

NAȚIUNILE UNITE

Dezarmarea si dezvoltarea
-probleme cardinale
ale lumii contemporane
încheierea dezbaterilor
de politică generală
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a în
cheiat simbătă dezbaterile de poli
tică generală în plen — una dintre
etapele importante ale actualei sesi
uni. Timp de trei săptămîni, la tri
buna Adunării Generale au urcat
cvasitotalitateâ șefilor de delegații ai
celor 159 state membre ale O.N.U.,
care au prezentat pozițiile de princi
piu ale guvernelor lor în legătură cu
starea actuală a relațiilor internațio
nale, precum și propuneri cu privire
la căile și modalitățile de soluțio
nare a multiplelor și complexelor
probleme acumulate pe arena mon
dială.
Dezbaterile au evidențiat dorința
fermă de a se face totul pentru în
lăturarea pericolului războiului nu
clear, pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri de dezar
mare, pentru stingerea focarelor de
încordare și conflict, pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea noii
ordini economice internaționale.
Aceste idei au revenit in mod stă
ruitor in cursul luărilor de cuvint,
relevîndti-se importanța pe care
statele o acordă problemelor păcii,
dezarmării și dezvoltării — proble
me cardinale ale lumii contempo
rane.
După încheierea dezbaterilor de
politică generală, luni, Adunarea
Generală va incepe seria de acțiuni
pentru marcarea a 40 de ani de la
înființarea organizației mondiale.
Reprezentanții statelor membre ur
mează să rostească declarații spe
ciale consacrate acestui eveniment,

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Uniunea Sovietică a prezen
tat spre examinare Comitetului nu
mărul unu al Adunării Generale a
O.N.U., Însărcinat cu probleme poli
tice și de securitate, inclusiv de
zarmarea, un proiect de rezoluție
privind colaborarea internațională in
folosirea în scopuri pașnice a spa
țiului cosmic, în condițiile nemilitarizării lui, transmite agenția T.A.S.S.
Documentul propune convocarea,
pînă în 1987, a unei conferințe in
ternaționale la. care să participe sta
tele cu un mare potențial cosmic și
alte țări interesate, pentru exami
narea integrală a problemei colabo
rării internaționale în cercetarea și
folosirea în scopuri pașnice a spa
țiului cosmic.

Convorbiri cttino-sovietice întrevedere chino-japoneza
BEIJING 12 (Agerpres). — Li
Xiannian, președintele R. P. Chine
ze, a primit sîmbătă delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., în frunte
cu Lev Tolkunov, președintele So
vietului Uniunii, care întreprinde o
vizită în R. P. Chineză, relatează
agențiile China Nouă și T.A.S.S.
în cadrul convorbirii au fost
abordate probleme ale dezvoltării în
continuare a relațiilor bilaterale,
precum și o serie de probleme in
ternaționale de interes comun.
Părțile au subliniat rolul impor
tant al lărgirii legăturilor parlamen
tare pentru adîncirea înțelegerii re
ciproce și îmbunătățirea relațiilor
dintre cele două țări.

belgia ■

BEIJING 12 (Agerpres). — Deng
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez, l-a
primit pe Shintaro Abe, ’ ministrul
afacerilor externe al Japoniei, aflat
în vizită la Beijing. în cadrul între
vederii, Deng Xiaoping și-a expri
mat satisfacția față de dezvoltarea
relațiilor chino-japoneze după nor
malizarea acestora și semnarea Tra
tatului de pace și prietenie. • b
;
La rîndul său, Shintaro Abe a ex
primat dorința puternică a poporului
japonez pentru prietenia cu China Și
a menționat că Japonia va acționa
în direcția dezvoltării relațiilor bi
laterale.
Ministrul japonez de externe a
fost, de asemenea, primit de Zhao
Ziyang, premierul Consiliului de
Stat al R.P. Chineze.

Amplasarea rachetelor - principala problemă
a scrutinului parlamentar

Șapte milioane de alegători bel
gieni sint chemați azi, duminică, 13
octombrie la urne pentru a desem
na noul parlament. Potrivit co
mentariilor presei, corpul electoral
se află in fața următoarei dileme :
să reînnoiască mandatul coaliției
de centru-dreapta formată din social-creștini și liberali sau să adu
că la putere pe socialiști, care se
află în opoziție de patru ani ?
In afară de temele obișnuite
economice și sociale ale confrun
tării politice, intre care problema
șomajului, afectind peste 12 la sută
din populația activă, și problema
reformei constituției ocupă un loc
important, amplasarea eurorachetelor pe teritoriul b'elgian a consti
tuit una din temele principale ale
campaniei electorale. Hotărîrea de
a instala la baza de la Florennes,
situată la 64 km sud de Bruxelles,
48 rachete de croazieră pînă. la
sfirșitul anului 1987 a provocat,
după cum se știe, dezbateri furtu
noase in parlament in luna mar
tie și mari demonstrații de pro
test în întreaga țară. Divergențe pe
această temă au apărut chiar in
sinul propriei coaliții a primului
ministru Wilfried Martens.
In ceea ce-i privește pe socia
liști, după cum relatează France
Presse, intre opiniile lor sint doar

