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Președintele Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 

va face n vizită oficială de prietenie in Republica
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, va efectua. în 
luna aprilie a.c„ o vizită oficială de

Populară Mozambic
prietenie în Republica Populară Mo
zambic. la invitația tovarășului Sa
mora Moises Machel. președintele' 
FRELIMO. președintele Republicii 
Populare Mozambic.

Această vizită se înscrie în cadrul

întăririi relațiilor de prietenie, soli
daritate și cooperare existente între 
cele două partide, popoare si guver
ne. făurite in timpul luptei armate 
de eliberare națională a poporului 
mozambican.

Sub semnul prieteniei și solidarității, al voinței de întărire a relațiilor de cooperare

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
- INTRO NOUA MISIUNE DE PACE SI COLADORARE PE PĂMINTUL AFRICII
DUMINICĂ DIMINEAȚA IERI A ÎNCEPUT O NOUĂ ETAPĂ A VIZITEI

Plecarea din București
Mii de oameni ai muncii au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu vibrante urări de „Drum bun!“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a părăsit, du
minică dimineața, Capitala, pentru a 
întreprinde vizite oficiale de priete
nie in unele țări din Africa. Prima vi
zită va avea loc în Jamahiria Arabă 
Libiana Populară Socialistă, la invita
ția colonelului Moammer El Geddafi, 
conducătorul marii revoluții de la 1 
septembrie 1969.

Șeful statului român este însoțit de 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși la plecare de tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas. Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
■te Răutu, Iosif Uglar, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Ludovic Fazekas, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patili- 
neț, Ion Ursu, Richard Winter. Dumi
tru Popa, Ilie Rădulescu, Marin Va
sile. Tovarășii din conducerea de

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
primiți cu entuziasm in Gabon

Vizita in Libia s-a încheiat 
cu rezultate rodnice, descbizînd ample 
perspective colaborării multilaterale
Sosirea la Benghazi: calde manifestări de înaltă considerație
Duminică. 8 aprilie 1979. Este pri

ma zi a noii solii de pace, prietenie 
și colaborare pe care președintele 
României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o poartă pe pămintul 
Africii. Urmind numeroaselor întil- 
niri și convorbiri cu șefi de stat și 
guvern din țările africane, desfășu
rate fie la București, fie pe pămintul 
ospitalier al Africii, noua misiune de 
pace, prietenie si colaborare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu va repre
zenta. fără îndoială. un eveniment 
politic de largă rezonanță în viața in
ternațională.

Orașul Benghazi — cea de-a doua 
capitală și primul centru industrial 
al Libiei — este pregătit să-1 întim- 
pine sărbătorește pe șeful statului 
român, care sosește aici. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. intr-o 
vizită oficială de prietenie in Jama
hiria Arabă Libiană Populară Socia
listă. la invitația colonelului Moam
mer El Geddafi. conducătorul marii 
revolutii.de la 1 septembrie 1969.

Vizita șefului statului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — a cărui 
prodigioasă activitate internațională, 
pusă in sluiba marilor idealuri ale 
independentei, libertății, păcii și în
țelegerii intre popoare, ale edificării 
unei noi ordini economice internațio
nale. ale democratizării relațiilor in
ternaționale. este cunoscută și apre
ciată de poporul acestei țări prietene 
— a fost așteptată cu profund interes 
de omnia publică libiană. Interes le-
(Continuare în pag. a IX-a)
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@ Continuarea convorbirilor oficiale • Semnarea Comunicatului comun 
• Solemnitatea plecării din Libia

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. au sosit luni. 
9 aprilie, într-o vizită oficială de 
prietenie, în Republica Gaboneză. 
răspunzînd invitației președintelui 
Omar Bongo și a doamnei Josephine 
Bongo.

Este a doua etapă a noii solii de 
prietenie, colaborare si solidaritate 
pe care șeful statului român o poartă 
în aceste zile pe pămintul Africii 
și care a debutat șub cele mai bune 
auspicii.

încă din primele momente ale pre
zentei lor pe meleagurile gaboneze. 
înaltii soli ai României au fost 
întîmpinati cu sentimentele celei mai 
calde prietenii — elocvente expresii 
ale stimei și considerației fată de 
realizările României, fată de politica 
ei externă, ale înaltei prețuiri fată 
de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. strălucit om

politic de anvergură internațională*, 
bine cunoscut și pe continentul african 
ca promotor neobosit al ideilor de 
pace, prietenie și colaborare interna
țională.

La ora 16, ora locală, după un 
zbor neîntrerupt de citeva ore, 
aeronava prezidențială, escortată de 
la granițele gaboneze de o escadrilă 
de cinci avioane ale forțelor aeriene 
ale țării, aterizează pe aeroportul 
internațional „Leon M’Ba“ din Li
breville. Din perspectiva aeriană, 
aeroportul se înfățișează ca două 
uriașe careuri umane, avînd în cen
tru clădirea aerogării : de o parte, 
șirurile cuprinzind personalitățile 
sosite în întimpinare și garda de 
onoare ; de cealaltă parte a clădirii, 
un uriaș careu de ansambluri folclo
rice gaboneze.

Aerogara este împodobită sărbăto
rește cu tricolorul românesc și cu 
drapelul Republicii Gaboneze inca-

drînd portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bongo.

Pe numeroase și mari panouri, ce 
decorează clădirea aerogării, stau 
înscrise cuvinte de bun sosit adre
sate înaltilor oaspeți români : „Bun 
venit iluștrilor oaspeți, președinte
lui Nicolae Ceaușescu și doamnei 
Elena Ceaușescu", „Poporul gabonez 
salută poporul frate român", „Trăias
că președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Omar Bongo !“

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebită cordialitate de președintele 
Omar Bongo și soția sa, Josephine 
Bongo. Cei doi președinți își string 
cu căldură mîinile, se îmbrățișează. 
La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo își string miinile cu multă 
prietenie, se imbrățișează.
(Continuare în pag. a V-a)
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VIZI TA PREȘEDINTELUI NIICOL ÂE C: EAUIȘEȘCU
JAMAHIRIAARABĂ LIBIANĂ POPULARĂ SOCIALISTĂ
CALDE MANIFESTĂRI 

LA SOSIREA ÎN BENGHAZI
începerea convorbirilor oficiale

(Urmare dîn pag. I)
gitim și firesc, ale cărui temeiuri le 
constituie anvergura raporturilor 
dintre cele două țări, ce se dezvoltă 
cu succes, in spiritul orientărilor sta
bilite la nivel înalt cu prilejul intil- 
nirilor si convorbirilor din 1974 
dintre președintele Nicolae 
Ceausescu și șeful statului libian, 
Moammer El Geddafi. care au des
chis rodnice orizonturi colaborării pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific. cultural între țările noastre, 
precum și conlucrării lor pe arena 
internațională.

O serie de obiective economice și 
social-culturale au fost ridicate in 
tara prietenă prin conlucrarea dintre 
specialiștii si muncitorii români și 
libieni. schimburile comerciale au 
cunoscut in ultimii ani un curs as
cendent. s-a intensificat colaborarea 
pe plan bilateral, in diferite alte do
menii de activitate.

Ora 12.20. Aeronava prezidențială, 
la bordul căreia călătoresc tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. aterizează pe aeroportul 
Benina al orașului Benghazi.

In cinstea vizitei înaltilor oaspeți 
români, poarta aeriană a capitalei de 
est a Libiei este împodobită cu dra
pelele de stat ale celor două țări, cu 
portrete ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. cu mari pancarte purtind 
inscripții și urări de bun venit.

La scara avionului, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu stat întîmpinati cor
dial de colonelul Moammer El 
Geddafi. conducătorul marii revoluții 
de la 1 septembrie 1969. și soția sa, 
Safia Farkash.

Șeful statului român și conducăto
rul Libiei îsi string mîinile îndelung, 
cu multă căldură și prietenie.

Un grup de fetite și băieți libieni, 
ta costumele traditionale ale acestor 
locuri, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori.

Președintele României prezintă apoi 
colonelului Moammer El Geddafi pe 
tovarășii Virgil Cazacu Virgil Trofin, 
Ștefan Andrei.

Colonelul Moammer El Geddafi 
invită pe președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. să ia loc 
pe podiumul de onoare.

Stat intonate imnurile de stat ale

Declarațiile președintelui Nicolae Ceaușescu 

făcute presei și radioteleviziunii libiene 

la sosirea pe aeroportul din Benghazi
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, salutăm prezența dum
neavoastră aici, in Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socia
listă, precum și bunele relații 
dintre popoarele noastre. Ne-ați 
putea vorbi despre unele aspecte 
ale acestor relații ?

RĂSPUNS : Aș dori să folosesc a- 
cest prilej pentru a adresa un salut 
călduros poporului prieten libian. 
Sint deosebit de bucuros că mă aflu 
din nou în Libia și că mă pot întilni 
cu prietenul meu, Moammer El Ge
ddafi.

Intr-adevăr, relațiile dintre Româ
nia și Libia sint deosebit de bune și 
sper că in cursul convorbirilor de 
astăzi — deși vizita este scurtă — 
vom ajunge la concluzii comune cu 
privire la dezvoltarea colaborării din
tre popoarele noastre, la întărirea so
lidarității în lupta împotriva politicii 
imperialiste și colonialiste, pentru 

Republicii Socialiste România și 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Cei doi conducători trec ta revistă 
garda de onoare.

în semn de salut sînt trase 21 salve 
de artilerie.

în intîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit Abd Al- 
Magid Al-Aqud, Muhamad Aii Al- 
Jadi, Abu Bakr Al-Serif, Muhamad 
Ahmad Al-Serif, Basir Jauda, 
membri ai Comitetului Popular Ge
neral, care sînt prezentați, apoi, în 
continuarea ceremoniei, solilor po
porului român.

La ceremonia sosirii sînt de față 
ambasadorul român la Tripoli, An
drei Păcuraru, și ambasadorul libian 
la București, Aziz Omar Shennib.

Numeroși libieni, precum și munci
tori și specialiști români care lucrea
ză în Libia, în cadrul acordurilor de 
cooperare dintre cele două țări, îm
preună cu membrii unei formații fol
clorice românești, imbrăcați in tra
diționalele noastre costume națio
nale, fac o caldă manifestare de sim
patie conducătorilor celor două țări 
pe care îi aclamă îndelung, scandîn- 
du-le numele — „Ceaușescu — Ge
ddafi". Deasupra mulțimii sînt ridi
cate pancarte pe care stat înscrise, 
în limbile română și arabă, 
„Ceaușescu — Geddafi", „Trăiască 
prietenia dintre poporul libian și 
poporul român !“

O scenă emoționantă : doi dintre 
copiii specialiștilor români care lu
crează în Libia se apropie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și de tova
rășa Elena Ceaușescu, le înmînează 
buchete de flori, le adresează din ini
mă un călduros „Bun venit !“.

în aplauzele mulțimii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, colonelul Moammer El 
Geddafi și Safia Farkash se îndreap
tă spre salonul de onoare al aero
portului, decorat cu numeroase por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Răspunzînd rugăminților reprezen
tanților presei și radloteleviziunii li
biene, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat profunda satisfacție 
pentru această vizită, pentru prile
jul de a se întîtai și a avea convor
biri cu colonelul Moammer El Ge
ddafi, consacrate dezvoltării rapor
turilor româno-libiene pe multiple 
planuri. Cei doi conducători de stat 

relații de egalitate între state, bazate 
pe respectul independenței și suve
ranității, pe neamestec în treburile 
interne.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este cunoscut pentru noi 
caracterul deosebit de progresist 
al politicii statului dumneavoas
tră in ansamblul relațiilor in
ternaționale. Care este părerea 
dumneavoastră cu privire la 
acordul de la Camp David și 
continuarea ocupării de către 
Israel a teritoriilor arabe ?

RĂSPUNS : Noi considerăm că 
actualmente este necesar să se facă 
totul pentru a se ajunge la o pace 
globală in Orientul Mijlociu, bazată 
pe retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate în 1967, pe soluționarea pro
blemei palestiniene, inclusiv prin 
constituirea unui stat palestinian in
dependent. (Aplauze).

ÎNTREBARE: Domnule pre

s-au întreținut apoi, îndelung, în sa
lonul aeroportului, într-o atmosferă 
de caldă prietenie și cordialitate, ex- 
primîndu-și convingerea că noua 
întîlnire româno-libiană la nivel înalt 
va deschide noi și largi perspective 
dezvoltării in continuare a raporturi
lor de prietenească conlucrare dintre 
Republica Socialistă România și Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă.

Coloana de mașini, escortată de 
motocicliști, se îndreaptă apoi spre 
orașul Benghazi. La ieșirea din aero
port, grupuri de cetățeni îi aclamă 
pe cei doi conducători de stat, scan
dează lozinci închinate prieteniei ro
mâno-libiene. Drapele ale celor două 
țări decorează autostrada lungă de 
20 de kilometri ce leagă aeroportul 
Benina de marele oraș portuar. încă 
înainte de Benghazi se văd nume
roase construcții de locuințe înălțate 
în ultimii ani din inițiativa autorită- 
țilbr libiene. Aceste edificii, ca și alte 
construcții industriale, agricole, por
tuare, social-culturale, realizate pe 
tot cuprinsul țării în perioada de 
după revoluția din 1969, ilustrează e- 
fortul creator al talentatului și har
nicului popor libian, angajat pe calea 
dezvoltării țării, a valorificării bogă
țiilor sale naționale în propriul său 
interes.

Cetățenii orașului salută cu bucurie 
șl satisfacție pe înalții oaspeți ro
mâni. Sute de portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu se află ex
puse pe numeroase clădiri aflate de-a 
lungul traseului.

însoțiți de aceste dovezi ale senti
mentelor de stimă și admirație ale 
poporului libian, cei doi conducători 
se îndreaptă spre hotelul Kasr Al- 
giazira — reședința rezervată înalți- 
lor oaspeți pe timpul șederii lor la 
Benghazi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe șefuj sta
tului român sînt invitați în sâSonul 
de onoare al hotelului, se întrețin 
cu gazdele într-o atmosferă de caldă 
prietenie, stimă și respect reciproc.

Prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Libia, cea din
ții etapă a noului itinerar african, 
de pace, prietenie șj colaborare al 
șefului statului român, a început sub 
cele mai bune auspicii, premisa unor 
rezultate rodnice spre binele și 
prosperitatea popoarelor român și li
bian, pentru progres, pace și cola
borare în întreaga lume.

