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RODNIC, ILUSTRlND HOTĂRlREA COMUNĂ DE A CONLUCRA
0 nouă etapă a itinerarului de pace și colaborare pe continentul african CUTOTUNMAIBILANȚ
STRÎNS, IN INTERESUL AMBELOR POPOARE, AL AFIRMĂRII
CAUZEI INDEPENDENTEI, PĂCII Șl PROGRESULUI IN ÎNTREAGA LUME
TOVABlteU NEOUE CEAUSESCU, IMHEIMA
S-a
pheiat
vizita
oficială
de
prietenie
CU MSA ELENA CEAUSESCU, AU SOSIT INTRU VIZII!
a tovarășului Nicolae
UFICIAlA UE PRIETENIE IN REPURUCA OEMOCRATICA SOMALIA împreună cu tovarășa Elena

Primire caldă, sărbătorească, la Mogadiscio,
expresie a sentimentelor de prietenie și stimă reciprocă
dintre popoarele român și somalez

a

fh

Sosirea
în capitala
Somaliei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, a sosit, vineri,
22 iunie, Ia Mogadiscio, într-o vizită
oficială de prietenie in Republica De
mocratică Somalia, la invitația tova
rășului Mohamed Siad Barre, secre
tar general al Partidului Socialist
Revoluționar Somalez, președintele
Republicii Democratice Somalia.
Conducătorul partidului și statului
nostru este însoțit în această vizită
de tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan
Andrei,
Vasile
Pungan,
Silviu
Curticeanu, Constantin Mitea.
Populația orașului Mogadiscio a
făcut o primire deosebit de caldă so
lilor poporului român, rezervîndu-le
o vibrantă manifestare de simpatie
și prețuire. Pe tot drumul parcurs de
coloana oficială, mii.de locuitori ai
capitalei somaleze au dat expresie
sentimentelor de admirație și consi
derație pe care poporul somalez le
nutrește față de poporul român pen
tru succesele dobîndite în munca sa,
pentru rolul activ pe care România
il joacă pe plan internațional, pentru
contribuția remarcabilă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu la promovarea
cauzei cooperării internaționale, a
progresului și păcii în lume.
La ora 13,45, ora locală, aeronava
prezidențială aterizează.
Aeroportul capitalei somaleze este
Împodobit sărbătorește cu drapelele

de stat ale României și Somaliei, por
tretele celor doi conducători, ale to
varășei Elena Ceaușescu și tovarășei
Siad Barre, cu pancarte pe care se
află înscrise urări de bun venit în
limbile română și somali.

...începe momentul ceremoniei pre
zidențiale de întîmpinare.
La coborîrea din avion, președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu sînt întîmpinați cu deose

bită prietenie și căldură de tovarășul
Mohamed Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Republicii

(Continuare în pag. a IlI-a)

DINEU OFICIAL 1N ONOAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
în onoarea secretarului general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
a tovarășei Elena Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Socialist
Revoluționar Somalez, președintele

Republicii Democratice Somalia, to
varășul Mohamed Siad Barre, a ofe
rit. vineri, un dineu oficiat
Au luat parte tovarășii Gheorghe
Oprea, Ștefan Andrei, Vasile Pungan,
celelalte persoane oficiale române.
Din partea somaleză au participat

general-locotenent Mohamed
Aii
Samatar, prim-vicepreședinte al Re
publicii, ministrul apărării, generalmaior Hussein Kulmia Afrah, al
doilea vicepreședinte, și Abdurah
man Jama Barre, ministrul afaceri
lor externe.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășul Mohamed Siad Barre și to
varășul Nicolae Ceaușescu au rostit
toasturi, urmărite cu atenție de cei
prezenți și subliniate cu aplauze.

