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în. ntea convorbirilor oficiale

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul UI Nr. 12725
I Vineri 22 iulie 1983

Contribuție de excepțională însemnătate
a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la definirea rolului națiunii, la solutionarea

Desfășurîndu-se sub semnul caldei ospitalități și deplinei înțelegeri

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE

tovarășa

față alte 
și zam-

Joi, 21 iulie, a avut loc la Lusaka 
semnarea documentelor convenite în 
timpul vizitei oficiale de prietenie 
în Zambia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația tovarășului Kenneth 
David Kaunda, președintele Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, președintele Republicii Zambia, 
și a doamnei Betty Kaunda.

La semnare a luat parte 
Elena Ceaușescu.

Au fost, de asemenea, de 
persoane oficiale române 
bierie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
au semnat, în cadrul ceremoniei care 
a avut loc la reședința oficială re
zervată oaspeților români pe durata 
vizitei în Zambia, Declarația comună 
româno-zambiană.

După semnare, cei doi conducători 
de partid și 
și-au strîns 
prietenie.

S-a ridicat 
în sănătatea 
pentru continua întărire a prieteniei' 
dintre partidele și popoarele noas
tre, dintre Republica Socialistă' 
România și Republica Zambia.

★
în cadrul aceleiași ceremonii, tova

rășii Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, și Henry 
Meebelo, membru al parlamentului, 
ministrul Comisiei naționale pentru 
planificarea dezvoltării, au semnat 
un aide-memoire cuphinzind înțelege
rile la care s-a ajuns în vederea 
dezvoltării și intensificării in conti
nuare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre Româ
nia și Zambia.

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Lameck K. N. 
Goma, membru al parlamentului, 
ministrul afacerilor externe al Zam- 
biei, au semnat o convenție privind 
evitarea dublei impuneri asupra ve
niturilor.

Tovarășul Ștefan Andrei și Lameck 
K. N. Goma au semnat, de aseme
nea, un acord privind cooperarea in 
domeniul 
civile.

de stat 
mîinile cu

s-au felicitat, 
deosebită

o cupă de 
celor doi

șampanie, 
președinți,

transporturilor aeriene

încheierea convorbirilor oficiale
Joi, 21 iulie, s-au încheiat convor

birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidului Unit

al Independenței Naționale, preșe
dintele Republicii Zambia.

La convorbiri au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți mem
bri ai delegației care îl insoțesc pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în vizi
ta oficială de prietenie in Zambia.

DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
în onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, joi, pre
ședintele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președintele

Republicii Zambia, Kenneth David 
Kaunda, și doamna Betty Kaunda 
au oferit un dineu oficial.

La dineu au luat parte înalte ofi
cialități țomâne și zambiene.

Președintele Kenneth David Kaun
da și președintele

Tovarășe președinte al Republicii Socialiste România,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Excelențe,
Distinși oaspeți,
Doamnelor și domnilor,

Vă rog să-mi permiteți să vă urez încă o dată, in modul 
cel mai sincer, bine ați venit in Zambia ! Fac acest lucru 
in numele partidului și al guvernului.

Vizită dumneavoastră ne umple de o mare bucurie. 
Aceasta, deoarece reprezintă incă un pas inainte pe calea 
înfloritoare a relațiilor existente intre Partidul Unit al 
Independenței Naționale și Partidul Comunist Român, 
între țările noastre.

De cînd am vizitat țara dumneavoastră, în anul 1980, 
între Zambia și România au avut loc schimburi de mai 
multe delegații de partid, guvernamentale și economice. 
Aceste vizite sînt importante, deoarece ele identifică mul
tiple posibilități de consolidare a legăturilor de prietenie 
dintre țările noastre.

Tovarășe președinte,
Noi vă sintem recunoscători pentru faptul că ați venit 

să ne vizitați tocmai în această perioadă. Aceasta deoarece 
noi dorim să vă informăm asupra problemelor cu care 
sintem confruntați în această regiune.

Sintem preocupați de următoarele probleme :
In primul rînd — eliberarea Namibiei ;
în al doilea rînd — abolirea politicii de apartheid in 

Africa de Sud ;
In al treilea rînd — agresiunea și acțiunile de destabi

lizare întreprinse de Africa de Sud împotriva statelor din 
prima linie și a altor state ;

In al patrulea rind — eliberarea economică și dezvol
tarea socială in regiunea noastră.

Tovarășe președinta,
Zambia este foarte dezamăgită de faptul că poporul 

Namibiei, condus de S.W.A.P.O., nu este încă independent
(Continuare in pag. a III-a)

Nicolae Ceaușescu

au rostit toasturi, urmărite cu deo
sebit interes și subliniate cu aplau
ze în repetate rînduri.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Toastul uresedhiîelui

Tovarășe președinte ol Republicii Zambia,
Stimată tovarășă Betty Kaunda,
Tovarăși și prieteni,
Doamnelor și domnilor,

dinDoresc să exprim satisfacția noastră că ne aflăm 
nou în frumoasa dumneavoastră țară și să vă adresăm, 
incă o dată, din partea guvernului, a Consiliului de Stat, 
a Partidului Comunist Român și a poporului . român un 
salut călduros, și cele mai buhe urări. (Aplaude).

Folosesc acest prilej pentru a exprima cele mai calde 
mulțumiri populației capitalei patriei dumneavoastră pen
tru primirea călduroasă pe care ne-a rezervat-o la sosirea 
in Lusaka. Ca cetățean de onoare al Lusakăi, aș dori să 
adresez tuturor locuitorilor săi un salut călduros și cele 
mai bune urări. (Aplauze).

Ne aflăm pentru a treia oară in Zambia. Și dumnea
voastră, tovarășe președinte, ați vizitat de trei' ori' 
România. Putem afirma că aceste vizite reciproce au dus 
la dezvoltarea puternică a prieteniei și colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre. în decursul anilor, cola
borarea dintre România și Zambia s-a dezvoltat pe mul
tiple planuri — economic, politic, cultural, științific. Pe 
baza a ceea ce am realizat pînă acum, apreciem că exista 
toate condițiile pentru extinderea in continuare a relațiilor 
dintre partidele și popoarele noastre, în toate domeniile.

Dealtfel, în cursul convorbirilor din ac'este zile, în do
cumentele pe care le-am semnat astăzi, am stabilit să 
intensificăm conlucrarea noastră, în avantajul ambelor 
popoare, pe baza principiilor-deplinei egalități, ale avan
tajului reciproc. Dorim ca relațiile și colaborarea dintre 
partidele și popoarele noastre să servească construcției 
socialiste și ridicării bunăstării popoarelor noastre. 
(Aplauze).

Am vizitat astăzi două întreprinderi din Zambia. Ne-au 
produs o impresie plăcută munca și eforturile muncitori
lor zambieni pentru dezvoltarea industriei, a economiei 
zambiene. Aș dori să adresez cele mai calde felicitări 
muncitorilor și întregului personal din întreprinderile 
vizitate, precum și clasei muncitoare zambiene, întregului

(Continuare in pag. a IlI-a)

Au participat, de asemenea, per
soane oficiale zambiene.

în această rundă de convorbiri s-a 
procedat, in continuare, la examina
rea modalităților și căilor de promo
vare in fortne concrete a colaborării 
și cooperării economice, reciproc 
avantajoase, într-o serie de domenii 
de interes comun.

S-a stabilit ca ministerele și orga
nismele economice din cele două 
țări să continue consultările în ve
derea concretizării înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel, a adin- 
cirii, în Continuare, a conlucrării ro- 
mâno-zambiene pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
sectoare de activitate.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
rezultatele vizitei, cei doi președinți 
și-au afirmat convingerea că întîlni- 
rea și convorbirile avute vor marca 
un nou și important moment de dez
voltare pe un plan superior a tradi
ționalelor relații de prietenie româ- 
no-zambiene, in interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii in intreaga lume..

• 5
între problemele teoretice, cti 

adihci semnificații pentru dezvol
tarea gindirii politice, dar și pen
tru configurația realității practic- 
politice, abordate intr-un spirit 
profund dialectic, științific și crea
tor de către partidul nostru, de că
tre secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la loc de 
frunte se înscrie și aceea referitoa
re la națiune, la rolul ei în epoca 
contemporană, la problema națio
nală și soluționarea acesteia.

înainte de toate, se poate spune 
că — procedînd la o riguroasă ana
liză științifică atit a trecutului is
toric, cit și a fenomenelor de o ex
tremă diversitate și complexitate 
care au loc în prezent pe plan 
mondial — partidul nostru și-a ela
borat o concepție proprie, origina
lă, temeinic fundamentată cu pri
vire la națiune în general, la esen
ța și rolul său în lumea contempo
rană, la specificul formării și evo
luției națiunii române.

Unul din cele mai mari merite 
ale epocii de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a fost și este le
gat de repunerea in 
legitime a istoriei 
poporului român, 
înfățișarea ei așa 
cum a fost, 
adăugiri și 
omisiuni subiecti
viste. Din punctul 
de vedere al con
cepției despre na
țiune și condițiile 
ei de formare și 
evoluție, această a- 
titudine față de is
torie a fost deose
bit de benefică. A 
fost benefică pen
tru că a înlăturat 
o viziune mult prea 
sociologizantă, po
trivit căreia națiunea apărea sub 
toate aspectele și trăsăturile ca un 
produs exclusiv al orinduirji capi
taliste, tăindu-se astfel. rădăcinile 
istorice și legăturile ei organice cu 
formele de comunitate umană pre- 
naționale. Or, națiunea nu poate fi 
suspendată în istorie, nu poate 
apărea intr-un vacuum socio-politic 
și etnic, ci, dimpotrivă, o serie de 
trăsături care vor fi și sint proprii 
națiunii române s-au format, s-au 
cristalizat de-a lungul unei întregi 
istorii.. Iar această istorie, âșa. cum 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este istoria luptelor de clasă, dar

. și istoria luptelor pentru suverani
tate și. neatîrnare, pentru indepen- 
•dpnță .și integritate, pentru elibe- 

,'rarea de' sub'dominație străină. Se 
surprinde aici, cu mare finețe teo
retică, un specific al procesului de 
constituire a națiunii române, _ și 
anume faptul că pe o bună porțiu
ne istorică acest proces se împle
tește cu acela al luptei și strădaniei 
de formare a unui stat indepen
dent și suveran.
- Un alt aspect — care constituie 
nu' numai un act de probitate știin
țifică, dar și de mare' dreptate șl 
justiție — il constituie reconside
rarea sau, pe numele său adevărat, 
reabilitarea locului și rolului țără
nimii din România in istoria po
porului, a patriei, inclusiv in pro
cesul de naștere și dezvoltare a na
țiunii române. Istoria — ca martor 
și judecător incoruptibil — atestă 
că țărănimea a constituit o forță 
nu numai potențial, ci efectiv re
voluționară, că a fost principala 
forță socială participantă la luptele 
pentru cucerirea șau păstrarea su
veranității și neatirnării, că apoi a 
fost principala aliată â Clasei mun
citoare în transformarea socialistă 
a țării.

înlăturînd apoi concepțiile nihi
liste, proletcultiste, concepțiile, fal
se și păgubitoare, potrivit cărora 
valorile s-ar naște exclusiv pe te
renul marxismului, ar fi făurite în 
exclusivitate de proletariat, iar 
patriotismul ar începe odată cu so
cialismul, pe baza unei atitudini 
critice îh spirit dialectic, autentic 
marxist, față de moștenirea istori-

că, cultural-spirituală, partidul 
nostru a dat, a redat drept de ce
tate marilor fii — cărturari și oa
meni politici — ai neamului, așe- 
zindu-i la locul cuvenit.

Odată cu recîștigarea trecutului, 
cu recuperarea integrală a istoriei 
și cultivarea .sentimentului de pre
țuire a realizărilor prezente, carac
teristice anilor revoluției și con- 

’ strucției socialiste^ se dobindește 
sau, mai bine zis, se redobindește 
o trăsătură intrinsecă națiunii și 
indispensabilă ei, și anume mîndria 
națională și conștiința de sine a 
națiunii, a locului și rolului pe ca- 
re-1 are și care i se cuvine in rîn- 
dul celorlalte națiuni ale lumii.

Concepția P.C.R., a secretarului 
său general despre națiune, con- 
stituindu-se într-un sistem armo
nios articulat și riguros consolidat, 

. afirmă și demonstrează caracterul 
obiectiv necesar al națiunii și al 
statului național independent și su
veran, rolul său de factor de pro
gres și civilizație, atit în trecut, în 
prezent, cit și in perspectivă isto
rică.

Caracterul revoluționar, în plan 
teoretic și practic- 
politic, al acestei 
concepții este cu 
atît mai evident cu 
cit în această peri
oadă au apărut și 
proliferat o seamă 
de teorii după care 
despre națiune, des
pre statul național, 
despre independen
ță și suveranitatea 
acestora trebuie să 
se vorbească doar 
la - timpul trecut, 
încercind să-și an
coreze argumentele 
în motivații de or
din economic cu

precădere, dar și social, politic, mi
litar și uneori chiar mondo-moral, 
aceste teorii se străduiesc în a ne 
face să credem că națiunea este un 

că ea ar fi „o 
„eminamente

fenomen desuet, 
realitate feudală", 
perimată", că ar exista o incompa
tibilitate între interesele naționale 
„înguste" și necesitatea dezvoltării 
forțelor de producție în contextul 
revoluției tehnico-științifice con
temporane, între suveranitate și 
securitate mondială, intre suvera
nitate și, pace ș.a.m.d.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului general regăsim afir
mat rolul națiunii în trei direcții 
principale : rolul deosebit de pro
gresist al: națiunii în socialism, 
faptul că socialismul se construieș
te In cadre naționale și că națiu
nea, cunoscînd o înflorire fără pre
cedent în socialism, constituie și 
forma cea mai propice construirii 
noii orinduiri ; procesul de forma
re a națiunilor nu s-a incheț’at, 
asistăm la apariția și afirmarea tot 
mai puternică pe scena istoriei a 
noi și noi națiuni, a noi și noi 
te naționale independente, 
abia urmează să-și facă auzite 
sul in dialogul națiunilor (și 
azi sint pe cale, alături de alte 
țe, să determine o regrupare și re
distribuire a echilibrului de forțe 
pe plan mondial) ; in sfirșit, na
țiunea își dovedește viabilitatea 
chiar și în țările capitaliste dezvol
tate, acolo unde ea are o existență 
de citeva secole ; aici sentimentul 
național este deosebit de puternic, 
constituind un factor care in nici 
un caz nu poate fi neglijat. Aceste 
idei, aceste teze, expuse și funda
mentate de-a lungul anilor, au fost 
confirmate de realitate, dovedin- 
du-și și astăzi deplina actualitate 
și viabilitate.

Un alt corp de idei cu o semni
ficație deosebită — care constituie, 
pe de o parte, rezultat al genera-

care 
for-

Economia româneasca-modernă, 
dinamică, armonios dezvoltată
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ZAMBIA
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU S-A ÎNTiLNIT CU SAM NU JOMA

președintele
Tovarășul Nicdlae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlrrit la Lu
saka cu Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

La întrevedere ati luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.Ș., ministrul afa
cerilor externe, Silviu Curticeanu, 
membru ail C.C. al P.C.R., șeful sec
ției Cancelarie a C.C- al P.C.R.

Au fost prezenți Riuindja Efaakunga, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
S.W.A.P.O., secretar adjunct adminis
trativ, și Aaron Mushlinba, membru 
al Biroului Politic al *C.C. al 
S.W.A.P.O., reprezentant șef al orga
nizației în Zambia.

Exprimînd deosebita satisfacție de a 
se întîlni din nou, pe păraintul Afri
cii, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, 
a adresat secretarului general al 
P.C.R., Comitetului Central al P.C.R., 
guvernului român și întregului nos
tru popor un cald salut din partea 
organizației, a tuturor militanților șl 
combatanților S.W.A.P.O.

în același timp, el a exprimat pro
funda gratitudine și recunoștință 
Partidului Comunist Român. Româ
niei socialiste, și în mod deosebit to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
solidaritatea militantă și sprijinul 
consecvent și deplin pe care l-au acor
dat și îl acordă pe plan politic, diplo
matic, material și moral luptei drep
te a poporului namibian pentru în
făptuirea idealurilor sale legitime de 
libertate și independență, Împotriva 
imperialismului, colonialismului, ra
sismului, a oricăror forme de domi
nație și asuprire.

Președintele Sam Nujoma a subli
niat însemnătatea deosebită a vizitei 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează în țări din 
Africa australă, într-un moment cru
cial pentru obținerea independenței 
Namibiei, al luptei generale pentru 
înlăturarea colonialismului de pe con
tinentul african, pentru lichidarea po
liticii de apartheid și rasism, pentru 
asigurarea dreptului tuturor popoare
lor africane la independență, de a-șl 
hotărî singure soarta.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 
sentimentele exprimate și a trans

Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

mis, In numele P.C.R., al poporului 
român și al său personal, un călduros 
salut și cele mai bune urări condu
cerii organizației, tuturor militanți
lor mișcării de eliberare din Nami
bia, întregului popor namibian prie
ten, precum și urări de noi succese 
în lupta pentru cucerirea cît mai 
grabnică a independenței naționale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a reafirmat, și cu 
acest prilej, solidaritatea militantă a 
partidului și statului nostru, a po
porului român cu cauza dreaptă a 
poporului namibian, precum și hotă- 
rirea fermă de a-1 sprijini și 
în viitor în lupta ce o desfășoară, 
sub conducerea S.W.A.P.O., pentru 

scuturarea jugului dominației străi
ne, pentru realizarea aspirațiilor 
sale de libertate, independență, pace 
și progres social.

în timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Sam 
Nujoma au subliniat cu satisfacție 
bunele raporturi de prietenie, solida
ritate militantă și colaborare dintre 
P.C.R. și S.W.A.P.O. și au exprimat 
dorința comună de a dezvolta și în 
viitor aceste relații în interesul am
belor partide și popoare, al cauzei 
libertății și independenței naționale, 
al păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele S.W.A.P.O., Sam Nu
joma, a făcut o informare în legătura 
Cu situația din Namibia, cu activita

tea pe care o desfășoară în prezent 
S.W.A.P.O. pentru înfăptuirea aspi
rațiilor de libertate și progres ale 
poporului namibian, pentru cucerirea 
independenței și dezvoltarea de sine 
stătătoare într-o patrie independentă 
și unitară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat preocuparea deosebită a 
partidului nostru, a poporului român 
față de situația' critică din Africa 
australă, care este serios agravată 
de menținerea stării de ocupație co
lonială a Namibiei de către re
gimul de Ia Pretoria, de obstacolele 
puse în calea realizării dreptu
lui Namibiei la independență, 
de perpetuarea politicii de discrimi

nare rasială și apartheid, ca și de 
actele agresive repetate ale autori
tăților rasiste sud-africane împotriva 
statelor africane vecine independente, 
acte care pun tot mai mult în pericol 
securitatea și pacea pe continentul 
african și în întreaga lume.

în cursul convorbirilor s-a conve
nit organizarea la București, în toam
na acestui an, a unei noi întîlniri 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Sam Nujoma, care să prilejuiască 
o discuție multilaterală a probleme
lor vizînd dobîndirea cît mai grab
nică a independenței Namibiei

în acest context s-a apreciat că, 
în prezent, se impune mai mult ca 

La fabrica de produse textile din Kafue

oricînd concentrarea eforturilor tu
turor forțelor progresiste, democrati
ce, antiimperialiste, atît pe plan na
țional, cit și internațional, pentru a 
asigura cit mai repede succesul luptei 
drepte a poporului namibian, pentru 
făurirea unei Namibii cu adevărat 
libere și independente. S-a subliniat, 
totodată, însemnătatea îmbinării mij
loacelor politice, diplomatice, inclu
siv tratativele, cu lupta armată pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de liber
tate, dreptate și progres ale poporu
lui namibian, ale ■ celorlalte popoare 
din Africa australă.

S-a relevat, de asemenea, contribu
ția pe care Organizația Unității A

fricane, mișcarea de nealiniere, Con
siliul O.N.U. pentru Namibia — din 
care face parte și România — o pot 
aduce in sprijinul cauzei eliberării 
naționale a poporului namibian. în 
același timp, s-a apreciat importanța 
intensificării, în actualele condiții, a 
eforturilor Adunării Generale a 
O.N.U. și Consiliului de Securitate 
in direcția grăbirii accesului Na
mibiei la independentă.

Ca și întilnirile piecedente dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și Sam 
Nujoma, de la București sau de pe 
pămintul african, întilnirea de la Lu
saka s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

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 in 
Republica Zambia, Ia invitația dr. Kenneth 
David Kaunda, președintele Partidului Unit 
al Independenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, in perioada 20—22 iulie 
1983.

Tovarășul Nicolae Ceaușesou, președin
tele Republicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au depus o coroană 
de flori la Statuia Libertății.

în timpul vizitei în Republica Zambia, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună ou tovarășa Elena 
Ceaușescu și delegația română, a vizitat 
obiective industriale din orașul Kafue și 
alte locuri de însemnătate economică și is
torică din Lusaka.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășa Elena Ceaușescu s-au bucu
rat în tot timpul vizitei de o primire caldă, 
expresie a bunelor relații de prietenie și 
cooperare dintre România și Zambia, a sen
timentelor de stimă și respect pe care și le 
nutresc în mod reciproc popoarele celor 
două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenneth David Kaunda au avut 
convorbiri oficiale în legătură cu stadiul 
actual și perspectivele relațiilor româno- 
zambiene, precum și cu privire la proble
mele internaționale de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat într-o at
mosferă de stimă și înțelegere reciprocă, in 
concordanță cu relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare.

La convorbiri au participat, din partea 
română, tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al guver
nului, precum și tovarășii: Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului ; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe; 
Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul comerțului exterior și cooperării 
economice 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 Comu
nist Român și președintelui Republicii 
Socialiste România ; Petre Tănăsie, director 
in Ministerul Afacerilor Externe ; Dumitru 
Nica, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii 
Socialiste România la Lusaka,

D.in partea zambiană, la convorbiri au 
participat : Humphrey Mulemba, secretar 
general al Partidului Unit al Independențe» 
Naționale ; Grey Zulu, .membru al C.C. al 
partidului, membru al parlamentului, secre
tar de stat pentru apărare și securitate ; 
R. C. Kamanga, membru al C.C. al parti
dului, președintele Comitetului politic și ju
ridic al C.C. al partidului, Fines N. Bulawa- 
yo, membru al C.C. al partidului, pentru 
provincia Lusaka; Alex J. Soko, membru 
al C.C. al partidului, secretar administrativ 
al partidului ; Lameck K. N. Goma, mem
bru al parlamentului, ministrul afacerilor 
externe ; Clement Mwanashiku, membru al 
parlamentului, ministrul comerțului și rela
țiilor economice externe ; W, Chomba, con
silier de stat, membru al parlamentului, 
ministrul afacerilor interne ; H. Meebelo, 
membru al parlamentului, ministrul Comi
siei naționale pentru planificarea dezvoltă
rii ; Wilted J. Phiri, consilier special al 
președintelui republicii ; Siteke G. Mwale, 
consiliei- special al președintelui republicii ; 
Milimo Punabantu, consilier special al pre
ședintelui republicii ; Francis Walusiku, 
secretar adjunct al cabinetului ; Gilbert R. 
Zimba, ambasadorul Republicii Zambia in 
Republica Socialistă România,

Declarație comună
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româno-zambiană
I

Examinind stadiul actual al raporturilor 
româno-zambicne și modul în care se în
făptuiesc hotăririle Ia nivel înalt adoptate 
cu prilejul intilnirilor anterioare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Kenneth David Kaunda au exprimat pro
funda lor satisfacție pentru întărirea conti
nuă a prieteniei, colaborării și solidarității 
dintre partidele, țările și popoarele lor.