ședinte, salutăm prezența dum
neavoastră in țara noastră. Pos
tul nostru de radio ar dori să 
ne spuneți citeva cuvinte in le
gătură cu rezultatele pe care le 
așteptați de la această vizită in 
țara noastră, ce acorduri vor fi 
realizate 1

RĂSPUNS : După cum am men
ționat, am sosit in Libia la invitația 
prietenului meu, El Geddafi, și dorim 
să abordăm împreună problemele co
laborării economice, tehnico-științi- 
fice, ale cooperării in producție. Deși 
timpul este scurt, sper că vom 
realiza pași importanți în această 
direcție. De asemenea, dorim să rea
lizăm un schimb de păreri cu privire 
la problemele internaționale, la ne
cesitatea conlucrării mai strînse a 
popoarelor noastre pentru realizarea 
unei politici care să asigure indepen
dența și securitatea fiecărei națiuni, 
o pace trainică în întreaga lume.

La Benghazi au avut loc. dumini
că. 8 aprilie, convorbiri oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și colonel Moammer 
El Geddafi. conducătorul marii revo
luții de la 1 septembrie 1969.

La convorbiri participă :
— din partea română : Virgil Ca

zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-miriistru al guvernului. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
Constantin Niță. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale, Marin Enache. șeful Cance
lariei C.C. al P.C.R.. Constantin 
Mitea. consilier al președintelui Re
publicii. Andrei Păcuraru. ambasado
rul României Ia Tripoli. Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Ion Popes
cu. adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei. Ana Mureșan, 
președinta Consiliului National al 
Femeilor. Constantin Boștină. secre
tar al C.C. al U.T.C.. președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor.

— din partea libiană : Abd Al- 
Magid Al-Aqud, secretar pentru re
lații. Abu Bakr As-Serif. secretar al 
Comitetului Popular General al Eco
nomiei. Omar Al-Munta Ser. secretar 
al industriei grele, Basir Jauda. se
cretar al Comitetului Popular Gene
ral al îmbunătățirilor Funciare și A- 
griculturii, Aisa Aiyad Al-Baaba, ad
junct la secretariatul pentru afacerile 
externe, Aziz Omar Shennib. amba
sadorul Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste la București. 
Salem AI-Madanini. adjunct la se
cretariatul Comitetului Popular Ge
neral al Comunicațiilor și Transpor
tului maritim. Aii Bel Hasan, adjunct 
la secretariatul Comitetului Popular 
General al Locuințelor, Muhammad 
Az-Zuiuk, adjunct la secretariatul 
Comitetului Popular General al îm
bunătățirilor Funciare și Agriculturii, 
Zahia Zakaria Al-Muqadammi. di
rectorul Direcției pentru țările euro
pene, și Muhamad At-Taher Siala,

Intilnirea tovarășei 
Elena Ceausescu 

cu doamna 
Safia Farkash

Duminică) după-amiază, tovarășa 
Elena Ceaușescu a primit, la re
ședința rezervată inaltilor oaspeți 
românj la Benghazi, vizita doamnei 
Safia Farkash, soția conducătorului 
poporului libian, Moammer El 
Geddafi.

Cu acest prilej, doamna Geddafi 
și-a exprimat deosebita bucurie de a 
o avea ca oaspete și de a purta con
vorbiri cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Au fost discutate probleme de in
teres comun, s-au făcut schimburi 
de opinii privind unele aspecte ale 
dezvoltării vieții economice, sociale 
și culturale in cele două țări, pre
cum și cu privire la amplificarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și libian.

Intilnirea a decurs tatr-o atmo
sferă de caldă prietenie, de stimă și 
respect reciproc.

directorul Direcției de cooperare teh
nică din secretariatul pentru aface
rile externe.

Colonelul Moammer El Geddafi a 
salutat cu căldură prezenta președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe pămîntul Libiei și 
și-a exprimat bucuria pentru faptul 
că această vizită oferă un nou prilej 
pentru continuarea dialogului la nivel 
înalt dintre cele două țări. Condu
cătorul libian si-a manifestat deplina 
satisfacție pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor de colaborare și cooperare 
dintre Libia și România și si-a ex
primat dorința ca bunele raporturi 
dintre cele două tari să fie aprofun
date și lărgite in continuare.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
adresînd un salut călduros colonelu
lui Moammer El Geddafi și colabora
torilor săi. a apreciat, de asemenea, 
faptul că. în special în ultimii ani. 
relațiile dintre România și Libia au 
cunoscut progrese simțitoare si și-a 

Tovorâșa Elena Ceaușescu și doamna Safia Farkash la sosire pe aeroportul din Benghazi

exprimat convingerea că în cursul 
vizitei vor fi stabilite noi înțelegeri 
pentru extinderea colaborării și coo
perării in diferite domenii de acti
vitate.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de păreri asupra 
evoluției oolaborării româno-libiene 
și a unor probleme ale actualității 
politice internaționale de interes 
comun.

A fost relevată convingerea că În
tărirea prieteniei și amplificarea co
laborării dintre România și Libia 
servesc interesele celor două po
poare. cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

Cei doi conducători au convenit ca 
membrii delegațiilor română si li
biană la convorbiri să examineze și 
să stabilească, in cadrul unor întâl
niri de lucru, modalitățile practice 
de intensificare a colaborării econo
mice. industriale și tehnico-științifice 

între Republica Socialistă România 
și Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si colonelul Moammer El 
Geddafi. conducătorul marii revoluții 
de la 1 septembrie 1969, au conti
nuat duminică, după convorbirile ta 
plen, schimbul de opinii.

Conducătorii celor două țări au 
abordat aspecte ale raporturilor ro
mâno-libiene și probleme actuale ale 
vieții Internationale. Convorbirea s-a 
desfășurat sub semnul prieteniei, sti
mei și prețuirii reciproce ce caracte
rizează relațiile statornicite între 
popoarele și țările noastre, care, cji- 
nbsc o dezvoltare continuă în folosul 
ambelor state, al cauzei păcii si în
țelegerii internaționale.

LA MONUMENTUL EROULUI NAȚIONAL LIBIAN, OMAR MUKHTAR
în cursul după-amiezii de dutai- 

nică, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a depus o coroană 
de flori la Monumentul lui Omar 
Mukhtar, simbol al luptei poporului 
libian împotriva cotropitorilor străini, 
pentru neatirnare.

Erou național al poporului libian. 
Omar Mukhtar s-a situat în fruntea 
mișcării de rezistență a populației 
din zona de est a Libiei — 
Cirenaica — luptind împotriva 
cotropitorilor străini, in perioada 
în care fascismul italian încerca 
să colonizeze țara.

La Monumentul lui Omar Mukhtar, 
președintele României a fost însoțit 
de Basir Jauda, membru al Comite
tului Popular General.

Au fost prezenți tovarășii Virgil 
Cazacu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu

tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, celelalte persoane 
oficiale române care il însoțesc pe 
șeful statului român in vizita sa in 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă.

Erau de față ambasadorul Libiei la 
București și ambasadorul României 
la Tripoli.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul.

După ceremonia depunerii coroanei 
de flori, desfășurată în acordurile 
„Imnului martirilor", s-a păstrat un 
moment de reculegere. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au scris, apoi, in „Cartea 
de onoare" a Monumentului : „Cu 
prilejul vizitei in Libia prietenă, adu
cem un cald omagiu memoriei eroului 
național Omar Mukhtar, înflăcărat 
luptător pentru libertatea și inde
pendența poporului arab libian“.

Ceremonia depunerii de coroane a 
fost urmărită de numeroși cetățeni 
din orașul Benghazi, care au făcut o 
caldă manifestare de simpatie înal- 
ților soli ai poporului român.

PLECAREA
DIN BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)
partid și de stat au vețiit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, perso
nalități ale vieții științifice și cul
turale, generali.

Au fost de față ambasadorii Re
publicii Burundi, Libere Ndabakwa- 
je, și Republicii Democratice Sudan, 
Mohamed Osman El Awad, însărci- 
nații cu afaceri ad-interim ai Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, Said S. Tarmissi, și Repu
blicii Gaboneze, Simon Ngambiga.

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni, împodobit cu 
drapelele partidului și statului, care 
încadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Numeroși oameni ai muncii bucu- 
reșteni prezenți aici au reafirmat cu 
căldură sentimentele de profundă 
dragoste și înaltă stimă pe care po
porul nostru le nutrește față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru

activitatea neobosită pusă în slujba 
înfloririi continue a patriei, creșterii 
prestigiului și rolului României so
cialiste pe arena mondială, edificării 
unei lumi mai drepte și mai bune. 
Ei au dat, totodată, o vibrantă ex
presie urării de succes deplin pe care 
întreaga națiune o adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu în vizitele ce le 
întreprind pe continentul african, ele 
înscritadu-se ca un eveniment poli
tic de deosebită importanță și sem
nificație, atit pe plan bilateral, cit 
și internațional, ca o nouă și re
marcabilă contribuție la dezvoltarea 
și întărirea relațiilor de prietenie, 
solidaritate șl colaborare ale Româ
niei cu țările vizitate, cu toate po
poarele africane, la cauza libertății, 
păcii și progresului tuturor națiuni
lor.

Un grup de pionieri a oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La ora 9,30, aeronava prezidențiali 
a decolat.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
JAMAHIRIA ARABĂ LIBIANĂ POPULARĂ SOCIALISTĂ

Dineu oficial oferit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Conducătorul marii revoluții de la 
1 septembrie 1969, colonel Moammer 
El Geddafi, și soția sa, Safia Far
kash, au oferit, duminică, un dineu 
oficial în onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Toastul colonelului 
Moammer El Geddafi

Permiteți-mi să salut prezența în 
mijlocul nostru a președintelui 
licolae Ceaușescu. a doamnei 
lena Ceaușescu, a celorlalți mem- 

ori ai delegației române, membri ai 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, și să exprim, cu acest 
prilej, satisfacția și bucuria noastră 
de a primi această vizită. Ne expri
măm, totodată, satisfacția pentru ni
velul raporturilor bilaterale dintre 
cele două țări, relații care au cunos
cut o puternică dezvoltare, îndeosebi 
după vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în țara 
noastră în anul 1974.

Deși vizita actuală este destul de 
scurtă, apreciez că ea reprezintă un 
moment deosebit de important și un 
impuls foarte puternic pentru dezvol
tarea pe mai departe a raporturilor 
noastre. Noi întrevedem rezultate 
fructuoase la încheierea acestei vi
zite. Vă asigurăm, în ceea ce ne pri
vește, că sîntem gata să facem totul 
pentru consolidarea prieteniei cu 
România. De fapt, înțelegerile dintre 
noi, dintre cele două țări au con
solidat și au facilitat dezvoltarea ra
porturilor noastre economice. Tot
odată, România și Libia se întîlnesc 
pe același plan și acționează în li
mita posibilităților lor pentru so
luționarea problemelor internațio
nale. Sint foarte multe probleme in
ternaționale asupra cărora părerile 
noastre sint similare. De exemplu, 
noi am fost de acord asupra necesi
tății păcii în Asia de sud-est. De a- 
semenea, sîntem de acord că trebuie 
exclusă forța ca mijloc de soluționare 
a problemelor litigioase. Sîntem de 
acord, in acest context, ca și în Asia 
de sud-est problemele să fie solu
ționate pe cale pașnică.

Sîntem de acord, in același cadru, 
ca în zona Orientului Mijlociu să fie 
instaurată o pace dreaptă, deși, in 
aceste condiții, ne exprimăm regre
tul că anumite părți au ajuns la un 
acord de recunoaștere, în situația în 
care poporul palestinian nu și-a gă
sit recunoașterea sa. împreună sin- 
tem de acord asupra necesității și

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE 
dintre președintele Nicolae Ceausescu 
si colonelul Moammer El Geddafi

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul N icolae 
Ceaușescu, și conducătorul marii 
revoluții de la 1 septembrie 1969, 
colonel Moammer El Geddafi. s-au 
reintilnit, luni dimineața, continuînd 
convorbirile începute cu o zi înainte.

In aceeași atmosferă cordială, 
prietenească, cei doi conducători au 
reluat dialogul privind dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a relațiilor 
româno-libiene.

Tovarășul Nicolae Ceausescu și 
colonelul Moammer El Geddafi si-au

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
CU DOAMNA SAEIA FARKASH

Luni, la Benghazi, a avut loc o 
nouă întrevedere a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu doamna Safia Farkash, 
soția conducătorului poporului libian, 
Moammer El Geddafi.

Desfășurată într-o atmosferă de

La dineu au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu, Virgil Trofin, Ștefan 
Andrei, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului ro
mân în această vizită.

Au participat, de asemenea. Abdel 
Magid Al-Kaaud. Abu Bakr Al- 

importanței solidarității arabilor 
pentru apărarea intereselor popoare
lor din lumea arabă.

In același timp, noi am exprimat 
și Îngrijorarea față de Încercările 
care amenință pacea într-o serie de 
alte zone ale lumii, pe lingă Asia 
de sud-est și Orientul Mijlociu. Există 
foarte multe conflicte pe continentul 
african, chiar între țări frățești. în 
acest context, cred că ar trebui ca și 
organizațiile internaționale să acțio
neze mai ferm, cum ar fi cazul con
flictului dintre Tanzania și Uganda. 
Sigur, deși eu nu sint parte directă 
în acest conflict, nu pot să nu ex
prim regretul că O.N.U., O.U.A. nu 
au intervenit mai prompt pentru so
luționarea lui. In continuare, vorbi
torul s-a referit la consecințele pe 
care acest conflict le poate avea asu
pra relațiilor dintre statele africane, 
cit și pe planul vieții internaționale.

în orice caz — a subliniat vorbito
rul — România și Libia vor face tot 
ce le stă în putință pentru a conso
lida pacea internațională, dezvolta
rea relațiilor lor bilaterale reprezen- 
tînd o cale în această direcție. Este, 
de fapt, satisfacția pe care libienii o 
încearcă în urma dezvoltării colabo
rării cu România. Mii de români 
participă alături de noi la înfăptui
rea unor proiecte de dezvoltare a 
țării. Cu toții se bucură de un bun 
prestigiu și un bun renume în rîn- 
dul libienilor. De asemenea, s-a du
blat de mai multe ori volumul schim
burilor comerciale dintre țările noas
tre. Dorim ca această creștere să 
devină și mai mare în viitor. Acest 
lucru va consolida prietenia dintre 
cele, două țări și va fi un exemplu 
pentru ceilalți membri ai comunității 
internaționale, o dovadă că dezvol
tarea prieteniei și colaborării este 
calea principală de consolidare a pă
cii internaționale.

Iată de ce, în final, doresc să ex
prim încă o dată satisfacția noastră 
pentru raporturile noastre bilaterale, 
precum și pentru vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o face, 
în prezent, in țara noastră. (Aplauze).

exprimat satisfacția pentru înțelege
rile la care s-a aiuns. au reafirmat 
dorința Republicii Socialiste Româ
nia si Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste de a imprima un 
nou impuls colaborării dintre ele, pe 
tărîm politic, economic, tehnico-știin- 
țific, în sfera culturii si învățămîn- 
tului.

