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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, 
ÎN REPUBLICA ZAMBIA

O puternică expresie a dorinței comune de a dezvolta relațiile reciproce 
de colaborare și solidaritate, în folosul ambelor țări și popoare, al promovării 

țelurilor păcii și înțelegerii internaționale
Primire caldă, 
entuziastă 

la Lusaka
Lusaka, 20 iulie. Astăzi a sosit 

aici tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în vizită o- 
ficială de prietenie, la invitația pre
ședintelui Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, și a doamnei Betty Kaunda.

Lusaka, cea de-a patra capitală a- 
fricană aflată pe traseul noului dia
log pe care președintele României 
socialiste îl poartă în această vară 
cu lideri de pe continentul african, 
a rezervat înalților oaspeți o pri
mire entuziastă.

După emoționantele dovezi de cea 
mai înaltă considerație față de 
România și conducătorul său, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la care am 
asistat la Addis Abeba, Harare și 
Maputo, sîntem la Lusaka . martorii 
unor momente de neuitat. Mii. și mii 
de locuitori ai capitalei zambiene, a- 
flați .la aeroportul internațional sau 
de-a lungul traseului străbătut de 
mașina prezidențială, urează tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros bun ve
nit.

Primirea deosebit de călduroasă fă
cută șefului statului român consti
tuie o expresie grăitoare a stimei și 
respectului poporului zambian pen
tru poporul român, pentru România
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începerea convorbirilor oficiale
La Lusaka au început convorbi

rile oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al In
dependenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia.

La convorbiri participă :
Din partea română : tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R.,

ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Silviu Curticeanu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful secției Cancelarie a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P-C-R-. consilier 
al secretarului general al partidului 
și președintelui Republicii, Petre 
Tănăsie. director în Ministerul Afa^- 
cerilor Externe, și Dumitru Nica, 
însărcinat cu afaceri a.i, al Româ
niei la Lusaka. .

Din partea zambiană : Humphrey 
Mulemba, secretar general al Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, Grey Zulu, membru al C.C. al 
partidului, membru al parlamentu
lui, secretar de stat pentru apărare 
și securitate, R. C. Kamanga, mem
bru al CC. al partidului, președin
tele Comitetului politic și juridic al 
C.C. al partidului. Fines N. Bu

lawayo, membru al Comitetului Cen
tral pentru provincia Lusaka, Alex 
J. Soko, membru al C.C. al parti
dului, secretar administrativ al parti
dului, Lameck K. N. Goma, mem
bru al parlamentului, ministrul a- 
facerilor externe, Clement Mwa- 
nashiku, membru al parlamentului, 
ministrul comerțului și relațiilor e- 
conomice externe, W. Chomba, con
silier de stat, membru al parlamen
tului, ministrul afacerilor interne, 
Wilted J. Phiri, Siteke G. Mwale, 
Milimo Punabantu, consilieri spe
ciali ai președintelui, Gilbert R. 
Zimba, ambasadorul Republicii Zam
bia în Republica Socialistă România, 
aite persoane oficiale.

Președintele Kenneth David'Kaun
da a salutat în modul cel mai cordial 
noua vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Zambia, apreciind-o ca

o expresie elocventă a bunelor ra
porturi care se dezvoltă continuu 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, precum și a dorinței comune 
de a extinde și mai mult în viitor, 
aceste relații, conferindu-le astfel di
mensiuni tot mai largi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru invitația de 
a vizita din nou Republica Zambia, 
pentru primirea ospitalieră care i-a 
fost făcută, subliniind că vede în 
aceasta o manifestare a trăiniciei 
prieteniei și solidarității statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre.

Șeful statului român și-a exprimat 
satisfacția de a se reîntîlni cu tova
rășul Kenneth David Kaunda, de a 
continua dialogul deschis și priete-
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Șl ADlNCIREA CONLUCRĂRII MULTILATERALE ROMÂNO-MOZAMBICANE

S-a incheiai vizita oficială de prietenie 
a tavarăsaioi Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceansea, 
in Remibfica Popidară Mozambic

Miercuri, 20 iulie, s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Populară 
Mozambic, la invitația to
varășului Samora Moises 
Machel, președintele Par
tidului FRELIMO, pre
ședintele Renublicii Popu
lare Mozambic.

Convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Samora 
Moises Machel, Declara
ția comună întărită prin 
semnătura celor doi con
ducători de partid și de 
stat, precum și celelalte 
documente adoptate în 
timpul vizitei exprimă 
hotărîrea României și 
Mozambicului de a dez
volta și adinei colabo
rarea bilaterală pe toate 
planurile, animate de do
rința accelerării progresu
lui lor economic și so
cial, sporirii contribuției 
lor la cauza păcii și în
țelegerii in lume.

De la reședința oficia
lă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul 
Samora Moises Machel și 
de tovarășa Grapa Machel, 
s-au îndreptat spre ae
roportul internațional din 
Maputo.

Frumosul oraș, port la 
Oceanul Indian, arborea
ză haine de sărbătoare. 
Pe întregul traseu ce duce 
la aeroport se pot ve
dea drapele românești- și 
mozambicane, portrete 
ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, ale tovarășei
Elena Ceaușescu, ale președintelui 
Samora Moises Machel. Pe lungile 
avenidas, numeroși locuitori au ținut 
să salute, la plecare pe distinșii 
oaspeți.

Aeroportul Movalone cunoaște o 
animație deosebită. Drapelele celor 
două țări împodobesc întreaga fa
țadă a clădirii principale. . Miile de 
cetățeni agită stegulețe românești și

mozambicane, poartă portretele celor 
doi conducători de partid și de 
stat, ovaționează îndelung.

In limba română sau portugheză, 
pe eșarfe de mari dimensiuni, stă 
înscris : „Trăiască Republica Socia
listă România !“, „Trăiască poporul 
român,!“, „Trăiască prietenia dintre 
poporul român și poporul mozambi- 
can !“.

Ambianța festivă în care are loc 
încheierea vizitei oficiale in Mozam
bic a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, este 
întregită de prezența grupurilor de
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Mozambic, la invitația tovarășului 
Samora Moises Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozam
bic, în perioada 18—20 iulie 1983. •’

• In cursul vizitei, înalții oaspeți au fost salutați pre
tutindeni cu entuziasm și deosebită căldură, expresie 
a sentimentelor de prietenie și solidaritate pe care și 
le nutresc popoarele român și mozambican și dovadă a 
respectului manifestat de poporul mozambican față de 
marele conducător al României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și față de tovarășa Elena Ceaușescu.

în timpul vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu a 
depus o coroană de flori la Monumentul eroilor mo- 
zambicani și a vizitat unități importante economice în 
capitala mozambicană.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mozambic, Samora 
Moises Machel, au purtat convorbiri oficiale, în cursul 
cărora s-au informat reciproc asupra preocupărilor 
partidelor și țărilor lor privind dezvoltarea economică 
și socială, au examinat stadiul actual al raporturilor 
româno-mozambicane și perspectivele dezvoltării lor și 
au făcut un schimb de păreri asupra situației interna
ționale actuale.

La convorbirile oficiale au participat, din partea 
română, tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice
prim-ministru al guvernului, precum și tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Silviu Curticeanu, membru al 
C.C. al P.C.R., șeful secției cancelarie a C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al partidului si al președintelui 
Republicii Socialiste România, Marin Constantin, 
membru supleant al C.C.' al P.C.R., adjunct al minis
trului agriculturii și industriei alimentare. Marcel 
Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe, și Ni
colae Vulpașin, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii 
Socialiste România în Republica Populară Mozambic.

Din partea mozambicană au luat parte Ia convorbiri 
tovarășii Joaquim Alberto Chissano, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al Partidului 
FRELIMO, secretar al C.C. al Partidului FRELIMO. 
ministrul afacerilor externe, Jacinto Soarps Veloso. 
membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului 
FRELIMO, ministru pentru probleme economice Ia 
președinție, Rui Baltazar Dos Santos Alves, ministrul 
finanțelor, Antonio Jose Lima Rodrigues Branco, mi
nistrul industriei și energiei, Joao Dos Santos Ferreira, 
ministrul agriculturii, Daniel Filipe Gabriel, vicemi- 
nistru al comerțului exterior. Antonio Sumbana, mem
bru al C.C. al Partidului FRELIMO, secretar de stat 
al cooperării internaționale, Francisco Carimo Martins 
Caravela, secretar de stat al industriei ușoare și ali
mentare, Francisco Caetano Madeira și Daniel An
tonio, directori în Ministerul Afacerilor Externe, 
Murdali Mamadhusen, secretar al președintelui Repu
blicii, alte persoane oficiale.

Cei doi președinți, procedînd la o analiză aprofundată 
a stadiului actual al relațiilor bilaterale, și-au ex
primat deplina satisfacție față de rezultatele obținute 
pe planul cooperării economice, tehnice și științifice 
și au apreciat că acestea constituie 6 contribuție de 
seamă la amplificarea raporturilor frățești dintre po
poarele român și mozambican, la întărirea luptei co
mune pentru pace și dezvoltare pe calea socialismului.

în acest cadru, ambele părți au reliefat importanța 
deosebită a Tratatului de prietenie și cooperare semnat

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar genera!

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

la cel mai înalt nivel, în aprilie 1979, ca și a celorlalte 
documente convenite între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mozambic. Cei doi președinți 
au reafirmat dorința lor comună de consolidare în 
continuare a prieteniei și solidarității dintre țările și 
popoarele lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Samora Moises Machel și-au exprimat deplina satis
facție pentru succesele înregistrate în cooperarea din
tre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO. 
S-a subliniat și cu această ocazie importanța deosebită 
a intensificării continue a relațiilor dintre cele două 
partide pentru consolidarea pe multiple planuri a uni
tății frățești și a prieteniei dintre cele două țări și 
popoare.

Cei doi conducători de partid reafirmă hotărîrea lor 
de a extinde legăturile, contactele și colaborarea din
tre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO. 
în acest scop vor fi inițiate și stimulate schimburile 
reciproce de vizite, precum și de informații și mate
riale privind activitatea ideologică, politică, social-eco- 
nomică și culturală a celor două partide.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Samora Moises Machel reafirmă, totodată, însemnătatea 
legăturilor directe dintre reprezentanții celor două țări, 
la nivelul membrilor guvernelor, ai parlamentelor, ai 
conducerilor organizațiilor de tineret, de femei și sindi
cale. în acest context a fost evidențiată utilitatea or
ganizării de consultări periodice între ministerele de 
externe ale celor două țări, alternativ Ia București și 
Maputo.

Cei doi șefi de stat și de partid au procedat Ia un 
schimb de informații cu privire la preocupările actuale 
ale țărilor și popoarelor lor în domeniul construcției 
economice și Sociale. Președintele Samora Moises 
Machel l-a informat pe președintele Nicolae Ceaușescu 
despre hotăririle importante adoptate de cel de-al 
IV-Iea Congres al Partidului FRELIMO in domeniile 
politic, economic, social și cultural, subliniind impor
tanța acestora pentru consolidarea și dezvoltarea orîn- 
duirii socialiste in Mozambic și pentru apărarea păcii 
și democrației. El a subliniat, de asemenea, parti
ciparea activă a poporului mozambican la realizarea 
obiectivelor congresului pe plan economic și social și 
succesele semnificative înregistrate în această direcție, 
precum și în lupta împotriva bandelor înarmate, con
trabandei, speculei și parazitismului. La rindul său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a informat pe președin
tele Samora Moises Machel despre eforturile poporului 
român, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
pentru punerea în practică a hotărîrilor adoptate dc 
cel de-al XII-lea Congres al partidului și dc Conferința 
sa Națională din decembrie 1982, ca și despre stadiul 
construirii societății socialiste în România în actualele 
condiții.

Președinții României și Mozambicului au acordat o 
atenție specială în convorbirile lor dezvoltării rela
țiilor economice bilaterale, considerîndu-le ca factor 
decisiv al intensificării și aprofundării raporturilor de 
colaborare dintre cele două țări și popoare. Pornind de 
la amplele posibilități de extindere a acestor relații, 
cei doi președinți sint încredințați că înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei vor constitui un nou și puter
nic impuls pentru lărgirea schimburilor comerciale și 
dezvoltarea cooperării economice pe baze reciproc 
avantajoase, îndeosebi în domeniile geologici, indus
triei extractive, cărbunelui, hidrocarburilor, metalur
giei, industriei ușoare, agriculturii, materialelor dc 
construcții, transporturilor și în alte sectoare de in
teres comun.

Cei doi președinți, referindu-se la rezultatele ultimei 
sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-mo
zambicane de cooperare economică și tehnică, au sta
bilit ca lucrările următoarei reuniuni a acesteia să aibă 
loc la București, în cursul anului 1984, cu scopul anali
zării modului de îndeplinire a hotărîrilor luate Ia cel 
mai înalt nivel și al identificării de noi proiecte și pro
grame de cooperare de interes pentru ambele părți.

(Continuare în pag. a II-a)

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
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La plecare, pe aeroportul din Maputo

-

(Urmare din pag. I)
Cei doi președinți au hotărît, de ase

menea, ca organismele economice din cele 
două țări să acționeze ferm, folosind toa
te posibilitățile existente, pentru sporirea 
volumului și diversificarea schimburilor 
comerciale romăno-mozambicane, inclusiv 
pe baza unor aranjamente de livrări re
ciproce de mărfuri în contrapartidă.

în dorința de a consolida cadrul de pro
movare a relațiilor dintre România și Mo- 
zambic, în cursul vizitei a fost semnat 
Acordul de cooperare între Partidul Comu
nist Român și Partidul FRELIMO și 
Protocolul privind cooperarea între cele 
două partide in perioada 1984—1985, precum 
și programul pe termen lung privind dez
voltarea cooperării tehnico-economice și a 
schimburilor comerciale între Republica 
Socialistă România și Republica Populară 
Mozambic.

Președinții României și Mozambicului, 
relcvind importanța legăturilor dintre cele 
două țări in domeniile culturii, științei, în
vățământului, radioteleviziunii, presei, 
sportului și sănătății, contribuția acestora 
la apropierea dintre popoarele român și 
mozambican și Ia mai buna lor cunoaștere 
reciprocă, au convenit să fie intensificată 
în continuare cooperarea între instituțiile 
de resort din cele două țări, pe baza 
acordurilor și înțelegerilor existente în 
aceste domenii.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Populare 
Mozambic, examinînd problemele complexe 
ale vieții internaționale actuale, își expri
mă profunda lor îngrijorare față de încor
darea gravă la care s-a ajuns în relațiile 
dintre state, ca rezultat al manifestării po
liticii de forță și amenințare cu forța, de 
amestec și intervenție în treburile interne 
ale altor state, al conflictelor și războaie
lor care au loc in diferite părți ale lumii, 
al negării dreptului Ia autodeterminare al 
popoarelor aflate încă sub dominație colo
nială și rasială, al escaladării cursei înar
mărilor, al continuării politicii de împăr
țire a lumii in zone de dominație și in
fluență, al lipsei de progrese semnifica
tive in rezolvarea problemelor țărilor in 
curs de dezvoltare, al crizei prelungite în 
care se află economia mondială.

Față de aceste evoluții periculoase pen
tru pacea și securitatea internațională, care 
afectează profund interesele supreme ale 
popoarelor, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Samora Moises Machel con
sideră că trebuie luate măsuri hotărite Șl 
urgente pentru a se pune capăt încordă
rii internaționale, pentru a fi oprit cursul 
spre confruntare și război, pentru reluarea 
și consolidarea politicii de destindere, de 
respect al independenței naționale, de pace 
și colaborare dintre națiuni. Ambii_ pre
ședinți și-au exprimat convingerea "că o 
asemenea politică trebuie să fie fundamen
tată pe respectarea strictă a principiilor 
independenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neintervenției în 
treburile interne ale altor state, nefolosi- 
rii forței sau a amenințării cu forța, avan
tajului și interesului reciproc, dreptului fie
cărui popor de a-și alege liber viitorul.

Cei doi președinți reliefează că în epoca 
actuală consolidarea independenței națio
nale este un factor esențial pentru pro-
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greșul economic și social, pentru dezvol
tarea și colaborarea economică internațio
nală pe baze egale și echitabile, pentru li
chidarea politicii imperialiste, colonialiste 
și ncocolonialiste. în opinia celor doi șefi 
de stat, lupta pentru afirmarea și conso
lidarea independenței naționale a state
lor și popoarelor reprezintă, de aceea, 
una dintre sarcinile fundamentale ale tu
turor forțelor care se pronunță pentru 
pace, libertate, progres și colaborare.

Secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mozam
bic, tovarășul Samora Moises Machel, 
efectuind o analiză aprofundată a situației 
din Africa, au dat o apreciere deosebită 
afirmării voinței popoarelor și statelor de 
pe acest continent de a trăi în deplină li
bertate, de a-și consolida independența po
litică și economică și de a adinei coope
rarea politică și economică dintre ele. 
Totodată, a fost exprimată Îngrijorarea 
profundă a celor doi șefi de stat față de 
manifestările politicii imperialiste, colo
nialiste și ncocolonialiste de dominație și 
intervenție în treburile interne ale state
lor africane independente și suverane, de 
încercările de a împiedica înaintarea pro
cesului de eliberare totală a continentului, 
ca și progresul economic și social al sta
telor africane.