A fost evidențiat rolul hotăritor al intil
nirilor la nivel înalt pentru extinderea și 
aprofundarea cooperării bilaterale in toate 
domeniile de activitate.

Ei au exprimat hotărîrea lor de a acționa 
in continuare pentru dezvoltarea și inten
sificarea relațiiloi- româno-zambiene în do
meniile politic, economic, tehnico-științifio 
și cultural, precum și în toate celelalte sec
toare de interes comun.

Cei doi președinți au reafirmat atașa
mentul României și Zambiei față de prin
cipiile și prevederile înscrise in Tratatul 
de prietenie și cooperare, semnat la 17 apri
lie 1979, Ia Lusaka, document de însemnă
tate istorică pentru așezarea pe baze trai
nice a raporturilor dintre cele două parti
de, țări și popoare.

Secretarul general al Partidului Comunist 
Român și președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale au subliniat rolul 
deosebit de important pe care îl are cola
borarea dintre cele două partide nentru 
dezvoltarea de ansamblu a raporturilor de 
prietenie și cooperare româno-zambiene. 
S-a convenit ca, pe baza Protocolului de 
colaborare pe anii 1982—1983 dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Unit al 
Independenței Naționale, semnat Ia Bucu
rești, în iunie 1982, să se promoveze în 
continuare conlucrarea dintre ele, schimbul 
de experiență și consultările în problemele 
bilaterale și internaționale.

S-a relevat, de asemenea, însemnătatea 
colaborării dintre organizațiile sociale, de 
masă și obștești din cele două țări.

Evidențiind importanța dezvoltării rela
țiilor economice ca element esențial al 
aprofundării raporturilor dintre cele două 
țări, cei doi conducători exprimă convin
gerea că Republica Socialistă România și 
Republica Zambia/ dispun de potențialul 
economic necesar pentru a realiza un grad 
mai înalt de cooperare economică in di
verse domenii, în special în agricultură, in
dustrie, geologie și minerit, precum și pen
tru intensificarea schimburilor comerciale.

Președintele Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Zambia au evi
dențiat contribuția Comisiei interguverna- 
mentale româno-zambiene de cooperare 
economică și tehnică Ia coordonarea și 
impulsionarea colaborării economice bila
terale și au dispus să se întreprindă măsuri 
ferme pentru finalizarea acțiunilor de coo
perare prevăzute in documentele comisiei.

Cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Zambia, au fost 
semnate următoarele documente, menite să 
contribuie Ia promovarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări :

— Aide-memoire privind discuțiile pur
tate intre delegațiile română și zambiană cu 
ocazia vizitei oficiale de prietenie în Repu
blica Zambia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte al Republicii 

i> Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în perioada 20—22 Iulie 1983 ;

— Convenție între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Republicii 
Zambia pentru evitarea dublei impuneri și 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit și avere ;

— Acord între Republica Socialistă 
România și Republica Zambia pentru ser
vicii aeriene între și dincolo de teritoriile 
lor respective.

Cei doi conducători au relevat însemnă
tatea legăturilor și schimburilor reciproce 
în domeniile învățămîntului, științei, cul
turii și mijloacelor de informare in masă 
pentru întărirea prieteniei și mai buna cu
noaștere intre cele două popoare. Ei au 
hotărit să se lărgească în continuare cola
borarea româno-zambiană în aceste sec
toare.

Cei doi președinți exprimă convingerea 
că aprofundarea colaborării româno-zam
biene în toate domeniile reprezintă un 
sprijin important pentru eforturile națio
nale vizînd progresul continuu economic și 
social al celor două țări.

II
Președintele Republicii Socialiste Româ

nia și președintele Republicii Zambia au 
examinat evoluția situației politice mon
diale și au constatat că, de la ultima lor 
întîlnire, în lume au continuat să se mani
feste fenomene îngrijorătoare, care au )dus 
la o încordare gravă în relațiile internațio
nale și amenință pacea și securitatea ge
nerală.

Ei au subliniat că acest curs negativ al 
vieții politice internaționale se datorează 
manifestării în continuare a politicii de 
forță și de amenințare cu folosirea forței, 
de imixtiune în treburile interne ale altor 
state, a politicii de reîmpărțire a lumii in 
sfere de influență, a negării dreptului po
poarelor aflate sub dominație colonială și 
rasială la autodeterminare, perpetuării con
flictelor in diferite părți ale globului, in
tensificării cursei înarmărilor, adincirii cri
zei economice mondiale și a decalajelor 
dintre țările bogate și sărace.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de aces
te evoluții, cei doi conducători subliniază 
necesitatea ca popoarele și forțele înainta
te de pretutindeni să acționeze cu toată 
hotărirea, în ștrînsă unitate, pentru a îm
piedica înrăutățirea în continuare a situa
ției internaționale, pentru reluarea politi
cii de destindere, pentru dezarmare și pace, 
respectarea suveranității naționale și cola
borarea, bazată pe egalitate, în relațiile 
economice internaționale.

Cei doi președinți reafirmă cu vigoare 
importanța deosebită pe care o are respec
tarea riguroasă în relațiile dintre toate 
statele a principiilor egalității depline in 
drepturi, independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne, 
renunțării Ia forță și la amenințarea cu 
forța, reglementării tuturor conflictelor pe 
cale politică, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber calea dezvoltării 
sale economice și sociale.

Cei doi conducători exprimă profunda 
lor preocupare și ingrijorarc față de am
ploarea și ritmul fără precedent al cursei 
înarmărilor, afectarea de imense mijloace 
umane, materiale și- financiare în scopuri 
militare, ceea ce reprezintă o grea povară 
pentru toate popoarele și o amenințare 
permanentă Ia adresa păcii și securității 
mondiale.

Ei reafirmă aprecierea lor că, în actua
lele condiții de încordare deosebită a vie
ții internaționale, problema cheie a asigu
rării păcii, securității și colaborării inter
naționale o constituie adoptarea de hotă- 
rîri ferme care să ducă la aplicarea de 
măsuri efective și substanțiale de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare nuclea
ră. Cei doi președinți sînt de acord că tre
buie acționat cu fermitate pentru apăra
rea dreptului suprem al popoarelor Ia 
viață, la libertate și pace. De primă urgen
ță este ajungerea la un acord pentru in
terzicerea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa. Ar trebui 
să se realizeze înțelegeri care să prevadă 
interzicerea folosirii armelor nucleare, în
cetarea producției și reducerea treptată a 
stocurilor de arme nucleare pînă la com
pleta lor lichidare, micșorarea cheltuielilor 
de înarmare, desființarea bazelor militare 
și retragerea tuturor trupelor străine de pe 
teritoriul altor state, crearea de zone denu- 
clearizate și de zone ale păcii în diferite re
giuni ale lumii, desființarea blocurilor mi

litare. în acest sens, o importanță deosebită 
ar avea începerea, in cel mai scurt timp, de 
negocieri directe între statele participante 
la Tratatul de la Varșovia și țările membre 
ale N.A.T.O., pentru încheierea unui acord 
de înghețare a cheltuielilor militare și ini
țierea de tratative pentru reducerea lor.

Cei doj președinți consideră că prin mă
suri substanțiale de dezarmare s-ar elibera 
fonduri și resurse importante care ar putea 
fi folosite pentru dezvoltarea economico- 
socială a țărilor respective. Asemenea mă
suri ar permite, totodată, să fie mărită asis
tența pentru progresul mai rapid al ță
rilor în curs de dezvoltare.

Cei doi președinți exprimă profunda lor 
îngrijorare față de pericolele pe care le re
prezintă acumularea în Europa a unor 
uriașe forțe militare și a unui imens arse
nal de arme, it» primul rînd nucleare. El 
se pronunță pentru acțiuni unite și efi
ciente care să ducă la oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru reducerea și lichidarea celor exis
tente, pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare și transformarea Europei într-un 
continent al păcii, securității și colaborării, 
cu respectarea orînduirii social-politice a 
fiecărei țări. Aceasta ar avea influențe po
zitive asupra întregii vieți politice interna
ționale, ar relansa politica de destindere 
și ar favoriza găsirea unor soluții politice 
Ia problemele cu care se confruntă ome
nirea în zilele noastre. în acest context, 
cei doi conducători salută acordul convenit 
în cadrul reuniunii de la Madrid care des
chide calea convocării in 1984 a Conferin
ței pentru măsuri de încredere și dezar
mare, a dezvoltării procesului de pace, 
securitate, destindere și colaborare în 
Europa.

Cei doi președinți au examinat situația 
din Africa. Ei au salutat întrunirea recentă, 
la Addis Abeba, a șefilor de stat și gu
vern din țările membre ale Organizației 
Unității Africane (O.U.A.). Ei își exprimă 
convingerea că O.U.A. va continua să joace 
un rol tot mai important în realizarea 
obiectivelor înscrise in carta sa, îndeosebi 
întărirea și consolidarea unității și solida
rității africane, creșterea contribuției or
ganizației la asigurarea păcii și securității 
in Africa și in întreaga lume, eradicarea 
tuturor formelor de colonialism, iihperia- 
lism, rasism și apartheid de pe continentul 
african, lărgirea cooperării economice între 
țările africane.

Față de situația gravă din Africa austra
lă, cei doi președinți s-au pronunțat pentru 
aplicarea neintîrziată a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitato al O.N.U., fără 
nici un fel de condiții, și au reafirmat spri
jinul lor ferm față de dreptul la autodeter
minare, la independență și suveranitate al 
poporului namibian. Ei au exprimat solida
ritatea militantă și sprijinul deplin cu lupta 
dreaptă a poporului namibian pentru li
bertate și independență, sub conducerea 
S.W.A.P.O., singurul reprezentant legitim 
al poporului namibian. Cei doi conducători 
apelează la toate forțele progresiste din 
lume să acorde întregul sprijin moral, po
litic și material luptei de eliberare 
a poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O.

Cei doi șefi de stat condamnă politica de 
apartheid și discriminare rasială dusă de 
regimul din Africa de Sud și se pronunță 
pentru lichidarea ei totală și urgentă, 
reafirmînd sprijinul țărilor lor pentru lupta 
poporului sud-african șl asigurarea drep
tului său la libertate, egalitate și progres 
social. Ei condamnă, de asemenea, actele • 
agresive și încercările de destabilizare ale 
Africii de Sud împotriva țărilor vecine in
dependente.

Cei doi președinți atrag atenția asupra 
dificultăților și pericolelor crescinde care 
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se acumulează in lumea contemporană da
torită lipsei de progrese în soluționarea 
problemelor priv'nd lichidarea subdezvol
tării și edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale. Ei s-au pronunțat 
pentru înlăturarea neintîrziată a obstacole
lor care stau in calea lansării în acest scop 
a negocierilor globale în cadrul O.N.U.

Cei doi conducători și-au exprimat în
grijorarea față de înrăutățirea situației 
economice în lume, care are profunde con
secințe negative îndeosebi asupra țărilor 
in curs de dezvoltare, și se pronunță pen
tru măsuri pe plan internațional în vede
rea ameliorării acestei situații. Ei apre
ciază ca fiind deosebit de importantă pen
tru realizarea acestui obiectiv adîncirea 
cooperării economice între țările în curs 
do dezvoltare, intre țările nealiniate, întă
rirea unității și solidarității lor. Ei consi
deră ca o necesitate imperativă organizarea 
de consultări intre țările în curs de dez
voltare, cu scopul de a stabili o strategie 
comună pentru negocierile globale cu ță
rile dezvoltate, in vederea edificării unei 
noi ordini economice internaționale, ceea 
ce ar stimula soluționarea problemelor ță
rilor în curs de dezvoltare.

Ei reafirmă necesitatea ca toate țările 
să-și concentreze eforturile în direcția unor 
soluții care să îmbine măsurile pe termen 
scurt cu măsurile pe termen lung de trans
formare a sistemului economic mondial, în 
scopul așezării lui pe principii noi, echita
bile, care să ducă la relații noi, bazate 
pe egalitate, echitate și avantaj reciproc 
intre toate statele lumii.

Cei doi președinți au evidențiat că re
centa sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Bel
grad nu a răspuns așteptărilor și cerințe
lor îndreptățite ale țărilor in curs de dez
voltare. Aceste țări au acționat ca sesiu
nea să contribuie la o redresare durabilă 
a economiei mondiale, Ia eliminarea obsta
colelor din calea progresului economic al 
țărilor în curs de dezvoltare și sprijinirea 
eforturilor lor spre dezvoltare.

Cei doi președinți consideră că, pentru 
îmbunătățirea situației economice mon
diale, de importanță hotăritoare sint pro
movarea largă a colaborării economice și a 
comerțului internațional, renunțarea la 
măsurile proteeționiste, asigurarea comer
cializării materiilor prime la prețuri remu
neratorii pentru producători și echitabile 
pentru consumatori, convenirea unor pro
grame speciale de ajutorare a țărilor în 
curs de dezvoltare in domeniile agricultu
rii, industriei, transporturilor și in alte 
domenii, asigurarea unui transfer substan
țial de tehnologii moderne către aceste țări 
în condiții avantajoase, sprijinirea lor in 
formarea de cadre naționale, stimularea 
dezvoltării colaborării economice între țările 
in curs de dezvoltare. Cele două părți apre
ciază că sînt necesare măsuri hotărito, de 
amploare, pentru soluționarea problemei 
datoriei externe a țărilor în curs de dez
voltare, convenirea de modalități practice 
pentru reducerea și stabilizarea dobinzilor 
la niveluri rezonabile și pentru asigurarea 
accesului acestor țări Ia creditele'interna- 
ționale in condiții preferențiale.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Zambia con
sideră că trebuie acordată toată atenția 
evoluției îngrijorătoare a situației din Ori
entul Mijlociu. Ei reafirmă deplina lor 
solidaritate cu lupta dreaptă a poporului 
palestinian, sub conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, unicul său 
reprezentant legitim, și consideră că solu
ționarea problemei palestiniene este de 
însemnătate fundamentală pentru regle
mentarea situației din zonă. Cei doi pre
ședinți subliniază că pentru realizarea unei 
păci globale, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu sint necesare retragerea Israelului 

din toate teritoriile arabe ocupate in 19R7, 
recunoașterea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare, inclusiv la con
stituirea unui stat independent propriu, 
asigurarea integrității, independenței și 
suveranității tuturor statelor din această zonă.

în acest sens, ei se pronunță pentru 
organizarea unei Conferințe internaționale, 
sub auspiciile O.N.U., cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a O.E.P., 
precum și a altor state care pot contribui 
la soluționarea acestei probleme.

Cei doi șefi de stat apreciază că solu
ționarea problemelor din Liban ar avea o 
influență pozitivă asupra ansamblului si
tuației din Orientul Mijlociu și, in acest 
sens, s-au pronunțat pentru retragerea ne
condiționată a trupelor israeliene din 
această țară, pentru asigurarea indepen
denței, suveranității, integrității teritoriale și păcii Libanului.

Cei doi președinți și-au manifestat îngri
jorarea în legătură cu continuarea războ
iului dintre Iran și Irak, care dăunează 
grav intereselor acestor țări și popoare și 
amenință pacea în regiune și în lume. Ei 
s-au pronunțat pentru încetarea neîntîr- 
ziată a ostilităților, pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor între cele două țări nealiniate.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Zambia rea
firmă poziția lor în favoarea democratizării 
vieții internaționale, pentru creșterea rolu
lui țărilor în curs de dezvoltare, al statelor 
nealiniate, al țărilor mici și mijlocii. S-au 
pronunțat pentru întărirea și creșterea 
rolului Organizației Națiunilor Unite în 
dezbaterea activă și soluționarea pe cale 
politică a problemelor din viața internațio
nală, asigurarea păcii și securității în lume.

Pornind de Ia interesele comune și iden
titatea pozițiilor celor două țări în proble
mele majore internaționale, președinții 
celor două țări au hotărit să fie intensifi
cate consultările și conlucrarea dintre 
România și Zambia în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și al altor foruri interna
ționale, al grupului „celor 77" și al miș
cării țărilor nealiniate în scopul creșterii 
contribuției la soluționarea justă, demo
cratică a problemelor ce confruntă iu prezent omenirea.

III
Secretarul general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, exprimă profunda lor 
satisfacție față de rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor purtate, înțelegerile și 
hotăririle adoptate cu prilejul vizitei. Ei au 
ferma convingere că acestea vor contribui 
la aprofundarea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Unit al Independenței Națio
nale, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Zambia, în interesul popoa
relor român și zambian, al politicii de pace, 
securitate, independență națională, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice mon
diale și dezvoltarea colaborării internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
adresat președintelui Partidului Unit al 
Independenței Naționale, președintele Repu
blicii Zambia, Kenneth David Kaunda, 
invitația de a efectua, împreună cu doamna 
Betty Kaunda, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România.

Invitația a fost acceptată cu plăcere, da,ta 
vizitei urmind a fi stabilită pe căi diplo
matice.
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DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
popor zambian urări de succese tot 
mai mari in întreaga activitate. 
(Aplauze puternice).

Tovarășe președinte,
Deoarece ați vizitat de mal multe 

ori România — și sper că o veți vi
zita într-un timp apropiat din nou
— nu doresc să vă vorbesc despre 
preocupările poporului meu, ■■ Aș- 
menționa doar faptul că, în ciuda 
condițiilor grele din viața interna
țională — politice și economice —, 
acționăm în mod consecvent pentru 
dezvoltarea socialistă, pentru ridica
rea continuă a bunăstării generale a 
poporului nostru. (Aplauze).

Pentru ca popoarele noastre să-și 
poată concentra forțele in direcția 
dezvoltării lor economico-sociale, 
pentru ca toate popoarele lumii să 
poată acționa în același fel, este ne
voie de pace. Din nefericire, situația 
internațională s-a agravat foarte 
mult. Se acționează pentru menține
rea și chiar reîmpărțirea zonelor de 
influență. Asităm la amestecul brutal 
în treburile interne ale diferitelor 
state. A luat un puternic avînt cursa 
înarmărilor și, îndeosebi, a înarmă
rilor nucleare — ceea ce creează un 
pericol deosebit de grav pentru pace, 
pentru independenta popoarelor, pen
tru însăși existența omenirii.

Trebuie să remarcăm că, în opozi
ție cu politica de forță și dictat, se 
dezvoltă puternic lupta popoarelor 
pentru o politică nouă, democratică, 
pentru relații noi intre state, bazate 
pe principiile egalității, respectului 
independenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța.

Problema fundamentală a epocii 
noastre este dezarmarea și, în pri
mul rînd, dezarmarea nucleară, îm
piedicarea unui nou război mondial
— care ar fi un război nuclear — 
asigurarea păcii trainice pe planeta 
noastră. Este necesar ca toate po
poarele să-și unească forțele și să 
oprim drumul spre catastrofă, să 
asigurăm dreptul vital al oamenilor 

la existență, la viață, la pace 1 
(Aplauze puternice).

în acest .cadru, România acordă o 
atenție deosebită, problemei opririi 
amplasării ‘rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa, 
retragerii și distrugerii celor exis
tente. în aceste împrejurări grele 
este nevoie să se dea dovadă de 
multă rațiune din partea tuturor sta
telor, să se pună mal presus inte
resele popoarelor, interesele gene
rale ale dezvoltării, ale păcii !

România salută cu multă satisfac
ție faptul că la Madrid, la reuniu
nea pentru securitate și cooperare 
în Europa, s-au înregistrat înțelegeri 
cu privire la încheierea cu rezultate 
pozitive a acestei reuniuni. Aceasta 
deschide perspectiva realizării unei 
conferințe pentru dezarmare și în
credere in Europa, la începutul anu
lui 1984. Considerăm acest acord, în 
actualele împrejurări grave din lume, 
ca o rază de lumină care poate duce 
la noi rezultate pozitive pe calea 
destinderii, a dezarmării și păcii. 
(Aplauze).

România se pronunță ferm pentru 
realizarea in Balcani și în alte re
giuni din Europa și de pe alte con
tinente a unor zone fără arme nu
cleare și fără baze militare străine.

în lume sînt o serie de conflicte 
care fac să cadă zilnic victime ome
nești, să se producă mari pagube 
materiale. România s-a pronunțat 
și se pronunță pentru încetarea tu
turor acestor conflicte, pentru solu
ționarea oricăror probleme litigioase 
dintre state numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative. (Aplauze). 
Oricit de îndelungate și de grele ar 
fi tratativele, ele sînt incomparabil 
mai ușoare decit cel mai mic con
flict militar. Tratativele reprezintă 
singura alternativă la calea războ
iului. Este in interesul tuturor po
poarelor să acționăm cu toată fer
mitatea pentru a elimina din viața 
internațională calea militară in so
luționarea oricăror probleme litigioa
se dintre state.

România se pronunță ferm pentru 
soluționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu pe calea tratativelor pașni
ce. Este necesar ca Israelul să-și re

tragă trupele din teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 1967, 
să-și retragă necondiționat trupele 
din Liban, să se acționeze in cadrul 

. tratativelor — eventual al unei con
ferințe internaționale, cu partici
parea tuturor părților interesate, in
clusiv’ a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei — pentru soluțio
narea problemei palestiniene, pentru 
o pace globală în Orientul Mijlociu. 
Noi considerăm că este necesară 
realizarea unui stat palestinian in- 
dependent.

România a acordat și acordă un 
sprijin puternic luptei de eliberare 
a popoarelor. Sprijinim activ lupta 
poporului namibian, a S.W.A.P.O. 
pentru deplina independență. Consi
derăm că este necesar ca Africa de 
Sud să pună capăt politicii de apart
heid și discriminare rasială și să se 
asigure deplina egalitate in drepturi 
pentru toți cetățenii Africii de Sud, 
fără deosebire de rasă sau culoare, 
în același timp, este necesar să se 
pună capăt acțiunilor agresive ale 
Africii de Sud împotriva vecinilor 
săi.

Considerăm că problemele liti
gioase dintre unele state afri
cane trebuie soluționate, de a- 
semenea, numai prin tratative. 
Este necesar să se acționeze în di
recția întăririi unității țărilor afri
cane. Organizația Unității Africane 
trebuie să joace un roi mai activ în 
unirea eforturilor acestor țări in di
recția consolidării independenței și 
a dezvoltării lor economice-sociale.

Avind în vedere problemele deo
sebit de complexe din viața interna
țională. accentuarea crizei economice 
și înrăutățirea și mai mult a situa
ției țărilor în curs de dezvoltare, 
mărirea decalajelor între țările bo
gate și țările sărace, considerăm că 
este necesară întărirea solidarității 
tuturor țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru realizarea unei noi ordini 
economice, pentru a conlucra mai 
activ in direcția lichidării subdez
voltării. Țările dezvoltate trebuie să 
înțeleagă că nu pot depăși criza 
economică, nu-și pot asigura pro
gresul pe mai departe in dauna ță
rilor in curs de dezvoltare. S-a ajuns 
la o asemenea situație incit există 
o strînsă interdependență intre un 

grup de state și un alt grup de state 
— iar progresul unuia nu se poate 
realiza decit concomitent cu progre
sul celuilalt. Deci și dezvoltarea în 
continuare a țărilor avansate, depă
șirea crizei economice nu se pot 
realiza decît în condițiile progre
sului țărilor in curs de dezvoltare, 
ale dezvoltării lor mai rapide. 
(Aplauze).

Pentru soluționarea problemelor 
grave și complexe este necesară o 
participare activă, cu drepturi depli
ne, a tuturor popoarelor și a tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime 
sau de orinduire socială, și indeo- 
sebi a țărilor mici și mijlocii, a ță
rilor in curs de dezvoltare, a țărilor 
nealiniate. In același timp, este ne
cesar ca Organizația Națiunilor 
Unite, alte organisme internaționale 
să aibă un rol mai important în so
luționarea acestor probleme in mod 
democratic, in interesul tuturoț na-, 
țiunilor lumii.