S-a apreciat că întărirea prieteniei 
și amplificarea colaborării româno- 
libiene sînt în folosul celor două 
popoare, al progresului și prosperi
tății lor. al cauzei păcii, colaborării 
Si înțelegerii între națiuni.

caldă cordialitate, de stimă și res
pect reciproc, întîlnirea a prilejuit un 
nou și util schimb de opinii privind 
dezvoltarea în continuare a bunelor 
relații de prietenie și colaborare din
tre popoarele român și libian.

Sherif. Omar Al-Mansur. Bushir 
Giauda. Aisa Aiud Al-Baaba.

Au luat parte ambasadorul român 
la Tripoli și ambasadorul libian la 
București.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Doresc să încep prin a adresa șe
fului statului libian, prietenului meu 
Geddafi, și doamnei, celorlalți prie
teni libieni, un salut călduros și cele 
mai bune urări. Totodată, adresez 
același salut prietenesc din partea 
noastră și a poporului român, po
porului prieten libian. Exprim, de 
asemenea, mulțumirile noastre pen
tru invitația de a face această scurtă 
vizită in Libia, de a ne întilni din 
nou.

Intr-adevăr, de la vizita din 1974 
și pînă acum, relațiile româno-li
biene au progresat puternic. Schim
burile economice au crescut de a- 
proape patru ori. S-au realizat o 
serie de acțiuni de cooperare in pro
ducție, de construire împreună, în 
Libia, a unor importante obiective 
economice. Desigur, in același timp, 
România a primit din Libia produse 
importante, inclusiv petrol. Se poate 
spune că aceste relații economice se 
bazează pe deplina egalitate, pe 
avantajul reciproc și corespund pe 
deplin intereselor popoarelor român 
și libian.

Este adevărat, în cadrul acestei 
colaborări, cîteva mii de specialiști 
și muncitori români lucrează în Li
bia. împreună cu specialiștii și mun
citorii libieni, ei contribuie la reali
zarea a o serie de obiective econo
mice, demonstrînd prin munca lor 
laolaltă că acest fel de relații1 și de 
colaborare deschide perspective tot 
mai largi pentru apropierea și prie
tenia dintre cele două țări.

în discuțiile pe care le-am început 
astăzi, am abordat posibilitatea ex
tinderii, în perioadele următoare, a 
colaborării în noi domenii. Noi do
rim realmente ca relațiile de colabo
rare dintre România și Libia să rea
lizeze progrese și mai mari și să 
demonstreze în practică posibilitatea 
conlucrării active între două popoare 
animate de sentimente de prietenie, 
devotate cauzei independenței și 
păcii.

în cadrul discuțiilor noastre am 
abordat și o serie de probleme in
ternaționale. In general, trebuie spus 
că în anii care au trecut, țările noas
tre au conlucrat și pe plan interna
țional pentru soluționarea diferitelor 
probleme pe o cale care să asigure 
independența și suveranitatea, să 
contribuie la cauza păcii.

Viața internațională este foarte 
complicată : âu apărut o serie de 
probleme grave care pun în pericol 
destinderea și pacea.

Noi considerăm că popoarele au 
tras multe învățăminte — și de aceea 
ele luptă tot mai activ împotriva po
liticii imperialiste și colonialiste,' 
pentru apărarea independenței și 
suveranității, pentru a nu admite 
amestecul in treburile lor interne.

Intr-adevăr, în convorbirile noas
tre, am ajuns la concluzii comune că 
trebuie făcut totul pentru soluționa
rea problemelor pe calea tratativelor, 
pentru renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța în soluționarea 
diferitelor probleme dintre state. In 
acest sens, considerăm că trebuie ac
ționat ca problemele din Asia de 
sud-est să se soluționeze numai pe 
calea tratativelor și să se excludă 
orice recurgere Ia forță.

De asemenea, este necesar ca și 
în Orientul Mijlociu să se depună în 
continuare eforturi susținute pentru 
a se ajunge la o pace globală, care 
să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și la soluționarea 
problemei palestiniene, inclusiv la 
realizarea unui stat palestinian in
dependent. 

nească, conducătorul marii revoluții 
de la 1 septembrie 1969, colonel 
Moammer El Geddafi, și președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au rostit 
toasturi, urmărite cu atenție și sub
liniate cu aplauze de cei prezenți.

Este evident că, în această pri
vință, o importanță deosebită are 
întărirea solidarității și colaborării 
dintre țările arabe. în general, pe 
plan internațional, este mai necesară 
ca oricînd întărirea solidarității și 
colaborării dintre toate statele care 
se pronunță pentru o politică bazată 
pe respectul independenței fiecărei 
națiuni, pentru o politică de destin
dere și pace.

Noi ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm pentru ca problemele dintre 
țările africane să se soluționeze de 
ele însele, pe cale pașnică, să se ex
cludă forța și să se întărească uni
tatea africană.

In același timp, susținem activ 
lupta de eliberare națională din Rho
desia, Namibia, a populației majo
ritare din Africa de Sud împotriva 
apartheidului.

In Europa, sîntem preocupați pen
tru înfăptuirea documentelor sem
nate la Conferința de la Helsinki 
pentru securitate și pace — ceea ce 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor lumii.

Acordăm o mare însemnătate pro
blemelor dezarmării și, în primul 
rind, dezarmării nucleare.

în regiunea noastră ne preocupăm 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările din Balcani, pentru solu
ționarea pe calea tratativelor a pro
blemelor litigioase dintre ele — mă 
refer la problema Ciprului și la pro
blemele dintre Grecia și Turcia.

Ne preocupăm, de asemenea, pen
tru soluționarea problemelor sub
dezvoltării, pentru instaurarea noii 
ordini economice — una din cerin
țele esențiale pentru o politică de 
colaborare, de destindere și de pace.

In soluționarea tuturor acestor pro
bleme este necesar ' ca organizațiile 
internaționale. în primul rîndO.N.U.ș 
să aibă un rol mai activ.

Noi considerăm că, indiferent de 
deosebirile de păreri care pot exista 
într-o problemă sau alta, este ne
cesară întărirea solidarității și cola
borării între toate forțele care_ se 
pronunță pentru o politică nouă, de 
egalitate și independență.

In acest spirit, dorim să extindem 
șl pe plan internațional colaborarea 
dintre România și Libia pentru solu
ționarea problemelor complexe ale 
lumii de astăzi.

încă o dată, doresc să exprim con
vingerea că relațiile dintre țările 
noastre se vor dezvolta tot mai pu
ternic, că înțelegerile pe care le 
vom realiza vor deschide noi per
spective de conlucrare rodnică.

Cînd veți vizita România — și sper 
ca aceasta) să se realizeze cit mai 
curînd — veți putea cunoaște viața 
și preocupările poporului român 
care făurește societatea socialistă. 
Veți putea înțelege mai bine de ce 
poporul român este hotărît să facă 
totul pentru a-și asigura dezvoltarea 
economico-socială și să conlucreze 
activ cu celelalte state — inclusiv să 
dezvolte relațiile cu Libia — consi
dered că aceasta este in interesul 
reciproc, al cauzei destinderii și 
păcii în lume.

Doresc o colaborare tot mai trai
nică. în toate domeniile, între țările 
și popoarele noastre !

încă o dată, doresc să închei cu 
convingerea că vizita noastră va 
marca un nou moment in dezvolta
rea colaborării româno-libiene și să 
reafirm dorința noastră de a vă ve
dea cît mai curînd în România ! 
(Aplauze).

La dineul oficial

Semnarea documentelor oficiale 
româno-libiene

Luni. 9 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și colonel Moam
mer El Geddafi. conducătorul marii 
revoluții de la 1 septembrie, au sem
nat. în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Benghazi, Comunicatul 
comun, document în care sînt cu
prinse rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitei oficiale de prie
tenie a șefului statului român în Ja
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă. ale convorbirilor româno-li
biene la nivel înalt.

După semnare, cei doi conducători 
si-au strins mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat.

La solemnitate au participat tova
rășii Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Virgil Trofin. mem

Ceremonia plecării din Libia
Luni, la Benghazi, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă.

In această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii 
Virgil Cazacu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Virgil Trofin. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului. Stefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

După ceremonia semnării Comu
nicatului comun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. însoțiți de colonel Moam
mer El Geddafi. conducătorul marii 
revoluții de la 1 septembrie 1969. și 
soția sa. Safia Farkash. s-au îndreptat 
spre aeroportul Benina.

însoțită de motocicliști. coloana ofi
cială străbate străzile însorite ale 
orașului, port la Mediterana. Drape
lele românești si libiene, numeroase 

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului. Stefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale române.

Au luat parte Jad Allah Azuz Al 
Talhi. secretar al Comitetului Popu
lar Generat Abdel Magid Al-Kaaud, 
secretar de legătură. Abu Bakr Al- 
Sherif. secretar pentru economie. 
Omar Al-Mansur. secretarul indus
triei grele. Bushir Giauda. secreta
rul reformei agrare și dezvoltării a- 
gricole. Aisa Aiud Al-Baaba. sub
secretarul Secretariatului de Externe, 
Ahmed Al-Atrash, asistentul sub
secretarului de externe pentru pro
bleme de cooperare. Muhamad Aii 
Al-Jadi. secretar al justiției. Mu

portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu decorează clădirile cu 
arhitectura specific arabă. Locuitorii 
orașului îi salută cu simpatie pe cei 
doi conducători de stat.

La intrarea în aeroport, unde sînt 
arborate, de asemenea, drapelele de 
stat ale celor două țări. înalții 
oaspeți români sînt salutați de 
grupuri de cetățeni din Benghazi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu, colonel Moa
mmer El Geddafi si doamna Safia 
Farkash iau loc în salonul de onoare, 
unde se întrețin într-o atmosferă de 
caldă prietenie si stimă reciprocă.

Indreptîndu-se apoi spre aeronavă, 
înaltii oaspeți români, însoțiți de 
gazde străbat un culoar viu. Deasu
pra grupurilor de cetățeni sînt ri
dicate pancarte pe care stă scris, in 
limbile arabă si română: ..Ceaușescu- 
Geddafi". „Trăiască prietenia dintre 
popoarele libian și român 1“ întreaga 
asistentă aplaudă, se scandează lo
zinci : „Trăiască prietenia libiano- 
română !“. „Trăiască Ceausescu, tră
iască Geddafi !“, „Trăiască România!"

Cei doi conducători de stat răspund 
manifestărilor pline de simpatie ale 
populației.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
invitat să ia loc pe podiumul de 

hamad Ahmad Al-Serif. secretar al 
învățăm întului.

Erau prezenți ambasadorul țării 
noastre la Tripoli. Andrei Păcuraru. 
și ambasadorul Libiei la București, 
Aziz Omar Shanib.

★
In cadrul aceleiași ceremonii. Vir

gil Trofin. viceprim-ministru al gu
vernului. Jad Allah Azuz Al Talhi, 
secretar al Comitetului Popular Ge
neral. și Omar Al-Mansur. secretar 
pentru industria grea, au semnat 
Acordul comercial pe termen lung 
între România și Libia, precum și 
Memorandumul privind dezvoltarea 
cooperării economice, tehnice și știin
țifice. a schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

onoare. Sînt intonate imnurile de stat 
ale României si Libiei. Conducătorii 
celor două țări trec în revistă garda 
de onoare. în ținută de gală, aliniată 
ne aeroport în cinstea înaltilor 
oaspeți români. In tot timpul ceremo
niei răsună salve de tun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu SÎ 
tovarășa Elena Ceausescu își iau 
rămas bun de la personalitățile li
biene aflate Pe aeroport. Sint pre- 
zenti Jad Allah Azuz Al Talhi. secre
tar al Comitetului Popular General, 
Abdel Magid Al-Kaaud, secretar 
de legătură. Abu Bakr Al Sherif, 
secretar pentru economie, Omar Al- 
Mansur, secretarul industriei grele, 
Bushir Giauda. secretarul reformei 
agrare și dezvoltării agricole. Aisa 
Aiud Al-Baaba, subsecretarul Secre
tariatului de Externe. Aziz Omar 
Shanib, ambasadorul Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București, precum si alte persoane 
oficiale si comandanți ai armatei.

Răspunzînd aclamațiilor locuitori
lor din Benghazi, președintele Româ
niei se apropie de aceștia, le strings 
mîinile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint salu-
(Continuare în pag. a IV-a)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale In timpul semnării Comunicatului comun
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Survolînd teritoriul Bulgariei socialiste, îmi este deosebit de plăcut să 
vă adresez un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
iar poporului bulgar vecin și prieten noi și tot mai mari succese în dezvol
tarea economico-socială a patriei, în construcția noii orînduiri.

Sînt convins că prietenia tradițională și colaborarea multilaterală dintre 
partidele și țările noastre vor continua să se întărească permanent, în spiritul 
înțelegerilor și hotăririlor la care am ajuns împreună, spre binele popoarelor 
român și bulgar, in interesul cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii 
te România, tovarășul

Socialis- 
Nicolae

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au efectuat o
vizită oficială de prietenie în Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, în zilele de 8 și 9 aprilie 
1979, la invitația colonelului Moammer 
El Geddafi, conducătorul marii revo
luții de la 1 septembrie.

în timpul șederii în Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. si înal
tele personalități române care l-au 
însoțit, s-au bucurat de o primire 
caldă, populară, expresie a sen
timentelor de profundă stimă si prie
tenie existente între popoarele român 
și libian.

înaltul oaspete român a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
marelui martir. Omar Mukhtar. erou 
național al poporului libian.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și colonel Moammer El Geddafi. 
conducătorul marii revoluții de la 
1 septembrie, au avut convorbiri 
oficiale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească și de 
înțelegere reciprocă, la care au parti
cipat. din partea română : Virgil 
Cazacu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. ; Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului ; Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe ; Con
stantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternationale ; Marin Enache. șeful 
Cancelariei C.C. al P.C.R.; Constantin 
Mitea. consilier al secretarului gene
ral al P.C.R., președintelui Republicii 
Socialiste România ; Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale ; Andrei Păcuraru, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Libia ; Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului si 
geologiei ; Ana Mureșan, președin
ta Consiliului Național al Femeilor ; 
Constantin Boștină. secretar al C.C. 
al U.T.C.. președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

Din partea libiană : Abdel Magid 
AI-Kaaud, secretar de legătură ; 
Abu Bakr Al-Sherif, secretarul pen
tru economie ; Omar Al-Mansur, 
secretarul industriei grele ; Bushir 
Giauda, secretarul reformei agrare 
și dezvoltării agricole ; Aisa Aiud Al- 
Baaba, subsecretarul Secretariatului 
de Externe ; Ahmed Al-Atrash, asis
tentul subsecretarului de externe 
pentru probleme de cooperare ; Aziz 
Omar Shanib, ambasadorul extraordi
nar șl plenipotențiar al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste în 
România ; Salem Al-Madnini. sub
secretar al Secretariatului Comuni
cațiilor și Transporturilor Maritime ; 
Aii Belhasan, subsecretar al Secre
tariatului Locuințelor ; Mohamed Al 
Zwik, subsecretar al Secretariatului 
Reformei Agrare și Dezvoltării Agri
culturii ; Iahia Zakaria Al-Muka- 
dami, directorul Direcției generale 
Europa din Secretariatul de Exter
ne ; Mohamed AI-Taaher Siala, di
rectorul Direcției generale de coope
rare tehnică din Secretariatul de 
Externe.