Rcafirmind solidaritatea militantă și spri
jinul acordat de poporul român poporului 
mozambican și celorlalte state africane din 
prima linie pentru realizarea independen
ței lor naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a condamnat cu toată tăria ac
țiunile recente militare, agresive ale 
Africii de Sud împotriva Republicii 
Populare Mozambic și a altor state 
din zonă care luptă ferm pentru a-și 
apăra suveranitatea și integritatea terito
rială, împotriva intervențiilor regimului 
rasist de Ia Pretoria.

în cursul analizării situației din Africa, 
cei doi șefi de stat au condamnat viguros 
politica rasistă dusă de autoritățile de la 
Pretoria și au chemat să se pună capăt 
neintirziat politicii de apartheid și actelor 
de opresiune și discriminare Ia care este 
supusă populația majoritară din Africa de 
Sud. Ambele părți au reafirmat sprijinul 
lor față de Congresul Irațional African din 
Africa de Sud, cafe luptă cu curaj împo
triva apartheidului, opresiunii și exploată
rii din această țară.

Președinții României și Mozambicului au 
subliniat necesitatea imperioasă de a se asi
gura -accesul neintirziat al Namibiei la in
dependență, ca și dreptul poporului nami- 
bian de a-și alege de sine stătător calea 
dezvoltării sale viitoare, potrivit aspirații
lor și intereselor sale legitime. Au fost re
afirmate solidaritatea militantă a celor două 
țări și deplinul lor sprijin față de lupta 
dreaptă a poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., singurul său reprezen
tant legitim. în acest context, a fost ex
primată îngrijorarea celor două părți față 
de legarea accesului Namibiei la indepen
dență de orice altă problemă. Ambii pre
ședinți au reliefat, de asemenea, necesita
tea ca să fie exercitate maximum de efor
turi de către comunitatea internațională 
pentru a se lua măsuri eficiente, cu parti

ciparea O.N.U., pentru acordarea rapidă a 
independenței Namibiei, pe baza rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate.

Ambii președinți și-au exprimat îngrijo
rarea față de menținerea unor conflicte ar
mate între statele africane. A fost reafir
mată convingerea celor doi președinți, po
trivit căreia unitatea statelor și popoare
lor africane în lupta lor comună pentru 
pace, prosperitate și dezvoltare, pentru eli
berarea totală de orice formă de domina
ție și oprimare poate fi întărită numai pe 
baza aplicării depline a principiilor Cartei 
O.N.U. și Cartei O.U.A., al respectului in
tegrității teritoriale a fiecărui stat și a! 
dreptului fiecărui popor de a-și alege sin
gur calea de dezvoltare politică, economi
că și socială. Șefii dc stat ai României și 
Mozambicului s-au pronunțat pentru re
glementarea politică .a problemelor africa
ne pe calea negocierilor directe, pentru 
crearea unui climat de pace, bună vecină
tate și cooperare între aceste țări.

In același timp, ambii președinți au sub
liniat necesitatea ca O.U.A. să acționeze in 
viitor cu perseverență pentru impulsionarea 
conlucrării economice dintre țările mem
bre, cu scopul consolidării independenței 
lor naționale și întăririi solidarității și uni
tății de acțiune pe continent. în acest con
text, ambii președinți au dat o apreciere 
pozitivă rezultatelor celei de-a 19ta sesiuni 
a O.U.A. Ia nivelul șefilor de stat și de 
guvern din Africa, considerind-o ca o con
tribuție importantă la consolidarea solida
rității și unității de acțiune a acestor sta
te, pentru realizarea obiectivelor lor fun
damentale.

Președintele României și președintele 
Mozambicului subliniază marea importanță 
pe care țările lor o acordă promovării secu
rității și cooperării dintre statele din Eu
ropa. Ei atrag atenția asupra situației deo
sebit de grave existente pe acest continent, 
care a devenit un uriaș arsenal nuclear și) 
convențional și unde se continuă acumula
rea celor mai moderne arme de distrugere 
în masă, ceea ce prezintă un mare pericol 
pentru pacea și securitatea Europei și a 
întregii lumi.

Cei doi președinți au subliniat necesita
tea opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, a re
ducerii și eliminării celor existente, a în
lăturării tuturor armelor nucleare de pe 
continentul european. Ei au relevat, totoda
tă, imperativul de a se face totul pentru 
ca Europa să devină un continent al păcii, 
securității și cooperării fructuoase.

Cei doi șefi de stat salută acordul con
venit în cadrul reuniunii de Ia Madrid, care 
deschide calea convocării, în 1984, a confe
rinței pentru măsuri de creștere a încre
derii și dezarmare, a dezvoltării procesu
lui dc pace, securitate, destindere și co
laborare în Europa. Ambii președinți au 
subliniat că orice progres ce va fi realizat 
în Europa in acest domeniu va influenta 
pozitiv pacea, securitatea și stabilitatea în 
întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Samora Moises Machel își expri
mă profunda îngrijorare față de grava în
cordare și de complexitatea situației din 
Orientul Mijlociu. Ei au reafirmat pozițiile 
țărilor lor în favoarea unei reglementări 
globale, pentru realizarea unei păci juste 
și durabile în această regiune, bazată pe 

retragerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 19G7, pe re
cunoașterea dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare și la constituirea unui 
stat propriu, independent, pe asigurarea in
tegrității, independenței și suveranității 
tuturor statelor din regiune. Apreciind că 
problema palestiniană este problema esen
țială a soluționării conflictului din Orien
tul , Mijlociu, părțile au reafirmat deplina 
lor solidaritate cu lupta dreaptă a poporu
lui palestinian sub conducerea reprezen
tantului său legitim — Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei — și au subliniat ne
cesitatea participării O.E.P. la toate nego
cierile care, tind/ spre o reglementare poli
tică a conflictului din regiune.

Constatind că acțiunile militare ale Is
raelului în Liban au creat noi complicații, 
cu consecințe deosebit de grave pentru pa
cea în zonă și în lume, cei doi președinți 
apreciază că este necesar să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru retragerea tu
turor trupelor isracliene din Liban, să se 
asigure liniștea, independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a Libanului și 
să se creeze condiții favorabile promovării 
unei largi reconcilieri a tuturor forțelor 
naționale din această țară.

Ambele părți și-au exprimat îngrijorarea 
față de prezența unor baze militare străi
ne în zona Oceanului Indian, ceea ce ame
nință pacea și stabilitatea în regiune, pre
cum și independența și suveranitatea sta
telor din această parte a lumii. România și 
Mozambicui sprijină aspirațiile legitime ale 
popoarelor din regiune pentru transforma
rea Oceanului Indian intr-o zonă a păcii, 
liberă de arma nucleară, în conformitate 
cu rezoluțiile pertinente ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Samora Moises Machel își ex
primă profunda îngrijorare față de am
ploarea fără precedent a cursei înarmări
lor, față de utilizarea unor imense resur
se și mijloace materiale, financiare și uma
ne în scopuri militare, apreciind că aceas
ta reprezintă o povară de ncsuportat pen
tru toate popoarele și o gravă amenințare 
la adresa păcii și securității mondiale. în 
aceste condiții, ei consideră că problema 
centrală a vieții internaționale este, in pre
zent, lupta pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru trecerea la dezarmare, in pri
mul rind la dezarmarea nucleară, astfel in
cit să se prevină izbucnirea unui război nu
clear, care ar pune în pericol insăși existen
ța omenirii.

Cei doi președinți sint de acord că tre
buie acționat cu fermitate pentru apăra
rea dreptului suprem al fiecărui popor, al 
tuturor oamenilor, dreptul la viață, la li
bertate, la pace. Ei consideră că este ne
cesar să se treacă neintirziat la măsuri con
crete și eficace care să ducă la oprirea 
cursei Înarmărilor, la dezarmare generală, 
și în primul rind la dezarmare nucleară. 
Mijloacele economisite prin reducerea chel
tuielilor- militare trebuie să fie folosite atît 
pentru soluționarea problemelor economice 
și sociale ale țărilor care efectuează aceste 
reduceri, cit și pentru sprijinirea țărilor in 
curs de dezvoltare, în vederea accelerării 
progresului lor economico-social.

Relevind consecințele grave pentru toa-. 
te țările ale creșterii instabilității economiei 
mondiale, ale persistenței crizei econo

mice, energetice și mohetar-financiare, ale 
menținerii fenomenului subdezvoltării in 
zone vaste ale globului, cei doi președinți 
consideră că o cerință imperativă pentru 
pacea și securitatea popoarelor, pentru în
suși viitorul omenirii o constituie lichida
rea subdezvoltării, reducerea treptată a de
calajelor între nivelurile de dezvoltare ale 
țărilor bogate și țărilor sărace și edificarea 
unei noi ordini economice mondiale.

In acest sens, o importanță holărîtoare 
prezintă promovarea largă a colaborării 
economice mondiale, prin reglementarea si
tuației în comerțul internațional, renunța
rea la măsurile protecționiste, asigurarea 
comercializării materiilor prime Ia prețuri 
remuneratorii pentru producători și echi
tabile pentru consumatori, convenirea unor 
programe speciale de ajutorare a țărilor în 
curs de dezvoltare in domeniile agricultu
rii, industriei, transporturilor și în alte sec
toare de activitate, asigurarea unui trans
fer substanțial de tehnologic modernă către 
aceste țări în condiții avantajoase și spri
jinirea lor în formarea de cadre naționale, 
stimularea dezvoltării colaborării economi
ce între țările in curs de dezvoltare, con
comitent cu sporirea substanțială a fondu
rilor alocate pentru sprijinirea lor.

De asemenea, sînt necesare măsuri ho
tărite pentru soluționarea problemei datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvoltare, con
venirea de modalități practice pentru re
ducerea și stabilizarea dobinzilor Ia niveluri 
rezonabile și pentru asigurarea accesului 
acestor țări la creditele internaționale, in 
condiții preferențiale.

Constatind cu îngrijorare că in cadrul ne
gocierilor purtate pînă în prezent la O.N.U., 
în alte foruri internaționale nu s-au obți
nut rezultate semnificative de natură să 
contribuie la o redresare durabilă a eco
nomiei mondiale, in primul rind la elimi
narea obstacolelor în calea progresului eco
nomic al țărilor în curs de dezvoltare și 
sprijinirea dezvoltării lor mai rapide, cel 
doi președinți reliefează necesitatea începe
rii neintirziate și desfășurării, pe baza unei 
voințe politice constructive, a negocierilor 
globale in cadrul O.N.U., cu participarea 
tuturor statelor și luindu-se în considerare 
interesele lor legitime.

Cei doi președinți subliniază rolul 
determinant al efortului național in obți
nerea de progrese pe calea dezvoltării eco
nomiei țărilor in curs de dezvoltare și, tot
odată, necesitatea ca acestor țări să li se 
acorde un sprijin mai substanțial din partea 
țărilor dezvoltate.

Ambii șefi de stat relevă importanța deo
sebită a extinderii cooperării economice 
dintre țările in curs de dezvoltare, atît pe 
plan regional, cit ți internațional, pentru 
întărirea solidarității și unității lor de 
acțiune.

în acest cadru, președintele Samora 
Moises Machel a prezentat președintelui 
Nicolae Ceaușescu importanța activităților 
desfășurate de Conferința pentru coordo
narea dezvoltării statelor din Africa aus
trală in ansamblul eforturilor care se fac 
pentru instaurarea noii ordini economice 
internaționale, pentru reducerea și lichi
darea dependenței lor economice, de Africa 
de Sud in special.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Samora Moises Machel sint de 
părere că Organizația Națiunilor Unite con

stituie forul cel mai potrivit pentru desfă
șurarea negocierilor multilaterale și rezol
varea politică a tuturor problemelor inter
naționale, a conflictelor și stărilor dc încor
dare dintre state. în vederea îndeplinirii 
acestei misiuni, se impun creșterea rolului 
și răspunderilor organizației mondiale, întă
rirea autorității sale, democratizarea func
țiilor, structurilor și activității acesteia, îm
bunătățirea eficacității și adaptării ei Ia 
exigențele și realitățile actuale și de 
perspectivă ale comunității internaționale.

Cei doi președinți apreciază că trebuie să 
se asigure participarea activă, in condiții de 
deplină egalitate în drepturi, a tuturor sta
telor lumii, indiferent de mărime, sistem sau 
potențial, Ia soluționarea problemelor de 
interes general. în mod deosebit, țările mici 
și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, sta
tele nealiniate trebuie să joace un rol tot 
mai însemnat în dezbaterea și soluționarea 
tuturor problemelor cu care este confrun
tată omenirea.

Totodată, ambii președinți subliniază în
semnătatea mișcării țărilor nealiniate in 
lupta împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru pace, 
securitate și independență națională, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și făurirea unei noi ordini economice 
internaționale.

Ținînd seama de interesele și preocupările 
comune ale celor două țări și dc pozițiile 
lor identice sau apropiate asupra proble
melor internaționale, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises Machel au ho- 
tărit să fie intensificate și extinse consul
tările, conlucrarea și întrajutorarea dintre 
țările lor în cadrul Națiunilor Unite, al altor 
forumuri internaționale, al „Grupului ce
lor 77“, al mișcării țărilor nealiniate, in sco
pul reglementării democratice și juste a 
problemelor lumii contemporane și promo
vării păcii, securității și colaborării inter
naționale.

Ambele părți au dat o înaltă apreciere 
convorbirilor dintre cei doi șefi dc stat, 
reliefînd că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Republica Populară Mozambic constituie 
un eveniment de deosebită importanță 
pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor 
frățești, de prietenie și cooperare dintre 
cele două popoare, partide și state și re
prezintă, totodată, o contribuție importan
tă la cauza păcii, socialismului și coope
rării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au exprimat 
calde mulțumiri tovarășului Samora Moises 
Machel, guvernului și poporului mozam
bican pentru primirea cordială și ospitali
tatea deosebită de care s-au bucurat, îm
preună cu celelalte persoane oficiale 
române, în cursul vizitei în Mozambic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a adresat tovarășului Samora Moises Ma
chel, președintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mozambic, 
invitația de a efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu deosebită 
plăcere.
Maputo, 19 iulie 1983

Plecarea din Maputo
(Urmare din pag. I)
artiști populari care cîntă și dan
sează în cadrul unui program de 
mare virtuozitate, de mare îneîntare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elenă Ceaușescu răspund cu 
prietenie acestor manifestări de sim
patie, de înaltă considerație.

După intonarea imnurilor naționale 
și trecerea in revistă a gărzii de 
onoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint sa
lutați de cetățenii români aflați in 
misiune oficială în Mozambic. Un 
grup de copii înmînează, mișcați de 
emoție, buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
de membrii corpului diplomatic 
acreditați la Maputo.

Cei doi conducători de partid și 
de stat primesc defilarea gărzii de 
onoare.

înalții oaspeți români își iau ră
mas bun de la persoanele oficiale 
mozambicane aflate pe aeroport : 
Joaquim Alberto Chissano, Jacințo 
Soares Veloso, Rui Baltazar Dos 
Santos Alves, Antonio Jose Lima 
Rodrigues Branco, Joao Dos Santos 
Ferreira.

La rîndul său, președintele Mo
zambicului își ia rămas bun de la 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe șeful statului român: tovarășii 

Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, 
Vasile Pungan, Silviu Curticeanu, 
Constantin Mitea.

La scara avionului, cei doi condu
cători de partid și de stat își 
exprimă din nou satisfacția pentru 
convorbirile avute, pentru rezultatele 
acestei vizite, promițindu-și o nouă 
întîlnire, pentru continuarea dialo
gului la nivel inalt româno-mozam- 
bican, își string mîinile îndelung, se 
îmbrățișează.

Președintele Samora Moises Machel 
salută cu cordialitate, la despărțire, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun în termeni deosebit de 
călduroși de la' tovarășa Grasa 
Machel.

La ora 9 (ora locală), aeronava 
prezidențială decolează, îndreptin- 
du-se spre Zambia.

★
După decolarea aeronavei prezi

dențiale, tovarășul Samora Moises 
Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, referindu-se la 
vizita oficială de prietenie efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Repu'^lcă

Populară Mozambic, a declarat : 
„Convorbirile cu prietenii noștri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, au fost sincere 
și deschise, de înțelegere perfectă și 
corectă a realităților cu care ne con
fruntăm. Am stabilit împreună noi 
baze pentru colaborarea bilaterală, 
am convenit să intensificăm coope
rarea în toate domeniile și să mate

Telegrama de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
Părăsind teritoriul Republicii Populare Mozambic, doresc să vă adresez, 

Încă o dată, în numele meu și al tovarășei mele, al colaboratorilor care m-au 
însoțit, cele mai calde mulțumiri pentru primirea cordială, plină de ospita
litate, de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei în frumoasa dumneavoas
tră țară.

Sînt încredințat că noua noastră întîlnire, convorbirile purtate, înțelege
rile convenite și documentele pe care le-am semnat se vor înscrie ca o nouă 
și importantă contribuție la dezvoltarea tradiționalelor relații de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre țările și partidele noastre, corespunzător 
intereselor ambelor popoare de a înainta tot mai rapid pe calea progresului 
economic și social, a socialismului, de a trăi și conlucra într-un climat de 
pace și securitate internaționale.

Folosesc acest prilej pentru ca, odată cu salutul nostru de rămas bun, 
să vă adresez dumneavoastră și tovarășei Grața Machel cordiale urări de 
sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul 
mozambican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

rializăm de îndată noi acțiuni menite 
să ne aducă avantaje reciproce".