Pornind de la puternica mișcare 
pentru pace de pe toate continen
tele, de la creșterea conștiinței po
poarelor. avem ferma convingere că 
este posibil ca, prin acțiunea lor 
unită, să se asigure soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor, să 
se asigure pacea, noua ordine eco
nomică internațională, respectarea 
dreptului fiecărei națiuni la dezvol
tare liberă, indeDendentă, fără nici 
un amestec din afară !

Ne-am înțeles, tovarășe pre
ședinte, să conlucrăm mai strîns — 
atît bilateral cît și pe plan interna
țional — să ne unim eforturile cu 
toate popoarele care doresc liberta
tea, o viață mai bună, pacea. Iată 
de ce consider că vizita și documen
tele pe care le-am semnat împreună 
servesc popoarelor noastre, cauzei 
colaborării și păcii internaționale.

Vă rog să țbastăm :
— Pentru întărirea continuă a 

prieteniei și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Unit 
al Independenței Naționale ;

— Pentru prietenia dintre Româ
nia și Zambia, dintre poporul ro
mân și poporul zambian ;

— Urez poporului prieten zambian 
succese tot mai mari pe calea dez
voltării economico-sociale, a con
strucției societății socialiste !

— în sănătatea tovarășului pre
ședinte al Zambiei, a tovarășei Betty 
Kaunda!

— în sănătatea celorlalți tovarăși 
prieteni din conducerea partidului și 
statului zambian !

— Pentru pace și colaborare in 
intreaga lume !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze puternice).

TOASTUL PREȘEDINTELUI
KENNETH DAVID KAUNDA

(Urmare din pag. I) 

după o perioadă atit de lungă 
de la adoptarea de către Consiliul de 
Securitate al Națiunilor Unite, in 
1978, a rezoluției 435. Noi am respins 
și continuăm să respingem orice le
gătură dintre independența Namibiei 
și retragerea trupelor cubaneze din 
Angola. în această privință noi spri
jinim rezoluția Consiliului de Secu
ritate al Națiunilor Unite adoptată 
recent, care cere ca secretarul gene
ral dl Națiunilor Unite să negocieze 
direct cu toate părțile interesate in 
problema namibiană, cu scopul de a 
accelera înfăptuirea independenței 
pentru poporul namibian. (Aplauze).

în problema politicii de apartheid 
și a dominației minoritare din Africa 
de Sud, Zambia a fost și este consec
ventă in a condamna acest sistem 
inuman, funest.

Noi am avertizat in mod repetat 
Africa de Sud că un popor nu poate 
fi oprimat și dominat pentru totdeau
na. Lupta poporului de culoare al 
Africii de Sud a ajuns deja într-un 
stadiu în care o explozie este imi
nentă în orice moment. Marșul elibe
rării s-a pornit și nici o cantitate de 
arme, nici arestările în masă, nici 
brutalitatea și tortura poliției nu vor 
putea să-1 oprească pînă cind siste
mul de apartheid nu va fi eradicat, 
pină cind un sistem social-economic 
just, echitabil și acceptabil din punct 
de vedere politic, nu va fi stabilit 
in Africa de Sud.

Tovarășe președinte,
Actele de agresiune și de destabi

lizare ale Africii de Sud împotriva 
„statelor din prima linie" și a altor 
state din regiune au sporit. 
Raidurile Africii de Sud pe 
teritoriul statelor vecine, sub pre
textul urmăririi luptătorilor pen
tru libertate, sînt menite să abată 
atenția lumii de la războaiele din 
interiorul Africii de Sud și al Na
mibiei. Prin actele sale de agresiu
ne și destabilizare neprovocate, Afri
ca de Sud constituie, într-adevăr, o 
amenințare serioasă față de securi
tatea acestei regiuni și față de pa
cea internațională pe un plan mal 
larg.

Tovarășe președinte,
Statele africane independente din 

Africa de sud doresc să accelereze 
dezvoltarea economică și socială a 
țărilor și popoarelor lor. Cu toate 
acestea, eforturile lor smt împiedi
cate de acțiunile de agresiune și sa
botaj ale Africii de Sud împotriva 
lor. Astfel, intr-o perioadă cind în
treaga lume trece prin recesiunea 
economică, statele africane indepen
dente din Africa australă sint obli
gate să aloce o bună parte din re
sursele -lor reduse pentru a răspun
de nevoilor de apărare șl securitate 
impuse de agresiunea Africii de Sud. 
Costul reconstrucției infrastructurii 
economice distruse de Africa de Sud 
este, de asemenea, în creștere.

Tovarășe președinte,
Referindu-ne la situația din Ori

entul Mijlociu și din zona Golfului, 
Zambia observă cu mare îngrijorare 
că aceasta se deteriorează cu fiecare 
an ce trece. Sintem îngrijorați de 
absența, în continuare, a păcii în 
Orientul Mijlociu, și de lipsa de pro
gres în eforturile depuse pentru în
cheierea războiului dintre Irak și 
Iran.
, în privința problemei palestiniene, 

Zambia sprijină cerința poporului 
palestinian pentru autodeterminare, 
precum și penfru retrocedarea tu
turor teritoriilor arabe ocupate din 
1967, inclusiv a Ierusalimului. Noi 
recunoaștem drepturile poporului 
palestinian, inclusiv dreptul de a 
avea un stat propriu sub conducerea 
O.E.P., singurul reprezentant le
gitim al poporului palestinian.

Tovarășe președinte, Excelențe, 
distinși oaspeți, frați și surori,

Cel mai important scop al secolului 
XX este pacea mondială, amenințată 
de propria inventivitate a omului — 
armele nucleare. Noi cunoaștem că 
puterea nucleară existentă in pre
zent poate distruge omenirea de mai 
mult de 18 ori. Constatăm, astfel, cu 
adincă îngrijorare, că, in ciuda aces
tui fapt, superputerile suit în conti
nuare angajate in cursa înarmărilor 
nucleare.

într-adevăr, este dezamăgitor să 
constatăm că intre superputeri există 
încă o profundă stare de neîncredere. 
Este înfricoșător să pricepi că ase
menea puteri nu sint in stare să a- 
jungă la o înțelegere privind redu
cerea reciprocă a producției de arme 

nucleare. Această situație subminea
ză cooperarea internațională, precum 
și pacea și securitatea lumii.

Aceasta este baza de pe care Zam
bia salută inițiativele de pace ale 
României care includ : .

— Propunerea privind realizarea 
unui acord asupra renunțării la am
plasarea de arme nucleare cu rază 
medic de acțiune în Europa și asu
pra retragerii celor existente ;

— Propunerea privind încheierea 
■unui acord de reducere a cheltuielilor 
militare ; | '

— Propunerea de a se întreprindă 
măsuri ferme in vederea micșorării 
rolului blocurilor militare.

Spunînd aceasta, tovarășe pre
ședinte, vreau să vă asigur că Zam
bia vede in dumneavoastră un mar; 

■și neobosit luptător pentru pace, 
lumii. (Aplauze).

Tovarășe președinte,
Situația economică mondială est 

tulburată de o criză fără preceden 
iar măsuri urgente trebuie ințr> 
prinse pentru oprirea acestui cur 
în legătură cu aceasta, există neve 
imperativă, mai mult decit oricîn 
de a se stabili o nouă ordine econ 
mică internațională, cu scopul de 
corecta unele din inechitățile moși 
nite in actualul sistem economic. M 
șurile ce urmează a fi întreprinse t> 
buie să aibă ca scop realizarea u 
creșteri economice juste și echita 
le în dezvoltarea țărilor lumii a tr 
în așa fel incit să se reducă p 
pastia tot mai adincă dintre ță 
dezvoltate și țările în ■ curs de c 
voi tare.

Tovarășe președinte,
în final aș dori să exprim spe: 

ța mea sinceră și dorința fierbint 
vizita dumneavoastră să ajute la 
tărirea in continuare a legăturile 
prietenie și cooperare care exist 
mod fericit între Zambia și Rom

în acest spirit propun să toast
— în sănătatea Excelenței Vo<
— în sănătatea stimatei tov 

Elena Ceaușescu :
— Pentru o cooperare tot 

strinsă intre partidele noastre ;
— Pentru prosperitatea rel; 

intre Zambia și România ;
— Pentru fericirea poporule 

mân ;
— Pentru pacea și stabilitati 

mii ! (Aplauze puternice).

în timpul convorbirilor oficiale La întreprinderea de produse chimice din Kafue
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ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ZAMBIA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Manifestări entuziaste de aleasă stimă și considerație,
ovații pentru prietenia româno-zambiană

în mijlocul oamenilor muncii din Kafue
saluta, în mijlocul lor, oaspeți dragi 
din România.

Joi dimineața, programul vizitei 
oficiale de prietenie pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
□reședințele Republicii Socialiste 
Somânia, împreună cu tovarășa 
Slena Ceaușescu, o întreprinde în 
îambia, la invitația tovarășului, Ken- 
ieth David Kaunda, președintele 
'artidului Unit al Independenței Na- 
onale, președintele Republicii Zam- 
la, și a doamnei Betty Kaunda, a 
iclus întîlnirea cu colectivele mun- 
torești din două importante obiec- 
ze economice din țara africană 
ietenă. Aceste întîlniri au prilejuit 
alților soli al poporului român cu- 
așterea, la fața locului, a eforturi- 
• pe care le face poporul zambian 
itru dezvoltarea economică, sta
rea a noi posibilități de cooperare

Vizitind Fabrica de produse textila

Intre România și Zambia, în intere
sul ambelor țări și popoare, al cauzei 
generale a păcii și cooperării re
ciproc avantajoase între statele în 
curs de dezvoltare, între toate națiu
nile lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți în această vizită de secretarul 
general al Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale din Zambia, 
Humphrey Mulemba, și soția sa.

Au fost prezente persoane oficiale 
române și zambiene.

De-a lungul celor aproximativ 50 
de kilometri străbătuți de coloana 
oficială de mașini pînă la localitatea 
Kafue, privirii i se oferă imagini su
gestive ale peisajului local. Acum 
în Zambia este sfîrșit de iarnă aus
trală, se pregătește d nouă recoltă.

într-un decor dominat de roșul 
aprins al arborelui de foc și verdele 
mangotierilor. în numeroase ' 
cetățeni de diferite vîrste au venit 
pentru a-i saluta cu prietenie, sen
timente de aleasă stimă și prețuire 
pe oaspeții dragi din România 
cialistă.

O atmosferă de puternic cmu^oMu, 
de mare bucurie a caracterizat întîl- 
nirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu cu cei 
ce își desfășoară activitatea în ca
drul întreprinderii de produse chi
mice situate în apropierea orașului 
Kafue. Muncitorii și specialiștii i-au 
înconjurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, fiind pri
ma dată cînd au posibilitatea de a

In fața clădirii administrative 
a întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, cu deosebit 
respect, de directorul general, C. M. 
Kapihya, de alte cadre de conducere 
ale acestei importante unități indus
triale zambiene. Cei prezenți au 
adresat calde cuvinte de bun venit 
tovarășei Elena Ceaușescu, expri- 
mîndu-și aleasa considerație pentru 
activitatea sa ca om de știință de 
renume internațional.

Răsună acordurile imnurilor de 
stat român și zambian.

Pe o mare pancartă. în vecinătatea 
căreia flutură drapelele României și 
Zambiei, sint înscrise urările : „Tră
iască președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu!", „Tră
iască prietenia româno-zambiană!".

Distinșii oaspeți români, celelalte 
oficialități au fost invitați în sala de 
consiliu pentru a urmări prezentarea 
profilului întreprinderii. Gazdele a- 
rată că această unitate, ce se întinde 
pe o suprafață de 18 hectare, a intrat 
în funcțiune în anul 1970, avînd o 
producție anuală de 50 000 de tone 
azotat de amoniu, destinată produc
ției de îngrășăminte chimice com
plexe, altor produse. Planurile de 
dezvoltare economică ale Zambiei 
prevăd extinderea capacităților de 
producție ale întreprinderii — care 
numără in prezent peste 1 500 de an
gajați — in așa fel incit aceasta să 
poată acoperi integral necesarul de 
îngrășăminte chimice al țârii. Astăzi, 
se află in producția de probă o fabri
că de acid sulfuric, existînd. de ase
menea, un plen de modernizare a 
capacităților de producție ce urmează 
a fi infăptuit în următorii trei ani. 
De remarcat că la această unitate — 
singura producătoare de îngrășămin
te chimice in Zambia — se folosește 
ca principală materie primă cărbu
nele produs în țară de exploatările 
miniere la suprafață de la Maamba.

După prezentarea întreprinderii, 
gazdele i-au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să viziteze mai 
multe secții ale acestei unități. Lasă 
o bună impresie aparatura modernă, 
complexitatea și fluența proceselor 
tehnologice. La unitatea de livrare 
și ambalare a nltratului de amoniu, 
la atelierul de autoutilare și repara
ții*, la.camera de control și comandă, 
la unitatea de depozitare a îngrășă
mintelor complexe, ca și la unita
tea pentru ambalarea lor, muncitorii 
și specialiștii au făcut o primire en
tuziastă înalților oaspeți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au notat în 
Cartea de onoare a întreprinderii : 
„Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie în Republica Zambia, adresăm 
un cald salut prietenesc muncitori
lor și specialiștilor din întreprinde
rea de produse chimice din Kafue, 
in mijlocul cărora ne-am aflat as
tăzi. Le transmitem tuturor mesajul 
de prietenie și colaborare al munci-

tarilor chimiști din România socia
listă și urarea să obțină noi succese 
în activitatea viitoare, să aducă.o 
contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea Zambiei prietene pe ca
lea progresului economic și social, a 
independenței și bunăstării".

La plecare, gazdele și-au exprimat 
din nou bucuria de a fi avut in mij
locul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, arătînd că vor păstră cu 
emoție și mîndrie în amintirea lor 
această zi memorabilă.

Sutele de muncitori și specialiști, 
locuitorii prezenți pe străzile orașu
lui Kafue aclamă îndelung pe solii 
poporului român, ovaționează pentru 
întărirea continuă a prieteniei dintre 
popoarele român și zambian.

Pretutindeni se află steaguri ro
mânești și zambiene, portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Ken
neth David Kaunda.

Aceeași atmosferă însuflețită se 
regăsește la următorul obiectiv al vi
zitei ; Fabrica de produse textile din 
aceeași localitate.

Cuvintul de bun sosit este adre
sat, in numele celor ce își desfășoa
ră activitatea aici, de directorul uni
tății, Rolf G. Klein.

în holul de Ia parterul clădirii ad
ministrației are loc o scurtă . pre
zentare a întreprinderii. Această 
unitate, arată gazdele, inaugurată 
oficial de președintele Kenneth Da
vid Kaunda cu 14 ani în urmă, fo
losește ca materie primă exclusiv 
bumbacul din producția internă. Fa
brica produce în principal pînză 
pentru uniforme școlare, salopete de 
protecție, tapete, perdele, materiale

tradiționale pentru îmbrăcăminte fe
minină specifică acestor locuri.

Această unitate, care a beneficiat 
de o serie de importuri din țara 
noastră, numără, in prezent, 1800 
de muncitori. Se află în curs de rea
lizare un plan de extindere și diver
sificare a capacității de producție, 
care va fi- încheiat pînă la sfirșitul 
anului 1983. Se are în vedere intro
ducerea fabricării țesăturilor combi
nate din bumbac și pollester, extin
derea capacității de producție pină 
la 20 milioane metri pe an, crește
rea numărului de muncitori pină- la 
2 000.

Au fost vizitate, în continuare, 
principalele secții — filatura, atelie
rul de țesătorie și imprimeria,.

La ieșirea din secție, înalții oaspeți 
au semnat în Cartea de onoare : „Cu 
prilejul vizitei noastre în fabrica de 
produse textile din Kafue, adresăm 
muncitorilor și muncitoarelor din în
treprindere un cald salut prietenesc 
și cele mai bune urări din partea

Întîlniri
Tovarășii Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministru] afacerilor 
externe, și Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, au avut in- 
tilniri de lucru cu Nalumino Mun- 
dia, prim-ministru și ministru de fi-? 
nanțe, Henry S. Meebelo, ministrul 
Comisiei naționale pentru planlfica-

noastră, precum și din partea mun
citorilor textiliști din România so
cialistă. Le mulțumim călduros pen
tru primirea pe care ne-au făcut-o 
și le dorim tuturor realizări tot mai 
mari în activitatea de producție. 
Multă sănătate și fericire !“.

Directorul întreprinderii a subli
niat, din nou, în numele muncitori
lor, al conducerii unității, onoarea 
deosebită ce Ii s-a făcut de a putea 
înfățișa președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu rezultatele obținute în 
activitatea productivă, preocupările 
pentru viitor.

Aceste sentimente au fost puse In 
evidență pe durata întregii vizite. 
Sutele de muncitori prezenți în ha
lele de producție sau pe aleile în
treprinderii au salutat cu însufleți
re, au scandat numele președinților 
Ceaușescu și Kaunda, au adresat 
urări privind întărirea prieteniei 
dintre România și Zambia.

de lucru
rea dezvoltării, și Clement Mwa- 
nashiku, ministrul comerțului și re
lațiilor economice externe. în spiri
tul înțelegerilor la nivel înalt, au 
fost discutate probleme privind 
aspecte ale colaborării, dezvoltării 
relațiilor intre cele două țări, pre
cum și ale cooperării dintre ele in 
domeniul vieții internaționale.

înalții oaspeți vizitează Întreprinderea de produse chimice

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, de 
pe șantierele de construcții, din unitățile de transporturi, institutele de 
proiectare, din circulația mărfurilor și prestările de servicii, pe primul 
semestru din acest an.

Potrivit ponctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a intrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii iunie *), pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 
mtrale Porțile de Fier, cu 465,2 
incte.
Principalii indicatori de plan au 
st depășiți cu : 5,8 la sută la pro- 
cția de energie electrică la bor- 
le generatoarelor și graficul de 
tere . la dispoziția sistemului 
ergetic național, 10,3 la sută la 
■estiții ; consumul tehnologic 
îtru producerea energiei electri- 
a fost redus cu 3,9 la sută, iar 
ltuielile realizate au fost mai 
i decit cele prevăzute în buget
7,4 la sută.
□cui II : întreprinderea electro- 
‘.rale Curtea de Argeș.
>cul JII : întreprinderea elec- 
entrale Rîmnicu Vîlcea.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

«FLORARILOR GEOLOGICE 
cui I : întreprinderea de pros- 
uni și explorări geologice Su- 
i, cu 712,4 puncte.
icipalii indicatori de plan au 
depășiți cu : 26,3 la sută la 
iul lucrărilor geologice, 13J2 
tă la volumul fizic la forajul 
ndeze, 5,3 Ia sută la viteza 
: de lucru la forajul cu son- 
27,3 la sută la volumul pro- 
i normate pe o persoană și 9 
ă la volumul fizic la lucră- 
liniere în galerii ; însemnate 
ri de plan au fost obținute 
beneficii ; consumurile de 
i prime și materiale au fost 
ici decit cele normate cu 
sută, iar cele de combusti- 
energie electrică cu 6,2 la
II : întreprinderea de pros- 

i și explorări geologice Hu- 
i.

III : întreprinderea de 
(luni geologice și gaze 
ti.
Indicatorii privind produc
eți, productivitatea muncii, 
rile de producție și bene- 

sint calculați pe cinci

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecani

că Tîrgu Secuiesc, cu 842,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 10,6 la sută la 
producția netă, 8,4 la sută la pro
ducția fizică, 4,8 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 13,1 
la sută la productivitatea muncii.; 
au mai fost obținute importante 
depășiri de plan Ia export și la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 8,2 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 2,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de su
pape și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș.

Locul III : întreprinderea meca
nică și piese de schimb Oradea.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locui I : întreprinderea de ce
lule electrice Băilești, județul 
Dolj, cu 752,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 2,1 la sută la producția fizică,
1,4 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată ; însemnate depă
șiri de plan au fost obținute la 
export și beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 900 Iei producție-marfă au 
fost mai midi decît cele planificate 
cu 0,8 la sută, iar cele materiale cu 
2 la sută.

Locul II : întreprinderea de fa
bricație și de montaj ascensoare 
București.

Locul III : , întreprinderea „Elec- 
trobanat" Timișoara.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic Borzești, județul Bacău, cu 
1 225,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,7 la sută la 
producția fizică și 10,2 la sută la 
producția-marfă vindută și încasa
tă ; depășiri substanțiale de plan 
au fost înregistrate la export, pro
ducția netă, productivitatea muncii 
și beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici cu 17,4 la sută față de 
prevederile din plan, iar cele ma
teriale cu 23,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita — Miercu
rea Ciuc.

Locul III : întreprinderea de con
strucții metalice și prefabricate 
București, din cadrul Ministerului 
Energiei Electrice.

Panoul fruntașilor pe primul semestru al anului
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —

1 SUBRAMURA PRODUSE 
ANORGANICE

ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești — București, cu 1128,8 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 36,3 la sută la 
producția netă, 7,5 la sută la pro
ducția fizică, 24,8 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 
38,2 la sută la productivitatea mun
cii ; importante depășiri de plan 
au fost obținute la export, bene
ficii și livrările de mărfuri la fon
dul pieței ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici fată de prevederi cu 1,4 
la sută, iar cele materiale cu 0,4 
Ia sută.

Locul II : Combinatul de îngră
șăminte chimice Năvodari, județul 
Constanța.

Locul III : întreprinderea chimi
că Turda, județul Cluj.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : Combinatul de celuloză 
și hîrtie Suceava, cu 932,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
ducția netă, 2,3 la sută la produc
ția-marfă. vîndută și încasată, 1,4 la 
sută la productivitatea muncii ; 

unitatea și-a îndeplinit sarcina de 
plan la producția fizică și a obți
nut substanțiale depășiri la export 
și beneficii.

Locul II : întreprinderea de hîr
tie oretată și carton ondulat Ghim- 
bav, județul Brașov.

Locul III : întreprinderea de hîr
tie Bușteni, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE 
Locul I : întreprinderea „Ară

deană" — Arad, cu 991,3 puncte. 
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro
ducția netă, 2,5 la sută la producti
vitatea muncii și 22,2 la sută la li
vrările de mărfuri Ia fondul pieței;

depășiri de plan au mal fost obți
nute la export și beneficii ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici cu 26,7 la 
sută decît cele normate, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea metali
că Oradea, județul Bihor.

Locul III : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de in

dustrializare a sfeclei de zahăr 
Buzău, cu 1043,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 51,3 la sută la 
producția fizică și 22,6 Ia sută Ia 
producția-marfă vîndută și încasa
tă ; depășiri însemnate de plan s-au 
obținut și Ia producția netă, pro
ductivitatea muncii și beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 4,7 la sută, iar la 
energie electrică și combustibili 
unitatea s-a încadrat în prevederi.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov.

Locul III : întreprinderea de ulei 
Slobozia, județul Ialomița.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică Cluj, cu 544,3 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută Ia 
producția netă, 2,5 la sută la pro
ducția fizică, 3 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 5 la 
sută la productivitatea muncii și 
4,2 la sută la livrările la fondul 
pieței ; unitatea a obținut însem
nate depășiri de plan la benefi
cii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
cu 1,5 la sută decît cele normate, 
iar cele materiale cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Banat"—Timișoara.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Arta grafică" — București.
INSTITUTE DE PROIECTARE

Locul I : Institutul de proiectare 

tehnologică de uzine și istalații 
metalurgice — București, cu 3 202,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 1,1 Ia sută la volu
mul total al activității de proiec
tare, 12,7 la sută la productivitatea 
muncii, 40,7 la sută la beneficii ; 
s-au introdus în proiecte 1 650 teh
nologii de fabricație și de execu
ție de concepție proprie, noi sau 
îmbunătățite și a crescut cu 1 la 
sută gradul de utilizare a proiecte
lor tip ; s-a acționat pentru redu
cerea importurilor de utilaje și e- 
chipamente, a consumurilor mate
riale de construcții și energetice 
față de proiectele tip sau realizate 
anterior.