în cadrul convorbirilor oficiale, 
președintele Nicolae Ceausescu si 
colonelul Moammer El Geddafi s-au 
informat reciproc asupra activității si 
preocupărilor actuale ale celor două 
țări, au examinat stadiul si perspec
tivele de dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două state prietene si au efec
tuat un larg schimb de păreri în 
legătură cu principalele probleme ale 
vieții Internationale de interes comUn.

Colonelul Moammer El Geddafi 
a prezentat președintelui Nicolae 
Ceausescu cuceririle revoluției de la 
1 septembrie în domeniile politic, e- 
conomic. social și cultural. îndeosebi 

cu privire la rezultatele obținute în 
construcția unei noi societăți. în 
realizarea democrației directe și a 
puterii populare. Colonelul Moammer 
El Geddafi a prezentat, de asemey 
nea. hotăririle adoptate de cea de-a 
IV-a sesiune a Congresului General 
Popular din 16—21 decembrie 1978.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat aprecierile sale pentru 
realizările obținute de marea revo
luție de la 1 septembrie, sub con
ducerea colonelului Moammer El 
Geddafi, pentru rolul important ju
cat de Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă în realizarea 
obiectivelor naționale ale tarilor 
arabe.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
prezentat activitatea plină de abne
gație desfășurată de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru îndeplinirea hotăriri- 
lor Congresului al Xl-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism, 
precum și succesele importante ob
ținute de poporul român în dezvol
tarea multilaterală a economiei, știin
ței. culturii. în adîncirea democra
ției socialiste si a autoconducerii 
muncitorești. în creșterea nivelului 
de trai al întregului popor.

Colonelul Moammer El Geddafi a 
dat o înaltă apreciere realizărilor re
marcabile obținute de poporul român 
pe calea dezvoltării sale socialiste, 
libere si independente, politicii ex
terne active si clarvăzătoare pro
movate de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că raporturile de priete
nie si colaborare dintre țările si po
poarele lor au cunoscut o dezvolta
re amplă si au dat expresie hotă- 
rîrii comune de a aprofunda și mai 
mult în viitor aceste raporturi. Sub
liniind importanta deosebită pe care 
o acordă întîlnirilor la nivel înalt, 
ambele părți s-au pronunțat pentru 
continuarea dialogului la acest nivel, 
precum și a contactelor la alte ni
veluri.

Cele două părți au relevat cu satis
facție dezvoltarea relațiilor economice 
dintre țările lor și în mod deosebit 
cooperarea în domeniul construcțiilor, 
agriculturii, transporturilor maritime. 
Părțile au exprimat voința lor comu
nă de a depune toate eforturile pen
tru intensificarea cooperării economi
ce și tehnologice dintre România și 
Libia, scoțînd în evidentă existența 
de noi domenii de activitate în care 
pot fi inițiate acțiuni comune de na
tură să ducă la o mal eficientă utili
zare a posibilităților economiilor ce
lor două țări.

Evidențiind contribuția Comisiei 
mixte la coordonarea și stimularea 
dezvoltării colaborării economice, con
ducătorii celor două țări au convenit 
ca organele de resort din Republica 
Socialistă România și Jamahiria Ara
bă Libiană Populară Socialistă să în
treprindă măsurile necesare pentru 
perfectarea și finalizarea cît mai cu- 
rînd posibil a acțiunilor aflate în tra
tative între cele două părți și să ana
lizeze propunerile reciproce pentru 
realizarea de noi acțiuni de cooperare.

Cele două părți au subliniat că dez
voltarea cooperării în producție, ca 
și intensificarea schimburilor comer
ciale. conferă durabilitate și perspec
tivă raporturilor bilaterale și contri
buie la întărirea prieteniei dintre cele 
două popoare. în vederea dez
voltării în continuare a schim
burilor comerciale și a cooperării e- 
conomice si tehnico-știintifice. cu 
prilejul vizitei s-au semnat Acordul 
comercial de lungă durată între Re
publica Socialistă România și Jama
hiria Arabă Libiană Populară Socia
listă. precum și Memorandumul cu 
privire la diversificarea schimburilor 
comerciale, cooperarea la realizarea 
de obiective industriale si agricole, 
construirea de locuințe si exportul 
de țiței libian către România. în 
acest fel se materializează dorința 

reciprocă de a dezvolta larg și in vii
tor colaborarea multilaterală dintre 
cele două țări. Părțile au convenit, 
totodată, ca cea de-a IV-a sesiune a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-libiene de cooperare economică 
și tehnico-științifică să aibă loc in 
perioada 21—25 aprilie, la Tripoli.

Apreciind rezultatele obținute în 
promovarea schimburilor cultural- 
științifice și asistentei tehnice, cele 
două părți au indicat să se acorde 
în continuare toată atentia dezvoltă
rii cooperării în aceste domenii. în
deosebi în ceea ce privește învăță- 
mîntul. ocrotirea sănătății si pregă
tirea cadrelor.

în cursul discuțiilor asupra situa
ției internaționale actuale, cele două 
părți au constatat cu satisfacție că 
punctele lor de vedere asupra dife
ritelor probleme examinate sînt si
milare. Părțile au reafirmat impor
tanta deosebită a consolidării efor
turilor lor în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolo- 
nialismului. rasismului în toate for
mele sale si oricăror altor forme de 
discriminare si asuprire, pentru dez
voltarea independentă a fiecărei na
țiuni. pentru pace, progres si reali
zarea unei lumi în care raporturile 
dintre state să fie întemeiate pe baza 
deplinei egalități în drepturi.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
colonelul Moammer El Geddafi au 
evidențiat marile schimbări revolu
ționare netrecute în raportul mon
dial de forțe, ca rezultat al afirmării 
tot mai hotărîte a voinței popoarelor 
de a se dezvolta libere si indepen
dente, deplin stăpîne pe bogățiile lor 
naționale si pe destinele proprii. 
Ei au exprimat, în același timp, 
profunda lor preocupare în legătură 
cu evoluția climatului politic inter
național, cu ascuțirea contradicțiilor 
în viața contemporană și a tendințe
lor de împărțire a lumii în sfere de 
dominație și influență, precum și cu 
existența în diferite părți ale lumii 
de focare de încordare și conflict, 
ceea ce pune în primejdie pacea și 
securitatea popoarelor.

Președintele Republicii Socialiste 
România și conducătorul marii revo
luții de la 1 septembrie au reafir
mat necesitatea ca relațiile dintre 
toate statele să fie întemeiate pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independentei și su
veranității naționale, integrității te
ritoriale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța. Ei au relevat că respecta
rea strictă a acestor principii este de 
țiatură să asiăure promovarea unor 
'raporturi* riorrfiale de coexistență 
pașnică între toate statele lumii, să 
garanteze pacea, progresul și pros
peritatea tuturor națiunilor. Cele 
două părți au subliniat necesitatea 
unirii tot mai strînse a eforturilor 
popoarelor, a tuturor forțelor înain
tate, antiimperialiste, în vederea asi
gurării libertății și independenței na
ționale a fiecărui popor, sprijinirii 
mișcărilor de eliberare națională 
care luptă contra dominației străine, 
promovării unei politici noi, de ega
litate și respect între națiuni, a 
creării unul climat de înțelegere și 
colaborare internațională, de pace și 
securitate în lume.

Cele două părți au procedat la un 
amplu schimb de păreri în legătură 
cu conflictul din Orientul Mijlociu și 
au exprimat profunda lor îngrijorare 
față de persistența stării de încor
dare și menținerea situației compli
cate din această zonă. Părțile au sub
liniat necesitatea urgentă a desfășu
rării unor eforturi hotărîte în vederea 
realizării unei păci juste și durabile. 
In acest context, cele două părți au 
fost de acord că o pace justă și trai
nică în această regiune nu poate fi 
realizată fără retragerea completă a 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și asigurarea dreptu
rilor naționale legitime, inalienabile 
ale poporului palestinian, inclusiv 
â dreptului său la autodeterminare si 
constituirea unui stat propriu, inde- 

pendent Părțile au reafirmat con
vingerea lor că solutionarea proble
mei palestiniene este factorul esen
țial de care depinde realizarea 
unei păci drepte și trainice în Orien
tul Mijlociu. Președintele Nicolae 
Ceaușescu si colonelul Moammer El 
Geddafi au reliefat marea importantă 
pe care ei o acordă realizării solida
rității și unității de acțiune a tuturor 
țărilor arabe în eforturile lor pentru 
realizarea unei reglementări globale 
și juste a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

Colonelul Moammer El Geddafi a 
informat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre rezoluțiile adoptate 
de către reuniunea de la Bagdad a 
miniștrilor arabi ai afacerilor ex
terne și economiei, cu privire la ulti
mele evenimente din Orientul Mij
lociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reliefat necesitatea întăririi unității 
țărilor arabe și depunerii tuturor 
eforturilor pentru a se ajunge la o 
pace globală, justă si durabilă în 
Orientul Mijlociu.

Examinînd pe larg situația din 
Africa, cele două părți s-au pronun
țat cu hotărîre pentru lichidarea de
finitivă a rămășițelor colonialismului, 
a neocolonialismului. a politicii de 
discriminare rasială si de apartheid. 
Ei au exprimat îngrijorarea lor 
profundă fată de atmosfera de ten
siune creată de regimurile rasiste în 
Africa australă si au condamnat 
energic acțiunile agresive ale acestora 
împotriva țârilor africane din ime
diata vecinătate. Au reafirmat solida
ritatea militantă si sprijinul politic, 
moral și material cu lupta de elibe
rare națională a popoarelor din Na
mibia și Zimbabwe, sub conducerea 
S.W.A.P.O. și, respectiv, a Frontului 
Patriotic, pentru obținerea indepen
dentei lor naționale.

Referitor îa stările conflictuale din 
Africa, moșteniri ale îndelungatei a- 
suoriri coloniale, cei doi conducători 
consideră necesar să se facă totul 
pentru soluționarea problemelor pe 
calea tratativelor directe între țări
le africane interesate, fără nici un 
amestec din afară, asigurîndu-se în
tărirea colaborării, prieteniei și so
lidarității statelor de pe acest con
tinent. Ambele părți au apreciat ro
lul important ce revine Organizației 
Unității Africane în soluționarea po
litică a diferendelor și stărilor con
flictuale. în edificarea unui climat de 
pace și colaborare între țările afri
cane.

Abordînd problema securității și 
cooperării în Europa, cele două părți 
s-au pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor in vederea transpunerii în 
practică, ca un tot unitar, a preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezangajare militară și dezarmare, 
pentru extinderea colaborării în do
meniile economic, tehnico-știintific șl 
cultural între toate statele continen
tului. Ei au fost de acord că reali
zarea securității în Europa va exer
cita o influentă pozitivă asupra cli
matului politic international, asupra 
păcii și securității în întreaga lume. 
Avînd în vedere legățura strînsă în
tre securitatea europeană si secu
ritatea din regiunea Mediteranei și 
din Orientul Mijlociu, zone care se 
influențează si se condiționează re
ciproc. ei au fost de acord că se 
impune să fie sporite eforturile pen
tru a face din Mediterana o mare 
a păcii și colaborării, elimlnîndu-se 
orice surse de încordare si conflict 
din această zonă.

Cele două părți au subliniat că li
chidarea subdezvoltării, a împărțirii 
lumii în țări sărace și țări bogate si 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale constituie probleme 
fundamentale ale întregii omeniri, de 
soluționarea cărora depind viitorul 
umanității, pacea și securitatea în 
lume. Ei consideră că este în interesul 
tuturor popoarelor să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru edificarea 
noii ordini economice internaționale 
bazate pe deplina egalitate și echi
tate care să permită progresul mai 

rapid al țărilor subdezvoltate, accesul 
lor larg la cuceririle tehnicii și teh
nologiei moderne — condiții esen
țiale pentru asigurarea stabilității 
economice și progresului general al 
omenirii. A fost evidențiată necesi
tatea întăririi solidarității și colabo
rării țărilor în curs de dezvoltare, 
a statelor nealiniate în vederea 
adoptării unor măsuri concrete de 
lichidare a decalajelor economice. 
Conducătorii celor două țări s-au 
pronunțat pentru organizarea unei 
reuniuni a statelor în curs de dez
voltare înaintea sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1980, 
consacrată făuririi noii ordini eco
nomice internaționale.

Cele două părți, reliefînd că per
petuarea cursei înarmărilor constituie 
un pericol deosebit de grav pentru 
pacea și stabilitatea lumii, au reafir
mat necesitatea de a fi luate măsuri 
urgente și hotărîte pentru a se pune 
capăt înarmărilor, pentru realizarea 
dezarmării generale și, în primul rind, 
a dezarmării nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
evidențiat importanța creșterii parti
cipării statelor mici și mijlocii, a ță
rilor în curs de dezvoltare, a state
lor nealiniate la procesul luării de 
decizii pe plan internațional, pentru 
influențarea pozitivă a cursului ge
neral al vieții contemporane. Ei 
s-au pronunțat, de asemenea, pentru 
creșterea rolului și eficienței Orga
nizației Națiunilor Unite și a altor 
organisme internaționale în viața 
contemporană.

Cele două părți au apreciat pozitiv 
contribuția importantă pe care o aduc 
țările nealiniate pentru realizarea 
unui climat de pace și stabilitate în 
lume, pentru sprijinirea mișcărilor 
de eliberare națională în lupta 
lor împotriva dominației coloniale, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice în lume. în interesul în
tregii umanități. în această direcție, 
părțile și-au exprimat speranța că 
viitoarea conferință la nivel înalt de 
la Havana a șefilor de stat și de 
guvern din țările nealiniate va con
tribui la consolidarea solidarității și 
unității mișcării pentru realizarea 
importantelor sale obiective.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția fată de conlucrarea fruc
tuoasă statornicită între România și 
Libia ne plan internațional si au re
levat dorința lor de a întări și ex
tinde cooperarea dintre ele în orga
nizațiile si organismele internațio
nale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
si colonelul Moammer El Geddafi, 
conducătorul marii revoluții de la 
1 septembrie, au exprimat satisfac
ția fată de rezultatele vizitei ofi
ciale de prietenie efectuate în Ja
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă. apreciind că discuțiile avu
te si înțelegerile realizate vor con
tribui la adincirea relațiilor de prie
tenie dintre popoarele celor două 
țări, la extinderea si diversificarea 
colaborării în toate domeniile de in
teres reciproc.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
exprimat calde si cordiale mulțumiri 
colonelului Moammer El Geddafi, 
conducătorul marii revoluții de la 
1 septembrie, poporului libian prie
ten pentru ospitalitatea deosebită ce 
le-a fost rezervată în timpul vizitei, 
ca semn al stimei si prieteniei ce 
leagă cele două țări si popoare.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adresat colonelului Moammer El 
Geddafi, conducătorul marii revoluții 
de la 1 septembrie, invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România. 
S-a convenit încheierea, cu prilejul 
acestei vizite, a unui tratat de prie
tenie si cooperare intre cele două 
țări. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior, pe cale diplomatică.