începerea convorbirilor oficiale
La Mogadiscio au început, vineri,
convorbirile oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretai’ general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mohamed Siad
Barre, secretar general al Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez,
președintele Republicii Democratice
Somalia.
La convorbiri participă, din partea
română, tovarășa Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, prim
viceprim-ministru al guvernului, pre
cum și tovarășii : Gheorghe Oprea,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice
prim-ministru al guvernului ; Ștefan
Andrei, membru supleant al Comi
tetului 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 internațio
nale ; Silviu Curticeanu, membru al
C.C. al P.C.R., șeful secției Cancela
rie a C.C. al P.C.R. ; Constantin
Mitea, membru al C.C. al P.C.R.,
consilier al secretarului general al
Partidului Comunist Român și pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia ; Petre Tănăsie, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.
Din partea somaleză, tovarășa Siad
Barre, precum și Hussein Kulmia,
al doilea vicepreședinte al Republi
cii Democratice Somalia, Abdalla
Mohamed Fadil, ministrul industriei,
Ahmed Mahmud Farah, ministrul
minelor și resurselor de apă, Ab
durahman Jama Barre, ministrul
afacerilor externe, Mohamed Aii
Nur. ministrul economiei forestiere,
Osman Jama Aii, ministrul pescuitu
lui, Ahmed Ashkir Botan, șef de
secție la Comitetul Central al Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez,
Yusut Aii Osman, consilier al minis
trului planificării, Mohamed Omar
Jama, ministrul comerțului, Hosni
Abdalla Farah, director general in
Ministerul Afacerilor Externe, Said
Haji Mohamoud Farah, directorul
departamentului pentru Asia și ță

rile socialiste din
M.A.E., Cabdel
Ouadir Haji Mohamed, șef de sec
ție la C.C. al P.S.R.S.
Tovarășul Mohamed Siad Barre a
salutat cu căldură vizita in Somalia
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, care se înscrie ca un eve
niment important în evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-somaleze.
Șeful statului somalez și-a exprimat
totodată, bucuria de a se reintîlni cu
președintele României și de a con
tinua dialogul fructuos, la nivel înalt,
început la București, în iunie 1981,
care a conferit noi dimensiuni conlu
crării dintre cele două partide, țări
și popoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru invitația de a vizita
Somalia, pentru primirea călduroasă,
prietenească de care s-a bucurat incă
de la sosirea la Mogadiscio. Conducă
torul partidului și statului nostru
și-a manifestat convingerea că schim
bul de păreri pe care îl are cu
secretarul general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, măsurile și acordurile pe care
le vor stabili împreună vor contribui
la dezvoltarea continuă a prieteniei
și colaborării dintre România și
Somalia.
In cadrul primei runde de convor
biri, cei doi conducători de partid și
de stat au făcut un schimb de vederi
cu privire la stadiul actual al rela
țiilor bilaterale și modul în care se
transpun în practică acordurile și
înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor de la București, din iunie
1931.
în acest context, s-a subliniat evo
luția favorabilă a cooperării dintre
cele două țări în domeniile politic,
economic, tehnico-științific, social,
precum și în alte sectoare, care co
respunde intereselor și aspirațiilor
țărilor și popoarelor noastre. Totoda
tă, s-a apreciat că România și So
malia dispun încă de largi posibili
tăți pentru a realiza adîncirea coo
perării economice și extinderea
schimburilor comerciale dintre ele.

De ambele părți a fost exprimată
hotărîrea de a acționa pentru o mai
bună și eficientă valorificare a posi
bilităților existente în vederea diver
sificării și adîncirii cooperării eco
nomice, îndeosebi a realizării de noi
obiective în domeniile agricol, mi
nier, industrial, energetic, prospec
tări geologice, pescuit, construcții,
transporturi și altele — inclusiv prin
crearea de societăți mixte de stat.
în același timp, s-a convenit să
fie impulsionate contactele în dome
niul
tehnologiei,
învățămîntului,
culturii.
Cei doi conducători de partid și
de stat au apreciat că promovarea
și dezvoltarea relațiilor economice,
și, îndeosebi, a cooperării în produc
ție reprezintă elementul esențial al
consolidării raporturilor dintre cele
două state.
în timpul convorbirilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Mohamed Siad Barre au exprimat
dorința de a întări conlucrarea din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Socialist Revoluționar So
malez, reliefîndu-se rolul deosebit
pe care aceasta îl are în dezvoltarea
prieteniei și colaborării românosomaleze.
S-a relevat că dezvoltarea coope
rării pe diverse planuri între Româ
nia și Somalia corespunde aspirații
lor de progres și prosperitate ale
celor două popoare, contribuie la
întărirea solidarității și unității de
acțiune a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, a tuturor po
poarelor în lupta pentru pace, inde
pendență și înțelegere și pentru des
tindere internațională.
In legătură cu aprofundarea cola
borării și cooperării economice, cei
doi președinți au însărcinat pe mi
niștrii și alți membri ai delegațiilor
română și somaleză participante la
convorbiri să examineze împreună
căile și posibilitățile de a materia
liza în măsuri și acorduri concrete
înțelegerile și orientările stabilite la
nivel înalt.
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PLECAREA DIN LUSAKA
Vineri, 22 iulie, s-a încheiat vizita
oficială de prietenie a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. efectuată, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Republica Zam
bia, la invitația președintelui Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, președintele Republicii Zambia,
dr. Kenneth David Kaunda, și a
doamnei Betty Kaunda.
Eveniment politic de însemnătate
deosebită atit pe planul raporturilor
bilaterale, cit și al actualității inter-,
naționale, vizita președintelui Rorpân|ei socialiste la Lusaka — la fel că
și dialogurile la cel mai înalt nivel
desfășurate în zilele precedente la