De asemenea, ministrul afacerilor 
externe, Joaquim Alberto Chissano, 
și ministrul finanțelor, Rui Baltazar 
Dos Santos Alves, au apreciat că 
„rezultatele vizitei sint excelente și 
deschid perspective nebănuite pentru 
intensificarea relațiilor economice 
reciproce".

„Poporul mozambican a făcut o primire plină de entuziasm 
și însuflețire înalților soli ai poporului român*

In centrul atenției presei și celorlalte mijloace de informare în 
masă din Mozambic a continuat să se afle vizita oficială de prietenie 
pe care a efectuat-o in această țară tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Astfel, în numărul său de miercuri, 
cotidianul „NOTICIAS“ publică la 
loc de frunte o fotografie în- 
fățișîndu-i pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Samora Machel feli- 
citîndu-se după ceremonia semnării 
Declarației comune româno-mozam- 
bicane. Articolul editorial, inserat 
in prima pagină a ziarului, sub 
titlul „întărirea cooperării între 
Mozambic și România", cuprinde 
ample extrase din luările de cuvint 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, scotind în evidență, între 
altele, aprecierea referitoare la ro
lul Partidului FRELIMO, de forță 
conducătoare a poporului mozambi
can în opera de construire a socia
lismului în această țară. Același 

ziar relatează despre momentele 
principale din programul înalților 
oaspeți români, subliniind primirea

Relatări și comentarii 
ale presei din Mozambic

plină de entuziasm și însuflețire ce 
le-a fost rezervată pe tot timpul 
vizitei.

POSTUL NAȚIONAL DE RADIO 
a transmis importante pasaje din 
cuvin tarea, rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întreprinderea 
Maquinag din Maputo. Au fost, de 
asemenea, prezentate diverse as
pecte privind depunerea coroanei de 

flori la Monumentul eroilor mozam- 
bi'cani, relevindu-se primirea deo
sebit de călduroasă de care s-au 
bucurat înalții soli ai României so
cialiste în toate locurile vizitate.

în emisiunile sale, Radio Mo
zambic a făcut ample referiri la 
conținutul documentelor bilaterale 
semnate cu prilejul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu. Se mențio
nează că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat că Mozambicui 
dispune de o mare forță care ga
rantează construirea socialismului, 
aceasta fiind indisolubil legată de 
Partidul FRELIMO, iar etapele di
ferite de dezvoltare in care se află 
cele două țări nu pot să constituie 
un obstacol în calea adincirii coo
perării bilaterale, ci, dimpotrivă, un 
element menit să intensifice coope
rarea reciproc avantajoasă dintre 
cele două țări.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In republica Zambia

In timpul convorbirilor oficiale

Întîlnire protocolară
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au făcut 
miercuri o vizită protocolară tova
rășului Kenneth Kaunda, președin
tele Partidului Unit al Independen

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
nesc, de a examina împreună noi 
posibilități care să contribuie la 
promovarea mai intensă a colaborării 
româno-zambiene, precum și proble
mele complexe ale situației interna
ționale actuale.

în cadrul acestei runde de convor
biri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kenneth David Kaunda 
s-au informat reciproc în legătură cu 
activitatea desfășurată de . cele, două 
popoare in vederea dezvoltării lor 
economico-sociale independente. S-a 
apreciat că economiile în plin pro
gres ale României și Zambiei oferă 
largi posibilități pentru dezvoltarea 
unei cooperări și conlucrări tot mai 
active, îndeosebi în domeniul eco
nomic și în alte domenii de interes 
comun.

A fost exprimată dorința de a se 
întreprinde noi acțiuni de natură să 
contribuie la dezvoltarea, în forme 
moderne și pe baze reciproc avanta
joase, a cooperării în diverse sectoa

Deținerea unei mane de flori la Statuia Libertății
I . ...... ..

ței Naționale, președintele Republi
cii Zambia.

Au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și Lameck 
K. N. Goma, ministrul afacerilor ex
terne al.Republicii Zambia.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
deosebita satisfacție de a se revedea, 

re ale producției industriale, în agri
cultură, în minerit, în transporturi 
și în alte domenii, potrivit cerințe
lor și programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială ale celor două țări. 
S-a apreciat că un rol însemnat în 
înfăptuirea acestor obiective are Co
misia interguvernamentală româno- 
zambiană de cooperare economică și 
tehnică, ale cărei activități trebuie 
intensificate.

S-a convenit, de asemenea, să fie 
impulsionată colaborarea în sfera 
învățămîntului și culturii, științei, 
pregătirii cadrelor, pentru a veni în 
sprijinul efortului național al celor 
două țări pentru progres economic și 
social.

în cadrul convorbirilor, cei doi pre
ședinți au hotărît ca miniștrii de re
sort din cele două țări să examine
ze, în timpul vizitei, modalități con
crete pentru transpunerea in fapt a 
înțelegerilor și acțiunilor de coope
rare convenite.

De comun acord a fost evidențiat 
faptul că adîncirea și diversificarea 

de această dată la Lusaka, de a con
tinua seria întîlnirilor la nivel înalt 
româno-zambiene, de a examina noi 
căi de dezvoltare a relațiilor dintre 
țările noastre, în interes reciproc, de 
a extinde colaborarea lor pe plan in
ternațional, în interesul păcii și al 
înțelegerii între toate popoarele lu
mii.

continuă a raporturilor dintre Româ
nia și Zambia corespund intereselor 
popoarelor român și zambian, contri
buie la progresul lor economic și so
cial, la întărirea păcii, destinderii și 
înțelegerii între popoare.

în cadrul convorbirilor a început, 
de asemenea, schimbul de vederi în 
legătură cu principalele probleme ale 
vieții internaționale actuale. S-a sub
liniat că problema fundamentală a 
epocii noastre este oprirea cursei în
armărilor, preîntîmpinarea războiului 
și apărarea păcii. A'u fost abordate, 
de asemenea, problemele lichidării 
subdezvoltării și instaurării noii or
dini economice mondiale, subliniin- 
du-se legătura nemijlocită care există 
între dezarmare și dezvoltare.

Schimbul de vederi privind rela
țiile bilaterale, precum și aspecte 
ale actualității internaționale con
tinuă.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

Primire caldă, entuziastă la Lusaka
(Urmare din pag. I)
socialistă, pentru personalitatea pre
ședintelui său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Totodată, noua vizită oficială de 
prietenie a conducătorului partidului 
și statului nostru, care continuă, ast
fel, dialogul cu președintele Kenneth 
Kaunda, purtat de mulți ani la Bucu
rești sau Lusaka, ilustrează orien
tarea consecventă a țării noastre spre 
dezvoltarea solidarității și colaborării, 
cu tinerele state africane, cu state
le care au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare.

Este ora 11 — ora locală. Aeronava 
prezidențială purtînd stema Repu
blicii Socialiste România aterizează 
pe aeroportul din Lusaka.

Aerogara, împodobită cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și ale Republicii Zambia, 
cu portretele celor doi președinți, 
trăiește o atmosferă entuziastă, ca
racteristică marilor evenimente. Pe 
frontispiciul aerogării era scris cu 
litere mari : „Fiți binevenit în 
Zambia !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt aștep
tați cu multă dragoste și prietenie, 
ca oaspeți de seamă ai poporului 
zambian. Acum sînt întîmpinați cu 
frumoasa urare rostită în limba 
bantu : „Mwaiseni mu Lusaka !“, 
adică „Bun venit la Lusaka !“. Miile 
de cetățeni veniți pe aeroport să 
salute pe distinșii oaspeți cîntă, 
aclamă, agită stegulețe românești și 
zambiene.

La scara avionului prezidențial, în 
întîmpinarea înalților oaspeți vin 
președintele Kenneth David Kaunda, 
împreună cu soția, Betty Kaunda. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
își string mîinile cu căldură, se îm
brățișează. Gu aceeași căldură și 
cordialitate se salută tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Bștty Kaunda.

Preșfedintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor persoanele oficiale 
care îl însoțesc în această vizită, to
varășii Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Vasile Pungan, Silviu 
Curticeanu, Constantin Mitea.

La rîndul său, președintele Zam
biei prezintă solilor poporului român 
oficialitățile zambiene venite în în- 
tîmpinare : Humphrey Mulemba, 
secretar general al Partidului Unit 
al Independenței Naționale, cu soția, 
Grey Zulu, secretar de stat pentru 
apărare și securitate, și soția, Fines 
N. Bulawayo, membru al Comite
tului Central al Partidului Unit al 
Independenței Naționale pentru pro
vincia Lusaka, Lameck K. N. Goma, 
ministrul afacerilor externe, alte 
personalități ale vieții politice, eco
nomice și culturale zambiene.

Potrivit tradiției protocolului zam
bian, doi copii însoțiți de un grup 
de ceremonie, în bătaia tam-tamu- 
rilor, se desprind din mulțime și 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu mari 
buchete de flori. Același grup îi în
soțește pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David Kaunda 
pînă la podiumul de onoare ame
najat pe aeroport.

Fanfara intonează imnul de stat al 
țării noastre, pe al cărui fundal so
nor se desfășoară tricolorul româ
nesc. Răsună 21 salve de artilerie.

Se prezintă apoi raportul gărzii mi
litare. însoțit de cei mai inalți co
mandanți militari zambieni, tovară
șul Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă garda de onoare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu revine pe podium; 
se intonează din nou, după ceremo
nialul țării-gazdă, imnul de stat al 
țării noastre, după care cei doi pre
ședinți primesc defilarea gărzii de 
onoare.

în continuarea ceremonialului, pre
ședintele Kenneth Kaunda prezintă 
înalților oaspeți celelalte oficialități 
zambiene venite în întîmpinare.

Șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în capitala zambiană salută, la 
rîndul lor, cu respect și considera
ție pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu.

în continuare, cei doi președinți, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Betty Kaunda se îndreaptă spre mul
țimea aflată pe aeroport.

Izbucnesc ovații și aplauze înde
lungate, înflăcărate, specifice tempe
ramentului oamenilor acestor locuri. 
O mare de stegulețe cu culorile 
României și Zambiei sînt fluturate 
în ritmul unor cîntece populare tul
burătoare, prin care se dă o puterni
că expresie sentimentelor de priete
nie, de profundă stimă cu care în
treg poporul zambian îl primește pe 
șeful statului român.

Membrii ambasadei și ai coloniei 
române din Zambia fac o vibrantă 
manifestare de dragoste față de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
cărora le oferă buchete de flori, îi 
aclamă îndelung.

Pe o mare pancartă pe care o 
poartă grupul de români aflați pe 
aeroport este înscris : „Bun venit în 
Zambia iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
simpatie acestor manifestări sincere, 
string mîinile celor prezenți, urmă
resc fascinantul spectacol de dansa
tori africani. Bucuria și veselia ar
tiștilor populari, ale membrilor An
samblului național de dansuri al 
Zambiei, care au ținut să șalute prin 
limbajul răscolitor al dansului și 
cîntecului sosirea oaspeților dragi, a 
prietenilor apropiați din România, se 
transmit întregii asistențe.

■ Salutînd încă o dată mulțimea care 
se manifestă, cu exuberanță, aclamă 
și ovaționează, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth Kaunda, con
duși de grupul de ceremonii, iau loc 
în mașină, îndreptîndu-se spre Lu
saka.

Pe lin traseu lung de peste 20 de 
km, flancat de drapele tricolore, 
românești, de mangotieri și „arbori 
de foc“ ce reînvie policromia locului 
chiar și în acest anotimp mai sece
tos, asistăm la numeroase momente 
încărcate de semnificație. Mii de ce
tățeni veniți să ia parte la sărbăto
rescul eveniment al primirii solilor 
poporului român scandează urări de 
bun venit, agită stegulețe reprezen- 

tind drapelele românesc și zambian, 
cintă și dansează, dind glas, astfel, 
sentimentelor de bucurie, de stimă 
și respect față de România socialis
tă, de președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La intrarea în capitală, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda iau loc intr-o mașină des
chisă, de unde răspund cu prietenie 
manifestărilor entuziaste ale popu
lației. Străzile capitalei zambiene, 
oraș-grădină, care, prin edificiile sale 
impozante, prin întinsele spații verzi 
și bulevardele largi, se numără prin
tre cele mai moderne capitale afri
cane, sînt împodobite cu drapelele 
românesc și zambian, cu portretele 
celor doi președinți.

Pînă la reședința rezervată oaspe
ților români, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. sînt șaluțați cu bucurie de 
locuitorii capitalei zambiene.

Pe pancarte desfășurate de-a' la
tul bulevardelor pe care se depla
sează coloana oficială de mașini 
scrie : „Trăiască prietenia româno- 
zambiană !“, „Trăiască președintele 
Ceaușescu !“, „Tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu, sînteți binevenit 
în Zambia !“.

La „Guest House", reședința ofi
cială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în zilele cit se va afla in 
Zambia, are loc o festivitate în ca
drul căreia un grup de artiști au ex
primat, prin cîntec și dans, bucuria 
de a-i saluta cu dragoste pe distin
șii oaspeți din România prietenă.

în după-amiaza zilei de 20 iulie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a depus o co
roană de flori la Statuia Libertății 
din Lusaka, monument ridicat în 
memoria celor care și-au dat viața 
pentru eliberarea Zambiei de sub do
minația colonială.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Vasile Pungan, celelalte 
persoane oficiale care il îtisoțesc pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în vizita 
în Zambia.

Din partea zambiană erau de față 
Humphrey. Mulemba, secretar gene
ral al Partidului Unit al Independen
ței Naționale, cu soția. Fines Bu
lawayo, membru al C.C. al U.N.I.P. 
pentru provincia Lusaka, alte per
soane oficiale.

După depunerea coroanei de flori, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au păstrat 
un moment de reculegere.

Reprezentînd un african care rupe 
lanțurile și avînd pe suprafața prin

cipală o torță arzînd, statuia are o 
profundă semnificație națională, de- 
gajînd, atît prin ea însăși, cit și prin 
basoreliefurile de pe soclu, forța și 
.hotărîrea pe care acest popor des
toinic și brav le-a pus în împlinirea 
visului său de libertate și indepen
dență. Realizată din metal, această 
operă artistică încorporează în me
sajul ei chemarea vibrantă la ac
țiune unită a popoarelor africane 
pentru înlăturarea colonialismului. 
Monumentul a fost inaugurat de pre
ședintele Kenneth David Kaunda la 
23 octombrie 1974, cu ocazia celei 
de-a zecea aniversări a independen
tei republicii.

Ceremonia depunerii coroanei de 
flori la Statuia Libertății s-a con
stituit intr-un nou prilej pentru lo
cuitorii orașului Lusaka de a-i salu
ta cu cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ei au aplaudat în
delung, dînd astfel glas bucuriei de 
a saluta din nou pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

„Zambia primește pe președintele Nicolae Ceaușescu cu adine respect și profundă prietenie"
Vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde in Zambia la 
invitația lui Kenneth David Kaunda, președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, și a doamnei 
Betty Kaunda, se află în centrul atenției mijloacelor de informare 
din această țară.

POSTURILE DE RADIO și TE
LEVIZIUNE au transmis știri des
pre vizită și au făcut referiri la 
relațiile bune care s-au statornicit 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Zambia, ca urmare 
a schimburilor de vizite la nivel 
înalt. S-a exprimat convingerea că 
noua întîlnire româno-zambiană lă 
nivel înalt se va solda cu rezultate 
bune pe calea promovării colaboră
rii dintre cele două țări.

în zilele premergătoare vizitelor 
în Etiopia, Zimbabwe șl Mozambic 
au fost prezentate pozițiile expri
mate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în principalele probleme 

ale contemporaneității, fiind, tot
odată, reluate idei din documentele 
comune convenite cu conducătorii 
țărilor menționate.

în presa apărută miercuri Ia 
Lusaka s-au publicat articole 
intitulate : „Bun venit președin
telui Ceaușescu !“, „Președintele 
Ceaușescu ne vizitează a treia 
oară!“, „Conducătorul român so
sește astăzi!“ în care se arată că 
„președintele României va fi in- 
timpinat cu căldură".

Dîrid glas bucuriei tuturor zam- 
bienilor de a se întîlni, din nou, cu 
iluștrii reprezentanți ai poporului 
român, cotidianul „DAILY MAIL" 

scrie : „Vizitele reciproce la nivel 
înalt dintre țările noastre au o 
semnificație aparte, subliniază rela
țiile strinse care există între Lu
saka și București și explică, in 
același timp, faptul că Zambia

Relatări și comentarii 
ale presei din Zambia

și România au fost întotdeauna 
alături, ca prieteni de nădejde. Iată 
de ce secretarul general al Partidu
lui Comunist Român este așteptat 
aici cu cele mai călduroase senti
mente de bun venit ale tuturor lo
cuitorilor capitalei. Lor li se alătu
ră, in gind și in simțire, întregul 
popor zambian".

„România — subliniază, de ase

menea, „Daily Mail" — are relații, 
practic, cu toate statele indepen
dente africane și atit de puternică 
este prietenia ei pentru Africa, incit 
actualul turneu al președintelui 
Nicolae Ceaușescu conferă noi va
lențe înțelegerii și cooperării cu 
statele continentului. Zambia pri
vește pe președintele Nicolae 
Ceaușescu cu adine respect și 
profundă prietenie".

Articole apărute în presa zam
biană, însoțite de portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, eviden
țiază personalitatea deosebită a 
șefului statului român, valoarea 
teoretică și practică a inițiativelor 
sale pentru rezolvarea problemelor 
lumii contemporane.