Benghazi, 9 aprilie 1979

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul marii revoluții 

de la 1 septembrie

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

ATENA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Elene, îmi face o deosebită 

plăcere să vă adresez un salut cordial și cele mai calde urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul grec prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuu, în interesul reciproc al celor două popoare, al păcii și colaborării 
în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

LA VALLETTA
Survolarea teritoriului Republicii Malta îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul maltez prieten.

Nutresc convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta con
tinuu, în folosul popoarelor român și maltez, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU *•
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul marii revoluții de la 1 septembrie 1969, 

al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez vii mulțumiri 

pentru primirea călduroasă și ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul 
vizitei noastre in Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă.

îmi exprim convingerea că întîlnirea și convorbirile pe care le-am avut 
împreună, cu acest prilej, vor da un nou impuls relațiilor de prietenie și 
conlucrare româno-Iibiene, în folosul reciproc al celor două popoare, al 
cauzei generale a păcii și cooperării internaționale.

Vă urez dumneavoastră și întregului popor libian prieten noi succese în 
dezvoltarea economico-socială independentă a patriei, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE

Președintele Consiliului Militar Suprem, 
Șeful Statului Niger

NIAMEY
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Niger, doresc să vă adresez 

un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și pace pentru poporul tării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
general-locotenent OLUSEGUN OBASANJO

Șeful Guvernului Militar Federal,
Comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
Survolînd teritoriul Republicii Federale Nigeria, îmi este plăcut să vă 

transmit, dumneavoastră și poporului nigerian prieten, salutările mele cordiale 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile de prietenie si 
colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor. în in
teresul popoarelor român și nigerian, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

YAOUNDE
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Unite Camerun, am plăcerea 

să vă transmit un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de progres, bunăstare și pace pentru poporul camerunez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG

Președintele Republicii Guineea Ecuatorială
MALABO

Survolînd teritoriul Republicii Guineea Ecuatorială, doresc să vă transmit 
cordiale salutări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de progres și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

in timpul intîlnirii tovarășei Elena Ceaușescu cu doamna Safia Farkash

PLECAREA DIN LIBIA
(Urmare din pag. a IlI-a)
tați, apoi, de membrii Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Tripoli, prezenți pe aeroport, ca și 
de reprezentanții muncitorilor și 
specialiștilor români care lucrează 
in Libia, de grupurile de artiști 
români aflați în turneu in țara prie
tenă și care au venit aici îmbrăcați 
în frumoase costume populare româ
nești.

La scara avionului, colonel Moam- 
mer El Geddafi și doamna Safia 
Farkash iși iau rămas bun de la to
varășul Nicolae Ceaușescu și de la 
tovarășa Elena Ceaușescu. Conducă
torii celor două țări se îmbrățișea
ză cordial. Este un moment deose
bit, semnificativ pentru bunele rela
ții de prietenie 'dintre cei doi con
ducători de stat, dintre popoarele 
român și libian.

La ora 11,45, aeronava preziden
țială decolează, îndreptindu-se spre 
Gabon, următoarea etapă a soliei de 
pace și prietenie a șefului statului 
român într-o serie de țări africane.

Primirea plină de căldură și sim
patie rezervată înaltilor soli ai po
porului român Ja Benghazi, rezulta
tele cu care s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre cei doi șefi de 
stat, documentele semnate reprezin
tă elocvente mărturii ale semnifica
ției istorice a noii întîlniri la ni
vel înalt, adevărat eveniment în 
cronica relațiilor româno-Iibiene. care 
deschide noi orizonturi colaborării 
dintre cele două țări, in folosul re
ciproc al celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in lume.
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ENTUZIASTAPRIMIRE£PREȘEDINTELUINICOLAECEAUȘESCU
Și A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA .GABONEZĂ
(Urmare din pag. I)

Apoi, președintele Republicii So
cialiste România prezintă președin
telui Republicii Gaboneze pe tovară
șii Virgil Cazacu, Virgil Trofin, Ște
fan Andrei, pe celelalte persoane 
oficiale române.

Venind în intîmpinarea solilor po
porului român, copii gabonezi îm- 
brăcați in originale costume națio
nale oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în semn de aleasă ospita
litate pe meleagurile africane, mari 
buchete de flori.

In continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint prezentate persona
litățile gaboneze aflate pe aeroport : 
Leon Mebiame, prim-ministru, Jean- 
Stanislas Migolet, viceprim-ministru, 
Martin Bongo, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării. Lubin Martial 
Ntoutoume. primarul general al ca
pitalei. Emile Rashwa. guvernatorul 
provinciei Estuarie. Paul Goudjout, 
președintele Adunării Naționale, 
Jean Jacques Boucuael. președintele 
Consiliului economic și social, cu 
soțiile.

Sînt de fată membri ai Biroului

Politic și al Comitetului Central al 
Partidului Democratic Gabonez, mem
brii guvernului, generali și ofițeri su
periori.

Pe aeroport se aflau Porfir Negrea, 
ambasadorul României la Libreville, 
și Maurice Yocko, ambasadorul Re
publicii Gaboneze la București.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Omar Bongo trec în revistă garda de
onoare.

Cei doi președinți iau loc apoi 
un frumos și original podium 
onoare, construit după o arhitectură 
specifică acestor locuri. Se intonează 
imnurile de stat ale celor două țări, 
in timp ce răsună salve de artilerie.

Cei doi președinți, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine Bon
go, celelalte persoane oficiale, româ
ne șl gaboneze, se îndreaptă spre sa
lonul oficial al aerogării, unde, în 
fața unei numeroase asistențe, a re
prezentanților presei și radiotelevi- 
ziunii, președintele Omar Bongo ros
tește un cald

Răspunde 
Ceaușescu.

Ieșind din 
președintele 
președintele 
cel de-al doilea careu festiv, în care 
zeci de ansambluri de artiști popu-

pe 
de

cuvînt de bun sosit, 
președintele Nicolae

clădirea aeroportului, 
Nicolae Ceaușescu și 

Omar Bongo pătrund în

lari, îmbrăcațl In costume multico
lore, cîntînd și dansînd în ace
lași timp, fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuziastă.

Un bărbat ce poartă pe cap însem
ne tradiționale îi conduce pe înalții 
oaspeți români printre șirurile de in
terpret! care, cu multă măiestrie, 
printr-.un adevărat festival de artă 
populară neagră, dau expresie bucu
riei de a-i avea ca oaspeți pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Cei doi președinți iau apoi loc în 
mașinile oficiale. Coloana străbate 
un traseu de aproape trei kilometri 
de-alungul unei riviere în formă de 
arc situată ne malul Oceanului 
Atlantic. îritr-un peisai străjuit de 
cocotieri si vile albe, moderne.

Frumoasa autostradă șerpuiește 
apoi pe platouri de un rar pitoresc. 
Cale de circa 12 km, mii Si mii de 
cetățeni fac înalților oaspeți o 
primire deosebit de călduroasă. Se 
flutură îngemănate drapelele de stat 
ale României si Gabonului. se scan
dează „Ceausescu-Bongo". lozinci 
consacrate prieteniei româno-gabo
neze. Sînt organizate adevărate ma
nifestații ale stimei si respectului 
fată de România si președintele

Nicolae Ceaușescu, ale prieteniei 
româno-gaboneze.

La reședința înalților oaspeți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Omar Bongo, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo se întrețin într-o ambianță de 
caldă cordialitate și prietenie.

Dialogul rotnâno-gabonez, început 
luni la Libreville, marchează un nou 
moment de puternică rezonantă în 
relațiile dintre România si Gabon, 
prin faptul că este prima vizită ofi
cială efectuată în această tară de un 
sef de stat român.

Aici, la Libreville, domnește con
vingerea că această vizită constituie 
un eveniment de cea mai mare im
portantă în dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre România si Gabon, 
corespunzător cu interesele fiecărei 
țări în parte si. deopotrivă, cu obiec
tivele generale ale păcii si colaborării 
in lume.

Posturile de radio din Libreville 
au transmis în direct ceremonia so
sirii în capitala gaboneză a tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu. precum și 
manifestările de pe întregul traseu 
parcurs de înaltii oaspeți români de 
la aeroport pînă la reședința re
zervată acestora.

Cuvîntul președintelui
Omar Bongo

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu întîlnireo președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Omar Bongo

Domnule președinte.
Cuvintele pe care mă pregătesc să 

le rostesc la adresa dumneavoastră, 
a soției dumneavoastră și a delegației 
care vă însoțește nu ar putea — așa 
cum o fac uralele și cîntecele mulți
mii adunate în afara acestei săli sau 
ritmurile profunde ale tam-tamurllor 
și tobelor — să exprime Excelenței 
Voastre onoarea pe care ne-o face 
prin această vizită și bucuria pe care 
o resimțim.

Prin persoana dumneavoastră, care 
simbolizează și întruchipează aspira
țiile legitime ale întregului popor 
român, purtător al unui îndelungat 
și bogat trecut istoric, al unor multi
ple înfăptuiri și, mai mult încă, al 
unui imens potențial — noi Intîmpi- 
năm cu o bucurie generală țara prie
tenă România, patria umanismului 
latin, deschisă astăzi realizărilor mo
derne. . (Aplauze)

Prezenta dumneavoastră printre 
noi, pe care o salutăm în mod le
gitim, este urmarea logică a ultimei 
noastre întîlniri de la București din 
1975, care a avut loc sub semnul 
încrederii. înțelegerii reciproce și al 
priet’eriiei.

Intr-adevăr, domnule președinte, 
dacă este adevărat că sistemele 
noastre politice, economice si sociale 
sint în mai multe privințe diferite, 
nu este mai puțin adevărat că po
porul gabonez și poporul român sînt 
animate de aceeași dorință de a în

FESTIVITĂȚILE DE LA PRIMĂRIA LIBREVILLE-ULEI
La scurt timp după sosirea în ca

pitala gaboneză. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită la pri
măria din localitate, unde a avut loc 
o impresionantă manifestație de 
stimă si prietenie la adresa președin
telui român — înmînarea cheii ora
șului Libreville.

De la reședința înalților oaspeți si 
pînă la primărie. președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de primul 
ministru Leon Mebiame cu soția si 
de viceprim-ministrul Jean-Stanislas 
'Ugolet.

șirurile de membri ai unei gărzi 
onoare străiuiau intrarea moder- 

-i clădiri a primăriei, recent dată 
,,i folosință. De asemenea, trei sute 
de băieți si fete, purtînd drapelul 
tării noastre, au venit să-i salute pe 
înalții oaspeți români. Un numeros 
public, dispus intr-un larg arc de 
cerc dă amploare întregii manifesta
ții.

în această atmosferă. în întimpi- 
narea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceaușescu a 
ieșit primarul general al orașului Li
breville, Lubin Martial Ntoutoume. 
care le-a adresat un cald salut în 
numele său si al celorlalți membri ai 
consiliului municipal al capitalei 
gaboneze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to

tări legăturile de prietenie si de so
lidaritate care le unesc.

Veți avea de multe ori posibilita
tea. domnule președinte, pe întreg 
parcursul șederii dumneavoastră 
printre noi. să constatați această ho- 
tărîre a poporului nostru de a în
frunta marile probleme ale lumii, la 
unison cu dinamicul popor prieten 
al României.

Neîndoielnic, dezvoltarea constan
tă a raporturilor prietenești care 
există între cele două țări ale noas
tre nu putea, după vizita mea în 
România, decît să conducă în mod 
logic la vizita dumneavoastră de 
stat, care constituie astăzi cea mai 
solemnă consacrare.

Este, de aceea, pentru noi. sint 
convins, o ocazie privilegiată de a 
aprecia. In lumina a ceea ce se în- 
tîmplă astăzi în lume, dimensiunile 
eforturilor si acțiunilor noastre si ale 
posibilităților de a le dezvolta în 
scopul promovării unei noi ordini 
economice internaționale si al salv
gardării și instaurării păcii în lume, 
prin întărirea adecvată a cooperării 
bilaterale între state.

Cu această speranță si cu această 
convingere îmi face plăcere să vă 
urez, domnule președinte, să vă 
simțiți ca acasă. în Gabon.

Trăiască Republica Socialistă Româ
nia !

Trăiască prietenia româno-gaboneză!
Trăiască cooperarea internațională! 

(Aplauze).

varășa Elena Ceausescu s-au oprit 
și au salutat mulțimea.

O fetită. îmbrăcată în alb. le-a ofe
rit un frumos buchet de flori.

In aplauzele însuflețite ale local
nicilor. înaltii oaspeți români au fost 
conduși apoi spre sala de festivități 
a primăriei.

Tovarășului Nicolae Ceausescu și 
tovarășei Elena Ceausescu le-a fost 
prezentată o expoziție de carte si de 
artă plastică românească, deschisă in 
holul primăriei gaboneze cu prilejul 
vizitei inaltilor oaspeți.

în fața unej numeroase asistențe, 
în sala de festivități a primăriei s-a 
desfășurat apoi ceremonia înmînării 
cheii orașului.

La solemnitate au luaț parte tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, celelalte persoane 
oficiale care însoțesc pe președintele 
României.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceausescu, primarul capitalei gabo
neze a exprimat aprecieri deosebit de 
elogioase cu privire la personalitatea 
președintelui României si devotamen
tul cu care conduce poporul român 
pe calea înfăptuirii idealurilor sale

Domnule președinte,
Este o deosebită plăcere pentru 

mine si soția mea. precum si pentru 
colaboratorii care sint în delegație, să 
ne aflăm pe pămîntul Gabonului 
prieten si să vă adresăm, cu acest 
orilei. dumneavoastră si soției dum
neavoastră. întregului popor gabonez, 
un salut călduros si cele mai bune 
urări. (Aplauze).

Vă mulțumim pentru primirea 
cordială cu care sîntem întîmpinati 
de dumneavoastră, de locuitorii capi
talei dumneavoastră. Doresc să ex
prim mulțumirile noastre pentru in
vitația ce ne-ati adresat-o de a vizita 
Gabonul si pentru prilejul pe care 
îl avem de a ne reîntîlni cu dumnea
voastră. de a cunoaște munca si efor
turile ponorului gabonez. pentru dez
voltarea economico-socială. pentru 
consolidarea independentei si suvera
nității naționale.

Sîntem bucuroși că vom avea pri
lejul să discutăm împreună posibili
tățile extinderii colaborării româno- 
gaboneze pe baza principiilor de 
egalitate în drepturi, de respect și 
avantaj reciproc.