Addis Abeba, Harare șl Maputo, care
au confirmat, prin rezultatele lor,
trăinicia relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și statele
africane — a evidențiat dorința co
mună a celor două state de a dez
volta mai departe relațiile lor de
prietenie și colaborare in interesul
reciproc, de a adinei conlucrarea ac
tivă pe arena mondială, in vederea
rezolvării importantelor și dificilelor
probleme ale lumii de azi.
Prezența in Zambia a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu a fost subliniată
prin ample și entuziaste manifestări
populare, de aleasă prețuire față de
România și președintele său.
S-au regăsit în aceasta dovezi ale

stimei și înaltei aprecieri față de
realizările poporului român în pro
cesul dezvoltării sale economico-sociale continue, față de contribuția sa
— larg recunoscută — la lupta pen
tru triumful ideilor libertății,. inde
pendenței naționale, progresului so
cial. democrației, păcii și înțelegerii
internaționale.
Inalții oaspeți români sosesc la
aeroport însoțiți de președintele Re
publicii Zambia, Kenneth Kaunda.
Pe frontispiciul aerogării se află
portretele președinților României și
Zambiei și este înscrisă urarea :
„DRUM BUN!“.

(Continuare în pag. a II-a)
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ZAMBIA

PLECAREA DIN LUSAKA
(Urmare din pag. I)
Ceremonia plecării distinșilor oas
peți români este precedată de pro
gramele de cîntece și dansuri inter
pretate de grupuri folclorice. In su
nete de tam-tamuri, pe pista aero
portului are loc o adevărată revăr
sare de ritmuri, o pitorească desfă
șurare de costume specifice africane.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu urmăresc cu
interes suita de manifestări artistice
care se constituie într-o originală șivibrantă urare de drum bun.
Oaspeții români sînt salutați la
plecare de oficialități zambiene, pre
cum și de șefii misiunilor diploma
tice'acreditați Ta Lusaka; -'•••.......
Tovat-ășului Nicolae Ceaușescu șl
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt
adresate, într-o atmosferă însuflețită,
urări de drum bun de către mem
brii misiunii noastre diplomatice din
Zambia, de familiile lor, le sînt înmînate buchete de flori.
O unitate de gardă prezintă onorul.
In timp ce se intonează imnurile de
stat ale României și Zambiei, se aud
21 de salve de artilerie.

însoțit de comandanții de arme,
președintele Nicolae Ceaușescu trece
în revistă garda de onoare. Răsună
din nou imnurile de stat ale celor
două țări.
La scara avionului, în semn de ră
mas bun, tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Kenneth David Kaunda își string
mîinile cu căldură, se îmbrățișează.
Președintele Republicii Zambia sa
lută cordial pe tovarășa Elena
Ceaușescu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu adre
sează mulțumiri gazdelor pentru
ospitalitatea de care s-a bucurat in
timpul vizitei, exprimîndu-și convin
gerea că înțelegerile și documentele
convenite cu acest prilej vor conferi
noi dimensiuni dezvoltării în cdntinuare a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-zambiene.
La rîndul său, președintele Ken
neth David Kaunda își exprimă sa
tisfacția pentru rezultatele deosebite
ale vizitei în Zambia a președintelui
Nicolae Ceaușescu, apreciind că aceasta va contribui la intensificarea
legăturilor româno-zambiene. în in-