Locul II : Institutul de studii și 
proiectări energetice București.

Locul III : Institutul de proiec
tări tehnologice pentru industria 
ușoară.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea Jude
țeană de construcții-montaj Vîlcea, 
cu 1 030,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33,7 la sută la 
producția de construcții-montaj, 
57,3 la sută la numărul de locuințe 
date în folosință, 38,7 la sută la 

productivitatea muncii și 26,8 Ia 
sută la' beneficii ; au fost mai mici 
decit prevederile de plan consumu
rile de ciment cu 1,8 la sută, de 
metal cu 2,3 la sută și de combus
tibili și carburanți cu 12,2 la sută.

Locul II : Trustul de construcții 
Bacău.

Locul III : Trustul de construcții 
Argeș.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I : Stația Bacău, cu 335,4 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,5 la sută Ia vo
lumul de transport, 8,1 la sută la 
productivitatea muncii, 14,7 la sută 
la numărul de vagoane intrate și 
ieșite ; a fost diminuată stațio
narea vagoanelor în tranzit cu ma
nevră cu 12,4 la sută și cea a va
goanelor marfă la încărcare-des- 
cărcare cu 2 Ia sută ;. consumul de 
combustibili și energie electrică a 
fost redus față de prevederi cu 
4 la sută.

Locul II : Stația Pașcani.
Locul III: Stația Ișalnița.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I : întreprinderea de avia

ție utilitară București, cu 400,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția netă, 3,8 la sută Ia venituri,
9,4 la sută la productivitatea mun
cii, 4,6 la sută la utilizarea mijloa
celor de transport ; de asemenea, 
au fost înregistrate importante de
pășiri de plan la beneficii ; consu
mul de carburanți și energie elec
trică a fost redus cu 4,2 la sută față 
de cel normat.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comerțu

lui cu ridicata pentru mărfuri ali
mentare Slobozia, cu 279,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : J4,9 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata și 9,8 
la sută Ia livrările de mărfuri pe 
un lucrător ; depășiri importante 

față de plan au fost obținute la be
neficii ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei livrări au fost diminuate 
cu 18,2 la sută față de prevederi, 
iar nivelul fondului de retribuire 
la 1 000 lei livrări a fost mai mic 
decît cel planificat cu 5,5 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Timișoara.

Locul III : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Cluj.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Vîlcea, cu 397,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5 la sută la des
faceri de alimentație publică, 11,8 
la sută la beneficii, 8 la sută la în
casări medii pe un lucrător și 5 la 
sută la coeficientul de utilizare a 
capacității de cazare ; s-a depășit 
planul la încasările valutare, iar 
cheltuielile de întreținere și repa
rație a bazei materiale au fost mai 
mici decît cele planificate.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Vrancea.

Locul III : Oficiul județean' de 
turism Sălaj.
IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE SI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparare și administrare 
Iocativă „Foișor" — București, cu 
1 013,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări servicii, 43 la sută la 
producția de construcții-montaj, 32 
la sută Ia volumul lucrărilor de în
treținere, reparații curente și pres
tări în construcții, 25 la sută la 
prestările de servicii pentru popu
lație ; însemnate depășiri de plan 
au fost obținute la beneficii și la 
productivitatea muncii, cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție- 
prestații au fost mai mici decît 
cele planificate cu 29 la sută, iar 
consumul de combustibili și ener
gie electrică cu 31,1 la sută.

Locul II: întreprinderea de con
strucții, reparații și administrare 
Iocativă „Vitan" — București.

Locul III : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București.

(Agerpres)
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DE LA CONGRESUL
AL IX-LEA AL P.C.R. .

novutoure, profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Se împlinesc zilele acestea 18 ani de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, eveniment de importanță epocală pentru destinele 
patriei noastre socialiste, înscris cu litere de aur în istoria contemporană 
a României, care a inaugurat o perioadă de dinamism fără precedent in 
dezvoltarea societății românești.

Rememorăm, cti profundă satisfacție, drumul de eforturi șl victorii pe 
care l-am stăbătut' în acești ani și fiecăruia dintre noi îi este limpede că 
marile realizări obținute în dezvoltarea forțelor de producție, în crearea 
unei industrii puternice, moderne, a unei agriculturi în plină dezvoltare, 
în creșterea venitului național, în ridicarea nivelului de viață și de civili
zație al întregului popor sint indisolubil legate de politica științifică, clar
văzătoare a partidului, ce poartă pecetea gindirii și acțiunii revoluționare 
a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De-a lungul aces
tor ani, hotăririle și orientările adoptate de partid, din inițiativa și cu con
tribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au mobilizat puternic 
energiile și capacitățile de creație'ale întregului popor, care prin munca 
sa plină de abnegație și dăruire a adăugat noi și însemnate valori avuției 
naționale, a edificat o economie modernă, armonioasă, dinamică, înnobi- 
lînd chipul patriei cu mari construcții economice și sociale.

Mărețele izbinzi obținute de poporul nostru în dezvoltarea economică 
și socială a țării în cei 18 ani de cind în fruntea partidului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, ne îndreptățesc să 
caracterizăm această perioadă drept cea mai fertilă și mal rodnică în 
împliniri din întreaga istorie a patriei.

în ultimele trei cincinale, îndeosebi în deceniul 1970-1980, am înaintat 
pe un front foarte larg în dezvoltarea economică, am străbătut mari distanțe 
istorice, parcurgînd mai multe etape economico-sociale și trecînd la făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Marile realizări obținute demon
strează cu puterea faptelor justețea politicii partidului nostru, care aplică 
în mod creator principiile socialismului științific, ale materialismului dialectic 
și istoric, adevărurile generale la condițiile concrete ale României

© In perioada 1966-1981, producția industrială a 
României a crescut intr-un ritm mediu anual de 10,9 
LA SUTĂ ;

î—
Dialog neîntrerupt cu țara, cu poporul

® întreaga producție industrială realizată în anul 1965 
se obține in acest an in numai circa 60 DE ZILE ;

® In anul 1981, industria a asigurat 57,2 LA SUTĂ din 
venitul național, față de 48,9 la sută în 1965, și CIRCA 
80 LA SUTĂ din cerințele de mașini și utilaje ale eco
nomiei naționale ;

© Ponderea industriei in volumul total al fondurilor fixe 
a sporit de la 31,8 la sută in 1965 la 44,3 LA SUTĂ în 1931, 
iar în ansamblul populației ocupate — de la 19,2 la sută 
la 36,1 LA SUTĂ ;

© Metalurgia, construcțiile de mașini și chimia - ramuri 
determinante pentru progresul întregii economii - au rea
lizat în anul 1981 PESTE 51 LA SUTĂ din volumul total al 
producției industriale, față de 39,4 la sută în anul 1965 ;

© Toate județele țării dispun în prezent de capacități 
de producție pentru realizarea unei producții industriale de 
peste 10 miliarde lei, față de numai trei județe în 1965 și 
21 județe în 1975 ;

© In prezent, industria constructoare de mașini, îm
preună cu industria chimică și alte sectoare industriale, 
participă cu două treimi la realizarea exportului.
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AGRICOLE
— în procente

(Urmare din pag. I)

Mereu în mijlocul ponorului. Mereu acolo unde se 
hotărăște destinul poporului, acolo unde se plămădește vii
torul lui. O realitate pe care numai o puternică personali
tate, contopită pînă la ultima fibră a ființei sale cu aspira
țiile de progres ale țării, o 
noastre sociale.

în cei 18 ani de cînd 
varășul Nicolae Ceaușescu 
în toate județele țării și în

în această perioadă, secretarul general al partidului a 
vizitat 1950 de unități economice și sociale, după cum 
urmează:

©

®

putea statornici în practica vieții

se află în fruntea partidului, to- 
a efectuat 570 VIZITE DE LUCRU 
Capitaiă.

UNITĂTÎ INDUSTRIALE
UNITĂTI AGRICOLE

ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII
UNITĂȚI SOCIAL-CULTURALE Șl DE ÎNVĂTĂ-

o

la 
de 

. Șiț

lizării teoretice a profundelor 
schimbări petrecute in existenta 
societății socialiste românești, iar 
pe de altă parte, premisă pentru 
dirijarea proceselor în curs de 
adinei prefaceri — se referă la 
transformările de esență survenite 
în viața și structura națiunii ro
mâne in anii socialismului, la tră
săturile și caracteristicile noi care 
o definesc in acest proces.

Unitatea și coeziunea internă, 
puternică și de nezdruncinat, ale 
națiunii noastre socialiste, consen
sul social ce caracterizează viața și 
ac . itatea membrilor ei, modifică
rile survenite în configurația di
verselor clase și categorii, în struc
tura socială a țării, o anume stra
tegie a treptatei omogenizări so
ciale, un nou raport între stat și

societate, exercitarea de către În
tregul popor a prerogativelor da 
proprietar suveran al avuției na
ționale și adevăratul deținător al 
puterii politice, transformarea par
tidului comunist într-un veritabil 
centru vital al națiunii socialiste, o 
dimensiune calitativ nouă a con
științei de sine, a mindriei națio
nale și a patriotismului, solidarita
tea sa militantă cu toate forțele 
progresiste și democratice sint doar 
cîteva elemente care circumscriu 
noile trăsături, noua configurație a 
națiunii noastre socialiste.

Politica față de naționalitățile 
conlocuitoare, față de problemele 
specifice ale acestora și soluționa

ț î ț ț î ț ț <,

ț ț

920
357
122
294
MINT
102 INSTITUTE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE Șl DE 
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127 EXPOZIȚII ECONOMICE, DE ARTĂ, TÎRGURl
28 PORTURI
cei 18 ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat 
congrese, conferințe, consfătuiri, ședințe și întîlniri

în
204
lucru la nivel național, care au reunit cadre de conducere 
oameni ai muncii din toate domeniile de activitate.

rea lor corespunzătoare, față de în
tărirea unității, a prieteniei și fră
ției dintre toți fiii țării, fără deo
sebire de naționalitate, constituie 
unul din acele domenii teoretice și 
practice in care contribuția crea
toare a partidului și a secretarului 
său general se relevă, de aseme
nea, cu o deosebită pregnanță.

Schimbările revoluționare pe 
care le propune și realizează noul 
edificiu social — lichidarea pro
prietății private și a exploatării 
umane, construirea unei noi baze 
economice, repartizarea și dezvol
tarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al țării, 
progresul social-economic rapid.

asigurarea unei reale democrații 
socialiste și perfecționarea ei neîn
treruptă, revolutionarea continuă a 
culturii și conștiinței, atragerea în
tregului popor în munca de orga
nizare și conducere social-politică 
— sint cîteva din elementele care 
jalonează nu numai traiectoria de
venirii socialiste a națiunii, dar 
care circumscriu și cadrul general 
în care și-a găsit rezolvarea justă 
și echitabilă problema națională, 
ca parte integrantă și inseparabilă 
a revoluției și construcției socia
liste.

Crearea acelorași condiții de 
muncă și viață pentru toți cetățe
nii, poziție egală și nediscrimina

ț ț ț î ț ț ț ț ț î ț ț ț î ț î

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la Conferința Națională a P.C.R.)

. ■

• Dezvoltarea impetuoasă a industriei a asigurat dota
rea agriculturii cu o puternică bază tehnico-materială : in 
anul 1981, unitățile agricole dispuneau de 156 000 trac
toare, față de 81 356 în 1965 și de 44 000 combine auto
propulsate pentru cereale, față de 292 în 1965 ;

® Cantitatea de ingrășăminte chimice livrate agriculturii 
a sporit de la 303 100 tone în 1965 la 1 600 000 TONE 
în 1981 ;

® Suprafața amenajată pentru irigat a crescut de la 
230 000 hectare în 1965 la 2 380 000 HECTARE în anul 
1982 și, potrivit programului aprobat recent de plenara C.C. 
al P.C.R. și Marea Adunare Națională, urmează să ajungă 
la 4 milioane hectare la sfîrșitul acestui cincinal și la 5,5 
milioane hectare la finele anului 1989 ;

® Producția de cereale boabe a crescut de la 12,6 mi
lioane tone în 1965 la 22,3 MILIOANE TONE în 
1982, an în care s-a produs circa o tonă de cereale pe 
locuitor :

® Efectivele de bovine au sporit de la 4,9 milioane în 
1965 la 6,3 MILIOANE la începutul anului 1982 ; de 
porcine - de la 5,3 milioane la 12,5 MILIOANE, iar de ovine 
- de la 13,1 milioane la 17,3 MILIOANE, în aceeași pe
rioadă.

torie fn fața legii, participarea la 
exercitarea puterii politice în toate 
domeniile și la toate nivelurile, 
crearea condițiilor materiale și ga
rantarea folosirii limbii materne în 
învățămint, cultură, viață publică, 
asigurarea tuturor acelor drepturi 
care permit naționalității respecti
ve să-și păstreze și promoveze spe
cificul propriu, identitatea de sine, 
constituie cîteva din rezultatele 
concrete ale acestei concepții și 
politici, elaborate și desfășurate în
deosebi după Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

Desigur, evoluția relațiilor națio
nale, in întreaga lor complexitate 
și procesualitate, presupune nu

națiunii
numai asigurarea efectivă a unor 
drepturi și libertăți tot mai largi și 
mai bogate în conținut, a unor for
me și modalități dintre cele mai 
diverse de manifestare plenară a 
naționalităților conlocuitoare, ci — 
pe baza acestora și concomitent cu 
ele — și un amplu și temeinic pro
ces de educație împotriva oricăror 
manifestări de naționalism sau șo
vinism, împotriva oricăror încer
cări de învrăjbire, o educație în 
spiritul Întăririi prieteniei și fră
ției, al unității dintre toți cetățenii 
patriei fără nici o deosebire. în 
spiritul patriotismului revoluționar, 
socialist

Afirmarea ei dezvoltarea multi

laterală a națiunii române, rezol
varea problemei naționale și crea
rea unor relații naționale de tip 
nou, manifestarea națiunii în mod 
plenar ca forță dinamică a progre
sului social-istoric constituie o cu
cerire cu semnificații dintre cele 
mai profunda, ale socialismului, ale 
marxismului, gîndit și aplicat in 
mod creator în România.

Recunoscînd și prețuind trecutul 
istoric al națiunii române, al na
ționalităților conlocuitoare, clădin- 
du-și edificiul prezentului socialist 
pe o străveche vatră cimentată de 
munca și lupta comună pentru li
bertate socială și națională, po
porul nostru — unindu-și rîndurile 
mai strins ca niciodată în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral — își proiectează azi cu ho- 
tărîre viitorul pe o traiectorie co
munistă.
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OMAGIU FIERBINTE AL COMUNIȘTILOR, AL ÎNTREGULUI POPOR
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, CELUI CE CONDUCE CU STRĂLUCIRE 

PARTIDUL, POPORUL PE DRUMUL ISTORICELOR ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
în aceste zile, cînd întreaga țară 

aniversează împlinirea a 18 ani de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
care, prin istoricele sale hotărîri, a 
deschis larg orizonturile unei noi și 
strălucite etape în procesul de edifi- 
ficare a celei mai drepte și mai 
demne orinduiri pe pămintul străbun 
al patriei, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală își îndreaptă cu 
nețărmurită recunoștință gîndurile și 
sentimentele de fierbinte dragoste și 
adincă prețuire spre dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, personalitate proemi
nentă a vieții politice contemporane, 
militant revoluționar de seamă și 
luptător neobosit pentru apărarea 
drepturilor fundamentale ale tuturor 
popoarelor, aducind un vibrant elogiu 
neobositei activități ce o desfășurați 
în fruntea partidului și statului in 
vederea împlinirii supremelor idea
luri de dreptate socială, libertate, 
independență, suveranitate și bună
stare ale națiunii, a făuririi socia
lismului și comunismului în Româ
nia, triumful cauzei colaborării, păcii 
și progresului în întreaga lume — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P.C.R.

Evocînd în aceste momente drumul 
glorios străbătut de la Congresul al 
IX-lea al partidului de poporul 
român în înaintarea sa viguroasă 
spre zorii luminoși ai comunismu
lui, noi, cei ce trăim și muncim în 
municipiul București, însuflețiți de 
eroica dumneavoastră activitate re
voluționară consacrată de peste cinci 
decenii propășirii patriei, vă expri
măm din adîncul inimii, odată cu 
întreaga noastră gratitudine, ceie mai 
vii mulțumiri și cea mai adîncă re
cunoștință pentru grija deosebită și 
preocuparea permanentă ce le mani
festați față de dezvoltarea, moder
nizarea și înflorirea multilaterală, 
armonioasă a Capitalei, față de ridi
carea necontenită a nivelului de trai, 
material și spiritual, al locuitori
lor săi.

Este o realitate scumpă nouă faptul 
că mărețele împliniri socialiste din 
această perioadă fără asemuire în 
cronica existenței multiseculare a 
orașului se datoresc eforturilor stă
ruitoare, îndemnurilor pline de îm
bărbătare . ce ni le-ați dat în realiza
rea unor Obiective de mare anvergu
ră, concepției dumneavoastră de 
largă perspectivă privind dezvoltarea 
economico-socială și urbanistică a 
Capitalei, toate acestea îndreptățin- 
du-ne să vă numim cu sentimente de 
aleasă stimă și mîndrie neobositul 
arhitect de geniu al noului București, 
organic integrat la loc de frunte între 
epocalele prefaceri ce conferă un nou 
destin României socialiste.

în epoca inaugurată de Congresul 
al IX-lea, de cînd dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă aflați în frun
tea partidului și statului, poporul 
român a străbătut perioada cea mai 
rodnică în împliniri a milenarei sale 
existențe, înaintînd cu pași mari și 
siguri pe calea progresului și civili
zației, România socialistă ocupînd 
astăzi un loc demn în marea familie 
a națiunilor lumii — se arată în te
legrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R.

Cu prilejul acestei aniversări cu 
profunde semnificații pentru între
gul nostru partid și popor, vă rugăm 
să ne permiteți ca în numele comu
niștilor, al tuturor celor care trăiesc 
și muncesc pe aceste străvechi și tot 
mai înfloritoare meleaguri băcăuane, 
să vă adresăm din inimă, într-un 
glas cu întregul partid și popor, cele 
mai alese urări de sănătate și viață 
lungă dumneavoastră și familiei, 
spre binele patriei, partidului și po
porului, al cauzei edificării socialis
mului și comunismului în România, 
al triumfului idealurilor de pace, li
bertate și dreptate pe planeta noas
tră.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru ridicarea ni
velului calitativ al producției, redu
cerea cheltuielilor materiale, econo
misirea și valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor, ener
giei și combustibililor, pentru a crea 
produse cu parametri tehnico-func- 
ționali superiori și de un înalt nivel 
calitativ. In agricultură nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a realiza 
în mod exemplar prevederile Pro
gramului național de asigurare a 
unor producții sigure și stabile prin 
creșterea potențialului productiv al 
pămintului, înfăptuind astfel neabă
tut istoricele hotărîri adoptate de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, jude
țul Brașov a cunoscut, asemenea ce
lorlalte județe ale țării, o puternică 
dezvoltare economică și socială, re
zultatele remarcabile obținute în 
această perioadă fiind nemijlocit le
gate de îndrumarea permanentă și 
sprijinul prețios pe care oamenii 
muncii brașoveni l-au primit din 
partea dumneavoastră în toți acești 
ani.. De fiecare dată, vizitele de lu
cru pe care le-ați efectuat în județul 
nostru, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, dialogul direct cu mun
citorii, țăranii, specialiștii din unită
țile industriale și agricole, cu activul 
de partid și de stat, au constituit mi
nunate prilejuri de analiză temeini
că, exigentă a rezultatelor obținute, 
de precizare a posibilităților și căi
lor prin care județul nostru poate 
să-și aducă o contribuție sporită la 
dezvoltarea echilibrată, armonioasă a 
economiei naționale, la creșterea 
bunăstării întregului popor — se 
menționează în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R.

în aceste zile, cînd evocăm, cu jus
tificată mîndrie patriotică și cu ini
mile pline de bucurie, drumul stră
bătut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, comuniștii, toți locuitorii 
județului dau o înaltă apreciere în
țelepciunii, hotărîrii și curajului cu 

care promovați și susțineți interese
le majore ale națiunii noastre în 
lume, inaltei principialități și consec
venței depline cu care militați pen
tru dezvoltarea continuă a colaboră
rii și prieteniei cu toate țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, pentru afirma
rea și respectarea strictă a principii
lor de echitate și justețe in viața 
internațională, pentru instaurarea 
unui climat trainic de destindere, 
pace și colaborare în Europa și în 
întreaga lume.

în perioada care a trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
de cînd dumneavoastră conduceți 
destinele poporului român, am învă
țat să credem neabătut în biruința 
concepției revoluționare a Partidului 
Comunist Român, însuflețiți de mîn- 
dria firească că sîntem fiii acestui 
demn și brav popor, părtași și edifi
catori ai celei mai.drepte și mai fru
moase epoci din întreaga istorie a 
patriei, care poartă pecetea înțelep
ciunii și cutezanței pe care o iradia
ză distinsa și eminenta dumneavoas
tră personalitate — se relevă în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL P.C.R.

Angajați plenar în transpunerea în 
fapte a prețioaselor dumneavoastră 
indicații și orientări, privind con
strucția navelor de mare tonaj, a Ca
nalului Dunăre — Marea Neagră, a 
primei centrale nuclearo-electrice, a 
Combinatului petrochimic Midia, ex
tracția și valorificarea petrolului din 
mare, înfăptuirea cu succes a obiec
tivelor noii revoluții agrare și ridi
carea altor grandioase obiective eco
nomice, îngăduiți-ne, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă asigurăm de hotărîrea noas
tră unanimă de a nu precupeți nici 
un efort pentru realizarea mărețului 
program adontat de Congresul al 
XII-lea și a hotărîrilor Conferinței Na
ționale ale partidului, convinși fiind 
că în acest mod vom face din Con
stanța un “ținut mindru și îmbelșu
gat, cu oameni demni și responsabili 
pe măsura timpului pe care îl trăim.

în aceste momente aniversare, lo
cuitorii județului aduc un fierbinte 
omagiu de dragoste și recunoștință 
partidului, dumneavoastră, mult iubi- _ 
te și stimate tovârășe' '' Nîcotăe ' 
Ceaușescu,. eminentul ' conducător 
care ne-a determinat pe toți să ne 
pătrundem de adevărul că o țară re
lativ mică, cum este România, își 
.poate făuri un mare destin, impri- 
mînd celor 18 ani pe care-i trecem 
în revistă cea mai mare densitate a 
mărețelor înfăptuiri.

în aceste momente de înălțătoare 
mîndrie patriotică. în care întregul 
nostru popor marchează prin remar
cabile realizări împlinirea a 18 ani 
de la desfășurarea celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, eveniment de 
istorică însemnătate în viața națiu
nii noastre socialiste, noi, comuniș
tii din județul Covasna, ne îndepli
nim, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. o plăcută înda
torire exprimînd. in numele tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri, români și maghiari, senti
mentele noastre de nemărginită gra
titudine pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți în vederea înfloririi tuturor 
localităților, a progresului rapid al 
scumpei noastre patrii, pentru binele 
și fericirea tuturor fiilor ei — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R.