Intr-adevăr, țările noastre au orîn- 
duiri sociale diferite, dar sînt animate 
de dorința de a colabora atît in 
domeniul economic, științific si cul
tural. cît si în domeniul international 
în spiritul și cu dorința de a contri
bui la progresul mai rapid al celor 
două popoare.

Cu patru ani In urmă ați avut 
prilejul să cunoașteți unele. din 
preocupările poporului român pe 
calea dezvoltării socialiste, a ridicării 

de progres si bunăstare, cu care luptă 
pentru o largă colaborare internațio
nală. pentru Pace și înțelegere între 
toate națiunile lumii.

In numele Consiliului Municipal al 
orașului Libreville și al meu — a 
spus primarul — am marea onoare 
si plăcuta sarcină de a vă adresa 
urări deosebite de bun venit în a- 
ceastă metropolă de 100 de mii de 
locuitori, reprezentind 45 la sută din 
populația Gabonului.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-ministru,
Domnule primar,
Doamnelor și domnilor.
Aș dori să vă mulțumesc în mod 

călduros pentru cheia pe care mi-ați 
iaminat-o cu cîteva momente mai 
înainte.

Apreciez aceasta ca o expresie a 
sentimentelor de prietenie dintre 
poporul român și poporul gabonez, 
dintre capitalele țărilor noastre.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a exprima cele mai vii mul
țumiri populației orașului Libreville 
pentru primirea călduroasă ce ne-a 
rezervat-o astăzi.

Deși am sosit de puțin timp în 
capitala patriei dumneavoastră, avem 
impresii deosebit de plăcute. Dealt
fel. relațiile existente între țările 
noastre în diferite domenii sînt tocmai 
expresia dorinței ambelor popoare de 
a trăi libere, de a-și făuri o viată 
așa cum o doresc ele.

V-ati referit la faptul că există o 
poveste cu o cheie fermecată. Desi
gur. nu avem dorința — chiar dacă 
această cheie este fermecată — să o 
folosim decît în scopuri pașnice. în 
scopul dezvoltării prieteniei si cola
borării între popoarele noastre pe

ÎNTiLNIREA TOVARĂȘEI ELE^A CEAUȘESCU 
CU DOAMNA JOSEPHINE BUNCO

Luni după-amiază. tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut o întilnire. la 
palatul „Renovation", cu doamna 
Josephine Bongo.

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost 
însoțită de la reședință si nină la 
palatul „Renovation" de soția primu
lui ministru, doamna Mebiame.

F.rau de fată Jeanne Nzaou Ma- 
bika, președinta Uniunii Femeilor 
Partidului Democratic Gabonez. nu
meroase membre ale Biroului Uniu
nii. activiste de frunte ale organiza
ției femeilor din Gabon.

Cu acest prilej, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost adresat un căl
duros bun venit din partea doamnei 
Josephine Bongo, a președintei Uni
unii Femeilor Partidului Democratic 
Gabonez, a tuturor membrelor orga
nizației feminine. 

bunăstării sale si întăririi indepen
dentei.

In anii care au trecut de atunci 
popoarele noastre au dezvoltat o 
colaborare rodnică.

In același timp. în viata interna
țională s-au produs schimbări deo
sebit de mari. Asistăm la evenimente 
care demonstrează că sînt necesare 
încă eforturi susținute pentru a 
asigura destinderea, pacea, indepen
denta, bunăstarea fiecărei națiuni.

Aceste preocupări le au deopotrivă 
popoarele europene — care se pre
ocupă de înfăptuirea securității și 
colaborării în spiritul documentelor 
semnate la Helsinki — precum și 
popoarele africane care acționează 
pentru lichidarea deplină a colonia
lismului, pentru întărirea indepen
denței economice și politice, pentru 
a fi stăpîne pe destinele lor.

Sînt bucuros să declar, în momen
tul începerii vizitei noastre în Gabon, 
al întîlnirii cu dumneavoastră, că 
țările noastre sînt ferm hotărite de 
a conlucra strîns pentru afirmarea 
unor relații noi, democratice, bazate 
pe egalitate și respectul independen
ței și suveranității fiecărei națiuni.

Avînd convingerea că vizita și con
vorbirile pe care le vom avea îm
preună vor deschide noi perspective 
colaborării dintre popoarele noastre, 
doresc să urez poporului prieten ga
bonez succese tot mai mari in toate 
domeniile. Urez întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre țările 
noastre. Urez întărirea independenței 
și suveranității fiecărei națiuni, o 
pace trainică în întreaga lume. 
(Aplauze)

Inminind Excelenței Voastre cheia 
orașului, vă aflati la dumneavoastră 
acasă. Această cheie, domnule pre
ședinte și doamnă Ceaușescu. vă 
deschide inima capitalei gaboneze și 
vă face să descoperiți pe cea a locui
torilor săi.

Multurnind pentru înmînarea cheii 
orașului, bentru primirea deosebit de 
călduroasă ce i s-a făcut de către 
locuitorii capitalei gaboneze. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus : 

principii de egalitate si independentă 
și de a deschide inimile înfrățirii 
orașelor si popoarelor noastre. în 
lupta pentru o viată mai bună, pen
tru o pace trainică pe planeta noastră 
(Aplauze).

Doresc să adresez poporului gabo
nez si populației din capitală — Li
breville — cele mai bune urări de 
prosperitate, de bunăstare.

Să se întărească prietenia dintre 
popoarele român și gabonez !

Vă urez dumneavoastră, conducăto
rilor orașului Libreville — capitala 
Gabonului — succese în activitatea 
consacrată asigurării bunăstării si 
unor condiții tot mai bune de viată 
întregii populații !

Vă doresc multă sănătate ! (Aplau
ze).

★
La încheierea vizitei, tovarășul 

Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au semnat în Cartea de 
aur a primăriei.

La plecarea din clădire, înaltii soli 
ai poporului român au fost salutați 
cu aceeași însuflețire entuziastă, cu 
aceleași sentimente de stimă si 
prețuire de populația orașului, care 
cînta în cor : „Prietenie, prietenie ! ; 
Ceaușescu-Bongo !“.

Răspunzînd, tovarășa Elena 
Ceaușescq și-a exprimat satisfacția 
față de această întîlnire, transmi- 
țind un prietenesc salut din partea 
tuturor femeilor din România și a sa 
personal. In continuare, dînd curs 
interesului manifestat de gazde, to
varășă Elena Ceaușescu a împărtășit 
din experiența mișcării de femei din 
țara noastră.

Au fost discutate probleme de in
teres comun, s-a realizat un schimb 
de experiență pe tema participării 
depline a femeii la dezvoltarea eco
nomico-socială și culturală, la edifi
carea vieții noi în cele două țări.

De ambele părți s-a exprimat do
rința lărgirii și intensificării rela
țiilor de conlucrare dintre organiza
țiile de femei din cele două țări, în 
interesul ambelor popoare, al pro
gresului lor economic și social.

întîlnirea tovarâșei Elena Ceaușescu cu doamna Josephine Bongo 

întîEnirea președinteEui Nicolae Ceaușescu 
cu președintele Omar Bongo

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit luni după- 
amiază. la palatul prezidențial 
„Renovation" din Libreville, cu pre
ședintele Republicii Gaboneze, Omar 
Bongo.

în cadrul întrevederii, cei doi pre

începerea
Luni după-amiază. la palatul 

prezidențial „Renovation" din Li
breville au început convorbirile ofi
ciale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Gaboneze, Omar Bongo.

La convorbiri participă :
Din partea română : tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Niță, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Marin Enache. șeful 
Cancelariei C.C. al P.C.R.. Constan
tin Mitea, consilier al secretarului 
general al P.C.R.. președintelui Re
publicii Socialiste România. Porfir 
Negrea, ambasadorul României la Li
breville. Ion M. Nicolae. prim-ad- 
junct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter

în timpul festivităților de la primăria Libreville-ulul

ședinți au acordat o deosebită aten
ție examinării stadiului relațiilor bi
laterale ne diverse planuri. El au 
constatat cu satisfacție că acordurile 
și înțelegerile convenite cu prilejul 
întîlnirii de la București, din 1975, au 
creat o bază trainică extinderii si 
dezvoltării acestor relații pe tărîm

convorbirilor oficiale
naționale. Ion Popescu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei. Ana Mureșan. președinta 
Consiliului Național al Femeilor. 
Constantin Boștină. secretar al C.C. 
al U.T.C.. președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

Din partea gaboneză : Josephine 
Bongo, Leon Mebiame. prim-minis
tru, Jean-Stanislas Migolet. vice
prim-ministru, Martin Bongo, minis
trul afacerilor externe și al coope
rării. Rene Coniquet. ministru 
secretar general al Președinției Re
publicii, Jean-Franțois Ntoutoume, 
ministru, consilier personal al pre
ședintelui republicii. Edouard-Alexis 
Mbouy-Boutzit, ministru de stat 
însărcinat cu minele, energia și re
sursele hidraulice. Etienne Moussirou. 
ministrul comerțului și dezvoltării in
dustriale. Leon Auge. ministru, șeful 
permanentei naționale a Partidului 
Democratic Gabonez. Jean Boniface 
Assele. ministrul educației naționale, 
al tineretului și sporturilor. Jerome 
Okinda. ministrul economiei si finan
țelor. alte persoane oficiale gaboneze.

Adresînd un cald salut, președin
tele Omar Bongo a exprimat bucu
ria poporului gabonez și a sa perso

politic, economic, tehnico-științific, 
cultural si în alte domenii de interes 
comun. De ambele Părți s-a mani
festat hotărîrea de a da un nou 
impuls conlucrării bilaterale, pro
movării unei largi sl fructuoase coo
perări.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră caldă, prietenească.

nală de a avea ca oaspeți iluștri pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
doamna Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru cuvintele adresate, 
pentru primirea deosebit de călduroa
să de care s-a bucurat din partea 
populației din orașul Libreville — 
expresie a bunelor relații de prie
tenie si colaborare statornicite între 
cele două țări si popoare.

în cadrul convorbirilor a fost ex
primată dorința comună a celor două 
părți de a dezvolta în continuare, pe 
multiple planuri, colaborarea si coo
perarea româno-gaboneză.

Cei doi șefi de stat au hotărît ca 
aspectele concrete ale colaborării bi
laterale să fie examinate in cadrul 
întîlnirilor de lucru dintre factorii 
de răspundere din delegațiile celor 
două țări în vederea finalizării de 
noi acțiuni și înțelegeri menite să 
ducă la diversificarea cooperării e- 
conomice. a schimburilor comerciale, 
tehnico-stiintifice și culturale, a con
lucrării în alte domenii de interes 
reciproc.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
si respect reciproc.
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Cronica
Primire Ia primul minis

tru al Guvernului. Primul ml- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România. tovarășul Ilie 
Verdet. a primit, luni. în vizită de 
rămas bun. pe ambasadorul Austriei 
la București, dr. Franz Wunderbal- 
dinger. în legătură cu încheierea mi
siunii sale în tara noastră. întreve
derea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Cu prilejul aniversării 
creării Partidului Baas Arab 
Socialist. ? aprilie 1947 a luat 
ființă Partidul Baas Arab Socialist. A- 
flîndu-se la conducere în Republica 
Irak si în Republica Arabă Siriană, 
Partidul Baas Arab Socialist a initiat 
si transpus în practică importante mă
suri de transformări revoluționare pe 
linia dezvoltării economico-șociale, 
libere și independente a celor două 
țări.

Cu prilejul aniversării creării Parti
dului Baas Arab Socialist, Ambasada 
Republicii Arabe Siriene și Ambasada 
Republicii Irak la București au orga
nizat împreună, luni seara, o recep
ție.

Au participat Ilie Rădulescu. secre
tar al C.C. al P.C.R., Eugen Jebelea- 
nu. vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție al C.C. al P.C.R., Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane oficiale,

înalte distincții acordate 
consiliilor populare fruntașe
întrecerea socialistă între consiliile 

populare municipale, orășenești și 
comunale pentru înfăptuirea cu suc
ces a importantelor sarcini econo
mice și social-culturale. buna gospo
dărire si înfrumusețare a localităților 
pe anul 1978. la care, sub conducerea 
organelor și organizațiilor locale de 
partid și de stat, au participat mase 
largi de cetățeni din întreaga tară, 
s-a încheiat cu următoarele rezul
tate : pe locul I — consiliile popu
lare ale municipiilor Brăila si Su
ceava. sectorul 2 al municipiului 
București, orașelor Rădăuți si Ocna 
Sibiului, comunelor Lelesti. județul 
Gorj. Arsura, județul Vaslui. Bratca, 
județul Bihor. Deleni. județul Iași. 
Brateș. județul Covasna. Grindu. 
județul Ialomița. Ilia, județul Hune
doara. Scornicesti. județul Olt. Bî- 
cleș. județul Mehedinți, si Sura 
Mică, județul Sibiu ; pe locul II — 
consiliile populare ale municipiilor 
Oradea și Sighișoara, sectorului 4 al 
municipiului București, orașelor Cîm- 
pulung, județul Argeș, și dr. Petru 
Groza, județul Bihor, comunelor 
Seini, județul Maramureș. Drăgă- 
nești-Vlașca. județul Teleorman. 
Bucecea. județul Botoșani. Pucheni. 
județul Dîmbovița. Luncavița. județul 
Tulcea. Jilava, municipiul Bucu
rești. Poiana Lacului, județul Argeș.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10.00 Roman-foileton : Poldark
10,55 Muzică ușoară
11.10 Telex
17,00 Telex
17,05 Teleșcoalâ
17,25 Curs de limba engleză
17.45 România pitorească
18.10 Din țările socialiste
18,20 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 La ordinea zilei în economie
19,40 Ancheta TV : Barieră ineficientei !
20 10 Seară de teatru : „Ulciorul sfărî- 

mat" de Heinrich von Kleist.
21,35 Rezonanțe pe portativ
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal

zilei
Au fost prezenți șefi de misiuni di

plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

Ședința de lucru organi
zată de Comitetul pentru 
problemele consiliilor popu
lare. I11 cursul zilei de luni a avut 
loc la București o ședință de lucru or
ganizată de Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare în ca
drul căreia au fost analizate stadiul 
realizării planului de construcții de 
locuințe pe primul trimestru, al re
cuperării restantelor din anul trecut, 
precum și măsurile pentru asigura
rea îndeplinirii prevederilor pe în
tregul an. La ședință au luat parte 
prim-vicepreședinții comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București și 
directorii unităților județene de 
construcții, precum și reprezentanți 
ai unor ministere și organe centrale 
care participă la realizarea progra
mului de locuințe.

în cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
că în toate județele se intensifică 
acțiunile pentru dezvoltarea fabrici
lor de elemente prefabricate din be
ton pentru locuințe, asigurarea re
surselor materiale și concentrarea 
forței de muncă în vederea realiză
rii în acest an a 300 000 de aparta
mente. S-au luat, de asemenea, 
măsuri pentru folosirea mai judi
cioasă a materialelor, reducerea con
sumului de energie și organizarea 
mai bună a șantierelor.

Vințu de Jos. județul Alba. Moldo
veni, județul -Neamț, și Cosoveni. ju
dețul Dolj ; pe locul III — consiliile 
populare ale municipiilor Cluj-Na- 
poca și Roman, sectorului 6 al mu
nicipiului București, orașelor Ocna 
Mureș și Babadag, comunelor Jucu, 
județul Cluj, Petrești, județul Satu 
Mare, Gușoeni, județul Vîlcea, Ru- 
șețu, județul Buzău, Schela, jude
țul Galați. Gruiu, județul Ilfov, Sin- 
craiu de Mureș, județul Mureș. Vinga. 
județul Arad. Zagra. județul Bistrița- 
Năsăud, și Valu lui Traian, județul 
Constanta.

★
Pentru rezultate deosebite obținute 

în anul 1978 în întrecerea socialistă 
între consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești. orășenești si comunale privind 
îndeplinirea si depășirea sarcinilor de 
plan, social-culturale. buna gospo
dărire și înfrumusețare a localităților, 
prin Decret prezidențial au fost con
ferite „Ordinul Muncii" clasa I — 
localităților care s-au clasat pe locul 
I : „Ordinul Muncii" clasa a Il-a — 
localităților clasate pe locul II ; „Or
dinul Muncii" clasa a IlI-a — loca
lităților care s-au clasat pe locul III, 
iar celor clasate pe locurile IV—XI — 
„Diploma de onoare". (Agerpres)

19,30 Film serial pentru copii : Insula 
misterioasă

19.55 Album coral
20,15 Viața economică
20,50 Telex
20.55 Din sălile de concert ale Capitalei
21,25 Inscripții pe celuloid : Mexic

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 aprilie. în țară : Vreme insta
bilă și răcoroasă, la începutul interva
lului, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea ploi 
locale. Izolat, în estul și sud-estul țării, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vînt moderat cu 
intensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar cele ma
xime între 6 și 16 grade, local mai 
ridicate. Avertizare : în următoarele 48 
de ore, condițiile atmosferice vor fi fa
vorabile producerii brumelor. La mun
te va ninge.

Președintele R.A. Egipt a primit pe ministrul 
industriei construcțiilor de mașini din România

CAIRO 9 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt. Moham
med Anwar El-Sadat. a primit pe 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, care, în fruntea 
unei delegații. întreprinde o vizită în 
Egipt.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Mohammed Anwar El- 
Sadat un mesaj de prietenie. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres continuu pen
tru poporul egiptean prieten.

Mulțumind călduros, președintele 
Egiptului a transmis președintelui 
României un salut călduros și prie
tenesc de sănătate și fericire perso
nală. iar poporului român prieten 
cele mai sincere urări de prosperitate 
și bunăstare, de noi și importante 
succese în realizarea programelor de 
dezvoltare economică și socială.

Șeful statului egiptean a fost In
format despre rezultatele convorbiri
lor purtate cu miniștri și alte ofi
cialități egiptene în legătură cu rea

luanda Sesiunea Comisiei mixte
interguvernamentale româno-angoleze
LUANDA 9 (Agerpres). — La se

diul Secretariatului de stat pentru 
cooperare din Luanda au început 
luni lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte interguvernamentale; 
româno-angoleze.

Comisia a fost creată pe baza acor
dului dintre guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Angola privind cooperarea 
economică, industrială și tehnică 
semnat la București la 6 februarie 
1978.

Comisia își propune să procedeze 
la o analiză a relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări în diferite do
menii de activitate și să adopte mă
suri pentru dezvoltarea cooperării 
economice bilaterale, precum și a 
schimburilor economice si tehnice 
dintre România si Angola.

La încheierea sesiunii inaugurale,;

MANIFESTĂRI ALE SOLIDARITĂȚII CU MIȘCĂRILE 

DE ELIBERARE DIN AFRICA AUSTRALĂ 

Șl „ȚĂRILE DIN PRIMA LINIE"

• Reuniunea la nivel înalt de la Dar es Salaam • Azi începe 
Conferința Organizației de solidaritate cu popoarele afro-asiatice

DAR ES SALAAM 9 (Agerpres).
— La Dar es Salaam s-au încheiat, 
luni, lucrările conferinței la nivel 
înalt a trei state situate în imediata 
apropiere a Rhodesiei — Tanzania, 
Zambia si Mozambic. în cadrul dez
baterilor. la care au participat și cei 
doi copreședinți ai Frontului Patrio
tic Zimbabwe — Joshua Nkomo și 
Robert Mugabe — au fost examinate 
<• serie de probleme privind ultimele 
acțiuni agresive inițiate de forțele 
armate ale regimului rasist rhode- 
sian împotriva țărilor africane 
vecine.

Pe de altă parte, s-a anunțat că. 

lizarea acordurilor și contractelor în
cheiate. in baza hotărîrilor președin
telui Nicolae Ceaușescu și președin
telui Mohammed Anwar El-Sadat pen
tru continua dezvoltare și adincire a 
relațiilor de colaborare economică 
reciproc avantajoasă. Totodată s-au 
evidențiat posibilitățile multiple de 
extindere și diversificare a schimbu
rilor comerciale, precum și de reali
zare a unor noi acțiuni de cooperare 
în diverse sectoare industriale.

Ministrul român a avut convorbiri 
cu Hamad Abdel Latif El-Sayeh, mi
nistrul economiei, comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Ibrahim Attalla, ministrul in
dustriei și resurselor naturale. Aly 
Fahmy Al Daghestani, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Hassabalah Kafrawi, ministrul recon
strucției, Mohamed Tawfik Karara, 
ministrul îmbunătățirilor funciare, cu 
conducători de firme și oameni de 
afaceri, cu care a discutat si convenit 
măsuri concrete de dezvoltare a 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice.

Bebiana de Almeyda, directoare na
țională pentru problemele cooperării 
economice, ne-a declarat : „R.P.
Angola se conduce în dezvoltarea re
lațiilor sale economice după princi
piul colaborării cu țările prietene. în 
acest cadru se înscriu și lucrările 
sesiunii de la Luanda ale Comisiei 
mixte româno-angoleze. România so
cialistă este o țară cu care noi vrem 
și putem să lărgim colaborarea. 
Sintem interesați, în primul rînd, în 
dezvoltarea cooperării in industrie și 
agricultură, domenii în care există 
largi posibilități. Totodată, vom dis
cuta posibilitățile de cooperare în 
alte sectoare, cum ar fl. de pildă, cel 
al petrolului și al transporturilor. Se
siunea de la Luanda este o dovadă 
a dorinței țărilor noastre de a 
coopera".

în perioada 10—13 aprilie, Zambia 
va gpzdui o conferință a Organiza
ției de solidaritate a popoarelor 
afro-asiatice, care va fi consacrată 
sprijinirii mișcărilor de eliberare 
națională din Africa australă si so
lidarității cu „Statele din prima 
linie" — Angola. Botswana, Mozam
bic. Tanzania si Zambia. Secretarul 
general al Partidului Unit al Inde
pendentei Naționale din Zambia, 
Mainza Chona. a. apreciat că această 
conferință va confirma hotărîrea 
comunității internaționale de a-și 
spori, pe toate căile, sprijinul pentru 
lupta popoarelor din această parte 
a lumii.

Tirgul internațional 

agricol de la Bagdad
BAGDAD 9 (Agerpres). — In 

capitala Irakului s-a deschis 
prima ediție a Tirgului interna
țional agricol. România este 
prezentă cu un stand de produ
se agroalimentare și utilaje 
agricole, la care expun între
prinderile de comerț exterior 
„Universal Tractor", „Prod- 
export“, „Fructexport" și „Vin- 
exnort".

In aceste zile, țara. noastră 
participă și la Tirgul internațio
nal de mobilă de la Bagdad, la 
care este expusă o gamă largă 
de sortimente de mobilă.

Standurile românești se bucură 
de aprecierile specialiștilor și 
ale publicului vizitator.

Pentru înlăturarea pagubelor 
provocate de puternicele 

inundații din Vietnam 

Ajutor acordat de 
Societatea de Cruce Roșie 

din România
HANOI 9 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc o ceremonie în cadrul 
căreia a fost transmis Crucii Roșii 
din Republica Socialistă Vietnam a- 
jutorul acordat de Consiliul Națio
nal al Societății de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România, con- 
stînd din medicamente, cereale, con
serve și alte produse alimentare, 
precum și articole textile, ca sprijin 
în acțiunea de înlăturare a pagube
lor provocate economiei și populației 
de puternicele inundații care au avut 
loc în Vietnam in anul 1978.

agențiile de presă transmit:
Congres. La Praga au început

luni lucrările celui de-al 9-lea Con
gres național al cooperativelor agri
cole din Cehoslovacia. La lucrări 
participă Gustav HUsak, secretar ge
neral al C.C. al P-C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, alți 
conducători de partid și de stat. Ra
portul la congres a fost prezentat de 
Lubomir Strougal. președintele gu
vernului federal.

întrevederi în problema
Cipriotă. Aflat într-o Vizită ofici
ală în capitala Greciei, președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou, a avut, 
luni, o întrevedere cu primul minis
tru al țării-gazdă. Constantin Cara- 
manlis. Interlocutorii au procedat la 
o analiză amănunțită a problemei 
cipriote, examinînd. între altele, per
spectiva reluării convorbirilor inter- 
comunitare.

Convorbiri interyemeni-
te. Abdelaziz Abdelwali, ministrul
industriei și planificării al Republicii 
Democrate Populare Yemen, a fost 
primit la Sanaa de președintele Re-- 
publicii Arabe Yemen, Aii Abdallah 
Saleh, și a avut convorbiri cu alte 
oficialități ale țării-gazdă, în legătu

încheierea congresului partidului socialist francez
PARIS 9 (Agerpres). — După trei 

zile de dezbateri, la Metz au luat 
sfîrșit lucrările Congresului Partidu
lui Socialist Francez. Delegații au 
analizat activitatea partidului din 
ultimii doi ani. au examinat proble
me ale strategiei si tacticii, precum 
și chestiuni organizatorice ale P.S.F. 
Congresul a ales Comitetul director 
al Partidului Socialist, care în prima

Întrevederi ale reprezentantului P.C.R.
Reprezentantul Partidului Comunist

Român la congres. Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C-C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R.. a fost oaspete al federa
țiilor Partidului Socialist Francez din

Propuneri ale României vizînd înfăptuirea 
dezarmării generale, în primul rînd 

a dezarmării nucleare
BRUXELLES 9 (Agerpres). — La Bruxelles s-au încheiat lucrările Co

mitetului Internațional pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(C.I.S.C.E.), la care au luat parte reprezentanți ai unor organizații poli
tice și mișcări pentru pace din 20 de țări europene, precum și din partea 
a 12 organizații internaționale neguvernamentale.

La reuniunea C.I.S.C.E. a avut loc 
un schimb de păreri privind rolul 
opiniei publice în intensificarea ac
țiunilor și luptei pentru dezarmare, 
edificarea securității în Europa și 
pregătirea reuniunii de la Madrid 
din 1980. Totodată, comitetul a luat 
in discuție organizarea unui forum 
european consacrat dezarmării și 
securității.

în cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul român Vasile Nicolcioiu, 
membru al Biroului Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, a în
fățișat poziția, acțiunile ferme și 
propunerile României în domeniile 
abordate, concepția și inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind edificarea unui sistem trainic 
de securitate și cooperare în Eu-
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ră cu probleme privind materializa
rea proiectului de unificare a R. A. 
Yemen și R.D.P. Yemen, elaborat de 
șefii celor două state la sfîrșitul lunii 
martie, informează agenția M.A.P.

Tn cadrul turneului pe care il 
întreprinde în R.F.G.. corul 
sindicatelor învățămînt Brașov 
a prezentat spectacole în mai 
multe orașe, printre, care Dort
mund și Mainz. Concertele s-au 
bucurat de o apreciere deose
bită din partea publicului.

Sub auspiciile Federației socie
tăților de film din întreaga 
Indie, la Centrul internațional 
indian din Delhi a avut loc pre
zentarea filmului artistic româ
nesc „Buzduganul cu trei 
peceți". Filmul s-a bucurat de 
aprecieri deosebit de elogioase 
din partea publicului spectator.

Comunicatul comun dat 
publicității la Belgrad, la incheierea 
convorbirilor dintre secretarul fede
ral pentru afacerile externe. Iosip 
Vrhovet, si ministrul de externe al 
Madagascarului. Richard Christian 
Remi, arată că cei .doi miniștri au 
avut un larg schimb de opinii pri
vind probleme internaționale actua
le. în special în legătură cu activi

sa reuniune — ce va avea loc 
miercuri — va alege pe primul se
cretar al partidului, precum si Biroul 
executiv si Secretariatul national.

Congresul a adoptat o rezoluție 
care definește orientarea politică 
viitoare a P.S.F. Referindu-se. între 
altele, la unitatea stingii franceze, 
documentul subliniază că „aceasta ră- 
mîne o necesitate".

departamentele Moselle si Vienne, 
unde s-a întreținut cu cadre din con
ducerile federațiilor respective. Tn 
orașul Poitiers, reprezentantul P.C.R. 
a fost primit de prefectul departa
mentului Vienne. Marc Buchet, și a 
avut întrevederi la primăria orașului, 
care este înfrățit cu municipiul Iași.

ropa și in lume. înfăptuirea dezar
mării generale, și in primul rînd a 
celei nucleare, subliniind rolul 
popoarelor în lupta pentru oi > 
cursei înarmărilor, pentru secul, 
și pace. A fost relevată cerința 
gătirii temeinice a reuniunii de . 
Madrid.

Salutînd inițiativa întrunirii fo
rumului european, reprezentantul 
român a formulat o serie de pro
puneri în legătură cu tematica și 
regulamentul de procedură, astfel 
încît forumul să se pregătească și să 
se desfășoare pe baze profund de
mocratice, să asigure dezbaterea.

Propunerile reprezentantului ro
mân și-au găsit reflectarea în con
cluziile C.I.S.C.E. asupra concepției 
și obiectivelor viitorului forum.

■ ■■■»■■

tatea mișcării țărilor nealiniate. Au 
fost, de asemenea, identificate posi
bilități pentru dezvoltarea colabo
rării bilaterale.

0 reuniune a partidelor 
venezuelene de stînga la 
care au luat parte reprezentanți ai 
Partidului Comunist din Venezuela, 
Mișcării Electorale a Poporului 
(M.E.P.), Avangărzii Unitare, Mișcă
rii de Stingă Revoluționare (M.I.R.) 
și ai Mișcării pentru Socialism 
(M.A.S.), a avut loc la Caracas. Reu
niunea se înscrie în cadrul consultă
rilor inițiate cu cîteva luni in urmă, 
cu privire la participarea unitară a 
forțelor politice de stingă la alegerile 
municipale din luna iunie.