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului dr. KENNETH D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia
La încheierea vizitei noastre in Zambia prietenă, doresc să vă exprim,
Încă o dată, în numele meu și al tovarășei mele, calde mulțumiri pentru
primirea prietenească și ospitalitatea de care ne-am bucurat in frumoasa
dumneavoastră țară.
Am convingerea că noua noastră întîlnire, convorbirile și înțelegerile la
care am ajuns împreună vor da un nou și puternic impuls dezvoltării ra
porturilor tradiționale de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele
și țările noastre, spre binele popoarelor român și zambian, al politicii de
pace, securitate și colaborare in întreaga lume.
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, îmi face o deosebită plăcere să
vă adresez, împreună cu salutul nostru de rămas bun, cele mai bune urări
de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru poporul zam
bian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

teresul ambelor popoare, al cauzei
păcii, destinderii și înțelegerii inter
naționale.
La ora 9,15 — ora locală — aero
nava prezidențială decolează, îndreptindu-se spre Mogadiscio.
★

După decolarea navei prezidenția
le, Mathews Makayi, ministru de stat
la Ministerul Minelor, a declarat :
Vizita președintelui Nicolae
Ceaușescu in Zambia este o expresie
vie a relațiilor de caldă prietenie
care există intre țările noastre,
Această vizită va cimenta și mai
mult relațiile dintre România și Zam
bia in toate domeniile de activitate.
Nivelurile atinse in schimburile
bilaterale intre România și Zambia
sint satisfăcătoare. gjs prilejul Mil
uirilor anuale din cadrul Comisiei
mixte sint identificate, de fiecare
dată, noi domenii de colaborare și
sint elaborate programe de întărire

a colaborării In sferele de activitate
existente.
Avem o colaborare bună in dome
niul mineritului, agriculturii, indus
triei forestiere, finanțelor și al pre
gătirii cadrelor. îndeosebi in ceea ce
privește extracția, s-au obținut re
zultate remarcabile.
Domeniul industrial rămine prio
ritar in cadrul schimburilor noas
tre reciproce. Compania română
„Geomin" a încheiat, nu de mult, la
Maamba un curs de calificare a ca
drelor zambiene cu pregătire medie
in acest domeniu. Mina de cupru
Maokambo — societate mixtă la care
participă intreprinderi din România
și Zambia — este o întreprindere
, rentabilă pentru ambele părți: S-ari '•!
realizat deja lucrări ample de desco- <
pertare pentru exploatări de uraniu, i
nichel, cărbune și sperăm să obținem
importante succese și in cadrul aces
tei cooperări.

„Dialog fructuos, rezultate substanțiale"
Mijloacele de informare în masă din Zambia au acordat spații
ample principalelor momente ale vizitei oficiale de prietenie pe care
a efectuat-o în această țară tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Sint puse în evidență
semnificațiile bogate ale acestui eveniment deosebit de important pen
tru dezvoltarea în viitor a relațiilor de prietenie și cooperare pe mul
tiple plaiiuri între România și Zambia.

. tă zonă, provocată de agresiunile
repetate ale Africii de Sud. Este
evidențiată acea parte a toastului
președintelui
Kenneth
David
Kaunda în care acesta a dat o
înaltă apreciere inițiativelor Româ-

doamna Betty Kaunda, răspunzînd
aclamațiilor cetățenilor zambieni
veniți la aeroportul internațional
al capitalei
italei pentru a-i saluta pe
înalții oaspeți,
....precum și de la depunerea coroanei de flori la Sta
tuia Libertății.
Referindu-se la toasturile rostite
la dineul oficial oferit în cinstea
inalților soli ai poporului român,
„Daily Mail" subliniază poziția co
mună a celor două țări în proble
me de interes major — pacea, li
chidarea subdezvoltării în lume,
înlăturarea instabilității din aceas-

Revista presei din Zambia

Ziarul „ZAMBIA DAILY MAIL"
publică un articol, însoțit de por
tretele celor doi președinți, con
sacrat rezultatelor noului dialog
la nivel înalt româno-zambian.
Cotidianul inserează, totodată,
fotografii înfățișînd imagini ale
entuziastei primiri făcute tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu da sosirea la Lu
saka. Sînt, de asemenea, publicate
fotografii care îi prezintă împreu
nă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu, pe
președintele Kenneth Kaunda și