Epoca Nicolae Ceaușescu," cum nu
mește națiunea noastră, in semn de 
suprem omagiu, anii care au trecut 
de atunci, a însemnat și pentru ju
dețul Covasna perioada celei mai 
spectaculoase dezvoltări. Datorită 
politicii de dezvoltare armonioasă a 
tuturor zonelor patriei la ritmurile 
industrializării socialiste, județul 
Covasna, lăsat odinioară la perife
ria dezvoltării economice, a benefi
ciat în permanență de grija neprecu
pețită a conducerii de partid și de 
stat, a dumneavoastră personal, 
care ne-ați acordat un sprijin nepre
țuit în toate împrejurările, cu fapta 
și cu îndemnurile dumneavoastră 
înțelepte, toate acestea găsindu-și 
materializarea în înzecirea poten
țialului productiv al județului, cu 
toate efectele ce au decurs de aici 
pe planul ridicării nivelului de trai, 
material și spiritual, al oamenilor 
muncii. Numai în ultimii 15 ani s-au 
creat peste 27 000 noi locuri de 
muncă. Retribuția medie s-a dublat, 
iar 40 la sută din populația județu
lui s-a mutat în locuințe noi. Sint 
temeiuri profunde pentru care toți 
oamenii muncii din județul Covasna, 
indiferent de naționalitate, adine 
recunoscători pentru efectele acestei 
politici cu adevărat umaniste inspi
rate de principiile nobile ale egali
tății reale în drepturi a tuturor ce
tățenilor țării, ale echității socia
liste, vă aduc astăzi, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un vi
brant omagiu și vă adresează urări 
de multă sănătate și putere de 
muncă, spre binele și propășirea 
patriei comune.

Pentru tot ceea ce s-a înfăptuit 
în patria noastră în această epocă 
a împlinirilor, însuflețiți de înaltul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
și abnegație revoluționară, răspun- 
zind cu entuziasm chemărilor și în
demnurilor de a ne afla în primele 
rînduri ale muncii, învățăturii și 
creației, noi, tinerii, studenții și co
piii patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — sîn
tem prezenți în fabrici și uzine, pe 
toate marile șantiere ale patriei, in 
școli, facultăți, laboratoare, in agri
cultură, adueîndu-ne o contribuție 
activă la înfăptuirea marilor obiec
tive de dezvoltare econbmico-socia- 
lă a țării.

în aceste momente cu profunde 
semnificații pentru prezentul și vii
torul patriei noastre. UNIUNEA TI
NERETULUI COMUNIST, UNIUNEA 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR CO
MUNIȘTI DIN ROMANIA ȘI OR-

GANIZAȚIA PIONIERILOR — se 
arată în telegramă — se angajează 
solemn in fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facă totul pentru 
transpunerea neabătută în viață a 
Programului partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale Partidului Comu
nist Român, a indicațiilor dum
neavoastră, care reprezintă aplicarea 
creatoare a concepției profund ori
ginale cu privire la căile și meto
dele concrete de acțiune pentru fău
rirea noii societăți.

Vă încredințăm că sîntem hotărîți 
să muncim fără preget, să învățăm, 
să ne pregătim temeinic, să facem 
totul pentru ca în întreaga activi
tate a organizațiilor noastre revolu
ționare să pulseze cu tărie spiritul 
viu al tinereții veșnice, să ducem 
mai departe, așa cum ne îndemnați 
dumneavoastră, cel mai iubit și mai 
apropiat prieten al tineretului, fla
căra conștiinței și acțiunii revoluțio
nare, să fim în toate împrejurări
le demni de încrederea pe care ne-o 
acordați, să răspundem prin fapte pe 
măsura grijii și atenției cu care ne 
înconjurați, să punem neabătut în
treaga noastră viață în slujba propă
șirii națiunii noastre socialiste, pen
tru ca România să urce glorioasă 
spre culmile luminoase ale socialis
mului și comunismului.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste și prețuire, cu profund

• Înfăptuirile impresionante care au înnobilat, in cei 

18 ani, chipul țării-înfăptuiri indisolubil legate de 
strălucitul exemplu, de neobosita activitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu-îndemn spre noi și 
tot mai spornice împliniri pe drumul progresului 
și civilizației socialiste.

• Strîns uniți in jurul partidului, al celui mai iubit
fiu al poporului și partidului, dăm glas angajamentului 
unanim de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului 
al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. 
-------------------------------------------------------------------------------------- :------------------------------------- —________________________________________

respect și nemărginită recunoștință, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Dîmbovița vă adresează, cu 
prilejul împlinirii a 18 ani de la 
alegerea dumneavoastră în fruntea 
partidului, un înflăcărat omagiu, cele 
mai calde felicitări și urări de sănă
tate și fericire pentru ca mereu, la 
cîrma partidului și a țării, cu ace
eași neasemuită clarviziune, pildui
toare dăruire patriotică și pasiune 
revoluționară, să ne călăuziți pe 
drumul glorios al socialismului și 
comunismului — se menționează în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Excepționalele dumneavoastră ca
lități de eminent conducător de 
partid și de stat, devotat trup și su
flet patriei și poporului, și-au găsit 
totodată o deplină și strălucită con
sacrare în vasta și prodigioasa acti
vitate desfășurată pentru promo
varea politici’ externe a partidului 
și statului nostru, consecvent îndrep
tată spre întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate popoarele și for
țele’ progresiste din lume. înfăptuirea 
dezarmării și soluționarea numai pe 
cale pașnică, prin tratative, a tutu
ror problemelor controversate — 
larga apreciere a acțiunilor și iniția
tivelor pe care le-ați întreprins și le 
întreprindeți pe arena internațională 
atestînd înaltul prestigiu de care se 
bucură România socialistă pe toate 
meridianele globului, stima și res
pectul cu care șînteți înconjurat 
pretutindeni ca o proeminentă per
sonalitate a vieții politice interna
ționale.

La împlinirea a 18 ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, eveniment de însem
nătate epocală în viața partidului, a 
întregului popor, moment istoric în 
care marele forum al comuniștilor 
din țara noastră, consacrînd voința 
întregii națiuni, v-a ales în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului, noi toți, cei -ce trăim și 
muncim pe meleagurile Doljului, vă 
aducem, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, un fierbin
te și vibrant omagiu, împreună cu 
cele mai alese urări de sănătate și 
fericire, ani mulți de viață îndelun- 
gață și putere de muncă în ■ fruntea 
partidului și statului, să conduceți 
întreaga națiune pe culmi tot mai 
mărețe de civilizație și progres, de 
bunăstare și pace — se relevă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DOLJ AL P.C.R.

Puternic însuflețiți de strălucitul 
exemplu de dăruire și pasiune revo
luționară ce-1 oferiți prin întreaga 
dumneavoastră activitate partidului și 
poporului nostru, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Dolj se 
angajează să acționeze cu toată ener
gia și fermitatea pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale, a 
grandioaselor programe adoptate de 

recenta plenară a Comitetului Cen
tral al P.C.R. pentru perfecționarea 
noului mecanism economic, a autocon- 
ducerii muncitorești, sporirea efici
enței întregii activități, pentru înalta 
valorificare a pămintului, asigurind 
creșterea substanțială a contribuției 
județului nostru la progresul mul
tilateral al României socialiste.

întîmpinînd cu rezultate deosebite 
împlinirea a 18 ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului și marea 
noastră sărbătoare națională de la 
23 August, comuniștii, oamenii mun
cii din județul Galați găsesc fericitul 
prilej j de a-și exprima încă o dată, 
cu toată tăria atașamentul deplin la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, atașamentul 
față de ‘ inițiativele și poziția con
structivă a României în forurile in
ternaționale, față de hotărîrea, fer
mitatea și spiritul constructiv pe care 
le imprimați întregii activități poli
tice, economice, sociale și culturale 
din patria noastră — se menționează 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Urmîndu-vă cu devotament și ab
negație înaltul dumneavoastră e- 
xemplu, recunoscători pentru grija 
părintească ce o. purtați omului “ și 
bunăstării lui, sîntem mîndri să vă 
raportăm că, în acești 18 ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, județul Galați a urcat cu 
fermitate treptele unei dezvoltări e- 
conomice și sociale fără precedent.

Investițiile alocate județului nostru 
în ultimele trei cincinale depășesc 
suma de 80 miliarde lei, iar fondu
rile fixe puse în funcțiune în această 
perioadă au crescut de 16 ori.

Profilul social-economic al Ga- 
lațiului contemporan este întregit de o 
agricultură înfloritoare,, care va cu
noaște o și mai puternică dezvoltare 
prin grăbirea punerii în funcțiune a 
lucrărilor hidroameliorative din Cim- 
pia Covurlui, pentru care se depun 
toate eforturile, de o dinamică su
perioară în construcția de locuințe, 
de o spiritualitate care beneficiază 
de toate avantajele civilizației.

Acum, cînd facem bilanțul drumu
lui parcurs in cei 18 ani de ci ud vă 
aflați în fruntea partidului, putem 
spune cu îndreptățită mindrie că de 
la Congresul al IX-lea am parcurs 
epoca cea mai fertilă, cea mai bo
gată în realizări și mărețe succese în 
întreaga noastră existență. Denumită 
pe drept cuvint „Epoca Ceaușescu", 
această perioadă, inscrisă cu litere 
de aur în istoria patriei, poartă 
adine și definitiv pecetea personali
tății dumneavoastră, a strălucitelor 
calități de militant și conducător 
comunist, de mare iubitor de pace, 
destindere și cooperare internațio
nală. Ne face o deosebită bucurie să 
reliefăm că acestei perioade ii cores
pund cele mai înalte ritmuri de dez
voltare, cele mai mari realizări în 
industrie, agricultură, știință și cul
tură, cea mai echilibrată și armoni
oasă dezvoltare a țării, cele mai 
prestigioase succese în afirmarea 
independenței și suveranității țării. 
Pe fundalul uriașelor transformări și 
împliniri ale României socialiste, 
meleagurile harghitene, unde trăiesc 
și muncesc în deplină unitate și fră
ție oameni ai muncii români și ma
ghiari, cunosc o înflorire fără prece
dent — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN HARGHITA 
AL P.C.R.

Impetuoasa și armonioasa dezvol
tare a județului nostru după Congre
sul al IX-lea reprezintă o vie și 
strălucită expresie a politicii înțelep
te a partidului nostru, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, de aplicare într-un 
autentic spirit revoluționar a politi
cii naționale, de creare a condițiilor 
economico-sociale ale deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate.

Document cardinal în istoria con
struirii socialismului în România, 
Raportul pe care l-ați prezentat Con
gresului partidului nostru în memo
rabila vară a anului 1965 ne apare 
astăzi, în perspectiva timpului, drept 
placa turnantă de pe care au pornit 
în toate zările ideile-forță ale revo
luției socialiste românești, izvoarele 
din care s-au maturizat mărețele 

programe economice, sociale, politice 
destinate să elibereze România din 
constrîngerile subdezvoltării, de vi
tregia și suferințele timpurilor tre
cute, Programul însuși de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism — se relevă în telegrama 
BIROULUI EXECUTIV AL CONSI
LIULUI NAȚIONAL PENTRU ȘTI
INȚĂ ȘI TEHNOLOGIE.

Sîntem mîndri, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de faptul că, în- 
cepind de la Congresul al IX-lea al 
partidului, științei și tehnologiei, ca
pacității proprii de creație în aceste 
domenii li s-a acordat un loc de 
frunte în efortul constructiv al țării. 
Rupînd cu prejudecățile trecutului 
care ne rezervau umila soartă de 
clienți veșnici ai inteligenței străine, 
ați deschis larg calea afirmării ple
nare, în toate domeniile muncii și 
vieții națiunii, a revoluției tehnino- 
științifice contemporane, ați creat și 
în .țara noastră baza obiectivă, ma
terială și principială, pentru mani
festarea științei ca o hotărîtoare forță 
de producție, izvor de avuție națio
nală, de bunăstare și civilizație. Sub 
conducerea tovarășei , academician 
doctor inginer. Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, eminentă per
sonalitate a v.ieții științifice și poli
tice de largă recunoaștere și prețui
re internațională, detașamentul celor 
aproape două sute de mii de oameni 

al muncii din domeniul cercetării ști
ințifice, dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic acțio
nează astăzi cu toate forțele pentru 
transpunerea în viață a programelor- 
directivă aprobate de Congresul al 
XII-lea, a programelor hotărite de 
Conferința Națională a partidului din 
decembrie 1982.

Oamenii muncii hunedoreni — 
mineri și siderurgiști, constructori și 
energeticieni, lucrători ai ogoarelor, 
slujitori pe tărimul științei, artei și 
culturii, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — văd în această scumpă 
aniversare cinstirea activității dum
neavoastră neobosite, pusă in slujba 
propășirii, bunăstării și fericirii po
porului nostru, a afirmării și creș
terii prestigiului României socialiste 
in lume — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

Și în existența județului Hune
doara, în activitatea comuniștilor de 
aici, in . viața tuturor locuitorilor 
acestor străvechi meleaguri româ
nești, Congresul al IX-lea al parti
dului a marcat un moment de 
răscruce. Cu bucurie în suflete, re
memorăm momentele prezenței dum
neavoastră în mijlocul nostru, dialo
gul rodnic purtat cu oamenii muncii 
în mine, pe platformele de foc con
tinuu ale siderurgiei, pe ogoare. în 
urma acestui fructuos dialog au că
pătat dimensiuni noi mineritul Văii 
Jiului, siderurgia Hunedoarei și Că- 
lanului, au apărut industrii noi pe 
harta economică a județului, au 
înflorit orașele și satele hunedo- 
rene.

Sîntem onorați și îndatorați să 
răspundem cu întreaga noastră dă
ruire îndemnurilor adresate de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, de 
a da țării cit mai mult cărbune, mi
nereuri complexe, oțel și fontă de 
cea mai bună calitate, cantități spo
rite de energie electrică, produse 
competitive la export. în același 
timp, sîntem pe deplin conștienți că 
nu am valorificat toate rezervele și 
resursele de care dispune județul 
nostru și vă încredințăm că acțio
năm zi de zi, cu fermitate muncito
rească, comunistă, pentru a transpu
ne in viață prețioasele dumneavoas
tră indicații date aici, la fața locului, 
cu prilejul vizitei de lucru cu care 
ne-ați onorat în toamna anului tre
cut, precum și la plenarele și consfă
tuirile de lucru care au avut loc la 
C.C. al P.C.R.

în aceste zile cînd întreaga noas
tră națiune socialistă evocă împlini
rea ă 18 ani de la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân — moment de însemnătate epo
cală în viața social-politică a țării — 
comuniștii, ceilalți oameni ai muncii 

din însoritul Bărăgan ialomițean, 
alături de întregul popor, iși în
dreaptă gîndurile cu nețărmurită 
dragoste, aleasă prețuire și profun
dă recunoștință către dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, care, in fruntea 
partidului și statului, ne-ați condus 
și ne conduceți destinele, spre în
făptuirea mărețelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, spre 
făurirea celei mai drepte orinduiri 
pe pămintul străbun al scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România — se relevă in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R.

De numele dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sint indisolubil legate mărețele în
făptuiri pe toate planurile construc
ției socialiste în patria noastră, re
zolvarea problemelor de bază ale or
ganizării și conducerii societății, 
aplicarea creatoare a socialismului 
științific la condițiile concrete din 
România, aprofundarea fenomenelor 
noi apărute în procesul transformă
rilor revoluționare din patria noas
tră și din lumea contemporană.

Vă sintem profund recunoscători 
și ne exprimăm deplina satisfacție și 
prețuire față de grija deosebită ce 
o purtați dezvoltării armonioase a 
tuturor zonelor țării, județul Ialo
mița fiind beneficiarul direct al po
liticii partidului nostru de reparti
zare judicioasă a forțelor.,, de pro
ducție în teritoriu. Perioad . inaugu
rată de Congresul al IX-UF rl par
tidului a însemnat penti. - ...această 
parte a țării transformăi‘1 radicale 
pe toate planurile vieții social-poli- 
tice și economice, Ialomița căpătînd 
tot mai mult un pronunțat orofil in- 
dustrial-agrar cu perspective minu
nate de dezvoltare econoniico-socia- 
lă în perioada următoare.

în procesul evoluției istorice con
temporane a partidului și poporului 
nostru, in existența României socia
liste, avem conștiința limpede că un 
moment crucial l-a constituit Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român. Acum 18 ani, odată cu 
adoptarea de către înaltul forum al 
comuniștilor români a complexului 
de hotărîri cu o puternică forță 
prospectivă, a început, așa cum o 
dovedesc faptele înseși, certitudinea 
împlinirilor pe care le trăim, epoca 
ceâ mai luminoasă și bogată în mari 
înfăptuiri din anii construcției so
cialiste a țării, epoca intrată în con
știința milioanelor de oameni ai 
muncii ca — „Epoca Ceaușescu" — 
se arată în telegrama COMITATU
LUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima din adîncul inimii recunoș
tința noastră profundă față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija și 
atenția ce o acordați dezvoltării Ma
ramureșului în contextul dezvoltării 
armonioase a întregii țări, pentru 
neobosita activitate revoluționară pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului spre binele și prosperitatea 
poporului român, grăitoare expresie 
a înaltei răspunderi față de soarta 
generațiilor de azi și celor viitoare.

Apreciem în cel mai înalt grad și 
susținem, prin întreaga noastră acti
vitate, inestimabila dumneavoastră 
contribuție pusă in slujba intereselor 
poporului nostru, a triumfului păcii, 
făuririi unei lumi fără arme nuclea
re, în care să se instaureze trainic 
noile principii ale relațiilor dintre 
state. Ne aflăm permanent alături de 
dumneavoastră în munca și lupta 
statornică, perseverentă, pentru vic
toria idealurilor socialismului și co
munismului.

împreună cu întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Olt sărbătoresc, in aceste zile, 
într-o atmosferă de înălțătoare vi
brație patriotică, împlinirea a 18 ani 
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, eveniment 
de maximă însemnătate in viața 
social-politică a țării, cind dumnea
voastră ați fost ales în fruntea parti
dului pentru a conduce destinele 
României în cea mai fertilă perioadă 
de progres și civilizație din întreaga 
sa istorie — se relevă în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT 
AL P.C.R.

într-o deplină unitate de voință și 
simțire cu întregul partid și popor, 
locuitorii județului Olt vă adresează 
cele mai alese sentimente de recu
noștință și dragoste fierbinte pentru 
grija statornică, pentru sprijinul 
permanent pe care le-ați acordat 
ridicării acestor străvechi meleaguri, 
laolaltă cu întreaga țară, pe treptele 
cele mai înalte ale progresului și 
civilizației. Indicațiile și îndrumă
rile date de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, la fața locului, cu prilejul 
numeroaselor vizite de lucru efec
tuate in județul nostru, au constituit 
prețioase programe de acțiune con
cretă pentru înfăptuirea neabătută a 
mărețelor obiective stabilite de 
partid, pentru perfecționarea activi
tății în toate domeniile și sectoarele.

Strins uniți în jurul partidului, 
avind in dumneavoastră un strălucit 
exemplu de muncă și viață, de slu
jire fără preget a intereselor majore 
ale poporului, ne angajăm ca, pe 
fondul succeselor dobîndite pînă 
acum, să realizăm integral și să de
pășim, în spiritul exigențelor reie
șite din hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R. și sesiunii Marii Adunări Na
ționale, planul și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă, nepre
cupețind nici un efort pentru înfăp
tuirea întocmai a politicii partidului 
și statului, a programului de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
patriei spre comunism, sporind con
tribuția județului Olt la propășirea 
continuă a României socialiste.

în cei 18 ani ce au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului 
cînd ați fost ales prin voința unani

mă a comuniștilor, a întregului po
por, in fruntea partidului și statului 
nostru, ați dat României o strălucire 
neasemuită. Acești ani în care au 
avut loc prefaceri fundamentale pe 
toate planurile vieții politice, econo
mice și sociale a țării, anii cei mai 
fertili din întreaga istorie a con
strucției socialiste, poartă, în con
știința de sine a națiunii, numele 
dumneavoastră, definindu-i „Epoca 
Ceaușescu".

Orientările și indicațiile . stabilite 
de către dumneavoastră in toți 
acești ani stau la temelia continuei 
afirmări și adînciri a democrației 
muncitorești și constituie pentru 
sindicatele din țara noastră un în
dreptar limpede și un insuflețitor 
program de acțiune în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin in 
toate domeniile construcției socia
liste — se arată în telegrama CON
SILIULUI CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA.

Conștienți de marile răspunderi 
cu care sintem învestiți, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a ridica 
întreaga activitate a organelor și or
ganizațiilor sindicale la nivelul exi
gențelor etapei actuale, că vom mi
lita cu fermitate pentru transpu
nerea neabătută în viață a hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, pen
tru unirea energiilor tuturor oame
nilor muncii in afirmarea puternică 
a autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii, pentru creșterea accen
tuată a productivității muncii și a 
eficienței economice, in lupta pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și întregul cin
cinal, spre continua înflorire a scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România, pentru bunăstarea și 
fericirea întregului nostru popor.

înfăptuirile istorice obținute în cei 
18 ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea, cînd prin voința unanimă 
a comuniștilor, a întregului popor, 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați fost ales in fruntea partidului, 
Confirmă în mod strălucit virtuțile 
de mare om politic, încercat revolu- 
ținoar, pătruns de o imensă dra
goste față de țară și popor, de cauza 
socialismului și comunismului. Prin 
tot ceea ce ați gindit și înfăptuit în 
acești ani de lumină, ca arhitect al 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, Româ- j 
nia socialistă s-a afirmat ca o țară 
liberă și demnă, cu un inalt prestigiu 
pe plan internațional, cu o poziție 
consecventă în toate marile proble
me ale contemporaneității și cu o 
contribuție unanim apreciată în 
salvgardarea păcii mondiale, în 
triumful cauzei colaborării și bunei 
înțelegeri în lume — se arată in te- | 
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R.

Evocînd acum, la ceas de strălucit 
bilanț, aceste mărețe împliniri, co
muniștii, toți oamenii muncii — ro
mâni, germani, maghiari — din ju
dețul Sibiu, înfrățiți in muncă și 
idealuri, alături de întregul nostru 
popor, vă roagă să primiți, din adin- 
cul inimilor, cele mai alese mulțu
miri pentru tot ceea ce s-a infâptuit 
pe minunatele noastre meleaguri, 
rod al politicii înțelepte de dezvol
tare armonioasă, multilaterală a tu
turor zonelor țării.

în acest moment sărbătoresc, ne 
exprimăm adeziunea noastră totală 
la politica internă și externă a parti
dului ,și statului nostru și ne anga
jăm în fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să amplificăm rezultatele 
obținute in primul semestru din 
acest an, sporindu-ne permanent 
contribuția la materializarea in fapte 
a sarcinilor ce revin județului Sibiu 
din hotărîrile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Alături de întregul nostru popi 
comuniștii, toți oamenii muncii ain 
județul Teleorman aniversează cu 
legitimă mindrie patriotică impli- 
nirea. a, 18 ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului — epoca cea 
mai luminoasă și bogată in mari În
făptuiri din anii socialismului. Te
leormănenii, fiii acestor frumoase
și străvechi meleaguri românești, 
care au cunoscut mari prefaceri 
înnoitoare in anii socialismului, sint 
mîndri că in fruntea partidului și 
statului vă aflați dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit tiu 
al poporului român, patriot și în
flăcărat revoluționar, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane 
promotor neobosit al intereselor su 
preme ale națiunii noastre, al ca 
zei păcii și destinderii internațio
nale.

Activitatea revoluționară dedicată 
de 50 de ani împlinirii înaltelor 
idealuri naționale și sociale, contri
buția hotăritoare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a României constituie pentri 
noi și pentru generațiile viitoare ui 
exemplu luminos de slujire cu de
votament nemărginit a țării și a po
porului, ne mobilizează mereu în 
munca desfășurată pentru edificarea 
socialismului și comunismului pe 
pămintul românesc — se mențio
nează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R.