Atentate teroriste. Un p°- 
lițist spaniol a fost împușcat mortal 
de teroriști luni dimineața in loca
litatea Villafrânca Ordicia din Tara 
Bascilor. De la începutul anului. 41 
de spanioli, din care 21 de polițiști, 
au căzut victime terorismului, 
în cadrul unei operațiuni anti- 
teroriste, declanșată sîmbătă în 
Italia, politia a arestat peste 30 de 
persoane acuzate de a face parte din 
asociații subversive. Pe de altă parte, 
la Roma a fost comis, duminică, un 
nou atentat terorist. O bombă de 
mare capacitate a explodat în incinta 
unui supermagazin, provocînd mari 
pagube materiale.

Un popor eroic - 
pe frontul muncii

angajat

constructive
• Luanda — „perla Africii meridionale" ® „llnitaîe, 
producție, vigilență" — o deviză la ordinea zilei din 
Cabinda pînă în Cunene • Specialiști români 

în savana angoleză

Scăldată de razele generoase ale 
soarelui tropical. Luanda te intîm- 
pină cu seducătoarea sa fizionomie, 
căreia ii datorează faima de cel 
mai frumos oraș al Africii meridio
nale. între faleza străjuită de pal
mieri pe distantă de kilometri și 
insula Luapda — legată acum prin- 
tr-o șosea asfaltată de orașul căruia 
i-a împrumutat numele — apele al- 
bastre-verzui ale golfului, punctate 
de ambarcațiuni, reflectă siluetele 
zvelte ale clădirilor de pe Avenida 
Marginal. De aici, din „baixa". zona 
joasă și cea mai modernă, capitala, 
unde se concentrează o zecime din 
cei vreo șase milioane de locuitori ai 
tării, urcă în terase spre cartierele 
rezidențiale, cu vile inundate de ver
deață. învecinate cu edificii înalte. 
Se spune despre „zgirie-norii" Lu- 
andei că ei „au crescut din boabele 
de cafea" : din acel „boom" al ca
felei din anii ’50. sursă de îmbogăți
re rapidă pentru proprietarii de 
plantații de atunci și de masive in
vestiții în imobile. Profilul urban al 
capitalei angoleze, cu majoritatea 
clădirilor din centru mai tinere de 
20 de ani. are și o explicație politică. 
Veritabila desfășurare a construcții
lor a început numai după declanșa
rea de către M.P.L.A. (Mișcarea 
Populară de Eliberare a Angolei) a 
luptei armate de eliberare, cînd co
lonialiștii portughezi au deschis larg 
porțile capitalului străin, oferindu-i 
condiții optime de exploatare a re
surselor angoleze. în schimbul spri
jinului financiar. politic și militar 
pentru menținerea stăpinirii colonia-

Realități noi in REPUBLICA POPULARĂ ANGOLA

le. Se miza pe ideea că. atrăgînd mo
nopolurile străine în Angola, ele vor 
fi legate și de protecția propriilor in
terese. Aproape toate construcțiile 
noi erau destinate sediilor locale ale 
firmelor monopoliste. sucursalelor 
bancare și comerciale, cluburilor eli
tei și localurilor ei de petrecere.

Cînd prăbușirea angrenajului colo
nial devenise iminentă, profitorii au 
recurs in disperare la cele mai jos
nice mijloace, sustinînd grupuri po
litice ostile și recrutînd mercenari, 
pentru ca. în cele din urmă, prin a- 
socierea protejaților lor cu interven- 
ționiștii sud-africani. să încerce su
grumarea Republicii Populare Ango
la. creată de M.P.L.A. la 11 noiem
brie 1975. „Cel de-al doilea război de 
eliberare" a solicitat un nou tribut 
de singe, mai greu chiar decît cel 
plătit in 15 ani anteriori, iar tara a 
suferit mari distrugeri, ale căror 
urme mai pot fi văzute si azi.

Tînăra republică a pornit pe calea 
vieții noi avînd. in ansamblu, o e- 
conomie slab dezvoltată și. pe dea
supra. cu mari disproporții între di
feritele regiuni ce alcătuiesc terito
riul ei de 1 246 700 kmp. Circa 85 la 
sută din populație era — si încă este 
— ocupată in agricultură, nouă din 
zece angolezi nu știau carte. iar 
vîrsta medie se situa între 35 și 40 
de ani. Dar oricît de vitregă ar fi 

„moștenirea", mai puternică se do
vedește voința revoluționară a mase
lor populare, conduse de forța lor de 
avangardă M.P.L.A. — Partidul Mun
cii. de a înfrunta obstacolele. Astăzi, 
Angola îsi desfășoară toate energii
le descătușate pe frontul muncii paș
nice. Lozinca ..Producție, unitate, vi- 
gilentă". întilnită peste tot — din 
Cabinda, enclava din nord, pînă la 
riul Cunene, din sud — sinteti
zează ansamblul preocupărilor actua
le. între principalele măsuri menite 
să asigure o activitate economică co
respunzătoare se numără naționali
zarea băncilor, a multor firme din 
sectoare importante ale industriei, 
înființarea de organe de planificare, 
de cooperative agricole, reglementări 
în domeniul financiar și monetar — 
inclusiv crearea Băncii Naționale a 
Angolei și a noii monede, cuanza — 
înființarea unei rețele de stat pentru 
distribuirea produselor esențiale ca 
și diversificarea relațiilor economice 
externe. Paralel cu întărirea secto
rului agricol, care și în anii urmă
tori va constitui baza de dezvoltare, 
se avansează cu hotărîre în impul
sionarea activității industriale, aceas
tă ramură fiind socotită factorul de
cisiv atît în realizarea creșterii eco
nomice. cit si în ridicarea conștiin
ței de clasă a oamenilor muncii. Pe 
plan social, măsurile cele mai impor

tante au fost instituirea gratuității 
învățăniintului. a asistentei medicale 
și alocarea unor fonduri însemnate 
pentru construirea unei rețele de 
școli, spitale, dispensare. Obligativi
tatea învățămintului primar, institui
tă la scurt timp după proclamarea 
independentei, a triplat numărul ele
vilor în raport cu perioada colonială. 
Planul de trei ani (1978—1980) pre
vede construirea a 16 000 de școli 
primare si a 16 instituții specializate 
în pregătirea învățătorilor, medicilor 
și constructorilor.

în opera de reconstrucție naționa
lă. de dezvoltare de sine stătătoare. 
Angola contează pe un potențial eco
nomic imens. Tara dispune, practic, 
de întreaga gamă a mineralelor ne
cesare prosperității industriale : mari 
zăcăminte de cupru. fier, uraniu, 
mangan, fosfați, cărbune, mică, sulf, 
dar mai ales petrol și diamante. Re
intrate acum in patrimoniul poporu
lui angolez, toate aceste resurse în
lesnesc tării desfășurarea unui pro
ces de dezvoltare capabil să recupe
reze mai rapid înapoierea în care a 

fost menținută de colonialism. Com
pania angoleză de diamante produ
ce acum de cinci ori mai multe pie
tre prețioase decit înainte, iar în ce 
privește petrolul, noile zăcăminte 
descoperite în valea fluviului 
Zair si in alte locuri din nor
dul tării deschid largi perspective 
acestei ramuri care furnizează An
golei cea mai mare parte din venitu
rile în devize. Tocmai în vederea 
unei valorificări adecvate a resurse
lor petroliere. companiazde stat an- 
goleză „Sonangol" urmează să preia 
în viitor majoritatea acțiunilor fir
mei americane „Cabinda Gulf Oil", 
care exploatează zăcămintele din en
clava Cabinda (teritoriu angolez se
parat de restul tării prin frontierele 
Zairului în locul deschiderii la li
cean). Potrivit legilor adoptate re
cent. vor fi anulate toate contractele 
perioadei coloniale, urmînd ca statul 
angolez să controleze și extracția de 
petrol.

întregul proces de dezvoltare eco- 
nomico-socială din Republica Popu
lară Angola se desfășoară pe coor
donatele opțiunii socialiste, consa
crate în hotărîrile primului Congres 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, din 
decembrie 1977. „partid de avangar
dă al muncitorilor și țăranilor", cum 
afirmă statutul său. Acest eveniment 
de mare importantă în viata politi

că a Angolei a reflectat. în esență, o 
evoluție de remarcabilă semnificație 
pentru tendințele șl procesele ce se 
manifestă tot mai pregnant pe con
tinentul african, expresie a marilor 
mutatii caracteristice dezvoltării con
temporane.

Documentele primului Congres al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii stabi
lesc „realizarea în mod judicios a 
transformărilor social-economice pe 
baza unei dezvoltări naționale plani
ficate". Liniile directoare adoptate 
stabilesc ca sarcină, pină în 1980. în
tărirea și extinderea sectorului socia
list și în primul rînd a sectorului de 
stat.' dominant în economie. Eforturi
le depuse pe frontul construcției paș
nice reflectă pregnant aspirația po
porului angolez spre o dezvoltare li
beră si independentă, potrivit intere
selor sale naționale, de bunăstare si 
progres.

Pentru un ziarist român, martor al 
unor secvențe din cronica vie a re
nașterii angoleze, nu poate fi decît 
un prilej de bucurie să înregistreze, 
și in acest colt îndepărtat al Africii 
meridionale, referiri pline de căldu
ră la adresa României socialiste. Ex- 
primind. în cadrul unui. interviu, 
„gratitudinea față de secretarul ge
neral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. față de guvernul și po
porul român pentru sprijinul multi
lateral acordat cauzei eliberării An
golei". președintele M.P.L.A. — Par
tidul Muncii și al Republicii Popu
lare Angola, Agostinho Neto — decla
ra : „Cred că. în noile condiții, rela
țiile dintre partidele noastre, dintre 
Angola și România, vor cunoaște o 
largă dezvoltare pe plan economic, 
politic, social și cultural, ceea ce va 
ajuta poporul nostru să-și apere mai 
bine cuceririle".

Interesul pentru România se mani
festă aici sub cele mai diverse for
me. Interlocutori din sfera economică 
menționează frecvent experiența și 
prestigiul românesc în industria pe
trolului si în alte ramuri economice, 
apreciază faptul că multi tineri an
golezi studiază în România, că două 
ferme agricole au fost create cu spri
jinul specialiștilor români în provin
ciile Cuanza Norte și Cuanza Sul. că 
în diverse alte locuri din Angola lu
crează economiști, ingineri si medici 
români.

Angola revoluționară își concen
trează energiile creatoare ne frontul 
muncii constructive. Nici lipsa de ca
dre calificate, nici atîtea alte greu
tăți inerente începutului de drum nu 
pot zdruncina voința acestui popor 
încrezător in capacitatea sa de a-și 
clădi un viitor fericit.

Vasile OROS

ORIENTUL MIJLOCIU
• Iordania și O.E.P. au constituit o comisie mixta pentru proble
mele teritoriilor arabe ocupate de Israel • Reuniunea Consilii'1 
Central al O.E.P. • întrevederi iordaniano-algeriene • Un dec 

al primului ministru al Egiptului
AMMAN 9 (Agerpres). — Iordania 

și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) au constituit o co
misie mixtă pentru problemele teri
toriilor arabe ocupate de Israel — a 
anunțat postul de radio Amman, ci
tat de agențiile internaționale de 
presă.

DAMASC 9 (Agerpres). — Consi
liul Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) — in
stanță intermediară între Comitetul 
Executiv al O.E.P. si Consiliul Na
țional Palestinian (C.N.P.) — reunit 
la Damasc în prezenta lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. a examinat situația 
din teritoriile arabe ocupate, situa
ția din Liban si relațiile palestiniano- 
iordaniene. Consiliul a adoptat hotă
rîrea de a se acționa în continuare 
pentru consolidarea frontului natio
nal palestinian din teritoriile ocupate 
— informează agenția W.A.F.A.

DAMASC 9 (Agerpres). — Confe
derația Internațională a Sindicatelor 
Arabe. întrunită în sesiune extraordi
nară la Damasc, a adoptat o decla
rație prin care cheamă la sprijinirea 
ponorului arab palestinian pentru re- 
dobindirea drepturilor sale legitime.

AMMAN 9 (Agerpres). — între 
prințul moștenitor al Iordaniei. Has
san, și Ahmed Taleb Ibrahimi, consi
lier al președintelui Algeriei, a avut 
loc. la Amman, o întrevedere în ca

marea britanie; Start oficial in campania electorală 
a Partidului laburist

LONDRA 9 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic James Callaghan, a 
inaugurat, oficial, luni, printr-o con
ferință de presă, campania electorală 
a Partidului laburist în vederea 
scrutinului parlamentar de la 3 mai. 
El a declarat ziariștilor că. în cazul 
în care vor cîștiga alegerile, laburiștii 
îsi propun ca obiectiv prioritar com
baterea inflației, și anume reducerea 
ei de la 10 la sută, cit este în pre

drul căreia s-a făcut un schimb dt 
vederi asupra situației din Orientul 
Mijlociu. Convorbirea — relevă agen
ția I.N.A. — a fost marcată de com
pleta identitate de vederi ale celor 
două părți în ce privește aplicarea 
hotărîrilor recentei conferințe de la 
Bagdad a miniștrilor de externe si ai 
economiei din unele țări arabe. La 
Amman s-a anuntat oficial că rege
lui Hussein al Iordaniei i-a fost adre-, 
sată invitația președintelui Chadli 
Bendjedid de a face o vizită in Alge
ria.

RABAT 9 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită in Comisia parla
mentară pentru afacerile externe a 
Marocului, ministrul de externe, 
M’hamed Boucetta, a subliniat nece
sitatea unei reglementări globale a 
crizei din Orientul Mijlociu. El a de
clarat — relevă agenția M.A.P. — că 
„nu poate fi găsită o soluție crizei 
din această regiune fără crearea unui 
stat palestinian si fără recunoașterea 
drepturilor legitime la autodetermi
nare ale poporului palestinian repre
zentat de Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei".

CAIRO 9 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Egiptului. Mustafa Khalil, 
a emis un decret prin care se insti
tuie o comisie pentru reinstaurarea 
suveranității administrației civile 
egiptene în Sinai. Comisia va fi pre
zidată de ministrul egiptean al ană- 
rării — informează agenția M.E.N.

zent. la 5,5 la sută in 1982. Recu- 
noscînd că aceste eforturi vor în- 
tîmpina dificultăți, James Callaghan 
și-a exprimat, in același timp, opti
mismul. menționînd că obiectivul ar 
putea fi atins datorită creșterii pro
ducției de petrol din Marea Nordu
lui. Pe de altă parte, liderul laburist 
a reafirmat dorința partidului său de 
a se menține înghețarea prețurilor la 
produsele agricole ale C.E.E.
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