în județele din nordul și centrul țării,
toate forțele trebuie concentrate în lanuri pentru
ÎNCHEIEREA GRABNICĂ
A RECOLTĂRII GRÎULUI!
® Pînă în seara zilei de 21 iulie recolta de grîu a fost strînsă de pe două milioane de
hectare, ceea ce reprezintă 90 la sută din suprafața cultivată.
• Grîul a ajuns Ia maturitate și în județele din nordul și centrul țării, cele mai urgente
lucrări fiind acum, în aceste zone, strîngerea și depozitarea lui fără întîrziere.
@ Combinele trebuie trimise operativ din unitățile care au încheiat secerișul în cele
unde lucrările sînt de maximă urgență.
SATU MARE: Se recoltează ultimele

suprafețe
Lucrătorii ogoarelor sătmărene, fo
losind intens timpul favorabil, au
reușit să recolteze grîul, pînă vineri
seara, de pe 56 300 hectare, reprezentînd 95 la sută din suprafața cul
tivată în acest an. Așadar, a mai ră
mas de strins recolta de pe 2192
hectare, lucrare care, așa cum se apreciază la direcția agricolă, va fi
încheiată sîmbătă seara. Pe supra
fețele cultivate cu grîu sînt con
centrate formații mari de combine.
Bunăoară, la cooperativa agricolă

Lazuri, pe o tarla lucrau 42 da
combine, din care 10 erau sosite
din sudul țării. (In ultimele zile,
forțele mecanice din județ desti
nate recoltării griului au fost su
plimentate prin intrarea în lanuri
a 102 combine din județele Călă
rași și Ialomița). Pentru încheierea
grabnică a secerișului merită evi
dențiată inițiativa conducerii con
siliului agroindustrial Odoreu, care
a repartizat la C.A.P. Lazuri 15
mecanizatori cu înaltă calificare de

Momente de la ceremonia plecării de pe aeroportul din Lusaka

la centrul de reparații al S.M.A.
Odoreu. Aceștia au înlăturat ope
rativ defecțiunile la unele combine
și apoi au trecut imediat să lucre
ze pe mașini la recoltat.
Totodată, în unitățile în care
continuă lucrările de recoltare se
acționează pentru transportul ope
rativ aJ griului la bazele de recep
ție. în acest scop, în unitățile res

BOTOȘANI:

pective, cum sint cooperativele
agricole Botiz, Tătărești, Turulung
etc, au fost concentrate numeroa
se mijloace de transport care pre
iau operativ recolta de la combine,
dueînd-o In hambare.

Octav

GRUMEZA

corespondentul

„Scintell"

Combinele sînt redistribuite
operativ

Odată cu încetarea ploilor, prin
acțiunile energice întreprinse de

comandamentul județean pentru agricultură, ritmul recoltării griului

niet in viața
internațională, in
clusiv propunerilor referitoare la
încheierea unui acord privind ra
chetele cu rază medie de acțiune
în Europa și retragerea celor exis
tente.
Cotidianul zambian relatează, de
asemenea, pe larg despre momen
tele principale care au marcat
penultima zi a vizitei tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu în Zambia, vizită

s-a intensificat și In județul Boto

șani. Pînă joi seara grîul a fost
strins de pe 53 000 hectare, ceea ce
reprezintă 75 la sută din suprafață,
în multe unități agricole, cum sint
cele din Flămînzi, Răuseni, SantaMare, Durnești, Ștefănești, Copălău,
Leorda etc., secerișul a intrat în faza
finală. Această lucrare este însă întîrziată în consiliile agroindustriale
Botoșani, Darabani, Săveni și Dragalina. Cum se acționează pentru
încheierea grabnică a secerișului ?
Notăm mai întîl că, pentru
această ultimă parte a campaniei
de vară, biroul comitetului jude
țean de partid a detașat în consi
liile agroindustriale, unde secerișul
a intîrziat, pe cei mai destoinici
activiști și specialiști de la nivelul
județului. Totodată, s-a trecut la
redistribuirea combinelor între con
siliile agroindustriale, ceea ce a
permis intensificarea lucrărilor.
Iată ce am consemnat In consiliul
agroindustrial Albești : „Ne-a mal
rămas de strins recolta doar de pe
650 hectare din cele 4 620 cultivate
In acest an — ne spune tovarășul
Petru Humelnicu, președintele con
siliului. Sînt parcele mici, pe care
nu pot lucra decît 2—3 combine.
Pentru a nu irosi forță mecanică și
combustibil, vom trimite in timpul
nopții zece combine în consiliul
agroindustrial Sulița, unde seceri
șul este întîrziat".
Din
consiliile
agroindustriale
Frumușica și Trușești, 40 de com
bine au fost transferate In consi
liul agroindustrial Botoșani și la
I.A.S. Dîngeni. Pe măsura încheie
rii recoltării, celelalte combine se
vor deplasa în consiliile Săveni,
Bucecea și Cîndești. Acestor acțiuni
de întrajutorare, întreprinse pe
plan local, li se adaugă sprijinul
acordat de județul Arad, care a re
partizat 30 combine spre a lucra
timp de cîteva zile în unitățile
agricole din consiliile agroindus