Unindu-și gîndurile și sentimen
tele cu cele ale întregului partid și 
popor, dind expresie dragostei 
fierbinți cu care țara toată aniver
sează împlinirea a 18 ani de la is
toricul Congres al IX-lea, comu
niștii, oamenii muncii din județul 
Teleorman, din adîncul ființ’ lor 
vă urează, mult iubite și știm ., e to 
vară$e secretar general, viață în
delungată, multă sănătate și puteri 
de muncă spre binele și propășire: 
scumpei noastre patrii.
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Marea sărbătoare

ÎNCHEIEREA grabnică a recoltării griului 
Șl ÎNTREȚINEREA EXEMPLARA a culturilor duble 
© Timpul este înaintat, grînele au ajuns la supracoacere. Este de aceea 
nevoie ca la seceriș să se lucreze intens pentru a nu se pierde nimic din recoltă 
® La prășitul celei de-a doua culturi să participe toți locuitorii satelor!

a Poloniei socialiste
Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii 
șl Industriei Alimentare rezultă că, pînă în seara 
zilei de 20 iulie, recolta de grîu a fost strînsă 
de pe 1 945 500 hectare, ceea ce reprezintă 88 la 
sută din suprafața cultivată. Secerișul griului s-a 
încheiat în toate județele din prima zonă de ve
getație, precum și în majoritatea celor aflate în 
a doua zonă. Datorită căldurilor mari din ulti
mele zile, lanurile de griu au ajuns la maturitate 
și în județele din nordul și centrul țării, iar în 
unele locuri chiar la supracoacere. în aceste con
diții, o întîrziere cit de mică a secerișului poate 
genera, în momentul de față, pierderi de recoltă, 
care nu pot fi admise nicăieri, sub nici un mo
tiv !

Tocmai de aceea, în toate județele și unitățile 
unde griul se află încă in lanuri, este necesar să 

> se muncească serios, cu răspundere, oră de oră, 
din zori și pînă-n noapte, să se ia măsuri care 
să ducă la folosirea cu randamente înalte a com
binelor și a celorlalte utilaje, să se treacă de ur
gență la dirijarea operativă a mijloacelor meca

nice din unitățile care au terminat secerișul !n 
cele unde mai sînt mari suprafețe de recoltat. De 
modul în care vor acționa organizațiile de par
tid și conducerile unităților agricole pentru utili
zarea integrală a utilajelor și a timpului de lu
cru, pentru buna organizare a muncii mecaniza
torilor și cooperatorilor în cîmp, depinde ca, în 
cîteva zile, întreaga recoltă de grîu să fie strînsă 
și pusă la adăpost și in județele din nordul și 
centrul țării.

O mare atenție trebuie acordată întreținerii 
culturilor duble pe cele 1 217 300 hectare cîte au 
fost însămînțate pînă la 20 iulie, îndeosebi a ce
lor 791 400 hectare cu porumb. Din datele exis
tente la Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare reiese că prima prașilă mecanică la po
rumb în cultură dublă a fost executată pe 40 la 
sută din suprafața însămînțată, iar cea manuală 
— în proporție de 21 la sută. în zona întîl, unde 
porumbul a fost însămînțat mai devreme șl plan
tele sînt bine dezvoltate, cele mai mari supra

fețe au fost prășite în județele Dolj, Olt, Ialo
mița și Buzău. Dar in aceeași zonă sint și jude
țe — Constanța, Tulcea, Arad — in care rămî- 
nerile in urmă Ia această lucrare sînt evidente. 
De bună seamă, prima prașilă trebuie încheiată 
grabnic nu numai în unitățile agricole din a- 
ceastă zonă, ci și în unitățile aflate în celelalte 
județe, unde s-a însămînțat porumb în cultura a 
doua. Peste tot, prin buna folosire a mijloace
lor mecanice și mobilizarea la prășit a tuturor 
cooperatorilor, a celorlalți locuitori ai satelor, 
lucrindu-se din zori și pînă seara, trebuie dis
truse buruienile din lanuri și afinat solul, așa 
cum cer normele tehnice, asigurîndu-se astfel 
condiții optime de dezvoltare a plantelor.

De efectuarea neîntîrziată a prașilelor depindă 
mult ca la toamnă să se obțină, pe mari supra
fețe, încă o recoltă de porumb boabe, precum șl 
sporuri importante la producția de legume. A- 
ceasta este în interesul unităților agricole, al în
tregii economii naționale 1

Dragi tovarăși,
A 39-a aniversare a Zilei Renașterii Polonie! ne oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al în
tregului popor român și al nostru personal, dumneavoas
tră, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Polone, poporului frate’polonez cele 
mai călduroase felicitări.

în anii puterii populare, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Polonia socialistă a obținut impor
tante rezultate în dezvoltarea economico-socială a patriei, 
afirmîndu-se, totodată, pe arena internațională prin po
litica sa de pace, destindere și Înțelegere Intre popoare.

Constatăm cu satisfacție că, acționfndu-se tn spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convor
birilor pe care le-am avut împreună în vara anului tre
cut, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre înregistrează un curs ascendent. 
Sintem convinși că acestea se vor dezvolta continuu pe 
multiple planuri, pe baza documentelor noastre comune, 
spre binele popoarelor român și polonez, în interesul 
cauzei socialismului, independenței naționale, păcii și pro
gresului in intreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoa^ră, 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, cele mai bune 
urări de succes în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a aspira
țiilor de prosperitate, progres și pace ale națiunii polo
neze, în dezvoltarea multilaterală a Poloniei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

In județele Hunedoara si Bacău s-a încheiat secerișul
J I • ’

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Hunedoara și Bacău au 
terminat recoltarea griului de pe 
întreaga suprafață destinată aces
tei culturi. în prezent se acționea
ză la eliberarea tuturor suprafețe
lor de produse secundare și înche
ierea însămînțării culturilor duble 
și succesive, se recoltează fructele 
și legumele, se execută pregătiri 
temeinice pentru campania agri
colă de toamnă.

■ în telegramele adresate, cu acest 
prilej, C.C. AL P.C.R., TOVARA-

ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU de 
comitetele județene de partid res
pective se exprimă angajamentul 
lucrătorilor ogoarelor de a munci cu 
întreaga răspundere pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare, mate
rializarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, contribuind cu în
treaga putere și capacitate de mun
că la propășirea economico-socială 
a patriei noastre.

(Agerpres)

în aceste unități, imediat după exe
cutarea primei prașile — mecanice și 
manuale — s-a trecut la irigat. Pînă 
la 15 iulie toate solele au primit o 
normă completă de udare. O grijă 
deosebită pentru asigurarea unor con
diții optime de dezvoltare a culturi
lor duble și, în special, a porum
bului pentru boabe, se constată Și 
în alte unități agricole din județ.

Trebuie arătat că în cooperativele 
agricole Albești și Bordușani, consi
liile de conducere, dovedind lipsă de 
preocupare și răspundere, au lăsat 
unele suprafețe cu porumb îmburu-

ienate. A trebuit să intervină coman
damentul județean pentru agricultu
ră pentru ca această situație să fie 
grabnic înlăturată. Pentru mobiliza
rea la executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor, a tuturor forțelor 
umane existente la sate, comanda
mentele locale pentru agricultură au 
creat formații în care sînt incluși 
oamenii muncii din celelalte unități, 
pensionarii și elevii aflați in vacanță.

Mlhai V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

mureș: Prin folosirea fiecărei ore 
bune de lucru

ialomița: Acțiuni și inițiative 
gospodărești, rezultate pe măsură

însămlnțarea culturilor duble la 
timp și pe terenuri bine pregătite, la 
care s-au adăugat și precipitațiile că
zute la începutul lunii iulie au creat 
condiții deosebite de dezvoltare ce
lor 38 250 hectare cu porumb pentru 
boabe, 5 750 hectare cu legume, 5 900 
hectare cu fasole, 1200 hectare cu 
mazăre și 12 000 hectare cu furaje. 
Pentru a obține recolte bune, oa
menii muncii din unitățile agricole 
din județul Ialomița acționează în 
aceste zile cu toate forțele ia între
ținerea acestor culturi.

Prima prașilă mecanică și manua
lă la porumbul pentru boabe s-a‘ 
executat pe aproape toate suprafețe
le cultivate, iar în multe unități a- 
gricole s-a trecut la efectuarea celei 
de-a doua lucrări de întreținere. Este 
cazul unităților din consiliile agro
industriale Gîrbovi, Grivița, Țăndă- 
rei, Slobozia, Balaciu și Cosîmbești, 
-Vt'’ j prașila a doua mecanică s-a

realizat pe 70 la sută din suprafețele 
cultivate, iar cea manuală — pe 50 
la sută.

La C.A.P. Munteni Buzău, din 
consiliul agroindustrial Balaciu, cele 
400 hectare însămînțate cu porumb 
se dezvoltă foarte bine și dau garan
ția că se vor realiza producții mart 
Președintele acestei cooperative, 
Eroul Muncii Socialiste Gheorghe 
Ghiță, ne spunea : „Am semănat 
majoritatea solelor în a doua jumă
tate a lunii iunie, imediat după se
cerișul orzului, plantele au răsărit 
uniform și, avînd în vedere că nu 
avem încă posibilități de irigare, pră
șim ori de cîte ori este nevoie1'.

Cooperativele agricole Cosîmbești 
și Mărculești din consiliul agroindus
trial Cosîmbești, avînd posibilități de 
irigare, ău însămînțat porumb pen
tru boabe pe 370 și, respectiv, 310 
hectare, fiecare cu cîte 50 de hectare 
mai mult decît suprafața planificată.

Oamenii muncii din agricultura 
județului Mureș depun eforturi să 
încheie grabnic secerișul grîului. 
Stabilizarea vremii a făcut ca de la 
începutul acestei săptămtni secerișul 
să se extindă și în unitățile agricole 
din zona submontană. Prin mărirea 
frontului de lucru a sporit și viteza 
la recoltat Ca urmare, pe ansamblul 
județului, pînă în seara zilei de 20 
iulie griul a fost strîns de pe 32 400 
hectare — 60 la sută din suprafața 
cultivată.

Am urmărit cum se desfășoară se
cerișul in unitățile agricole din con
siliul agroindustrial țernut. In coo
perativele agricole Cuci, Sălcud, Ier- 
nut, Cipău, prezența dis-de-diminea- 
ță în taberele de cîmp, la capătul 
tarlalelor, alături de mecanizatori, a 
șefilor de ferme din unitățile agri
cole, a mecanicilor-șefl ai formațiilor 
de lucru sau a șefilor secțiilor 
de mecanizare a permis stabili
rea operativă a momentului începe
rii secerișului. „Pentru a nu pierde 
nici o oră bună de lucru am expe
rimentat șl generalizat măsura ca, 
pe timpul servirii mesei, combinele 
să fie conduse de mecanicii șl șefii

secțiilor de mecanizare — ne spune 
Valentin Catarig, inginerul-șef al 
consiliului. Această măsură, extinsă 
timp de o oră pe zi la cele 80 com
bine de care dispunem, ne-a permis 
să recoltăm în plus 35—40 hectare". 
Acest mod de organizare a muncii 
a făcut ca, pe ansamblul consiliului, 
viteza zilnică de lucru să crească de 
la o zi la alta, ceea ce a permis ca 
recoltarea să se poată încheia în 
scurt timp.

Cu aceeași răspundere se munceș
te și în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Zau de Cîm- 
pie, Sărmașu, Luduș, Rîciu și Band, 
unde realizările la seceriș sînt peste 
media județului. Recoltarea grîului 
trebuie impulsionată in unitățile din 
zona submontană, unde ritmul de 
lucru este sub posibilități. Iată nu
mai două exemple : în ziua de 18 iu
lie, in unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Sovata nu au fost 
recoltate decît 50 hectare, iar in cele 
din consiliul agroindustrial Moră- 
reni — 94 hectare.

Cheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Se Împlinesc 39 de ani <3« la eve
nimentul memorabil din 22 iulie 
1944 cînd Comitetul de Eliberare 
Națională, care reunea forțele 
democratice și progresiste, în 
frunte cu comuniștii, a proclamat 
pe prima porțiune de teritoriu e- 
liberat, exprimînd voința clasei 
muncitoare, a maselor populare, 
instaurarea puterii populare In Po
lonia. Trecerea anilor nu a făcut 
decît să scoată cu tot mai multă 
putere în evidență Însemnătatea 
istorică a acestui eveniment, care 
a marcat o cotitură radicală în 
destinele poporului polonez, a des
chis calea făuririi unei vieți noi, 
fără asuprire și exploatare, calea 
renașterii Poloniei ca stat liber, 
independent și Înfloritor.

După eliberarea deplină a țării 
de naziști, care transformaseră Po
lonia în „provincie" germană prac
ticed o politică de genocid împotri
va națiunii poloneze, oamenii 
muncii au pornit cu entuziasm la 
reclădirea patriei lor pe noi teme
lii politice și social-economice. Sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, prin eforturile dîrze 
ale clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității. Polonia a renăscut 
In scurt timp, asemenea păsării 
legendare, din propria-i cenușă. 
Paralel cu transformările sociale 
revoluționare au căpătat o amplă 
dezvoltare forțele de producție, s-a 
construit o industrie puternică și 
diverșificată, au fost atrase în cir
cuitul economic toate regiunile 
țării, au fost reclădite șî moderni

zate cea mal mare parte a locali
tăților, au cunoscut o adevărată 
înflorire știința și cultura.

în actuala etapă, în centrul aten
ției se află mobilizarea tuturor 
energiilor în vederea traducerii in 
viață a programului celui de-al 
IX-lea Congres al P.M.U.P., a ho- 
tărîrilor plenarelor ulterioare ale 
Comitetului Central și legilor a- 
doptate de Seim privind mai buna 
utilizare a marelui potențial teh- 
nico-economic creat în anii socia
lismului, întărirea disciplinei so
ciale și — ca o garanție a înfăptui
rii acestor obiective și înaintării 
Poloniei pe calea socialismului — 
întărirea rolului conducător al 
partidului, a legăturilor sale cu 
clasa muncitoare, cu oamenii mun
cii de la orașe și sate, cu toți pa- 
trioții care acționează în spiritul 
năzuințelor majore ale națiunii 
poloneze.

Bucurîndu-se sincer de realiză
rile obținute în Polonia prietenă, 
pe calea înfăptuirii liniei elaborate 
de Congresul al IX-lea, poporul 
român nutrește convingerea că 
oamenii muncii polonezi, în frunte 
cu clasa muncitoare, sub conduce
rea P.M.U.P., sînt în măsură să 
soluționeze problemele dezvoltă
rii, să învingă dificultățile care 
mai persistă, să asigure înaintarea 
țării pe calea progresului economic 
și social — calea socialismului.

Spre satisfacția celor două po
poare, relațiile de conlucrare ro- 
mâno-polone, cu adinei rădăcini 
In Istorie, se dezvoltă tot mai

mult. In spiritul prevederilor Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre cele două 
țări.

O însemnătate deosebită pentru 
impulsionarea în continuare a 
acestor relații au avut convorbiri
le de anul trecut, de la București, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
care au deschis noi perspective 
conlucrării noastre multilaterale, 
în spiritul hotărîrilor luate la ni
velul cel mai înalt, se extinde co
laborarea în domeniile industriei 
carbonifere, construcției de utilaje 
miniere, energetice și petroliere, tn 
același timp, legăturile româno- 
polone includ dezvoltarea colaboră
rii în domeniile științei, culturii, 
învățămîntului, sănătății, mijloace
lor de informare în masă, ca tot 
atîtea modalități de întărire a 
prieteniei dintre cele două popoare.

Totodată, țările noastre conlu
crează pe arena internațională 
pentru destindere și dezarmare, în 
vederea asigurării securității și 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Cu prilejul aniversării Zilei Re
nașterii Poloniei, poporul român 
adresează din inimă poporului po
lonez prieten urarea de a obține 
noi succese în făurirea socialismu
lui și își exprimă convingerea că 
relațiile noastre de conlucrare 
multilaterală se vor dezvolta în 
continuare, potrivit intereselor 
ambelor țări și popoare, cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și în
țelegerii internaționale.

Pulsul industrial al Varșoviei

Cronica
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sați a victoriei în războiul pentru 
eliberarea patriei, joi după-amiază 
ambasadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București, Sin In 
Ha, a organizat la sediul ambasadei 
o gală de filme.

Au participat Olimpia Solomones- 
cu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor minis
tere, instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

★
Cu ocazia încheierii misiunii sale 

In tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Populare Congo la București, 
Laurent Mann, a oferit, joi seara, o 
recepție.

Au participat Olimpia Solomones- 
cu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști.

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

★
Sub egida Universității din Bucu

rești, joi au început cursurile de 
vară și colocviile științifice de limba, 
literatura, istoria și arta poporului 
român. Ajunse la a 24-a ediție, 
cursurile vor fi urmate de studenți, 
cercetători, cadre didactice de la uni
versități din străinătate, persoane

care doresc să studieze limba româ
nă, din 23 de țări ale lumii.

★
Joi s-a deschis la Ploiești Tabăra 

republicană de instruire a elevilor 
cercetători, organizată de Ministerul 
Educației și învățămîntului și C.C. 
al U.T.C. Participă peste 350 de 
elevi liceeni din întreaga țară. Vineri 
și simbătă, în cadrul taberei, se va 
desfășura cea de-a 12-a sesiune na
țională de referate și comunicări ști
ințifice ale elevilor.

*
Joi după-amiază, la Năvodari a 

avut loc deschiderea festivă a Ta
berei internaționale a copiilor, la 
care, în acest an, sînt prezente 21 
delegații din 20 de țări, între care 
Algeria, Angola, Belgia, Bulgaria, 
Cuba, Egipt, Finlanda, Franța, 
R.D.G., Italia, Iugoslavia, Tunisia, 
Uniunea Sovietică și altele.

în tabăra internațională de la Nă
vodari — expresie grăitoare a grijii, 
atenției și dragostei cu care partidul 
și statul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, părinții iubiți ai copiilor 
din România, înconjoară tinăra ge
nerație, viitorii constructori ai socie
tății de mîine — vor fi organizate 
numeroase activități pionierești spe
cifice.

în programul taberei, up spațiu 
distinct este asigurat desfășurării 
festivalului internațional „Copiii lumii 
doresc pacea", ce se va încheia cu 
un spectacol de gală.

(Agerpres)

® Dacii : VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 
11,30; 13.30; 16; 18; 20.
® Melodii la Costinești : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FLAMURA (83 77 12) — 9; 11; 13,15:
15,36; 17,45; 20.
© Sflrșltul nopții : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17.30; 19,30.
® Revanșa: LIRA (317171) — 15.30; 
18; 20.30.
® Cuibul salamandrelor : PACEA 
(60 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: 
13,30; 15,45: 18; 20,15, la grădină 
© Orgolii : VIITORUL (11 48 03) 
15,30; 17,30; 19,30.
e Brigada diverse în alertă : FLACĂ
RA '20 33 40) — 15,30; 17.30: 19,30.
© Pintea : PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20,
© Cascadorul Hooper : SALA MICA A 
PALATULUI — 17.15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.16.
® Hotel Palace : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 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 94) — 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20. 
© Iubire fără soare : MIORIȚA

(14 27 14) — 9; 11,15; 13,SO; 15,45: 18; 
20,16, 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) — 20,45.
© Principiul dominoului : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13;
20.13.
® Omul și umbra : DRUMUL SĂRII 
— 20.
O Vraciul : STUDIO (59 53 15) 10;
13; 16; 19, COTROCENI (49 48 48) — 13; 
17,30; 20.
© Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni în Rusia : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GRADI
NA FESTIVAL (15 63 84) — 21.
© Dragostea mea cu Jakub: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
a Madona păgînă : TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
© Fata care vinde flori : ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,80; 15,45; 18;
20.15.
O Alibi pentru un prieten: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, la 
grădină — 21.
© Yetl, 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.
© Camionul de cursă lungă : FESTI
VAL (îă 63 84) — 9; 1' "........... "
18; 20,15, FAVORIT 
11,15; 13,30; 15.45; 18;
© Heidi în oraș — 9 
miliard — 15; 17; 19 :

11,15: 13,30; 15,45; 
(45 31 70) — 9;

20,15.
); 11; 13; Domnul 
DOINA (16 35 38).

t
21,15 Seara Televiziunii polonez»
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 1
Telex
Să recapitulăm împreună 
Rezultatele tragerii Loto 
Emisiune in limba germană 
Seara Televiziunii poloneza 
închiderea programului 
Telejurnal
Actualitatea economică 
Epoca marilor împliniri. 18 ani da 
Ia Congresul al IX-lea al P.C.R.

21,00 Sub steagul gloriosului partid

15,00
15,05

18,oe 
20,00 
20.20 
20,35

PROGRAMUL 1
13,00 Telex
15,05 Seara Televiziunii polonez»
17,30 Blocnotes bucureștean
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal.® întrecerea socialistă 

în cinstea rparil sărbători 
Seara Televiziunii polonez» 
Dezbateri culturale
Generația deceniului IX. Reportaj. 
Estivala ’83. Concertul Filarmo
nicii „George Enescu". 
Mircea Basarab- solist 
Grosgurln (Elveția)
Telejurnal

20,20
21,00
31,30
21,45

22,30

Dinilor : 
Daniel

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 22 Iulie, ora 21 — 25 iulie, 
ora 21. In tară: Vremea va £1 ușor In
stabilă, cu cerul schimbător. In Crișa- 
na, Maramureș, Transilvania și Mol
dova, pe alocuri, vor cădea ploi, mai 
ales cu caracter de averse însoțite de 
descărcări electrice. In celelalte regiuni, 
averse izolate. Vlntul va sufla slab pînă

la moderat, cu intensificări locale Ia În
ceputul Intervalului. Temperatura aeru
lui in creștere. Minimele vor oscila in
tre 10 și 20 de grade. Izolat mai cobori- 
te in estul Transilvaniei, in prima noap
te, iar maximele intre 20 și 30 de grade, 
mal ridicate în sudul țării. Local, ceață. 
In București : Vreme ușor instabilă, cu 
cerul variabil, favorabil averselor de 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 14 și 17 grade, iar . 
maxime, in creștere, între 27 șl 30 
grade. (Liana Cazacioc, 
serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
• La „Wienner Stadt-halle" din 

capitala Austriei au început joi 
întrecerile celei de-a 30-a ediții a 
Campionatelor mondiale de scrimă, 
competiția debutînd cu tururile pre
liminare ale probei individuale 
masculine de floretă, la care au fost 
înscriși 116 concurenți. Printre spor
tivii calificați în eliminările directe 
(ce se vor desfășura astăzi) se nu

• Adio, dar rămîn cu tine : 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
17,45; 20.
© Cînd dragostea Be Întoarce : 
DINA ARTA (21 31 86) — 21,15.
O Pe căi nelegale : GRADINA 
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
® Oglinda spartă : GRADINA TOMIS 
(21 49 46) — 21.
© Sindromul : GRĂDINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 21.
• Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.