diferențe de nuanță : „socialiștii
flamanzi cer retragerea imediată a
euroracheielor, in timp ce aliații
lor francofoni cer demontarea pro
gresiva și negociată a rachetelor".
Socialiștii au declarat că in cazul
in care vor reuși să formeze gu
vernul după alegeri, rachetele
„Cruise" vor fi expediate înapoi in
Statele Unite. „Ceea ce a făcut un
■guvern poate întotdeauna să fie
desfăcut de altul", a declarat lide
rul socialist
Louis
Tobback.
„Aceste rachete trebuie să dispară
din țară" — a spus el. Și partidul
ecologiștilor, care reprezintă un
important curent al opiniei publice,
și-a manifestat împotrivirea hotărită față de eurorachete.
Intr-o declarație a Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Belgia, adoptată în per
spectiva alegerilor parlamentare,
belgienii sint chemați să se pro
nunțe pentru retragerea rachetelor
nucleare de pe teritoriul țării, ca o
contribuție la procesul de dezarr
mare șl de întărire a încrederii și
securității in Europa și în lume.
Primele rezultate ale alegerilor
vor începe să fie cunoscute în
cursul nopții de duminică spre
luni.
,

N. PLOPEANU

------------------------- q
GUVERNUL GREC CONSIDERA INOPORTUNE PLANURILE N.A.T.O. de

modernizare a armelor nucleare amplasate la bazele militare din nordul
țării, Attica și Creta, a anunțat un purtător de cuvint guvernamental. Referindu-se, în cadrul unei conferințe de presă la retragerea rachetelor
N.A.T.O. cu rază scurtă de acțiune staționate în nordul țării, premierul An
dreas Papandreu a declarat că „Grecia nu dorește modernizarea sau re
înnoirea armamentului nuclear de pe teritoriul său și își menține cu fer
mitate poziția privind transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme ou
cleare".

SESIUNEA ADUNĂRII DE STAT
A R. P. UNGARE și-a încheiat lu
crările la Budapesta. în ultima șe
dință plenară, forul suprem le
gislativ a adoptat, pe lîngă progra
mul guvernamental de dezvoltare
economică și socială, și proiectul
de lege cu privire la îndeplinirea
bugetului de stat pe anul 1984.

ACORDURI. La Atena a fost
semnat acordul de colaborare din-

tre R. D. Germană și Republica
Elenă în domeniile economic, in
dustrial și tehnic, pentru o perioa
dă de zece ani. De asemenea, au
mai fost semnate un document de
lucru privind colaborarea culturală
și științifică dintre cele două țări
pe perioada 1986—1988 și un acord
privind livrarea de material rulant
de către R.D.G. Greciei, relevă
A.D.N.
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/AGEruȚJILE de presa
pe scurt
PRIMUL MINISTRU AL NOII
ZEELANDE, David Lange, a decla
rat că guvernul său va supune dez
baterii opiniei publice neo-zeelandeze Jiniile politicii naționale în
domeniul apărării, ca urmare a de
teriorării relațiilor pe plan militar
cu Statele Unite. Relațiile dintre
S.U.A. și Noua Zeelandă au cunos
cut o acută încordare, începînd din

luna martie, cînd, sub presiunea
opiniei publice, Wellingtonul a in
terzis accesul in porturile țării a
navelor militare americane, în
lipsa unor asigurări în sensul că
acestea nu au la bord arme nu
cleare.

TRUPELE GUVERNAMENTALE
UGANDEZE au început să înain

teze in direcția pozițiilor mișcării
de opoziție, Armata Națională de
Rezistență, reușind să pună stăpinire, in zona Kayabwe, pe un
pod important ce se afla sub con
trolul A.N.R. Marșul trupelor gu
vernamentale are drept obiectiv
recucerirea localității Masaka, a
treia ca mărime din țară, ocupată
de mai multă vreme de A.N.R.

„CLUBUL DE LA ROMA", orga
nizație ce reunește oameni de ști
ință și experți in economie din mai
multe țări ale lumii, s-a reunit la
Salzburg sub deviza „Situația lumii
— indicator pentru secolul XXI".
Cuvîntarea de deschidere a fost
rostită de președintele Austriei,
Rudolf Kirchschlaeger, care a lan
sat un apel. la înțelegere și pace
între popoare. Fostul secretar gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a
subliniat importanța negocierilor de
control al armamentelor și a opinat
că o reducere a arsenalului nu
clear aflat în posesia marilor pu
teri ar duce la diminuarea perico
lului de război.

COMBATANȚII
FRONTULUI
FARABUNDO
MARTI
PEN
TRU ELIBERARE NAȚIONALA
(F.M.L.N.) au lansat un atac asu-

pra unui important centru de in------1
strucție a trupelor salvadoriene, si.
t.uat în vecinătatea localității Pasaquina, din departamentul La
|
Union, foarte aproape de două
instalații strategice navale aparțiI
nind armatei. Operațiunea insurgenților s-a soldat cu 200 de pier
deri — morți și răniți — în rîndul
.
efectivelor încartiruite în centrul
de instrucție.
•

I

ACCIDENT. în apropierea locali
tății Magdeburg din R. D. Germană
a avut loc, în noaptea de vineri
spre sîmbătă, un grav accident de
cale ferată, soldat cu 13 morți și
peste 40 de răniți, dintre care unii
grav. Accidentul a fost provocat
de ciocnirea frontală a unui tren
de persoane cu o locomotivă ce ve
nea din sens opus.
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