„Nu există nici o îndoială că, in 
cursul vizitei sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va avea prilejul să trea
că in revistă cu președintele dr. 

Kenneth D. Kaunda relațiile bilate
rale, să examineze problemele 
existente și să stabilească căi de îm
bunătățire și rezolvare a acestora. 
Relațiile bilaterale sînt bazate pe 
principiile fundamentale care de
termină ca acestea să fie deosebit 
de apropiate", scrie presa, mențio- 
nînd că „tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este cunoscut in lumea 
întreagă ca un mare apărător al 
păcii mondiale, care acționează in 
mod deosebit pentru prevenirea 
unui al treilea război mondial po
tențial". „Noi salutăm pe inalții 
oaspeți români, deoarece sintem 
conștienți de faptul că șederea lor 
în mijlocul nostru va cimenta 
trainic relațiile dintre România și 
Zambia". „Potrivit tradiției noastre 
umaniste, noi adresăm tovarășului 
Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu «Bun venit in Zambia'.»".
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în dezvoltarea societății

Ceaușescu arăta ral al partidului
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Miîiai FLORESCU
ministru secretar de stat ,1a Consiliul 
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științei un moment de 
in procesul angajării

românești

ANII C£l MAI RODNICI DIN ISTORIA ROMANICI,
DE LA CONGRESUL 
AL IX-LEA Al P.C.R

AN! DESCHIZĂTORI DE LARGI Șl LUMINOASE PERSPECTIVE

Concepția înnoitoare, revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind rolul hotărîtor al științei

Un rol 
cercetării ... 
tehnologice l-a avut Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care a stabilit obiectivele și 
sarcinile științei, ale tehnologiei în 
funcție de necesitățile complexe 
ale construcției socialiste în patria 
noastră și tendințele manifestate 
pe plan mondial în lumea științei 
și tehnicii. Afirmarea valorii crea
ției tehnico-științifice naționale ca 
resursă de bază a dezvoltării eco
nomice și sociale a constituit o 
componentă majoră a schimbărilor 
structurale petrecute în ultimii 18 
ani în toate domeniile vieții econo
mice și sociale. Consecvent susți
nător și promotor al cercetării ști
ințifice proprii, convins profund 
de forța și capacitatea creatoare a 
muncitorilor și specialiștilor noștri, 
tovarășul Nicolae 
cu toată clari
tatea cit de e- 
ronată este pă
rerea că nu ar 
trebui să dez
voltăm cerceta
rea, mai ales în 
domeniile teh
nice, și că ar fi 
mai bine ca, în 
loc să cheltuim 
bani pentru cer
cetare, să im
portăm licențe 
din străinătate. 
Secretarul ge
neral al parti
dului sublinia, 
totodată, că o a- 
semenea atitu
dine față de cer
cetare nu poa
te avea de- 
cit repercusiuni 
negative asupra 
dezvoltării eco- 
nomico-sociale a 
țării, ducînd la 
dependența față 
de străinătate.

Pentru îndeplinirea misiunii în
credințate științei în dezvoltarea 
socialistă a țării, una dintre pri
mele acțiuni a vizat perfecționarea 
întregului sistem de organizare a 
cercetării științifice. în acest sens, 
Ia citeva luni după Congresul al 
IX-lea s-a înființat Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice. în 
cuvintarea rostită cu acea ocazie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Trăim în perioada celei mai am
ple revoluții tehnico-științifice, care 
modifică în mod radical condițiile 
producției materiale și posibilitățile 
de valorificare a bogățiilor naturale 
în folosul omului, asigură fabricarea 
pe scară industrială a unor noi și 
largi game de produse. Fizica — 
stăpinirca crescîndă a forței atomu
lui, matematica, cibernetica, auto
matica, chimia modernă, biologia au 
deschis uriașe perspective de spo
rire a avuției materiale a lumii, de 
creștere a forțelor de producție ale 
societății, de lărgire a orizontului 
cunoașterii și a vieții spirituale a 
popoarelor. A subaprecia, în aceste 
condiții, rolul științei, a nu depune 
eforturi susținute pentru stăpî- 
nirca marilor ei cuceriri, a nu te 
strădui să mergi în ritm cu progre
sul științei secolului nostru înseam
nă a te condamna cu bună știință 
la stagnare și înapoiere, cu re
percusiuni serioase asupra dezvol
tării societății pentru o lungă pe
rioadă de timp. Aceasta aduce • 
daune intereselor poporului, dez
voltării națiunii, asigurării inde
pendenței și suveranității naționale, 
înfloririi patriei".

Se defineau, astfel, prin îndru
mările deosebit de valoroase ale 
secretarului general al partidu
lui, coordonatele dezvoltării știin
ței din țara noastră, rolul său pri
mordial în făurirea unei economii 
moderne, imensul său aport la spo
rirea avuției materiale și spirituale 
a poporului nostru. în cei 18 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea, toate aceste obiective au 
fost atinse. Ele s-au reflectat în 
dezvoltarea activității în toate ra
murile științei, în legarea ei strînsă 
de practica economico-socială.

Realizarea legăturii dintre cer
cetare, învățămînt și producție con
stituie piatra unghiulară a concep
ției tactice a partidului asupra 
mobilizării științei în folosul dez
voltării economice, adaptării edu
cației și învățămîntului la cerin
țele revoluției tehnico-științifice 
contemporane, la nevoile Vieții, ale 
producției - de bunuri materiale. 
Această integrare organică a cer
cetării cu învățămîntul și produc
ția s-a înfăptuit prin elaborarea 
„Programului unic" de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducerea progresului tehnic, in 
care au fost cuprinse toate lucră
rile ce urmau să fie elaborate pe 
ramuri industriale și discipline 
științifice.

Un pas Important în intensifi
carea activității de cercetare știin
țifică și tehnologică a fost marcat 
prin constituirea, în 1973, a Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, care exprimă în modul 
cel mai fidel legătura dintre teo
rie și practică, dintre știință șî pro
ducție. Numirea in anul 1980 în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om de știință și eminentă 
personalitate 
constituit un 
semnătate în 
științifice și 
ducerea operativă 
tehnic în toate ramurile economiei,

în extinderea colaborării dintre 
știință, învățămînt și producție.

Programele elaborate de Consi
liul Național pentru Știință și Teh
nologie — izvorînd din concepția 
revoluționară a secretarului gene
ral al partidului, potrivit căreia 
dezvoltarea cercetării științifice 
trebuie întemeiată pe analiza ce
rințelor obiective de progres rapid 
al societății, dar ținînd seama' in 
același timp de cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane, de tendințele științei mon
diale — au abordat domenii de 
înaltă tehnicitate ale ramurilor de 
virf. Au fost realizate cercetări în 
electronică și microelectronică, bio
logie și microbiologie, fizică și 
energie nucleară, în obținerea de 
noi surse de energie, în chimia 
polimerilor și sintezele fine, cit și 
în numeroase tehnologii ale viito-

tica de producție și 85 Ia sută din 
produsele noi asimilate.

Un rol important în orientarea 
cercetării în sectoarele prioritare 
ale dezvoltării 1-aU avut consfă
tuirile de lucru organizate Ia C.C. 
al P.C.R., din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu cadrele din 
cercetarea geologică, industria mi
nieră, cu petroliștii, cu cadrele din 
cercetare și învățămînt din agricul
tură, industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor. Indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
formulate cu aceste prilejuri au 
constituit un valoros tezaur de 
orientări, în domeniul științei și 
tehnologiei, pentru realizarea sarci
nilor stabilite de Congresul al XII- 
lea și Conferința Națională ale 
partidului.

în același timp, secretarul gene- 
a

rului, cum sînt : biosinteze, 
nologii, ingineria genetică, 
plasmei, fizica laserelor și

S-a urmărit, în același 
transpunerea în viață a indicației 
date de secretarul general al parti
dului, ca cercetarea să premeargă 
producției, să soluționeze. nu nu
mai probleme legate de înfăptuirea 
concretă a planurilor cincinale și 
anuale, ci să abordeze și proble
mele noi, de perspectivă, pentru a 
putea orienta și oferi baza întocmi
rii viitoarelor planuri de dezvoltare 
economico-socială, pentru a situa 
întreaga dezvoltare a societății 
noastre pe temeiul științei și teh
nicii celei mai avansate.

Creșterea puternică a cercetării 
științifice și tehnologice din acești 
ani se reflectă și în măsurile care 
au fost luate pentru întărirea ba
zei tehnico-materiale a cercetării. 
Așa de exemplu, fondurile de in
vestiții destinele activității de cer
cetare și dezvoltare tehnologică au 
fost, față de cincinalul premergător, 
Congresului al IX-lea (1961—1965)^ 
de 7,5 ori mai mari în cincinalul 
1976—1980. De asemenea, a crescut 
personalul din activitatea de cer
cetare științifică și dezvoltare 
tehnologică de la 16 000 persoane, 
din care 4 400 cu studii superioare 
in anul 1960, Ia 77 600 persoane,, 
din care cu studii superioare 27 800 
în 1970, lâ 194 000 persoane, din 
care 65 000 cu studii superioare în 
1980. în aceste condiții a fost po
sibil ca, în primii doi ani ai cinci
nalului curent, să se realizeze Pe 
concepție românească 95 la sută din 
tehnologiile noi introduse în prac-

conturat limpede 
și hotărît sarci
nile mari care 
stau în fața cer
cetării româ
nești, oferind 
un bogat și cu
prinzător în
dreptar de acti
vitate susținută 
pe anul 1983 și 
viitorii ani, care 
obligă pe toți 
cei ce lucrează în 
domeniul cerce
tării și dezvol
tării tehnologi
ce să îmbogă
țească cu cute
zanță tradițiile 
valoroase ale 
gîndirii științi
fice românești, 
dar, mai ales, 
să ridice cote
le de partici
pare a științei 
la progresul so
cial, la afir
marea științei 
noastre pe plan 

mondial. în spiritul acestor exi
gențe, cercetarea științifică este 
chemată să rezolve probleme de 
mare importanță, ca : sporirea ba
zei energetice și de materii prime, 
găsirea căilor de utilizare practică 
a surselor noi de'energie, concepe
rea unor .tehnologii noi care să 
conducă la economii substanțiale.

Cercetarea din agricultură este 
solicitată să extindă lucrările în 
domeniile care vor determina des
fășurarea largă a noii revoluții 
agrare, prin introducerea metode
lor de inginerie genetică în reali
zarea de noi soiuri și hibrizi de 
plante, de rase de animale și pă
sări cu înalt randament in produc
ția de carne, lapte, ouă etc., prin 
creșterea potențialului productiv al 
pămîntului, mai buna organizare și 
folosire a terenurilor agricole, rea
lizarea lucrărilor de desecări și 
combaterea eroziunii solului, reali
zarea programului de irigații.

Sărbătorirea în aceste zile a 18 
ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului reprezintă pentru toți 
slujitorii 
referință . _ .
continue a potențialului de cerce
tare național, de consacrare a în
tregii lor energii și forțe de gîn
dire creatoare pentru ridicarea pe 
culmi tot mai înalte a științei și 
tehnicii românești, în cea mai mă
reață și mai glorioasă epocă a pa
triei noastre, România socialistă.

Cei 18 ani care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului au dat un sens mai profund 
muncii și vieții întregului nostru popor. Rememo- 
rind, acum, drumul parcurs din 1965 și pină in pre
zent, avem un fericit prilej de a răsfoi citeva din
tre cele mai semnificative pagini din istoria nouă 
a patriei, emoționantă cronică a tot ceea ce au 
înfăptuit oamenii muncii de la orașe și sate, in 
frunte cu partidul comunist, cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cea mai fer
tilă epocă din' întreaga existență a României.

Istoria nouă a patriei a consemnat, in acești 18 
ani de prefaceri înnoitoare, nenumărate evenimente 
ce s-au dovedit a fi fundamentale pentru destinul 
țării. t)ar cum evenimentele nu pot fi despărțite 
de oameni, paginile istoriei evocă eroismul, abne
gația, patriotismul revoluționar ce caracterizează 
milioane de oameni crescuți in rindurile partidului, 
milioane de muncitori, țărani și intelectuali care 
au trasat, prin munca lor, prin priceperea și voința 
lor, noul chip al patriei. Tuturor evenimentele 
revoluționare din acești 18 ani le-au schimbat ra
dical condiția, determinindu-i să gindească șl să 
acționeze potrivit noului lor statul de făuritori ai 
istoriei, de participanți activi la conducerea socie
tății.

activi la conducerea socie-

OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT
Sub timpla însemnată de anii ce-o brăzdară 
Un foc nestins se-nalță — al dragostei de țară, 
O inimă de aur, cu țara ritmic bate, 
Pentru partid și oameni, respect și echitate. 
Privirile-i atente la tot ce ne-nconjoară 
Cuprind adine in ele iubirea pentru țară. 
Cînd mina o ridică pentru a da povețe 
Țintește spre victorii, spre împliniri mărețe. 
Spre culmi de fericire, de bine și progres 
Cu-nțeiepciune poartă pe cei ce l-au ales, 
Ca-n strămoșească glie, în mîndra Românie 
Să-nalțe timp al faptei, acum și-n veșnicie. 
El vrea o lume nouă, fără război și arme, 
Și vrajba-ntre popoare să piară, să se sfarme

Ca-n lumea-mpodobită cu-atîtea bogății 
Să nu mai smulgă foamea nevinovați copii,

Mindria țării este și-a lumii-ntregi speranță 
De viață fericită, trăită-n siguranță, 
Oștean erou al păcii, ca nobile-mpliniri 
Să încunune viața întregii omeniri,

Din inimă poporul, înalt omagiază 
Pe marele bărbat cu inima vitează 
Dorindu-i sănătate, ani mulți și fericire 
Spre-a patriei cinstire, spre-a patriei mărire

Sabina TOADER
Policlinica balneară Sinaia

a vieții politice, a 
moment de mare în- 
organizarea cercetării 
tehnologice, în intro- 

a progresului

— Societatea noastră so
cialistă, arată tovarășul 
MIRCEA IONESCU, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal Ploiești al P.C.R., a 
cunoscut, în acești 18 ani 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, perfecționări dintre cele 
mai profunde. Au fost în
făptuite transformări radi
cale în economie, în știință, 
în învățămînt și cultură ; a 
fost instituit un nou sis
tem de conducere a socie
tății, întemeiat pe știință, 
pe dezvoltarea continuă a 
democrației muncitorești, 
socialiste, pe afirmarea U- 
manismului revoluționar. 
Dacă „Epoca Ceaușescu" 
este străbătută de fiorul re-

voluționar al voinței de 
înnoire, de perfecționare a 
societății, aceasta se dato- 
rește în mod determinant 
suflului novator pe Care 
secretarul general al par
tidului, comunistul de o- 
menie, patriotul înflăcărat 
a cărui gîndire, a cărui 
acțiune se regăsesc în 
toate marile realizări ale 
României contemporane 
l-a adus în viața patriei 
noastre. Totodată, a fost de
clanșat. din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
un proces de proporții cum 
nu au mai fost întilnite în 
istoria țării pentru perfec
ționarea omului, creatorul 
a tot ceea ce există in so
cietate. Concepția referitoa

re la omul nou — care a 
fost elaborată și dezvoltată 
în anii de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidu
lui — se identifică pe de
plin cu un mod revoluțio
nar de viață, de gîndire și 
de acțiune. Și în Ploiești, la 
fel ca în întreaga țară, ope
ra de perfecționare a omu
lui a început cu asigurarea 
unui înalt nivel de trai pen
tru întreaga populație a 
municipiului. Nu am in ve
dere, cind fac această afir
mație, numai nivelul con
sumului. Desigur, volumul 
și calitatea consumului 
populației se situează între 
indicatorii nivelului de trai, 
creșterile în acest domeniu 
fiind substanțiale față de 
anul 1965. Concepția știin
țifică a partidului nostru cu 
privire la bunăstarea po
porului are, însă în vedere o 
multitudine de factori, între 
care condițiile de locuit, asi
gurarea locului de muncă, 
accesul la învățămînt, la 
cultură, la educație, asis
tența sanitară și altele. 
Iată, în municipiul nostru, 
odată cu ridicarea unor noi 
obiective industriale, cu 
extinderea și diversificarea 
celor existente, s-au multi
plicat profesiile, a crescut 
numărul locurilor de mun
că, de fapt s-a dublat, au 
fost îmbunătățite radical 
condițiile de muncă, de ca
lificare.
nificativ 
în acești 
referim,
populația municipiului s-a 
mutat in case noi.

co-

în 
are 

munca 
dovedit a fi un factor

Deosebit de sem- 
este și faptul că, 
18 ani la care ne 

două treimi din

Pe fon-

dul acestor prefaceri înno
itoare dobîndește o mai 
mare eficiență acțiunea de 
remodelare a gîndirii și 
sensibilității oamenilor, de 
educare a lor în spiritul 
unor înalte valori politice 
și morale, al idealurilor 
muniste.