FLO- 
15,35;

GRA-

LU-

• Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : 
străbun. Spectacol de 
nă — 21.
• Teatrul Foarte Mic 
ladă cotidiană — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C^Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) ;
Boema — 19,30; (grădina 
Vacantă Ia București — 
® Ansamblul „Rapsodia

Patrie, pămînt 
sunet și lumi-

(14 09 05) : Ba-

Fotbal Ia
Batiștei) : 
19,30.

română" 
(13 13 00) ; La izvor de dor și cîntec 
— 18.30.
© Estrada Armatei (13 60 64. grădina 
de vară a C.C.A.) : Estrada în croa
zieră — 19,30.
9 Teatrul „Țăndărică". (15 23 77, Ia 
școala generală 96 — Berceni) ; Tînda- 
Iă.„ cloșcă — 19.30.

meteorolog

cele 
de 
de

Simbolul cel mai sugestiv al Polo
niei renăscute este, fără Îndoială, 
Varșovia însăși. Desigur, toate ora
șele poloneze s-au extins, s-au mo
dernizat, și-au Îmbogățit zestrea so
cială, economică, culturală; s-a 
schimbat înfățișarea Întregii țări. 
Varșovia actuală s-a născut insă in 
întregime în anii socialismului și, în 
pofida celor șapte secole pe care le-a 
lăsat în urma sa, este un oraș în 
întregime nou. Noi sînt clădirile 
înalte, ce străjuiesc bulevarde trase 
parcă cu rigla, întreeîndu-se In ori
ginalitatea concepțiilor arhitectonice. 
Noi sint fabricile și uzinele, institu
tele de învățămlnt superior, școlile, 

•teatrele, cinematografele, ca și po
durile peste Vistula și cele mai mul
te din parcurile și grădinile orașu
lui.

Și totuși, gazdele recomandă 
străinilor să înceapă vizitarea Var
șoviei de la cartierul „Orașul Vechi". 
Prin înfățișare, străduțele lui pline 
de farmec te poartă prin vremuri 
mai apropiate de epoca nașterii ce
tății, amintind de rădăcinile în timp 
și bogăția civilizației poporului po
lonez. Căsuțele cochete cu două-trei 
etaje, deși lipite una de alta, își 
dezvăluie particularitățile inconfun- 
dabile — mărturie a spiritului crea
tor al multor generații ce s-au pe
rindat pe aceste meleaguri. Con
trastul dintre vechimea arhitecturii 
și prospețimea clădirilor este izbi
toare. De fapt și ele sînt în întregi
me noi, fiind cu fidelitate reconsti
tuite în anii noștri, după picturi șl 
fotografii regăsite, după desene ale 
studenților arhitecți ce-și exersau 
aici îndemînarea în perioada de 
dinaintea războiului.

In chiar centrul „Orașului Vechi“ 
se află piața „Staromiejski", flancată 
de prestigioase lăcașuri de cultură, 
între care muzeul de literatură 
„Micklewicz" și o vestită bibliotecă 
publică. De o deosebită afluență de 
vizitatori se bucură muzeul de isto
rie a orașului. Jumătate din locui
torii Varșoviei s-au născut In aniî 
de după eliberare și numai venind 
aici pot avea o imagine veridică 
despre ceea ce a fost marele oraș, 
înainte de a fi ceea ce este azi. Fil
mele documentare prezentate aici 
păstrează pentru posteritate mărtu
riile unuia din cele mai zguduitoare 
momente ale războiului. O parte a 
teritoriului Poloniei era eliberat

cînd îa 1 august 1944 a izbucnit răs
coala din Varșovia împotriva ocu- 
panților fasciști. înfrîngerea ei după 
63 de zile de rezistență eroică, in
surgenții dînd dovadă de un impre
sionant spirit de sacrificiu, a fost ur
mată de decizia lui Hitler ca orașul 
să fie „ras de pe fața pămîntului".

Iată o secvență : unități speciale 
ale armatei naziste, călcînd printre 
dărimături, numerotează cu vopsea 
clădirile rămase. Trec apoi alte 
echipe ale căror comandanți, cu pla
nul distrugerii tn mină, indică edifi
ciile destinate a fi incendiate sau 
aruncate în aer pentru a se asigura 
că nimic nu va cămine întreg. Prin 
ferestrele sparte furtunurile îm-

Insemnări de călătorie

motoare de mare putere, s-a adaptat 
mereu exigențelor tot mai mari și a 
transformat uzina într-o verigă im
portantă a întregii industrii polo
neze. Acest colectiv a produs și pro
duce motoarele pentru navele mari
time și fluviale, a căror realizare a 
devenit o ramură prestigioasă a 
economiei naționale, motoare cu 
randament mereu sporit pentru lo
comotive și autocamioane, cărora li 
s-au adăugat cele destinate extrac
ției de petroL

în secția de montaj aflăm că unul 
din agregatele ce tocmai ieșiseră de 
pe bancul de probă este destinat 
României, șl că va fi urmat, în 
cîteva săptămîni, de altul. „Coope
răm cu Uzinele «23 August» și Uzi
nele «1 Mai» din Ploiești — ne spu
ne directorul producției, Zenon Kos. 
De 25 da ani întreținem asemenea 
legături cu prietenii din România, 
în tot acest timp România s-a men
ținut și se menține, după volumul 
acțiunilor de cooperare, pe unul din 
primele locuri intre cei 26 de 
parteneri externi pe care-i avem.. 
Sintem foarte mulțumiți de legătu
rile noastre și colectivul întreprin
derii muncește conștiincios pentru 
a-și onora sarcinile".

„Această mare uzină este rodul 
muncii noastre — ne spune Ia rîn- 
dul său Kazimir Nobis, de la sec
ția de turnătorie. Avem de rezolvat 
noi probleme tehnice importante și 
ne dăm seama că numai prin muncă 
și disciplină putem progresa".

Este un sentiment împărtășit de 
mii de oameni care muncesc aici cu 
hărnicie pentru a menține și întări 
rolul important al întreprinderii în 
economia națională. Și este un sen
timent general al oamenilor muncii 
varșovieni. Lor le revin sarcini mari 
din noul program economico-social 
de trei ani, recent adoptat de Seim 
și îndreptat spre valorificarea mai 
eficientă a marelui potențial pro
ductiv creat în anii socialismului. 
Iar uzinele și fabricile Varșoviei, 
care au ridicat viața a sute și sute 
de mii de oameni pe o treaptă supe
rioară de civilizație, amintesc mereu 
marele adevăr că realizările în dez
voltarea țării, în propășirea ei își 
au ca unic izvor munca întregului 
popor.

Al. CAMPEANU

proașcă Interioarele cu o soluție in
flamabilă specială. Se aruncă torțe. 
Iată învăluită în vilvătăi biblioteca 
națională, biblioteca „Krasinski", 
apoi biblioteca publică, cu cele 
300 000 de volume ale ei. Cîteva zile 
la rînd hitleriștii nu fac apoi decît 
să detoneze de la distanță minele 
de sub edificii. Sar în aer sute șl 
sute de blocuri monumentale. Var
șovia se transformă într-un uriaș 
cîmp acoperit de ruine.

In perioada imediat următoare eli
berării, animați de un profund patrio
tism, de sentimentul măreț stîrnit de 
redoblndirea independenței și liber
tății, varșovienii, întregul popor po
lonez au muncit fără preget pentru 
renașterea capitalei. După înlătura
rea a 20 de milioane de metri cubi 
de dărimături, în condiții cînd nu 
existau nici adăposturi pentru dor
mit, nici apă, nici lumină electrică, 
constructorii Varșoviei au ridicat 
unul din cele mai frumoase orașe 
din Europa.

în acea perioadă s-au pus și ba
zele industriei varșoviene, care cu
prinde în prezent peste două mii de 
întreprinderi. Marea uzină de mo
toare „Nowotko" a început să pro
ducă chiar din 1951. Andrzej Kajka, 
directorul general al întreprinderii, 
ne înfățișează principalele etape ale 
evoluției colectivului ei care, trecînd 
la realizarea, pentru întiia oară în 
Polonia, a unei mari varietăți de

ce
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mără și Petru Kukî 
a reușit să se califice 
de floretiști.

Astăzi intră în concurs și floretis- 
tele, pentru întrecerile preliminare.

(România), 
între primii

• Joi a început In Capitală „Cupa 
Federației române de tir", în prima 
zi desfășurîndu-se probele de pistol 
liber (la poligonul Tunari) și pușcă- 
aer comprimat (la poligonul din 
Parcul sportiv Dinamo). La pistol 
liber seniori, Liviu Stan a cîștigat cu 
568 puncte (record național egalat), 
iar la juniori pe primul loc i 
situat Sorin Babii — 555 puncte.

Proba de pușcă-aer comprimat 
zervată juniorilor a revenit 
Mihai Dumitrescu — 574 puncte, 
cea a junioarelor Ameliei 'Loader 
371 puncte.

s-a

re- 
lui 
iar

• Incepînd de astăzi și pînă dumi
nică, stadionul „23 August" din Ca
pitală va găzdui întrecerile celei de-a 
67-a ediții a campionatelor naționale 
de atletism, important criteriu de 
verificare în vederea campionatului 
mondial ce se va desfășura între 7 și 
14 august la Helsinki.

în cele trei zile de concurs vor 
evolua cunoscuți campioni și record
mani, in frunte cu Anișoara Cușmir, 
deținătoarea titlului mondial in pro
ba de săritură în lungime, Vali Io- 
nescu. Florența Crăciunescu, Doina 
Melinte, Mihaela Loghin, Fița Lo
vin, Sorin Matei, Constantin Milita- 
ru, Dan Simion, Bedros Bedrosian, 
Iosif Nagy și Ion Zamfirache.

Astăzi, după festivitatea de deschi
dere ce va avea loc la ora 17,15, sînt 
programate finalele la 100 m (mas
culin și feminin), 400 m garduri (fe
minin), 400 m (masculin), 1 500 m 
(masculin), 3 000 m (feminin), arun
carea greutății (masculin), 10 000 m 
(masculin) și 20 km marș.

ADUNARE FESTIVĂ
Joi după-amiază, la Clubul Combi

natului petrochimic de la Brazi a 
avut loc o adunare festivă dedicată 
celei de-a 39-a aniversări a Zilei Re
nașterii Poloniei.

Despre semnificația și importanța 
evenimentului a vorbit tovarășul Ion 
Tudorancea, secretar a! comitetului 
de partid din Combinatul petrochi
mic Brazi. în cuvintul său au fost 
evocate relațiile frățești, de Înde
lungă tradiție, care s-au făurit între 
popoarele român și polonez, subli- 
niindu-se faptul că, împreună cu toți 
cetățenii României socialiste, locui
torii județului Prahova urmăresc, 
astăzi, cu mult Interes și deplină sa
tisfacție, înfăptuirea obiectivelor 
construirii socialismului in Polonia 
prietenă. Referindu-se Ia continua 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare prietene, vorbi
torul a reliefat rolul esențial, deter
minant al' dialogului la nivel înalt, 
din vara anului trecut, dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski, moment de o deosebită 
importanță privind accentuarea ex
tinderii și aprofundarea legăturilor 
de prietenie și colaborare pe multi
ple planuri, in interesul ambelor țări

și popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

A luat cuvintul apoi, Boleslaw 
Koperski, ambasadorul R.P. Polone 
la București, care a prezentat prin
cipalele momente istorice ale luptei 
eroice duse de patrioții polonezi, de 
masele largi populare din Polonia în 
anii de grea încercare ai războiiîlui 
pentru eliberarea țării de sub jugul 
fascist, pentru cucerirea indepen
denței și suveranității naționale. El 
ș-a referit la profundele transfor
mări înnoitoare puse în operă de 
popor, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Mulțumind pentru sentimentele de 
solidaritate frățească pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
polonez prieten, vorbitorul a relevat 
cursul mereu ascendent al bunelor 
raporturi de conlucrare polono-româ- 
nă, de colaborare strînsă pe diverse 
planuri, în spiritul înțelegerilor con
venite între conducătorii partidelor 
și statelor noastre, cu ocazia vizitei 
întreprinse în România, în iunie 1982, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, precum și voința ambe
lor părți de a accentua dezvoltarea 
relațiilor1 economice reciproc avanta- 

<•

joase, în folosul satisfacerii cerințe
lor economiilor celor două țări, de 
a amplifica legăturile culturale, tu
ristice și din alte domenii.

în încheiere, ambasadorul a trans
mis oamenilor muncii din țara noas
tră urarea de a obține noi și impor
tante succese în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, în activitatea întregului po
por dedicată binelui patriei, pentru 
apărarea bunului cel mai de preț al 
omenirii — pacea.

k
Cu prilejul celei de-a 39-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Giosan, a adresat o telegramă de fe
licitare mareșalului (președintelui) 
Seimului Republicii Populare Polone, 
Stanislaw Gucwa.

Cu același prilej, Consiliul -Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Ministerul Apărării 
Naționale, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații de masă au adresat tele
grame de felicitare personalităților, 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
similare din Polonia. (Agerpres)
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GLASUL POPOARELOR
ÎN SPRIJINUL} Ambasadorul României in Zair încheierea lucrărilor Seimului il. P. Polone

DEZARMĂRII Șl PĂCII
si-a prezentat scrisorile de acreditare Aprobarea hotărîrii Consiliului de Stat 

privind ridicarea stării de asediu

P.C. din Canada condamna experimentarea 
noilor rachete americane pe teritoriul național

OTTAWA 21 (Agerpres). — Con
ducerea P.C. din Canada a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă decizia guvernului canadian 
de a permite experimentarea pe te
ritoriul țării a rachetelor de croa
zieră americane. Arătînd că partici
parea unei mari părți a populației 
Canadei la demonstrațiile împotriva 
cursei înarmărilor și pentru preve
nirea declanșării unui nou război 
este strîns legată de preocuparea 
cetățenilor țării față de desfășura
rea experiențelor cu rachetele ame
ricane de croazieră, declarația su
bliniază necesitatea creării în Ca
nada a unei puternice alianțe la 
nivel național a tuturor forțelor 
care luptă pentru pace, cu scopul 
de a determina guvernul Canadei 
să anuleze acordul privind experi
mentarea rachetelor 
tipuri de arme și 
Canada într-o zonă 
de arme nucleare.

și a altor 
să transforme 
a păcii, liberă

Drumul spre pace — se arată 
documentul P.C. din Canada — 
trece prin escaladarea cuirsei înar
mărilor nucleare, ci prin dezarmare, 
bazată pe egalitatea și securitatea 
tuturor statelor.

★
Coaliția celor 25 de organizații 

antirăzboinice, sindicale, de femei, 
tineret și religioase din Canada au 
cerut Tribunalului federal din Otta
wa să interzică efectuarea pe teri
toriul țării a experiențelor cu ra
chete nucleare americane cu nază 
medie de acțiune. într-un document 
adresat tribunalului se subliniază 
că efectuarea acestor experiențe ar 
reprezenta un pericol pentru viața 
și securitatea canadienilor. Potrivit 
unui sondaj de o.pinie, peste 52 la 
sută din canadieni se pronunță îm
potriva testării rachetelor nucleare 
americane pe teritoriul Canadei.

în 
nu

Demonstrație la Comiso
ROMA 21 (Agerpres). — In loca

litatea italiană Comiso s-a desfășu
rat, miercuri, o demonstrație la care 
au luat parte cîteva sute de repre
zentanți ai mișcărilor pentru pace 
din diverse țări europene, informea
ză agenția France Presse.

Participanții la demonstrație au 
protestat împotriva amplasării, în- 
cepînd din luna decembrie a.c., la 
această bază din sud-estul Siciliei 
a 112 rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune de tip 
„Cruise", în conformitate cu planul 
N.A.T.O. din 1979. Unități ale poli
ției au intervenit în repetate rinduri 
spre a-i dispersa pe manifestanți. 
Nu s-au îhregistrat incidente. Mani- 
festanții au anunțat că în următoa
rele zile vor participa la alte ac
țiuni similare ce vor fi organizate în 
alte localități ale Italiei.

KINSHASA 21 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele ■ Republicii Socialiste 
România, a fost transmis președin
telui Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, 
calde salutări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de pace și 
progres poporului zairez prieten. '

Mulțumind, președintele Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu înalta 
sa .considerație împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului român un 
mesaj de prietenie, pace și prospe
ritate. Totodată, președintele Zâiru-

lui a evocat cu deosebită plăcere in- 
tîlnirile și convorbirile avute cu pre
ședintele României.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului zairez a lui Mircea Andrei, cu 
ocazia prezentării scrisorilor de a- 
creditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România in Re
publica Zair.

în cadrul convorbirii au fost re- 
.levate cursul ascendent al relațiilor 
dintre cele două țări, dorința comu
nă de dezvoltare pe mai departe a 
cooperării și raporturilor româno- 
zaireze pe multiple planuri.

Egiptul se pronunță pentru o soluție justă, globală 
și durabilă in Orientul Mijlociu

„Cursa păcii — '83" pe traseul Moscova — Washington
HELSINKI 21 (Agerpres). — Par

ticipanții la „Cursa Păcii—’83“ care 
se desfășoară pe traseul Moscova- 
Washington și la care iau parte ci
cliști din Suedia, Finlanda, Norve
gia, Uniunea Sovietică și S.U.A., au 
ajuns in orașul Turku, de unde la 
21 iulie au pornit spre Stockholm. 
După cum a declarat un purtător

de cuvînt al participanților la acest 
marș, scopul acțiunii este de a ex
prima protestul împotriva cursei 
iraționale a. înarmărilor, iar de-a 
lungul traseului să cheme pe toți 
oamenii să adere la ideile păcii, 
securității și colaborării internațio
nale.

0 nouă organizație în Groenlanda
COPENHAGA 21 (Agerpres). — 

In Groenlanda a fost creată organi
zația antirăzboinică „Nu războiu
lui !“. Sarcina principală a organi
zației constă, în opinia1 fondatorilor 
ei, în desfășurarea unei campanii 

y^susținute pentru pace și dezarmare,

„Nu războiului!"
pentru înțelegere între popoare. Ca 
primă măsură, organizația inten
ționează să declanșeze o campanie 
de strîngere de semnături împotriva 
planurilor de amplasare în acest 
an, în Europa, potrivit hotărîrii 
N.Â.T.O., a noi rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiune.

„Măsuri care periclitează 
șansele unui acord"

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Ziarul „Christian Science Monitor" 
publică, sub semnătura cunoscutu
lui expert american în probleme 
militare, C. Thomas, un articol în 
care se arată că producerea celor 
100 de rachete „MX", proiectată de 
Administrația S.U.A., „va modifica 
substanțial echilibrul existent în 
domeniul arsenalelor nucleare și 
va duce la destabilizarea situației 
internaționale". Apreciind drept 
absolut inutil sistemul de rachete 
intercontinentale de tip „MX", C. 
Thomas apreciază că înfăptuirea 
planurilor guvernului american pe
riclitează toate șansele realizării 
unui acord sovieto-american cu 
privire la limitarea și reducerea 
armamentelor strategice.

Declarația președintelui Mubarak cu prilejul „Zilei Revoluției"
CAIRO 21 (Agerpres). — In cuvin

tul său adresat națiunii cu prilejul 
aniversării „Zilei Revoluției" — săr
bătoare națională — președintele Re
publicii Arabe Egipt, Hosni Mubarak, 
a arătat că revoluția de la 23 iulie 
1952 a transformat viața politică; e- 
conomică și socială a Egiptului, pu
nînd pe prim plan omul și demnita
tea sa — transmite agenția M.E.N. 
Printre însemnatele prefaceri aduse 
de revoluție se numără înfăptuirea 
reformei agrare, punerea bazelor unei 
industrii naționale, accesul liber in 
sistemul educational și dezvoltarea 
serviciilor de asistență socială — a 
menționat președintele egiptean.

Referindu-se la actuala situație in
ternațională, Mubarak a subliniat că 
țara sa se pronunță în favoarea unei 
păci „juste, globale și durabile" in 
Orientul Mijlociu, exprimind spriji
nul Egiptului față de cauza poporului 
palestinian și dreptul său la autode
terminare, roliefind, totodată, impor
tanța aplicării acordului libanezo-is- 
raelian privind retragerea trupelor 
străine din Liban.

De asemenea, el a lansat un 
Ia încetarea ostilităților din 
Golfului, precizind că acestea

pot fi în favoarea nici uneia dintre 
părțile antrenate în conflict".

Egiptul militează pentru stabilirea 
de relații de prietenie și cooperare cu 
toate statele, bazate :pe principiul 
neamestecului în . treburile interne și 
avantajului reciproc — a spus șeful 
statului egiptean, precizînd că țara 
sa iși. reafirmă adeziunea la princi
piile mișcării de nealiniere și solida
ritatea cu toți cei care luptă împotri
va politicii de apartheid și exploată
rii in sudul continentului african, 
relatează sursa .citată. ...

VARȘOVIA 21. — Trimișii Ager
pres transmit : La Varșovia s-au în
cheiat, joi, lucrările Seimului R. P. 
Polone, care a dezbătut și aprobat 
documente legislative de o deose
bită importanță pentru mersul înain
te al societății socialiste poloneze. 
Luind cuvintul, Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat, a a- 
nunțat hotărîrea Consiliului de Stat 
privind ridicarea, cu începere de la 
22 iulie a.c., a stării de asediu in
stituite la 13 decembrie 1981. Seimul 
a aprobat hotărîrea Consiliului de 
Stat.

în cuvintul său, Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, a făcut o largă trecere în 
revistă a evenimentelor din Polonia 
în ultimii ani, subliniind că institui
rea stării de asediu a fost mijlocul 
prin care s-a reușit să se stopeze de
teriorarea situației politice, economi
ce și sociale din țară, permițînd în
ceperea procesului de redresare. Vor
bitorul a menționat liniile directoare 
ale politicii economice și sociale pe 
următorii ani, in baza orientărilor

stabilite la Congresul al IX-lea ex
traordinar al partidului.

In cadrul actualei sesiuni parla
mentare au fost adoptate importante 
documente cu privire la perfecționa
rea sistemului legislativ al Poloniei. 
Astfel, Seimul a adoptat proiectele 
de lege cu privire la modificarea 
Constituției R. P. Polone, la sistemul 
consiliilor populare și autoconduce- 
rea teritorială, precum și in legătură 
cu reglementările juridice speciale 
în perioada de depășire a crizei so- 
cial-economice.

Prin adoptarea amendamentelor 
constituționale — precizează presa 
varșoviană — se asigură o întărire 
a caracterului de clasă al statului, pe 
baza principiului alianței muncito- 
rești-țărănești și, a rolului conducător 
al clasei muncitoare.

Noile prevederi au creat, totodată, 
cadrul unei participări sociale mai 
largi la efortul privind înfăptuirea 
procesului de renaștere naționalii 
prin confirmarea legală' a rolului 
Mișcării Patriotice de Renaștere 
Națională.

De asemenea, Seimul a adoptat ho- 
tărirea cu privire la amnistie.

Noi membri ai guvernului spaniol se pronunță
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— Sub egi- 
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PENTRU CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE ECONOMICE EXTRAOR
DINARE A STATELOR LATINO-AMERICANE ȘI CARAIBIENE, în vederea 
elaborării unor măsuri eficiente vizînd .depășirea actualelor dificultăți eco
nomice cu care sînt confruntate statele din regiune, s-a pronunțat secreta
rul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), Enrique Iglesias. El a arătat că o reuniune pe această temă 
este deja convocată pentru 1-3 august la Santo Domingo șl este posibil 
ca în cadrul ei să se hotărască 
extraordinare.

data și locul conferinței economice

I

REUNIUNEA ASOCIAȚIEI PEN
TRU DEZVOLTARE INTERNA
ȚIONALA, ramură a Băncii Mon
diale specializate in asistență pen
tru țările cele mai puțin dezvolta
te din lume, se desfășoară la 
Tokio. în cadrul reuniunii, repre
zentantul S.U.A. a anunțat reduce
rea cu peste 30 la sută a contribu
ției țării sale, ceea ce contravine 
eforturilor Băncii Mondiale de a 
spori fondurile destinate ajutorului 
pentru cel mai 
țări ale lumii.

internaționale de presă, relatează 
că, joi seara, președintele republi
cii i-a încredințat secretaruhii ge
neral al Partidului Socialist Italian, 
Bettino Craxi, misiunea formării 
noului guvern.

puțin dezvoltate

CONSULTĂRI, 
publicii italiene, 
și-a încheiat consultările politice 
in vederea formării celui de-al 
44-lea guvern din perioada postbe
lică, urmind să anunțe oficial nu
mele personalității căreia i se va 
încredința mandatul de alcătuire a 
noului cabinet. O știre de ultimă 
oră din Roma, transmisă de agențiile

Președintele Re- 
Sandro Pertini,

UN DETAȘAMENT AL FORȚE
LOR POPULARE DE ELIBERARE 
DIN SALVADOR — mișcare 
face parte din 
Marti pentru 
(F.M.L.N.) — 
seara, stațiile 
din San Salvador. Insurgenții 
transmis populației un mesaj 
care, între altele, a fost reafirma
tă inițiativa F.M.L.N. de a purta 
negocieri directe cu autoritățile 
militare salvadoriene, în vederea 1 
soluționării situației de război 
țară.