Un rol determinant 
formarea omului nou îl 
munca. Pentru că 
s-a
cu deosebire activ, un fac
tor revoluționar in măsură 
să prefigureze o realitate 
economică și socială nouă, 
să adauge noi valori socie
tății, să făurească un mod 
superior de existență indi
viduală și colectivă. „Nu
mai în muncă îl poți cu
noaște cu . adevărat pe 
om", a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Este clar că dacă omul poa
te fi cunoscut cu adevărat 
numai în procesul muncii, 
înseamnă că și educarea sa, 
dezvoltarea sa multilaterală 
au lă bază tot munca. Sînt 
edificatoare, in această 
privință, argumentele pe 
care le aduce tovarășul 
NICOLAE MĂRCULESCU, 
maistru principal Ia Com
binatul siderurgic din Hu
nedoara, Erou al 
Socialiste.

— Viitorul ne va 
așa cum pe drept 
arată tovarășul 
Ceaușescu, nu după cit am 
consumat, ci după cît am 
produs, după faptele pe care 
le așezăm la temelia pro
gresului patriei. Ne va ju
deca, așadar, după cît și 
cum am muncit. Drumul pe

Muncii

judeca, 
cuvînt 

Nicola e

care am pornit după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului nu este ușor ; el 
ne cere o întrecere eroică, 
dîrză cu timpul și cu noi 
înșine, Ia baza căreia stau 
munca, activitatea creatoa
re. Dar munca însăși s-a 
transformat radical în a- 
cești ani, atit in conținut, 
cit și în formă. Partidul a 
pornit, în această direcție, 
de la faptul că munca nu 
poate fi „Înghețată" intr-o 
imagine statică, limitată la 

gindeam la un 
dat, la ceea 
un moment
s-a

ceea ce 
moment 
exista la 
Munca 
continuu, odată cu introdu
cerea tehnologiilor noi, a 
utilajelor moderne, a mași
nilor automatizate Și a Cal
culatoarelor electronice. Eu 
cînd am venit la Hunedoa
ra am fost. încadrat ghif- 
tar; împingeam căruțul cu 
minereu în cuptor. Azi, in 
combinatul nostru, această 
meserie nu mai există. Au 
apărut profesii noi, legate 
direct de modernizarea pro
ducției, de perfecționarea 
muncii. Pot spune, cu în
dreptățită mîndrie, că fie
care mare pas înainte pe 
care combinatul nostru l-a 
făcut în acești 18 ani este 
legat direct de cite o vizită 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. De fiecare dată 
cind s-a întilnit cu noi, la 
Hunedoara, în această mare 
„Cetate de foc“ a țării, se
cretarul general al partidu
lui ne-a cerut să stimulăm 
spiritul de inițiativă, să ge
neralizăm experiența îna
intată, pentru ca munca

ce 
dat 

perfecționat

noastră să 
la nivelul 
me; ne-a 
flețire să asigurăm o nouă 
calitate a muncii. L-am ur
mat și îl vom urma cu de
votamentul faptelor noastre. 
Pentru că în tot ceea ce 
spune, in tot ceea ce în
făptuiește exprimă intere
sele supreme ale țării, ale 
poporului.

Firește, munca este ca
drul cel mai prielnic, cel 
mai generos în care se for
mează, se dezvoltă și se a- 
firmă trăsăturile omului 
nou. Dar dacă munca îl 
înnobilează pe om, nu este 
mai puțin adevărat că și 
omul înnobilează munca. 
Iată care este, in această __________ __._=___
privință, opinia tovarășului ideologic,’program elaborat 
inginer IO AN MIHAI, di- 'în acești 18 ani,, pe baza 
rectorul întreprinderii de 
pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița" din Capitală :

— Sporindu-și fără înce
tare. din 1965 încoace, preo
cupările în vederea asigu
rării unei noi calități a 
muncii, partidul nostru, se
cretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a- 
cordă o importantă deosebi
tă asigurării unei noi cali
tăți a pregătiri! pentru 
muncă. Cu precădere, in ul
timii ani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat impor
tanța. realizării unei depline 
concordanțe intre nivelul 
foarte înalt al înzestrării 
tehnice a întreprinderilor 
românești și nivelul pregă- . arată că o contribuție 
tirii profesionale a persona- adevărat activă la valorifi- 
lului muncitor. Dacă mă re- . " ' '
fer la întreprinderea în care tehnice românești, a condi- 
lucrez, unitate dotată cu

se situeze mereu 
eficienței maxi- 
chemat cu însu-

utilaje dintre cele mai mo
derne în domeniul său de 
activitate, pot spune că în 
ceea ce privește pregătirea 
muncitorilor s-au produs, 
in anii din urmă, transfor
mări care înainte de 1965 
nici măcar nu puteau fi 
imaginate. Au venit, in uni
tatea . noastră, mulți tineri 
cărora accesul liber, neîn
grădit în instituțiile de în
vățămînt le-a stimulat setea 
de continuă pregătire. Ei 
au absolvit școli profesio
nale, dar apoi, concomitent 
cu munca în întreprindere, 
au urmart ori urmează 
cursurile serale ale unor li
cee și facultăți. în același 
timp, faptul că dispunem 
de un cuprinzător program

unei analize științifice, ma- 
terialist-dialectice, a boga
tei experiențe teoretice și 
practice a partidului nostru, 
relevantă expresie a clarvi- 
ziunii și profunzimii ce ca
racterizează gindirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
și căruia, în ultima vreme, 
i s-au adăugat noi obiecti
ve desprinse din documen
tele Conferinței Naționale a 
partidului și ale plenarei 
din iunie 1982, asigură ac
centuate creșteri în acțiu
nea practică pe planul edu
cării politice, morale, pa
triotice și civice a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii, a tinerilor. Practica 

cu

carea optimă a inteligentei

țiilor productive de care

dispunem, la realizarea u- 
nor noi tehnologii, a unor 
noi produse cu caracteristici 
tehnice și economice supe
rioare o pot avea numai 
acei muncitori, numai acei 
specialiști care, pe fondul 
unei conștiințe politice îna
intate și al unui larg ori
zont cultural, își stăpînesc 
foarte bine profesia și cu
nosc „la zi" tot ceea ce este 
avansat in domeniul lor de 
activitate, dovedindu-se nu 
simpli meseriași, ci crea
tori. Formați în 
murîcii, astfel de 
sînt cei dinții care determi- 
mă o continuă perfecționare 
a muncii.

Exemplul cel mai viu, cel 
mai însuflețitor pentru o- 
mul nou al societății noas
tre socialiste îl constituie 
munca și viața secretarului 
general al partidului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
angajat cu întreaga ființă 
în lupta pentru zdrobirea 
unei orînduirl opresive si 
nedrepte, pentru făurirea 
unei noi societăți, socialis
te, pe pămintul patriei. Iar 
cu începere de la cel de-al 
IX-lea Congres, cînd i s-a 
încredințat conducerea par
tidului și a țării, a trasat 
cu clarviziune revoluționa
ră contururile ferme ale 
viitorului nostru comunist 
și s-a angajat pe deplin în 
înfăptuirea lui. Pe acest 
drum de muncă, de creație 
istorică il urmează cu ab
negație și puternic avînt 
patriotic întregul nostru 
popor.

procesul 
oameni

Adrian VASIEESCU
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Pentru ca întreaga recoltă să fie strinsă și pusă la adăpost pină la sfirșitul acestei săptămini

A

SECERIȘUL GRIULUI TREBUIE MULT INTENSIFICAT!

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcați de amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări 
adresat cu ocazia zilei de 27 iunie 1983, a șasea aniversare a proclamării in
dependenței.

In numele poporului din Djibouti, al guvernului, partidului și al meu 
personal, vă mulțumim și vă rugăm să primiți urările.de, bunăstare pe care 
Ie adresăm poporului frate român, de sănătate și fericire pentru Excelența 
Voastră.

Cu înaltă și frățească considerație,

HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

in județul Caraș-Severin s-a
Lucrătorii ogoarelor județului Caraș-Severin au 

încheiat miercuri recoltarea griului pe. întreaga su
prafață cultivată in unitățile agricole socialiste. în 
telegrama adresată cu acest prilej C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste . România, de comite
tul județean de partid, se arată că, în pre
zent, se acționează cu hotărîre pentru trans
portul în baze al întregii cantități de griu stabi
lite să fie predată la fondul de stat, pentru eli
berarea miriștilor de paie, trecîndu-se, totodată, la 
efectuarea ogoarelor de vară. De asemenea, lu
crătorii din agricultura județului se angajează de 
a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an în 
scopul sporirii continue a producțiilor agricole ve
getale și animale, corespunzător hotărîrilor Con-

încheiat recoltarea griului 
greșului al XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Profund recunoscători pentru grija permanentă 
pe care o acordați dezvoltării și modernizării agri
culturii românești în cadrul unitar al economiei 
naționale — se arată în încheierea telegramei — 
pentru marile izbînzi ale epocii pe care a inau
gurat-o în istoria patriei cel de-al IX-lea Con
gres al partidului — de la care se împlinesc in 
aceste zile 18 ani — forum ce v-a ales în frun
tea Partidului Comunist Român —. dorim, mult 
stimate și iubit© tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă asigurăm că, urmind exemplul strălucit al ac
tivității dumneavoastră, vom înfăptui neabătut în
treaga politică internă și. externă, a partidului și 
statului, pusă în slujba fericirii și bunăstării po
porului nostru, a întăririi păcii și securității in
ternaționale, a progresului nestingherit al tuturor 
națiunilor lumii.

cluj: Pină duminică seara 
va fi strinsă întreaga recoltă
Temperatura ridicată din ultimele 

zile a favorizat coacerea griului și, 
deci, declanșarea secerișului și in 
județul Cluj. In raidul întreprins 
prin cîteva unități ne-am convins că 
secerișul se desfășoară din plin, .cu 
toate forțele.

La C.A.P. Turda Nouă, 10 com
bine lucrau grupat pe 80 hectare din 
Dealul Rugului. Președintele unită
ții, loan Negrea, ne spune că din 
cele 420 hectare cultivate cu griu 
au fost recoltate 210 hectare, iar în 
3—4 zile se va încheia secerișul. La 
eliberarea de paie a terenului, 
alături de cooperatori, participă și 

I formații de muncitori de la între
prinderea „Chimica" și I.M.C. Turda. 
Cooperativa agricolă Poiana este pri- 

Ima din consiliul agroindustrial 
( Turda care a încheiat recoltarea 
• griului și a livrat integral cantită- 
• file prevăzute, la fondul de stat. Pe 

ansamblul consiliului, din 2 900 hec
tare cultivate cu griu, recolta a fost 
strinsă pină în seara zilei de 19 
iulie de pe 1 200 hectare. Ritmul 
secerișului trebuie intensificat în 
cooperativele agricole Unirea — 
Turda, Valea Florilor și Aiton, unde 
nu se realizează viteza zilnică sta
bilită. Există posibilități ca și în 
aceste unități să se lucreze mai re
pede. în ajutorul lor au sosit 20 de 
combine din județul Ialomița.

Pătrunzind în zona consiliului 
agroindustrial Mihai Viteazu, ne 
oprim la C.A.P. Arieșu. Aflăm că 
aici griul a fost strîns de pe 300 din 
cele 400 hectare cultivate în acest an. 

l Pe 110 hectare s-a obținut o pro

ducție medie de 4 200 kg la hectar. 
Și aici, la eliberarea terenului și 
transportul baloților de paie au. ve
nit echipe de la „Electroceramica", 
„9 Mai" și I.E.A.M.C. Turda, ceea 
ce constituie un ajutor eficient, care 
a permis executarea operativă a 
lucrărilor de pregătire a terenului și 
semănatul culturilor duble : 165 hec
tare cu porumb și 50 hectare cu 
legume. Facem un popas și la C.A.P. 
Plăiești. Aici, președintele consiliului 
agroindustrial Mihai Viteazu, Imr.e 
Zsiros, ne informează că la C.A.P. 
Moldovenești griul a fost secerat pe 
întreaga suprafață de 400 hectare. Joi 
va termina această lucrare și C.A.P. 
Plăiești. La C.A.P. Călărași, nouă 
combine „pluteau" prin lanurile 
aurii. Inginerul șef al unității, Adal
bert Balaszy, ține să ne spună : „Pe 
105 hectare ăm realizat 5 300 kg de 
griu la hectar. 'Producția medie pe 
cele 400 hectare cultivate va fi de 
cel puțin 4 400 kg. Joi terminăm se
cerișul. De asemenea, am însămințat 
culturile duble pe întreaga suprafață. 
Ele au răsărit și acum irigăm con
tinuu cele 45 hectare cu legume".

HUNEDOARA-, De Id O ZI /o alta, 
viteze sporite de lucru

Ploile căzute săptămina trecută au 
stinjenit, in anumite zile, recoltarea 
griului. Pentru recuperarea întîrzie- 
rilor, comitetul județean de partid

De luni, secerișul se desfășoară în 
toate localitățile din județ. Ing. Vic
tor Tătaru, director cu producția ve
getală la. direcția agricolă jude
țeană, ne precizează : „Retrans- 
ferăm acum toate combinele în 
unitățile cărora le aparțin. In 
plus, le-am distribuit ■ și pe cele 
venite din sudul țării. Pină în pre
zent, pe ansamblul județului, recol
tarea griului s-a efectuat pe 37 la 
sută din suprafața cultivată. Lucră
rile sînt mai avansate in unitățile 
din consiliile, agroindustriale Bon- 
țida, Cimpia Turzii, Apahida, Mihai 
Viteazu, Țaga și Mociu. Dispunem de 
forțe mecanice suficiente — peste 
1 100 de combine. Din păcate, viteza 
de lucru în ultimele 3 zile a fost 
sub posibilități.. Am luat măsuri 
operative și hotărîte ca și în unită
țile din consiliile agroindustriale 
Ăghireș, Iclod, Panticeu, Dej, Gherla, 
Gilătt, Cluj și Huedin să se lucreze 
din plin. Sîntem hotărîți ca pînă în 
seara zilei de 24 iulie, realizînd o 
viteză zilnică de cel puțin 6 000 hec
tare, să raportăm terminarea sece
rișului, asigurînd livrarea ritmică la 
bazele de recepție a cantităților de 
griu contractate la fondul de stat".

Coste! ȘTEFANESCU
corespondentul „Scinteii* * 

e Dacii : VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 
11,30; 13,30 ‘ 16; 13; 20.
• Melodii la Costinești : EXCELSIOR
(0549 45) — 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 18;
20, FLAMURA (8511 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Sfirșitul nopții î BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Revanșa: LIRA (317171) — 15,30:
18;. 20,30.
• Cuibul salamandrelor : PACEA 
(G0 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Răzbunarea haiducilor : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) —‘9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Orgolii: VIITORUL (11 48 03) -
15,30: 17.30; 19,30.

Brigada diverse In alertă : FLACĂ
RA (20 33 40) — 13,30; 17,30; 19,30.
© Pinten : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 29.
• Cascadorul- Hooper : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Principiul dominoului : SCALA
(11 03 72) — 9; 1(1,15; 13-,30; 15,45; 18;
20.15.
• Hotel Palace : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 1-1,15; 13.30: 15.45; 18; 20.
• Program de vacanță — 9; 11: 13,15, 
Fii cu ochii-n patru — 15,30: 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Ulzana, căpetenia apașilor : DACIA 
(50.35 04) — 9; 11,15; 13,30-; 15.45; 18; 20.
• Iubire fără soare : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20.15, COSMOS. (27 54 95) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15, DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 18, GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 20,43.
• Omul și umbra : DRUMUL SĂRII
— 20.
• Vraciul: STUDIO (59 53 15) — 10;
13; 16; 19, COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17,30; 20.
® Incredibilele aventuri ale Unor ita
lieni în Rusia : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 13; 20, GRĂDINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 21.

și organele agricole pun un accent 
deosebit pe buna organizare a mun
cii, pe urmărirea stării de umiditate 
a fiecărui lan de griu, spre a nu se 

pierde nici o oră bună de lucru. De 
asemenea, a fost organizată întraju
torarea cu, combine și prese de balo
tat paie intre unități și consilii agro
industriale. Procedîndu-se. așa, de 
luni, cind lanurile cu griu s-au zvîn- 
tât, ritmul de lucru a crescut de la 
o zi la alta. Ca atare, unele unități 
agricole din consiliile agroindustriale 
Simeria, Deva și Ilia au încheiat 
miercuri recoltarea griului.

în cursul unui raid întreprins în 
consiliul agroindustrial Deva am 
constatat că se lucrează în ritm sus
ținut la recoltarea griului de pe cele 
1 650 hectare cultivate in acest an. 
De la cooperativele agricole Leșriic, 
Vețel, Bîrsău, Hărău, Cristur și al
tele, care, au încheiat secerișul griu
lui, combinele și presele, de. balotat 
paie au fost mutate in unitățile dare 
mai au suprafețe mari de recoltat. 
La C.A.P. Brănișca se strîngea ieri 
recolta de grîu de pe ultimele supra
fețe. Spre seară, și la C.A.P. Șoimuș, 
pe holdele'cu. grîu de, la Păuliș, s-a 
încheiat recoltarea griului. Președin
tele unității. Aurel Luca, le spunfea 
celor trei mecanizatori, care au lu
crat cu multă hărnicie : „Mîine, la

sălaj-. Lanurile s-au răscopt, 
nu mai e timp de așteptat!
Recoltarea griului se află în plină 

desfășurare și, în unitățile agricole 
din județul Sălaj. Pină miercuri sea
ra, griul a fost ; strîns de pe mai 
bine de 46 la sută din suprafețele 
cultivate. în unele consilii agroin
dustriale, cum sînt Nușfalău și Sim- 
leu Silvaniei, în care lanurile au 
ajuns mai devreme în stadiu de coa
cere, secerișul griului se .află într-o 
fază mai' avansată.

In cadrul unui raid întreprins în 
unități agricole din consiliul agroin
dustrial Surduc am remarcat că, 
peste tot, cadrele de conducere erau 
prezente acolo unde se dă bătălia 
recoltei. Directorul Ș.M.A. Surduc, 
tovarășul loan Lazăr, ne spunea că 
au sosit și ultimele combine din 
Banat — unde fuseseră detașate — 
și că viteza zilnică la seceriș se va 
apropia de 200 hectare. în sola nu
mită „După vale", care aparține 
C.A.P. Surduc, cinci combine lucrau 
pe ultimele 23 hectare cultivate cu 
griu. Prezenți lingă formația de 
combine, președintele cooperativei, 
Teodor Cîmpean, și inginerul-șef, 
Anton Radovici, au ținut să subli
nieze răspunderea cu care muncesc 
mecanizatorii Alexandru Toma, 
Constantin Popescu, Vasile David, 
Ioan Măriștean și loan Iepan, Ulti

prima oră, pornim spre Căinel. Acolo 
avem o parcelă mică, de 30 hectare, 
cu care încheiem recoltarea , griului 
în cooperativa noastră. Mă bucur că 
recolta este bună și ați făcut o lu
crare de calitate". Aflăm, că aici, 
concomitent cu secerișul, au fost in- 
sămînțate 120 hectare, cu culturi du
ble, adică întreaga suprafață planifi
cată. La porumbul pentru boabe s-a 
și efectuat prima prașilă manuală.

Așa cum aveam să aflăm de la to
varășul Mircea Silvestru, director 
general al direcției agricole județene, 
pentru încheierea recoltării griului 
se acordă o mare atenție folosirii 
din plin a combinelor și preselor de 
balotat paie, dirijării lor cu maximă 
operativitate în unitățile în care mai 
sint de secerat suprafețe mari. Buna 
folosire a combinelor a făcut ca in 
ultimele două zile viteza de lucru la 
seceriș să fie depășită. Există deci 
condiții ca recoltarea și transportul 
griului în bazele de recepție să se 
încheie grabnic.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii" 

mul, abia sosit din Banat, a intrat 
imediat in lan la C.A.P. Surduc. 
Producția este bună. După aprecie
rea inginerului-șef, producția medie 
de grîu la hectar pe ansamblul coo
perativei va depăși 2 500 kg. La 
C.A.P. Lozna, în tarlaua numită 
„Groși", se recolta grîul sub direc
ta supraveghere a inginerului-șef al 
cooperativei. Pe această parcelă, pro
ducția a ajuns la 4 000 kg la hectar. 
Și la C.A.P. Tihău. unde secerișul 
se desfășoară intens, recolta obținu
tă se ridică la 3 000 kilograme la 
hectar.

In județul Sălaj, secerișul s-ar 
putea desfășura în ritm mai intens 
dacă ar sosi în ajutor cele. 100 com
bine promise din județul Timiș. Or, 
pînă acum au ajuns doar 10. Mai 
mult, din cele 150 de combine de
tașate din Sălaj în județul Timiș, 
s-au reîntors' numai 136. Cu forțele 
mecanice de care dispune în prezent 
județul nu se poate realiza viteza 
zilnică de lucru stabilită. Starea 
griului, din zi în zi tot mai răscopt, 
nu mai permite însă nici o aminare. 
De aceea, se impune trimiterea de 
urgență în județ a combinelor abso
lut necesare.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

Sosirea unei delegații militare cipriote
Miercuri seara a sosit în Capita

lă Christodoulos Veniamin, ministrul 
de interne și al apărării ăl Repu
blicii Cipru, care, împreună cu o 
delegație militară, va efectua o vi
zită oficială în țara noastră.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Columbia, cea de-a 173-a ani
versare a proclamării independenței, 
Lucella Ossman de Duque, amba
sadorul acestei țări la București, a 
oferit, miercuri scara, o recepție,

Au participat Gheorghe Vlad, mi
nistrul petrolului, Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Andrei, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai altor instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Arabe Egipt, miercuri după- 
amiază a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală desfășurată sub

PROGRAMUL 1
14,00. Telex
14,05 Universul femeilor
11,45 Film serial : Bulevardul Paulista. 

Episodul 13
12,25 România pitorească
12,40 ‘Ecran de vacanță. Micuța Nell — 

desene animate
16,00 Telex
16.05 Ecran de vacanță : Arabela. Epi

sodul 4
16,30 Studioul tineretului. Epoca marilor 

împliniri. 18 ani de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal • Actualitatea economi

că. întrecerea socialistă in cinstea 
marii sărbători

20,20 Patria din inimi • Romantic ’83. 
Reportaj printre tinerii brigadieri 
ai șantierului Canal Dunăre-Marea 
Neagră 0 Chipul de lumină al ță
rii, chipul de lumină al tinereții. 
Montaj de muzică șl poezie patrio
tică

20,43 Orientările și cerințele formulate

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de genera- 
lul-colonel Constantin Olteanu, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, de adjuncțl 
ai ministrului, de generali și ofițeri 
superiori.

egida Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociației de prietenie româno-egip- 
teană. în acest cadru, publicistul 
Gheorghe Sprințeroiu, secretar res
ponsabil al Agenției Române de 
Presă — Agerpres, a înfățișat im
presii de călătorie din această țară, 
în continuare a fost prezentat un 
film documentar egiptean.

Au participat loan Botâr, secre
tar al I.R.R.C.S., .membri ai condu
cerii Asociației ele prietenie româno- 
egipteană.și Ligii, române de priete
nie cu popoarele din Asia șl Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, un numeros 
public.

Au fost de față Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul Republicii Ara
be Egipt la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. — program 
de muncă insuflețitor pentru pro
gresul econoniico-social al țării, 
pentru ridicarea bunăstării între
gului popor. Acordul global : ex
tinderea și.generalizarea lui ca for
mă principală de organizare și re
tribuire a muncii în industrie

21,00 Fotograme, din realitate. Reportaje, 
relatări, transmisiuni directe, mu
zică, interviuri

2.1,40 Cinci miliarde de oameni. Angre
najele. Documentar, producție a 
Studiourilor de televiziune din Ca
nada

22.00 Ritmuri tinerești
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal ® Actualitatea econo

mică. întrecerea socialistă in cin
stea marii sărbători

20.29 Tezaur folcloric
20,50 Estivala ’83. Concertul orchestrei 

simfonice a Radlotelevtziunii, Diri
jor : Ovldiu Bălan. Solistă : Ilihca 
Dumitrescu 0 Paul Constantlncțscu 
— Concert pentru pian și orchestră 
O Bruckner — Sjmfonia a II-a. tn 
pauză': Cronica muzicală

22.30 Telejurnal
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Continuăm să publicăm rezultatele obținute de colectivele fruntașe 
de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, de pe șantierele de 
construcții, din transporturi și agricultură, din institutele de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și proiectare, unitățile din circulația 
mărfurilor și prestările de servicii, precum și din centralele industriale, 
in întrecerea, socialistă pe primul semestru din acest an.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza, realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la. sfirșitul 
lunii iunie *),  pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră Cav- 

nic, județul Maramureș, cu 929,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,8 la sută la pro
ducția fizică, 9,8 la sută la producția 
netă, 4,1 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 27,7 la sută la 
volumul de pregătiri miniere și 29,7 
la sută la volumul de deschideri mi
niere ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 5,3 la sută, 
iar cele materiale cu 16 la sută.

Locul II: Exploatarea minieră Ilba, 
județul Maramureș.

Locul III: Exploatarea minieră 
Deva, județul Hunedoara.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea elcctrocen- 

trale Galați, cu 519,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,5 la sută la pro
ducția de energie electrică la bornele 
generatoarelor și la graficul de pu
tere la dispoziția sistemului energe
tic național ; cheltuielile realizate au 
fost mai mici cu 5 la sută decît cele 
prevăzute în buget, iar consumul 
propriu tehnologic de energie elec
trică cu 2,4 la sută față de cel pla
nificat.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale București.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Borzești.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I: Schela dc producție petro

lieră Zemeș, județul Bacău, cu 694,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,6 la sută la pro
ducția netă, 1 la sută la producția 
fizică, 8,5 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată și 29,5 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri im
portante de plan au fost înregistrate 
și la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 9,3 la 
sută, iar cele materiale cu 8,6 la sută.

Locul II : Schela de producție pe
trolieră Moșoaia, județul Argeș.

Locul, III : Schela de producție pe
trolieră Găești, județul Dîmbovița.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR 
METALURGICE

Locul I : întreprinderea „Laromet" 
București, cu 565.9 puncte.

Principalii indicatori de plan' au 
fost depășiți cu : 4,5 la sută la pro
ducția fizică, ,6 la sută la producția 
netă, 8.1 la sută la producția-marfă

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sînt calculați pe cinci luni. 

vîndută și încasată și 6,5 la sută la 
productivitatea muncii ; consumurile 
de materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 0,1 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 14,6 la sută.

Locul II : întreprinderea „Cablul 
Românesc" Ploiești.

Locul III : întreprinderea de țevi 
„Republica" București.

IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE.

MECANICA FINĂ ȘI SCULE, 
ECHIPAMENTE SPECIALE

Locul I : întreprinderea „Precizia" 
București, cu 1 003,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au

^Panoul fruntașilor pe primul semestru al anului

fost depășiți cu : 7,3 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii și cu 11,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată ; au fost 
obținute, de asemenea, importante 
depășiri de plan la export și la bene-, 
ficii : consumurile de materii prime 
și materiale au fost mai mici decît 
cele planificate cu 0,8 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 2,9 la sută. . ,

Locul II : întreprinderea de apara
te și utilaje pentru cercetare Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea „Steaua 
roșie" București.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Rafinăria „Crișana" Sup- 

lacu de Barcău, județul Bihor, cu 
689,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12 la sută Ia pro
ducția netă, 6,1 la sută la producția 
fizică, 9,9 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată și 10 la sută la 
productivitatea muncii ; unitatea a 
realizat însemnate sporuri de plan 
la beneficii și la investiții ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție-mar
fă au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 3,1 la sută, iar cele mate
riale cu 2,4 la sută.

Locul II : Rafinăria Brașov.
Locul III: Rafinăria Dărmăneștî, 

județul Bacău.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 

ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul de fibre sin

tetice Cîmpulung, județul Argeș, cu 
599,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,5 la sută la pro
ducția netă, 4,5 la sută la producția 
fizică și 26 la sută la productivitatea 
muncii ; au fost obținute, de ase
menea, depășiri însemnate de plan 
la export ; cheltuielile totale Ia 1 000 

lei producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2,4 la sută, 
iar cele materiale cu 3 la sută.

Locul II : Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, județul Neamț.

Locul III : întreprinderea Filatura 
de fibre „Melana" Botoșani.

IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locui I : întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „Heliade" Bucu
rești, cu 790,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,6 la sută la pro
ducția fizică, 4 la sută la producția 
netă, 18,8 la sută la export, 2,9 la 
sută la productivitatea muncii și 
13,9 la sută la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele normate 
cu 0,6 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 14,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : Fabrica de prelucrare 
a lemnului Gugești, județul Vrancea.

------------------ y------------------------------------

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă Pi
tești, cu 764,2 puncte.

Principalii indicatori de plan âu 
fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția netă,, 2,7 la sută la producția 
fizică, 1,2 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 5 la sută la pro
ductivitatea muncii și 17,2 la'sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 1,6 la sută, iar cele 
materiale cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea Țesăto- 
ria de bumbac Sighișoara, județul 
Mureș.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Aurora" București.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul I : întreprinderea de piele 
si încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești, cu 1130 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,5 la sută la pro
ducția netă, 6,2 la sută la export, 
10,4 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 22,2 la sută la pro
ductivitatea muncii și 9,2 Ia sută la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 3,3 la sută, 
iaf cele materiale cu 7 la sută.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Progresul" Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Dîmbovița" Bucu
rești.

INSTITUTE
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 

INGINERIE TEHNOLOGICA 
ȘI PROIECTARE

Locul I : Institutul de cercetări și 
proiectări pentru petrol și gaze 
Cîmpina, cu 3 014,3 puncte.

Institutul a obținut in semestrul I 

a.c. importante realizări în ce pri
vește elaborarea și omologarea de 
tehnologii și produse noi, Care au 
contribuit la reducerea consumurilor 
de materiale de construcții și de 
energie față de proiectele tip sau 
realizate anterior ; a crescut gradul 
de utilizare a proiectelor tip cu 8,4 
la sută ; s-a acționat pentru redu
cerea importului de utilaje și echi
pamente pe devize libere, punerea 
în funcțiune înainte de termen a 
obiectivelor de investiții proiectate 
de institut.

De asemenea, s-au înregistrat de
pășiri cu : 18,6 la sută la volumul 
total al activității de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologică și proiec
tare pe bazăvde contracte, 18,7 la 
sută la productivitatea muncii și cu
40,1 la sută la beneficii.

Locul II : Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte, agregate, me
canică fină și scule „Titan" Bucu
rești.

Locul III : Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 

pentru automatizări, tehnică de cal
cul și telecomunicații București.

ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL 

ZOOTEHNIC MIXT
Loeul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, cu 
719 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 64 la sută la pro
ducția de lapte de vacă și la livră
rile la fondul de stat, 22 la sută la 
producția de carne și la livrările la 
fondul de stat ; depășiri însemnate 
de plan au fost obținute și la bene
ficii.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea agricolă 
de stat Mogoșoâia, sectorul agricol 
Ilfov.

IN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic jude

țean Galați, cu 713 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 18 la sută la va
loarea producției unităților silvice,
39.2 la sută la cantitatea de masă 
lemnoasă ce se pune în valoare și
40.3 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; au fost înregistrate, 
de asemenea, însemnate depășiri de 
plan la export și la beneficii.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Vîlcea.

Locul III : Inspectoratul silvic ju
dețean Bacău.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : Trustnl de construcții 

pentru economia forestieră și mate
rialelor dc construcții Brasov, cu
908.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 26,9 la sută la pro
ducția netă, 23,6 la sută la produc
tivitatea muncii, 12 la sută la pro
ducția de oonstrucții-montaj termi

nată și 3 la sută la numărul de 
locuințe date în folosință ; in același 
timp, au fost obținute însemnate de
pășiri de plan la beneficii ; cheltu
ielile materiale la 1 000 lei producție 
construcții-montaj au fost mai mici 
față de sarcina planificată cu 10,1 la 
sută, iar consumurile de ciment, me
tal, combustibili și carburanți sub 
cele normate.

Locul II : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări și 
telecomunicații București.

Locul III : întreprinderea de uti
laj greu pentru-construcții Galați.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

port și utilaje pentru construcții Ro- 
vinari nr. 1, județul Gorj, cu 873,3 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 70,9 la sută la
producția netă, 62 la sută la volu
mul mărfurilor transportate, 50 la 
sută la productivitatea muncii și 53 
la sută la beneficii 1 cheltuielile la 
1 000 lei venituri brute din activi
tatea de transporturi au fost mai 
mici decît cele normate cu 1,2 la 
sută, iar consumurile de carburanți 
cu 3,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Gorj.

IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII SI DESFACERE A 

MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor și de 
credit Vîlcea, cu 670,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți .cu : 8,6 la sută la pro
ducția industriei mici, 7,1 la sută la 
prestări servicii pentru populație, 
17 la sută la beneficii și 27.6 la sută 
la livrările de mărfuri la fondul 
pieței ; importante depășiri de plan 
au fost obținute la export ; cheltu
ielile de circulație la 1 000 lei des
facere au fost mai mici decît cele 
planificate cu 7.2 la sută.

Locul II: Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj.

Locui III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor și de cre
dit Iași.
în Domeniul gospodăriei

COMUNALE
Locul I : întreprinderea județeană 

dc gospodărie comunală și locativă 
Vrancea, cu 1279 puncte?

Principalii indicatori de plan au 
fost. depășiți cu : 26 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări de servicii, 21 la sută la 
prestările de servicii pentru popu
lație ; însemnate depășiri de plan 
au fost înregistrate la producția 
netă, beneficii și la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă și prestări ser
vicii au fost mai mici decît cele nor
mate cu 5 la sută, iar cele mate
riale cu 6 la sută.

Locul II : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Neamț.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Bacău.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 21 i'ulie, ora 21 — 24 iulie, 
ora 21. în tară : Vremea va fi în gene- 
neral instabilă. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate Ia începutul 
intervalului, cind vor cădea ploi îndeo
sebi sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice și izolat de grindină. 
Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 
20 ele litri pe metru pătrat în 24 de ore. 
Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată, cu caracter de vijelie. 
Apoi ploile se vor restrînge ca arie, iar

ȘTIRI SPORTIVE
• In cadrul competiției interna

ționale de polo pe apă pentru juniori 
„Cupa Prietenia", care se desfășoară 
în localitatea poloneză Zielona Gora, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 10—9 formația Cubei. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Polonia (B) 
28—10 ; Ungaria — Cehoslovacia 
11—7 ; Polonia — Bulgaria 7—7.

• Disputat în localitatea vest-ger- 
mană Bad Kissingen, meciul de șah 
dintre echipele feminine ale Româ
niei și R. F. Germania a fost cîștigat 
de șahistele românce cu scorul de 
21—15 puncte.