C.E.E. nu au reușit să ajungă la un 
acord în privința adoptării unui 
buget suplimentar de 2,4 miliarde 
unități de cont (o unitate de cont 
este egală cu 0,9 dolari) destinat fi
nanțării. cheltuielilor, agricole, ca și 
rambursărilor către Marea Britanie 
a unei părți din vărsămintele 
făcute de ea in bugetul C.E.E. în 
anul 1982.

NEGOCIERI. La Viena s-a în
cheiat a 30-a rundă a negocierilor 
privind reducerea reciprocă a tru
pelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală. Ur
mătoarea rundă a negocierilor va 
începe la sfirșitul lunii septembrie.

DIZOLVAREA . PARLAMENTU
LUI KENIAN. Președintele Kenyei, 
Daniel Arap Moi, a anunțat că par
lamentul țării va fi dizolvat, vi
neri, cu un an înaintea expirării' 
mandatului de cinci ani al forului 
legislativ, îh vederea alegerilor ge
nerale preconizate a avea loc in 
luna septembrie.

O REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT 
A ORGANIZAȚIEI PENTRU PU
NEREA ÎN VALOARE A FLU-

care 
Frontul Farabundo 
Eliberare Națională 
a ocupat, miercuri 
și postul de radio 

au 
in

MINIȘTRII DE FINANȚE 
CELOR ZECE țări membre

din

AI 
ale

ANKARA — 24 de 
persoane și-au pierdut 
viața in urma unei a- 
lunecări de teren pro
vocate de ploile toren
țiale care s-au abătut, 
începind de marți sea
ra, asupra provinciei 
Rize (Turcia) situată 
pe malul Mării Negre, 
au anunțat autoritățile 
turce. Ploile torențiale,

VIULUI GAMBIA (care grupează 
statele Senegal, Guineea și Gam
bia) va avea loc la Dakar, în zilele 
de 27 și 28 iulie. Organizația men
ționată își propune realizarea mai 
multor baraje, printre care cele de 
la Samba Gallou (Senegal) și Kere- 
kiti (Gambia).

"1

DISPUTA OTELULUI. Președin
tele Ronald Reagan a semnat dispo
ziția privind intrarea in vigoare a 
limitării, pe o perioadă de patru 
ani, a importurilor de oțeluri spe
ciale, decizie ce fusese luată la în
ceputul acestei luni. Țările cele mai 
afectate de această măsură sînt 
statele membre ale C.E.E. și Japo
nia, care și-au exprimat protestul 
în legătură cu decizia autorităților 
de la Washington.

NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN 
BELGIA era la 15 iulie de 506 685, 
in creștere cu 15 572 față de luna 
precedentă, relevă un raport al Bi
roului muncii, de la Bruxelles. In 
prezent, rata șomajului reprezintă 
12,2 la sută din populația activă a 
țării, față 
in urmă.

de 11 la sută cu un an

Capriciile vremii
însoțite de furtuni, 
care au bintuit luna a- 
ceasta Turcia, s-au 
soldat pină acum cu 
cel puțin 44 de morți.

MONTEVIDEO — 
Inundațiile semnalate 
in regiunea de coastă 
a Uruguayului au creat 
o situație deosebit de

critică în țară, evacuin- 
du-se peste 5 000 de 
persoane din zonele 
calamitate. Principale
le zone inundate sint 
localitățile Salto. Pay- 
sandu și Bella Union, 
precum și regiunile li
mitrofe, unde au fost 
total compromise re

coltele de trestie de 
zahăr. J

Mogadiscio - poartă modernă 
la Oceanul Indian

încă din incinta aeroportului inter
național din Mogadiscio, afișe turis
tice, viu colorate, invită oaspeții so
siți de pe alte meleaguri să viziteze 
diferitele regiuni ale Somaliei și in 
primul rind pe cea udată de apele 
rîurilor Juba și Wabi Shebeli, unde 
natura este mai darnică cu omul 
mai mult decît în oricare parte a zo
nei din extremitatea estică a conti
nentului african.

Aici, intr-un perimetru nu prea în
tins, trăiesc o treime din cei 3 500 000 
de locuitori ai țării și se găsesc cele 
mai mari plantații de banane, trestie 
de zahăr și portocali, care furnizează 
aproximativ 20 la sută din. totalul ex
porturilor. Ele sint concentrate în ju
rul unor localități ca Afgoi sau Gio-> 
har, oferind, prin verdele crud al cul
turilor și prin bogăția recoltelor, o 
imagine deosebit de pitorească, care 
te face să uiți pentru o clipă că le. 
afli la numai 130 km de Ecuator, in
tr-o zonă fierbinte și aridă, adeseori 
afectată de secete, pustiitoare. Tot 
aici, dar pe întinderile gălbui ale bru- 
sei, punctate de colibele țuguiate ale 
localnicilor și de siluetele scunde ale 
arborilor cu coroana teșită, pot fi ză
rite nenumărate turme de oi și capre, 
cirezi de bovine și grupuri de cămile, 
căci Somalia ocupă unul din primele 
locuri din lume în ce privește numă
rul de vite (16 milioane) pe locuitor.

Iată de ce o călătorie de la Moga
discio sore localitățile situate în . ba
zinul lui Wabi Shebeli („Rîul leopar
dului") se impune pentșu oricine este 
dornic de a lua contact cu natura So
maliei și a cunoaște nemijlocit efor
turile depuse de poporul somalez în 
vederea valorificării în folosul pro
priu a principalelor bogății iile țării. 
Ea oferă un tablou edificator al rea
lizărilor acestei tinere țări africane 
pe calea făuririi unei vieți noi în 
anii care au trecut de la proclamarea 
independenței (1960) și mai ales 
în perioada ce a urmat revoluției din 
21 octombrie 1969.

Actul săvirșit acum 14 ani de un 
grup de ofițeri patrioți — care în

frunte cu generalul Siad Barre, ac
tualul președinte al țării, au constituit 
Consiliul Revoluționar Suprem — a 
marcat un punct de cotitură in istoria 
Somaliei, punînd capăt frămîntărilor 
interne și pozițiilor dominante, ale 
capitalului străin. El a deschis călea 
unor adinei prefaceri economico-so- 
ciale cu caracter progresist. în pe
rioada imediat următoare, Consiliul 
Revoluționar Suprem, forul cel mai 
înalt al noii puteri, a decrptat, astfel, 
naționalizarea principalelor ramuri e- 
conomice, a instaurat monopolul sta-

însemnări din Republica
Democratică Somalia

tului asupra comerțului interior și 
exterior, a stimulat crearea de coo
perative de producție și a adoptat 
alte măsuri care ău dat un puternic 
impuls eforturilor depuse la scară na
țională în vederea lichidării grelelor 
urmări ale anilor de' dominație colo
nială. Opțiunilor exprimate atunci li 
s-a adăugat adoptarea în 1976 a Pro
gramului Partidului Socialist Revo
luționar Somalez — partidul de gu- 
vernămînt — care proclamă ca obiec
tiv transformarea societății pe baze 
noi, socialiste.

O imagine edificatoare a prefaceri
lor adinei înregistrate de localitățile 
somaleze în perioada scurtă care a 
trecut de la inițierea acestor măsuri 
o oferă însuși orașul Mogadiscio. 
Fondat în anul 900 înaintea erei noas
tre. orașul a cunoscut, în cele aproa
pe trei milenii de existență, momente 
de mare înflorire, dar și de decădere, 
care au făcut ca în zorii epocii con
temporane să ajungă un port fără im
portanță pe malul Oceanului Indian. 
In 1960, cînd a fost proclamat capitala 
tînărului stat, nu avea decît 83 000 de 
locuitori. Activitatea sa economică se

reducea la ceea ce produceau citeva 
ateliere meșteșugărești. Astăzi insă, 
cind il privești dinspre Oceanul In
dian, el îți apare ca un oraș in plină 
expansiune, aerisit, cu case albe răs
firate printre arbori exotici, cu o vie 
activitate economică și socială. Pe; 
cuprinsul său pot fi întilnite.' alături 
de vestigii ale unor epoci îndepărta
te (ziduri de cetate, moschei, case 
mărunte în stil tradițional african), 
numeroase construcții impunătoare, 
ca palatul Adunării Poporului (par
lamentul), hotelul „Juba", stadionul 
„21 Octombrie",' școli și spitale, car
tiere de locuințe — conturind imagi
nea unei capitale în plină transfor
mare și modernizare. Populația a 
crescut de aproape cinci ori, ajun-’ 
gind la 400 000 locuitori. Concomitent 
a sporit și rolul orașului în viața e- 
conomică a țării. Dacă ir. urmă ciț 
două decenii industria sa era ca și 
inexistentă, astăzi dispune de o uzi
nă siderurgică, o rafinărie, filaturi, 
fabrici de prelucrare a cărnii și a al
tor produse alimentare. S-au inten
sificat, totodată, lucrările de reame- 
najare și modernizare a portului care, 
va permite ca o mare parte din 
importul și exportul țării să tranzi
teze prin această poartă maritimă,

Dar transformările inaugurate la 
sfirșitul deceniului al șaptelea nu se 
rezumă cituși de puțin la cele înre
gistrate de principalul oraș al țării. 
Ele sint vizibile în fiecare dintre 
orașele răspîndite pe coasta lungă de 
2 600 km Kisimaio, Merca, Berbe
ra, unde au fost înălțate o serie de 
importante obiective economice, ca 
și în localitățile din interior, o aten
ție deosebită fiind acordată dezvoltă
rii agriculturii. în ultimii ani, într-o 
bătălie necurmată cu vitregiile naturii 
(cumplita secetă din 1974 a redus la 
jumătate șeptelul), s-a trecut la efec
tuarea unor ample lucrări de hidro
ameliorații pe cursul celor două rîuri 
din partea sudică a țării, și în spe
cial pe Juba. Barajul de pe acest riu, 
în curs de realizare la nord de loca
litatea Bardhera, va atinge o înălțime

examinării posibilităților de 
reconstrucție a Libanului 5
PARIS 21 (Agerpres). 

da Băncii Mondiale, la 
ceput lucțările unei
două zile consacrate examinării po
sibilităților de reconstrucție a Liba
nului, informează agenția France 
Presse. Participă funcționari supe
riori din ministerele de finanțe ale 
unui grup de 11 țări occidentale in
dustrializate (Austria, Belgia, Cana
da, R.F. Germania, Italia, Olanda, 
Japonia, Marea Britanie, Suedia, 
Franța și S.U.A.), precum și repre
zentanți ai Consiliului libanez de 
dezvoltare . și reconstrucție, Fondu
lui saudit de dezvoltare, Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.), Fondului Monetar 
Internațional și ai altor organisme 
internaționale.

Participanții examinează două ra
poarte de evaluare, a costului opera
țiunii, elaborate separat de , cățre 
Banca Mondială și Liban.

WASHINGTON 21 (Agerpres). —. 
Președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, s-a declarat împotriva orică
rei „retrageri parțiale" a forțelor 
străine din Liban, iacind aluzie la. 
decizia Israelului de. a redesfășura 
forțele . sale in sudul teritoriului li
banez, . informează agenția . France . 
Presse. „Retragerea parțială înseam
nă o împărțire de facto a Libanului. 
Noi ne pronunțăm pentru retragerea 
totală a tuturor forțelor străine din 
Liban", a spus Gemayel.

★
Miercuri seara, la hotelul Sum

merland, complex balnear situat la 
intrarea sudică a Beirutului, a izbuc
nit un puternic incendiu provocat de 
deflagrația unei încărcături explozive 
ascunse la bordul unei mașini — au 
anunțat surse polițienești libaneze. 
In urma exploziei patru persoane au 
fost ucise și 14 rănite, consemnează 
un bilanț provizoriu. Armata libane
ză a luat poziție în jurul edificiului 
afectat de incendiu, iar Crucea Roșie 
libaneză a procedat la salvarea per
soanelor aflate in incinta hotelului tfi 
la transportarea răniților la spitale.

Oraș cu o existență de trei ori milenară, Mogadiscio se înfățișează astăzi 
ca o capitală modernă, înfloritoare

de 65 de metri, iair lacul ce se va for
ma in spatele său va avea o capaci
tate de 4 miliarde metri cubi de apă. 
El va permit.' irigarea unor intinse 
suprafețe aride și. implicit, sedentari- 
zarea in continuare a noi triburi no
made. obișnuite doar cu păstoritul. 
Importanța acordată sectorului agri
col rezultă și din volumul apreciabil 
de investiții care-i si nț destinate în 
cadrul planului de dezvoltare econo
mică a Somaliei pe perioada 
1982—1986. Ele se ridică la 16,298 mi
liarde șilingi somalezi (un dolar ame
rican egal 15,05 șilingi), din care 47 
la sută revin proiectelor de irigații, 
creșterii animalelor și realizării unor 
acțiuni de reîmpădurire. Aceste efor
turi n-aiu rămas fără rezultat. Pro
ducția de cereale a Somaliei a fost 
în anul 1982 de 410 000 tone, adică cu 
11 la sută mai mare decît în anul pre
cedent. Deși cantitatea respectivă nu 
acoperă necesarul de produse alimen
tare, ea indreptățește speranțele că 
poporul somalez va realiza sarcinile 
programului propus, care preconizea
ză producerea a 640 000 tone la sfir
șitul anului 1986, astfel ca la acea 
dată sâ-și asigure autonomia în do
meniul aprovizionării cu alimente.

In spiritul politicii sale consecvente 
de prietenie și solidaritate cu po
poarele africane, în general cu noile

state care au pășit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, poporul ro
man a urmărit și urmărește cu viu 
interes succesele dobindite de poporul 
somalez in făurirea unei vieți noi. 
între Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Somalia 
s-au statornicit relații întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, care cunosc 
un curs ascendent. O contribuție de 
cea mai mare însemnătate la evoluția 
raporturilor româno-somaleze au avut 
convorbirile din martie 1976 și iunie 
1981 dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mohamed 
Siad Barre, convorbiri care, prin a- 
cordurile și înțelegerile convenite, au 
dat un puternic impuls conlucrării 
dintre cele două țări pe multiple pla
nuri. Fără îndoială că noul dialog la 
nivel înalt prilejuit de vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu o va 
efectua în Somalia, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la invitația 
președintelui Mohamed Siad Barre 
va reprezenta un nou moment de sea
mă în evoluția relațiilor bilaterale, 
va contribui la ridicarea pe o treap
tă superioară a conlucrării româno- 
somaleze, in avantajul reciproc, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale,

Nicolae N. LUPU

pentru retragerea
MADRID 21 (Agerpres). — După 

ce săptămîna trecută, Alfonso Guer
ra, vicepreședinte al guvernului spa
niol. s-a pronunțat ferm, într-un 
interviu acordat ziarului „El Pais“, 
in favoarea retragerii țării din 
N.A.T.O., alți 4 membri ai guvernului 
i s-au alăturat, informează. agenția 
I.P.S. Este vorba de miniștrii cultu
rii, Javier Solana, educației și știin
ței, Jose Maria Maravall, sănătății, 
Ernest Lluch, și lucrărilor publice și 
comunicațiilor, Julian Campo, care 
au declarat că Spania trebuie să se 
retragă din N.A.T.O. Spania a aderat 
la N.A.T.O. ca urmare a deciziei pre
cedentului guvern de centru-dreapta.

Președintele actualului cabinet, , 
Felipe Gonzalez, care este și lider al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, s-a declarat întotdeauna împo
triva aderării țării la N.A.T.O. și a 
promis, in cursul campaniei electo
rale, că, dacă va ajunge la putere,

țării din N.A.T.O
va organiza 
pe această 
E.F.E. Venit 
legislative anticipate din uuiomui ic, 
anul trecut, Felipe Gonzalez a hotă
rit imediat înghețarea procesului de 
integrare a Spaniei la organismele 
militare ale N.A.T.O. De asemenea, 
el a anunțat că vă organiza un refe
rendum in problema respectivă, dar 
nu înainte de anul 1985.

Pe de altă parte se anunță că gu
vernul spaniol s-a întrunit sub pre
ședinția primului ministru, Felipe 
Gonzalez, pentru a examina stadiul 
negocierilor vizind aderarea Spaniei 
la Piața comună. Potrivit unui co
municat oficial, guvernul spaniol 
și-a exprimat voința de a obține 
aderarea țârii la C.E.E. înainte de 
încheierea actualei legislaturi, al că
rei mandat expiră in toamna anului 
1986.

un referendum național 
temă, relevă agenția 

la putere după alegerile 
octombrie.

în favoarea dreptului inalienabil
al poporului namibian la independență
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Consiliul O.N.U. pentru Namibia, 
reunit la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, examinează pro
iectul raportului anual care va fi su
pus dezbaterii celei de-a XXXVIII-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
In luările de cuvînt, reprezentanții 
țărilor africane au denunțat politica 
autorităților rasiste' de la Pretoria și 
pozițiile pe care s-au situat țările 
membre ale așa-zisului „grup de con
tact", subliniind că acgstfa urmăresc 
consolidarea și permanentizarea do
minației coloniale asuprii Namibiei 
și slăbirea frontului antirasist ' al ță-' 
rilor africane independente din pri
ma linie. Vorbitorii au subliniat ne
cesitatea aplicării imediate a rezo
luțiilor Națiunilor Unite și ale Con
siliului de Securitate . cu privire la 
Namibia, dreptul inalienabil ‘al po
porului namibian la independență și 
autodeterminare, au exprimat spri
jinul pentru lupta dreaptă dusă sub

MASERU 21 (Agerpres). — Auto
ritățile rasiste de la Pretoria au 
hotărit miercuri să închidă granița 
dintre R.S.A. și Lesotho, ca. măsură 
represivă împotriva guvernului din 
Lesotho care acceptă prezența pe te
ritoriul țării sale a unor membri 
ai Congresului Național African 
(A.N.C.), partid care luptă împotriva 
politicii de apartheid din R.S.A. 
După cum relatează agențiile Chină

conducerea Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian.

PARIS 21 (Agerpres). — Franța 
consideră drept nulă și neavenită 
orice măsură unilaterală luată de re
gimul de la Pretoria privind proce
sul electoral sau transferul de puțere 
in Namibia, teritoriu pe care R.S.A. 
î.l administrează ilegal, a declarat 
purtătorul de cuvint al Ministerului 
Relațiilor Externe, citat de agenția 
France Presse.

■ Franța n-a încetat de a considera, 
ale 
în-
na-

în special, că diferitele inițiative 
R.S.A. menite sâ creeze un cadru 
stituțional propriu în teritoriul 
mibian nu pot scuti Africa de Sud 
de obligațiile sale'în conformitate! cu 
rezoluția 435 a Națiunilor Unite, do
cument care conține un plan de I re
glementare a situației acestui terito
riu, a subliniat purtătorul de cuv "

Nouă și Reuter, tensiunea in rela
țiile dintre Lesotho și R.S.A. a cres
cut in ultima vreme, mai cu seamă 
după raidul întreprins de militari 
sud-africani la Maseru, in decempr.e 
anul trecut — 'acțiune condamnată 
cu fermi lat»? de opinia publică inter
națională ca un act de încălcare gro
solană a suveranității unui stat in
dependent.

de la Contadora“
CTUDAD DE GUATEMALA 21 (A- 

gerpres). — Miniștrii afacerilor exter
ne din Costa Rica. Guatemala. Hon
duras și Salvador, reuniți timp de 
două zile- la Ciudad de Guatemala, 
au adoptat o platformă comtină in 
perspectiva apropiatei întruniri a 
„Grupului de la Contadora" (Colum
bia. Mexic. Panama și Venezuela), 
prevăzută pentru 28 și 29 iulie la Ciu
dad de Panama — informează agen
ția France Presse.

Scopul reuniunii — se subliniază în 
document — a fost ..de a găsi un te
ren de înțelegere" asupra demersuri
lor statelor membre ale „Grupului 
de la Contadora" in vederea soluțio
nării pașnice a conflictelor din Ame
rica Centrală.

Comunicatul exprimă „hotărîrea 
fermă" a miniștrilor de a discuta, in 
cadrul grupului, domeniile prioritare 
pentru depășirea crizei din această 
regiune. în acest sens, documentul 
formulează opt puncte de dezbatere, 
intre care încetarea cursei înarmări
lor', reducerea armamentelor in re
giune, diminuarea numărului consi
lierilor militari in zonă sau retrage
rea.lor. Miniștrii au propus, totodată, 
stabilirea unor mecanisme internațio
nale eficace pentru controlul traficu
lui de arme, restructurarea și intă- 
rirea relațiilor comerciale și econo
mice între țările din regiune, crearea 
și .promovarea de instituții democra
tice și suprimarea sprijinului pentru 
acțiuni „teroriste și subversive".

Situația de Ja frontiera 
dintre Honduras și Nicaragua

MANAGUA 21 (Agerpres). — Pe 
șoseaua panamericană, precum și in 
imediata apropiere a frontierei cu 
Nicaragua, in perimetrul Las Manos 
— El Espino, s-a observat o concen
trare de forțe honduriene dotate cu 
armament greu — transmite agenția 
„Nueva Nicaragua", citind surse ofi
ciale din Managua. Este vorba de 
unități și subunități de artilerie hon
duriene, dotate cu tunuri de calibrul 
75 mm și sprijinite de formațiuni 
de tancuri și care blindate.

Potrivit comunicatelor de presă din 
Managua, aceste acțiuni ale armatei 
honduriene agravează starea de ten
siune de la granița dintre Honduras 
și Nicaragua și accentuează perico
lul declanșării unei conflagtații re
gionale cu grave consecințe pentru 
pacea generală.

★
Scopul inițiativei de pace luate de 

către conducătorii sandiniști este de 
a permite procesului angajat de că
tre țările membre ale „Grupului de 
la Contadora" de a progresa, a de
clarat ministrul nicaraguan al rela
țiilor externe, Miguel d’Escoto. „Deși 
apreciem că cea mai mare amenin

țare pentru pace în regiunea Ame- 
ricii Centrale o reprezintă situația 
existentă intre Honduras și Nicara
gua și in pofida inițiativelor eșuate 
ale „Grupului de la Contadora" de 
a convinge Hondurasul să negocieze 
cu noi, guvernul nicaraguan dorește 
să fie abordate și alte subiecte de 
interes regional, astfel ca procesul de 
pace să poată continua".

WASHINGTON — Departamentul 
de Stat al S.U.A. a apreciat inițiati
va de pace în America Centrală lan
sată de Republica Nicaragua drept 
„un pas pozitiv". Purtătorul de cu
vînt John Hughes a declarat că Ad
ministrația Reagan nu intenționează 
să facă o contrapropunere la planul 
de pace nicaraguan. sau la propune
rile în același sens formulate de pre
ședinții statelor semnatare ale „De
clarației de pace de la Contadora". 
La rîndul ei, Casa Albă a informat 
că va studia cu atenție „orice ini
țiativă serioasă și verificabilă", pre
cizind, potrivit declarației făcute de 
un purtător de cuvînt, că „propune
rea nicaraguană pare a fi încuraja
toare".
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