Punctele selecționatei române au 
fost realizate de Margareta Mureșan, 
Marina Pogorevici, Dana Nuțu — 
cite 4, Ligia Jicman — 3,5, Gertrude 
Baumstark — 3 șl Elisabeta Polihro- 
niade — 2,5 puncte.

• Etapa a 18-a a Turului ciclist 
al Franței, disputată . pe traseul 
Bourg d’Oisan-Morzine (247 km), a 
revenit rutierului francez Jacques

cinema 

vîntul va sufla slab pînă la , moderat. 
Temperatura aerului va continua , să 
scă’clă ’i'h''prlirieTer:'zile'.7 ‘Mihfmâle 'vor' fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele vor li cuprinse între 20 și 30 cte 
grade, izolat mai ridicate ■ în .regiuni Le 
sudice. în București : Vremea va fii in
stabilă la început, apbi se va ameliora. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie și se vor produce. des
cărcări electrice, mai ales în primele 
zile, cind și vîntul va prezenta intensi
ficări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și I8 
grade, iar cele maxime vor fi cuprinse 
între 26 și 30 de grade. Condiții de grin
dină. (Liana Cazacioc, meteorolog I de 
serviciu).

Michaud în 7h 45’25” (medie orară de 
31,482 km).

Lider al clasamentului general se 
menține francezul Laurent Fignpn.

în cursul acestei etape, care a 
comportat escaladarea unor virfuri 
din Munții Alpi, au abandonat olan
dezul Van der Velde și belgianul 
Guy Nulens, care au căzut într-o 
prăpastie la coborîreă muntelui Ma
deleine.

Ambii cicliști au suferit fracturi, 
dar viața nu le este in pericol, a 
anunțat medicul cursei.

© Stadionul „Centenario" din 
Montevideo a fost declarat „monu
ment istoric al fotbalului mondial". 
Recent, președintele Federației inter
naționale de fotbal (F.I.F.A.), Joao 
Havelange, a participat la o ceremo
nie în cadrul căreia la intrarea în 
arenă a fost fixată o placă prin care 
a fost imortalizat evenimentul. Pe 
acest stadion s-a desfășurat, in 1930, 
prima finală a unui campionat mon
dial, cîștigată de țara-gazdă, Uruguay.

Q Dragostea mea cu Jakub : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17.15; 19,30.
© Madona păgînă : TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Fata care vinde flori : ARTA 
(213186) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) —.9; 11,15; 13.30; 15.-15; 18; 20. 
O Alibi pentru un prieten : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19,15, Ia 
grădină — 21.
© Yet-i, omul zăpezilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13;30; 15,45; 18:
20.15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20.15.
0 Camionul de cursă lungă : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 
18; 20.15. FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
0 Heidi în oraș — 9; 11; 13; Domnul 
miliard — 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38). 
© Cind dragostea se întoarce : GRA
DIN’ A ARTA (21 31 86) — 21.15.
© Pe căi nelegale : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
© Oglinda spartă : GRĂDINA TOMIS 
(21 49 46) — 21.
© Sindromul : GRĂDINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 21.
© Adio, dar rămîn cu tine : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15.30: 
17,45; 20.

teatre
O Teatrul Mic <14 70 M, Rotonda scrii
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multilaterale dintre România si Mozambic
9

In dezvoltarea raporturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
militantă dintre România și Mozam- 
bic, dintre poporul român și poporul 
mozambican a fost deschisă o nouă 
și deosebit de rodnică etaoă. Vizita 
efectuată în această îndepărtată țară 
din Africa australă de către președin
tele Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invita
ția tovarășului Samora Moises Machel, 
președintele Partidului FRELIMO 
și al Republicii Populare Mozambic, 
vine să marcheze un moment politic 
de mare însemnătate pentru impul
sionarea bunelor relații româno-mo- 
zambicane, cărora le-a deschis ori
zonturi noi, din cele mai fertile.

Suita de manifestări de caldă ospi
talitate, de profundă stimă și consi
derație cu care înalții soli ai Româ
niei socialiste au fost înconjurați de 
gazdele mozambicane, entuziastele 
ovații de la întîlnirile cu oamenii 
muncii din portul Maputo, de la în
treprinderea Maquinag. din toate 
locurile vizitate reprezintă o nouă și 
elocventă mărturie a prestigiului și 
prețuirii de care se bucură ne oămîn- 
tul african, ca și pretutindeni în 
lume, România socialistă, activitatea 
prodigioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, consacrată cauzei nobile a 
libertății popoarelor, progresului 
păcii pe planeta noastră.

La temelia acestor sentimente 
orientarea fermă și statornică

și

stă 
a 

României, a președintelui ei spre sus
ținerea, în toate împrejurările, a lup
tei popoarelor „continentului negru“, 
a tuturor popoarelor lumii pentru 
dezvoltare liberă și demnă.

Promovind neabătut o asemenea 
politică de solidaritate cu toate na- 
țiufiile care s-au ridicat în apărarea 
dreptului lor sfînt de a fi deplin stă- 
pîne pe propriile destine, partidul și 
poporul nostru au acordat în nerana- 
nentă. cum se știe, un amnlu snriiin 
politico-diplomatic si material Fron
tului de Eliberare din Mozambic și au 
salutat cu bucurie triumful poporului 
mozambican asurfra colonialiștilor, 
consfințit prin proclamarea, la 25 iu
nie 1975, a Republicii Populare Mo
zambic.

România a stabilit relații diploma
tice chiar din prima zi cu noul stat 
independent, a sprijinit pe deplin și 
în forme multiple năzuințele po
porului mozambican spre consolida
rea independenței cîstigate cu prețul 
atîtor jertfe, eforturile sale de a în
făptui programele de dezvoltare sta
bilite de FRELIMO, pe baza op
țiunilor socialiste.

In ansamblul acestei evoluții a ra
porturilor reciproce, o însemnătate 
hotărîtoare au avut întîlnirile și con
vorbirile de la București și de pe pă- 
mîntul african dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Samora Moises 
Machel, documentele semnate cu a- 
ceșțe prilejuri. îndeosebi Tratatul de 
prietenie și cooperare între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic —. încheiat în 
1979, în cursul primei vizite la Mapu
to a șefului statului român — expri- 
mînd hoțărîrea celor două popoare

de a promova colaborarea dintre ele 
in multiple domenii.

Actuala vizită a președintelui 
României în Mozambic a reprezentat 
astfel o fericită continuare a unui 
rodnic dialog tradițional, 
vorbiri la nivel înalt de 
soldate cu semnarea de 
rășii Nicolae Ceaușescu 
Moises Machel a Declarației comune, 
s-au desfășurat într-o ambianță de 
solidaritate militantă, de stimă reci
procă și înțelegere, sub semnul voin
ței comune de a adînci și diversifica 
cooperarea pe toate planurile între 
cele două țări și popoare. Referin- 
du-se la caracterul și perspecti
vele acestei colaborări, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Apreciem că există largi posibilități 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a unei cooperări reciproc avantajoa
se, îndeosebi într-o serie de sectoare 
importante, ceea ce va asigura reali
zarea obiectivelor de lichidare a sub
dezvoltării și de construcție a socia
lismului în Mozambic, va contribui 
la dezvoltarea prieteniei și colabo
rării ambelor popoare".

La rîndul său, președintele 
SAMORA MOISES MACHEL, ară- 
tînd că prezența în Mozambic a șe
fului statului român „constituie un 
imbold pentru ca poporul mozambi
can să-și mențină mereu viu spiritul 
său de demnitate, de popor liber, in
dependent, de popor iubitor de drep
tate și pace", ținea să releve : „Sa- 
lutindu-I pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, salutăm cu afecțiune po
porul român prieten, care întotdea
una a știut să-și manifeste cu hotă- 
rîre și fără preget solidaritatea sa 
față de poporul mozambican, ieri in 
lupta sa pentru independența națio
nală, astăzi — in aceea pentru con
struirea unei noi societăți, societatea 
socialistă".

Animate de dorința sinceră de a 
intensifica și lărgi bunele raporturi 
existente între România și Mozam
bic, convorbirile la nivel înalt au 
pus bazele concrete ale unei conlu
crări mereu mai rodnice pe plan eco
nomic, menite să confere un caracter 
stabil și durabil legăturilor reciproce. 
Programul pe termen lung privind 
dezvoltarea cooperării tehnico-eco- 
nomice și a schimburilor comerciale, 
celelalte înțelegeri convenite au me
nirea de a determina un puternic 
impuls pentru lărgirea schimburilor 
comerciale și dezvoltarea cooperării 
economice pe baze reciproc avanta
joase, îndeosebi în domeniile geolo
giei, industriei extractive, cărbune
lui, hidrocarburilor, metalurgiei, in
dustriei ușoare, agriculturii, materia
lelor de construcții, transporturilor și 
în alte sectoare de interes comun.

La fel de semnificative sînt și în
țelegerile pe linia intensificării co
laborării în domeniile culturii, știin
ței și învâțămintului, radioteleviziu- 
nii, presei, sportului și sănătății.

Fără îndoială. în amplificarea ne
întreruptă a colaborării prietenești 
româno-mozambicane un rol esențial 
revine relațiilor dintre partidele de 
guvernămînt din cele două țări. Răs- 
punzîndu-se acestei cerințe, în cursul

Noile con- 
la Maputo, 
către tova- 
și Samora

Plan de pace prezentat de Nicaragua 
pentru soluționarea stărilor conflictuale 

din America Centrală
MANAGUA 20 (Agerpres). — Re

publica Nicaragua a acceptat anga
jarea de negocieri multilaterale ime
diate privind instaurarea păcii în 
America Centrală — informează 
agenția Prensa Latina. Intr-un dis
curs rostit la o mare adunare popu
lară prilejuită de cea 
aniversare a revoluției sandiniste. 
Daniel Ortega Saavedra, 
torul Juntei Guvernului 
strucție Națională, a prezentat un 
plan de pace în șase puncte, menit 
să pună capăt stărilor conflictuale 
din regiune și care să constituie o 
bază pentru începerea negocierilor. 
Plahbl prevede semnarea imediată a 
unui pact de neagresiune între Ni
caragua și Honduras ; suspendarea 
livrărilor de arme forțelor belige
rante din Salvador, pentru ca po
porul salvadorian să-și rezolve pro
blemele fără amestec din afară ; în
cetarea oricărui ajutor militar și in
terzicerea folosirii teritoriului vreu
nei țări pentru lansarea de agre
siuni de către grupuri de opoziție 
împotriva guvernului altui stat din 
regiune. De asemenea, planul se re
feră la semnarea de acorduri vizînd 
asigurarea dreptului la autodetermi
nare tuturor popoarelor și respecta
rea principiului neintervenției în

de-a IV-a

coordona- 
de Recon-

treburile interne ale statelor din 
zonă ; încetarea agresiunilor și 
discriminărilor economice contra 
oricărei țări centroamericane ; sus
pendarea manevrelor militare în re
giune cu participarea unor efective 
străine și interzicerea amplasării de 
baze militare.

Daniel Ortega Saavedra a mențio
nat că planul va figura, alături de 
alte puncte, pe agenda de lucru a 
„Grupului de la Contadora" la vii
toarea sa întîlnire, adăugind că, 
o dată aprobate, acordurile propuse 
de Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela vor trebui supravegheate și 
garantate de Consiliul de Securitate 
al O.N.U.

CARACAS 20 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută ziarului venezuelean 
„El Nacional", fostul președinte al 
Venezuelei, Carlos Andres Perez, vi
cepreședinte al Internaționalei Socia
liste, s-a pronunțat pentru măsuri ur
gente consacrate preîntâmpinării de
clanșării unui război în America Cen
trală — transmite agenția I.P.S. El a 
arătat că situația se înrăutățește pe 
zi ce trece în regiune, iar o interven
ție directă străină în zonă ar agrava 
și mai mult climatul și așa destul de 
încordat.Reuniunea miniștrilor de externe ai Pieței comune

„Cei zece" condamnă măsurile protecționiste 
adoptate de S.U.A. în privința importurilor de oțeluri speciale
BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-a încheiat reuniunea de 
două zile a miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale C.E.E. Singurul 
punct de pe cuprinzătoarea agendă 
a convorbirilor, care a întrunit una
nimitatea șefilor diplomației „celor 
zece“, a fost acela privind semnarea 
unei declarații prin care se condam
nă măsurile protecționiste adontate, 
la începutul acestei luni, de S.U.A. 
în ce privește importurile de oțelqri 
speciale din țările comunitare, re
marcă agențiile de presă.

Participanții nu au putut conveni 
Insă asupra condițiilor de adaptare 
a economiei agrare portugheze la ce
rințele C.E.E., deoarece Portugalia 
respinge propunerea privind redu
cerea producției de ulei de măsline, 
fructe, legume și vin și să practice

prețurile cerute de C.E.E., întrucit 
produsele respective constituie arti
cole importante ale exportului por
tughez.

Cu toate că la convorbirile miniș
trilor de externe au participat, 
marți, și miniștrii de finanțe din ță
rile C.E.E., reuniunea nu a găsit so
luții în problema însănătoșirii situa
ției financiare a comunității și nici 
în problema reducerii cheltuielilor 
pentru realizarea politicii agrare a 
Pieței comune.

Și, în sfîrșit, după cum consem
nează agențiile internaționale de 
presă, în cele două zile afectate reu
niunii nu s-a găsit nici soluția pri
vind viitoarele relații cu Groenlan
da, „cei zece" dorind să obțină, în 
ciuda opoziției acesteia, dreptul ne
limitat de pescuit în apele teritoriale 
ale acestei insule.

a fost semnat Acordul de coo- 
între Partidul Comunist Ro
și Partidul FRELIMQ și

vizitei 
perare 
mân 
Protocolul privind cooperarea între 
cele două partide în perioada 1984— 
1985, documente de natură să confere 
un conținutatot mai bogat legăturilor 
pe linie de partid și prin aceasta 
ansamblului relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, corespunzător 
aspirațiilor lor de propășire econo
mică și socială.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit 
și un larg schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale vieții in
ternaționale actuale, și de data aceas
ta evidențiindu-se faptul că proble
ma numărul unu a omenirii este evi
tarea declanșării unei conflagrații 
nucleare pustiitoare prin intensifica
rea luptei pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, pen
tru salvgardarea dreptului suprem al 
oamenilor și al națiunilor la viață, 
pace și libertate. Pornind de la acest 
comandament vital pentru întreaga 
omenire. România și Mozambicul, cu 
toate că se află pe continente dife
rite, sînt în egală măsură interesate 
în oprirea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa, 
în reducerea și eliminarea celor 
existente, în lichidarea totală a arse
nalelor nucleare din lume, ca singura 
cale de a salvgarda viața pe planeta 
noastră și valorile civilizației umane.

Convorbirile la nivel înalt de la 
Maputo s-au constituit, totodată, în
tr-o puternică reafirmare a solidari
tății cu lupta popoarelor africane 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru consolidarea independenței, 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. în 
acest context, a fost reafirmat spri
jinul ferm față de lupta poporului 
Namibiei pentru dobîndirea neîntîr- 
ziată a independenței naționale, au 
fost condamnate energic actele agre
sive ale regimului rasist de la Pre
toria contra Mozambicului și a altor 
state din zonă. Totodată, s-a subli
niat din nou necesitatea rezolvării 
diferendelor dintre unele state afri
cane numai 
tative.

Ca țâri 
România și 
necesitatea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state, a intensificării acțiunilor în ve
derea făuririi unei noi ordini eco
nomice, menită să asigure efectiv 
condiții pentru colaborarea pe baze 
egale între toate 
o dezvoltare mai 
mase în urmă.

Opinia publică din țara noastră, 
care a urmărit cu justificat interes 
și mîndrie patriotică desfășurarea vi
zitei, salută cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale noului dialog la nivel 
înalt româno-mozambican, nutrind 
convingerea că ele deschid perspec
tive din cele mai favorabile relațiiloi 
de solidaritate și colaborare priete
nească dintre cele două țări, partide 
și popoare, înscriindu-se, totodată, 
ca un valoros aport la cauza pro
gresului și păcii în lume.

V. OROS

pe cale pașnică, prin tra-

in curs de dezvoltare, 
Mozambicul au reafirmat 
imperioasă a lichidării

statele, să permită 
rapidă a celor ră-

KAMPALA 20 (Agerpres). — La 
Jinja, în apropierea capitalei Ugan- 
dei, Kampala, s-a încheiat cea de-a 
16-a reuniune a reprezentanților ță
rilor membre ale Organizației pen
tru amenajarea și dezvoltarea bazi
nului rîului Kagera. în cursul dez
baterilor, specialiști din cele patru 
state membre ale organizației — 
Uganda, Ruanda, Burundi și Tanza
nia — au trecut în revistă progresele 
realizate în materializarea proiecte
lor stabilite anterior și au elaborat 
un nou program de utilizare prin 
cooperare a resurselor bazinului Ka
gera. După cum s-a făcut cunoscut 
la încheierea reuniunii, țările men
ționate au stabilit, de asemenea, un 
plan pentru a construi în comun, în 
zona Kagera, obiective economice, 
un institut politehnic, o serie de 
sisteme agricole complexe, precum 
și o linie ferată.

Organizația pentru amenajarea și 
dezvoltarea bazinului rîului Kagera 
a fost înființată în 1977, din ea fă- 
cînd parte statele riverane acestui 
rîu

fractuoase ale convorblrlliir 
măiMiWe la nivel înalt 

Cuvîntarea tovarășului Yumjaaghiin Țedenbal 
la Plenara C.C. al P.P.R.M,

ULAN BATOR 20 (Agerpres). — 
tn cuvîntarea rostită la cea de-a 
Vl-a, Plenară a C.C. al P.P.R.M., 
desfășurată la 19 iulie la Ulan Bator, 
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al Comitetului Central âl 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, a abordat o serie 
de aspecte ale vieții interne și actua
lității politice internaționale. Con
ducătorul partidului și statului 
mongol s-a referit la vizita oficială 
de prietenie efectuată în Republica

Socialistă România, la invitația 
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, subliniind impor
tanța deosebită a convorbirilor avute 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și a 
documentelor semnate cu acest pri
lej. A fost remarcată contribuția de
osebită pe care o va avea Tratatul 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Mongolă pentru întă
rirea și dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-mongole și 
întărirea unității țărilor socialiste.

to-

PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI

Ample acțiuni pentru încetarea cursei
înarmărilor, dezarmare și pace 

împotriva desfășurării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune

BONN 20 (Agerpres). — La Miin- 
chen a avut loc o manifestație anti
războinică organizată de Uniunea 
ziariștilor și Sindicatul muncitorilor 
tipografi și din industria hârtiei din 
R.F.G. „Noile rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune 
-Pershing-2„, a căror amplasare pe 
teritoriul R.F.G. a fost proiectată, 
sint arme ofensive. Acceptarea des-

fășurării lor pe teritoriul vest-ger- 
man reprezintă o participare direc
tă la declanșarea unei catastrofe 
nucleare" — se arată în declarația 
adoptată de participanți. Documen
tul cheamă pe toți ziariștii din 
R.F.G. să participe activ la mișca
rea pentru pace, împotriva desfă
șurării de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune.

Miting de morsă la Delhi
DELHI 20 (Agerpres). — Sub lo

zinci ca „Să întărim lupta pentru 
pace !“, „Să înlăturăm pericolul u- 
nui război nuclear!", in capitala 
Indiei a avut loc un miting de 
masă, la care au participat cunos- 
cuți militanți pe tărim politic și so-

cial, membri ai parlamentului, re
prezentanți ai opiniei publice. In 
alocuțiunile rostite cu acest prilej, 
vorbitorii au subliniat necesitatea 
unei lupte active pentru pace și 
dezarmare, împotriva creării de noi 
arme de distrugere in masă.

încheierea convorbirilor sovieto - ungare
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat convorbirile 
dintre Iuri Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., alți conducători sovietici, și

delegația de partid și guvernamen
tală ungară, condusă de Jânos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. Au 
fost abordate probleme ale colabo
rării bilaterale, precum și unele as
pecte ale vieții internaționale.

VARȘOVIA

Ședința Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 20. — Trimișii Ager

pres transmit : La Varșovia s-a des
chis miercuri ședința de două zile 
a Seimului R. P. Polone. La lucrări 
iau parte Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

Parlamentul polonez — Informează 
agenția P.A.P. — examinează pro
iectele de lege cu privire Ia modi
ficarea Constituției R. P. Polone, la 
consiliile populare și autoconducerea 
teritorială, precum șl în legătură cu 
reglementările juridice speciale în 
perioada de depășire a crizei social- 
economice și la modificarea altor 
legi.

ORIENTUL MIJLOCIU
Cabinetul israelian a dezbătut problema redesfășurării 

trupelor sale în Liban
TEL AVIV 20 (Agerpres). — Ca

binetul israelian s-a întrunit, 
miercuri, în cadrul unei reuniuni ex
traordinare, pentru a dezbate pro
blema redesfășurării trupelor israe
liene în Liban — anunță agențiile 
internaționale de presă. Purtătorul de 
cuvînt al cabinetului, Dan Meridor, 
a menționat că guvernul israelian a 
decis în unanimitate să ordone re

desfășurarea celor 25 000 de soldați 
israelieni pe un nou dispozitiv în su
dul Libanului. Forțele israeliene din 
zona Chouf, în Munții Liban, și 
din jurul Beirutului vor fi retrase 
pe o linie de-a lungul rîului Awali, 
la nord de Sidon. Postul de radio 
israelian menționează că redesfășu- 
rarea trupelor israeliene va fi eșa
lonată pe o perioadă de trei luni.

Noi ciocniri violente în Liban

Președintele Italiei 
pentru desemnarea 
ROMA 20 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Italiene, Sandro Per- 
tini, și-a început miercuri consultă
rile politice în vederea desemnării 
viitorului prim-ministru al țării. Pri
mele personalități cu care se con
sultă șeful statului sînt foștii pre-

a început consultări 
viitorului prim-ministru 

ședir.ți ăi Republicii. Giuseppe Sa
ra gat 
celor 
ment.
Jotti, 
lor), și Francesco Cossiga, democrat- 
creștin (Senat).

și Giovanni Leone, președinții 
două camere ale noului parla- 
ales la 26—27 iunie — Nilde 
comunistă (Camera deputați-

„NU" 
rachetelor 
„Cruise
OTTAWA 

(Agerpres). 
Mișcarea ' anti
nucleară din Ca
nada își expri
mă, prin diferi
te acțiuni, pro
testul împotriva 
aprobării acor
date de guver
nul canadian 
pentru testarea 
rachetelor ame
ricane „Cruise" 
pe teritoriul ță
rii, șubliniin- 
du-se, cu acest 
prilej, faptul că 
armele nucleare 
constituie o a- 
menințare la a- 
dresa drepturi
lor fundamenta
le ale omului — 
la viață și secu
ritate. „Dacă ar
mele nucleare 
ar fi avut capa
citatea să ne a- 
ducă securitatea, 
de multă vreme 
am fi 
această 
ritate după cile 
arsenale nuclea
re există de 
două decenii", a 
declarat Jim 
Stark,, unul din 
liderii mișcării 
de luptă împo
triva armelor 
nucleare din Ca
nada.

centrală

avut 
secu-

in fotografie : Partizani ai păcii din S.U.A. blochează 
accesul la laboratorul din Livermore, unde se elabo
rează cele mai noi tipuri de arme nucleare. Mulți d'ntre 
demonstranți au fost arestați — scrie ziarul „Daily World"

Expoziție consacrată consecințelor exploziilor atomice 
de la Hiroshima și Nagasaki

GENEVA 20 (Agerpres). — La se
diul din Geneva al Națiunilor Uni
te a fost inaugurată o expoziție ce 
înfățișează consecințele bombarda
mentelor atomice de la Hiroshima 
Si Nagasaki, din 1945. Cum atenția 
omenirii este concentrată asupra 
negocierilor de dezarmare de aici, 
de la Geneva, sperăm că o expoziție

asupra teribilei puteri a bombelor 
atomice va evidenția nevoia de pro
gres la aceste convorbiri;' a declarat 
Hitoshi Motojima, primarul orașu
lui japonez Nagasaki, inaugurind 
expoziția. „Armele nucleare nu tre
buie să mai fie folosite niciodată 
împotriva nici unui oraș din lume", 
a spus Motojima.

BEIRUT 20 (Agerpres). Noi 
ciocniri violente s-au înregistrat în 
orașul Tripoli, oraș din nordul Li
banului — relatează agenția France 
Presse. Tirurile de artilerie grea, 
semnalate ieri îndeosebi în cartie
rul Al-Tall, s-au soldat cu morți și 
răniți. La rîndul lorjț. agențiile Reuter 
și Associated Press relatează că, în 
pofida unui acord de încetare a fo
cului pe timp de 36 de ore, în par- 

a Munților Liban

s-au produs ciocniri între forțele ri
vale libaneze, care au făcut uz de 
artilerie și rachete. Aproximativ 80 
de rachete au căzut în zona de coas
tă situată la nord de Beirut — pre
cizează Associated Press. Agenda 
Reuter menționează că două rachete 
au explodat Ia sediul Partidului So 
cialist Progresist din'Liban, aflat în 
districtul Mar Elias, din vestul Bei
rutului. Cel puțin două persoane au 
fost rănite.

Scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate
de patru tari din Orientul Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— R.D.P. Yemen, Jamahiria Libiană, 
Siria și Iranul au adresat președinte
lui Consiliului de Securitate al O.N.U. 
o scrisoare în e protestează îm
potriva manevre.or militare ale for
țelor- americane de intervenție rapi
dă, prevăzute să aibă loc, luna viitoa
re, în Orientul Apropiat și în Africa.

In această scrisoare, al cărei text a 
fost dat publicității la Națiunile Uni
te. cele patru țări afirmă că „o ac
țiune de acest gen din partea unei 
mari puteri constituie o gravă ame
nințare pentru securitatea și indepen
dența popoarelor și a statelor din re

giune și echivalează cu o intervenție 
directă în afacerile lor interne". In 
același timp, cele patru țări semna
tare condamnă, de asemenea, crearea 
forței americane de intervenție rapi
dă, care constituie — după opinia jp-r 
— „uri act de ostilitate față de po
poarele și statele din regiune și o 
amenințare directă la adresa suvera
nității lor".

„Dacă Statele Unite persistă în a 
efectua manevrele militare proiecta
te, atitudinea lor nu face decît să spo
rească tensiunea in regiune, să tul
bure pacea și securitatea internațio
nală", se spune în document

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
• Președintele Libanului, Amin 

Gemayel, aflat în vizită oficială 
în S.U.A., a avut la WASHING
TON o primă rundă de convor
biri cu George Shultz, secretarul 
de stat american, cu care a a- 
bordat situația din Liban și e- 
voluțiile din Orientul Mijlociu. 
• La Casa Albă au avut loc con
vorbiri între președintele State
lor Unite, Ronald Reagan, și e- 
mirul Bahreinului, Issa Bin Sal
man Al-Khalifa, aflat în vizită o- 
ficială la WASHINGTON. Au fost 
examinate ultimele evoluții din 
zonă și o serie de alte proble
me de interes reciproc. • Pro
blematica Orientului Mijlociu și 
aspecte ale problemei palestinie
ne au fost abordate în cadrul 
întrevederii de la PARIS dintre 
președintele Franței, Franțois

Mitterrand, și emirul Hassan, 
prințul moștenitor al Iordaniei, a- 
flat in vizită in capitala france
ză. • Ministrul de stat sirian 
pentru afacerile externe, Faruk 
Al-Gharee, și-a încheiat vizita o- 
ficială la TEHERAN, unde a fost 
primit de președintele Iranului, 
Aii Khamenei, căruia i-a înmî- 
nat un mesaj din partea pre
ședintelui Siriei, Hafez Al-Assad, 
referitor 
la unele 
mun. • 
Saudite
Baha Eddin Idris, ministru suda
nez la președinția Republicii, 
care a înmînat suveranului wa- 
habit un mesaj din partea pre
ședintelui Sudanului, Gaafar Ni- 
meiri.

la situația din zonă și 
probleme de interes co- 
Regele Fahd al Arabiei 
l-a primit la RIAD pe

african.

r
(Agerpres)
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arestat 
alte 86

larmă ale unor bănci și magazine 
de bijuterii.

timp 
por- 
per- 
înal- 
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au
445 de

întreg teritoriul 
înregistrează căl- 
mari. La 18 iulie

trimestru al anului 
stare de faliment

GENTILE DE PRESĂ
pe scurt

ÎNTREVEDERE nivel
Înalt franco—vest-germa- 
NA. Președintele*Franței,  Francois 
Mitterrand, și cancelarul federal al 
R.F.G., Helmut Kohl, au avut o în
trevedere neoficială la Dabo (Fran
ța). După cum relatează agenția 
France Presse, întrevederea a pri
lejuit o trecere in revistă a rela
țiilor dintre cele două țări. Părțile 
au discutat, de asemenea, probleme 
legate de planurile N.A.T.O. de 
amplasare în toamna acestui an pe 
teritoriul Europei a unor noi ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune.

LA KYOTO, Japonia, s-a desfă
șurat un simpozion al oamenilor 
.de știință coreeni din străinătate, 
pentru reunificarea națională. După 
cum informează agenția A.C.Ț.C., 
participanții au adoptat „Declara
ția de la Kyoto pentru suveranita
te, democrație și reunificarp" în 
care sînt .reliefate necesitatea trans
formării peninsulei coreene într-o 
zonă denuclearizată. de pace, pre
cum și cea a retragerii trupelor 
străine din Coreea de Sud. împreu
nă ■ cu totalitatea armelor nucleare 
de care dispun în această regiune.

Se releva apoi ca o pace durabilă 
în peninsula coreeană nu va fi rea
lizată decît prin reunificarea na
țională, care nu este posibilă decît 
prin dialog și conciliere intre Nord 
și Sud.

FALIMENT. Firma austriacă 
„IFE“, unul dintre principalii pro
ducători de strunguri și utilaj in
dustrial din Austria, s-a declarat 
în stare de faliment, ca urmare a 
dificultăților financiare și de des
facere cu care a fost confruntată. 
Creșterea numărului falimentelor 
în diverse ramuri de activitate eco
nomică și financiară din Austria — 
relevă presa vieneză — este o ur
mare a declinului economic înre
gistrat în țară în ultimii ani. Po
trivit datelor publicate la Viena, în 
primul 
ajuns în 
firme.

POLIȚIA ITALIANA a
31 de persoane și a emis 
de mandate de arestare împqtriva 
unor mafioți care au reușit să fugă 
de sub urmărire, în cadrul unei 
noi operațiuni anti-Mafia desfășu
rate în provincia Caserta, din su
dul tării.

NOI CIFRE OFICIALE PRIVIND 
ȘOMAJUL ÎN FRANȚA au fost 
date publicității la Paris. Se men
ționează astfel că numărul șomeri
lor francezi a crescut în luna iunie 
cu 0,4 la sută, ridicînd totalul la 
2 038 100. în prezent, șomajul afec
tează 9 la sută din populația acti
vă a Franței și specialiștii prevăd 
o agravare a acestui flagel.

NAVIGAȚIA PRIN STRÎMTOA- 
REA BOSFOR a fost închisă 
de două ore de autoritățile 
tuare din Istanbul pentru a 
mite instalarea unui cablu de 
tă tensiune de 380 kV între 
două părți ale orașului situate pe 
malurile european și asiatic 
strîmtorii. Cablul urmează să 
gure acoperirea necesarului 
energie pe malul european al 
forului.

ale 
asi-

VULCANUL COLO, din Indone
zia, a erupt, miercuri, pentru a 
doua oară în ultimele trei zile. Pes
te 4 000 de persoane care trăiesc în 
vecinătatea sa trebuie să fie eva
cuate — informează agenția Reu-

UN ELICOPTER, aparținînd for
țelor aeriene americane, s-a pră
bușit, lovindu-se de o linie de 
înaltă tensiune în localitatea vest- 
germană Ausbach, în timpul unui 
zbor de antrenament pe timp de 
noapte, transmite agenția A.P. S-a 
precizat că aparatul a agățat cu 
palele elicei principale cablul li
niei, avariind trei stîlpi din rețea, 
ceea ce a provocat o pană de cu
rent în întreaga zonă timp de pes
te trei ore.

CREȘTE CONSUMUL DE DRO
GURI. Oficiul federal al sănătății 
din Elveția a dat publicității un 
studiu privind creșterea Consumu
lui de droguri în rîndul femeilor. 
Consemnînd faptul că de patru ori 
mai mulți bărbați consumă stupe
fiante, . studiul subliniază că în ul
timul timp această creștere este 
mai rapidă la femei. In context, se 
relevă gravitatea deosebită a aces
tui fenomen, ale cărui urmări pot 
fi deosebit de grave pentru gene
rațiile viitoare.

PRAGA. Pe 
Cehoslovaciei se 
duri deosebit de 
— informează agenția C.T.K. — me
teorologii praghezi au înregistrat 
cea mai călduroasă zi din ultimii 
200 de ani, mercurul termometrelor 
ridicindu-se pînă la 35,9 grade Cel
sius. Călduri tropicale au fost în
registrate, de asemenea, la Bratis
lava, Pardubice, Plsen și Brno.

PARIS. Noi date cu privire la 
furtunile însoțite de ploi abundente 
care s-au abătut timp de două zile 
asupra mai multor zone ale Franței 
relevă că șapte persoane și-au pier
dut viața, iar alte 12 au fost rănite.

. VIENA. Și în Austria s-au înre
gistrat temperaturi neobișnuit de 
ridicate. In localitatea balneară 
Klosterneuburg, din apropierea ca
pitalei, au fost plus 38 de grade 
Celsius la umbră. Pe autostrada 
occidentală, intre Linz și Ens, tra
ficul a fost temporar întrerupt da
torită topirii asfaltului. Intr-o serie 
de regiuni, unitățile de poliție au 
fost puse in stare de alarmă, deoa
rece temperaturile ridicate au de
teriorat sistemele electronice de a-

MONTEVIDEO. Mii de persoane 
au fost evacuate, in ultimele ore, 
în principalele localități de pe lito
ralul de vest al Uruguayului, ca 
urmare a agravării situației create 
de inundații — informează agenția 
E.F.E.

TOKIO. Din cauza unei cefe den
se, care a sținjenit navigația in mai 
multe porturi nipone, un pescador 
japonez s-a ciocnit cu o navă libe- 
riană și s-a scufundat in apropiere 
de Onahama. tn portul Tiosi s-au 
ciocnit, din același motiv, două nave 
japoneze. Ambele au suferit avarii, 
dar s-au putut menține la suprafață.
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