ce a fost încununată prin semna
rea unor documente deosebit de
insemnate, convenite in timpul șe
derii solilor poporului român pe
pămîntul zambian.
Sînt puse în evidență hotărîrea
celor două țări de a conlucra cit
mai activ în viața internațională
pentru rezolvarea grabnică a mari
lor probleme care confruntă ome
nirea, precum și hotărîrea comună
a României și Zambiei de a dez
volta și adinei în continuare cola
borarea bilaterală, de a intensifica
conlucrarea în domeniile industriei
și agriculturii,
prin fructificarea
potențialului de care dispun cele
două economii.
„TIMES OF ZAMBIA" acordă
o atenție deosebită toastului rostit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la dineul de joi seara, sub
liniind chemarea fierbinte adre
sată de conducătorul partidului

triale Dorohol, Darabani șl Dragalina. Alte 20 combine, trimise de
arădeni, se află insă pe ruta fero
viară dintre cele două județe, de
operativitatea ceferiștilor depin-

și statului nostru pentru rezolva
rea tuturor conflictelor, inclusiv | a
celor din Africa, numai și numai
prin negocieri, pe cale politică.
Sînt relevate, de asemenea, impor
tanța pe care șeful statului român
o acordă participării tuturor state
lor la realizarea unei noi ordini
economice în lume, la oprirea
cursei înarmărilor și folosirea su
melor astfel economisite în scopul
creșterii calității vieții tuturor popoarelor, chemărea fierbinte la rațiune pe care o adresează președințele Nicolae Ceaușescu pentru
evitarea unui conflict nuclear.
RADIOUL și TELEVIZIUNEA
din Zambia au consacrat, de ase
menea, în programul lor, spații
largi vizitei, subliniind că aceasta
reprezintă un eveniment de cea
mai mare importanță in cronica re
lațiilor de prietenie, colaborare și
solidaritate militantă.

zînd acum strîngerea șl depozita
rea la timp a griului.

Silvestri AILENE1
corespondentul

„Scînteii"

SIBIU: Sprijinul altor județe este bun, dar

și forțele locale trebuie folosite intens!
Deșl timpul este încă Instabil In
județul Sibiu, totuși măsurile în
treprinse de comandamentul jude
țean al agriculturii au contribuit
mult la accelerarea secerișului.
Pînă vineri dimineața, grîul a fost
strins de pe 10 760 hectare din cele
21 541 hectare cultivate. Pentru ca
și recolta de pe cele 10 000 hectare
să ajungă cit mai repede în maga
zii, sînt utilizate la maximum com
binele, o bună parte din acestea
sosite în ajutor din județele sudice
ale țării. Pentru grăbirea secerișu
lui, îndeosebi în unitățile din con
siliile agroindustriale Miercurea,
Sibiu, Dumbrăveni și Mediaș, com
binele sînt dirijate operativ în la
nurile zvîntate, unde se poate lu
cra cu randament sporit. în acest
fel, secerișul se reia la numai cîte
va ore după încetarea ploii.
Rezultate bune la strîngerea re
coltei au dobîndit unitățile din con
siliul agroindustrial Șeica Mare.
„Prin organizarea temeinică a
muncii am atins un ritm înalt de
lucru încă din prima zi de seceriș
— ne spune tovarășul Aurel Tudora, președintele acestui consiliu
agroindustrial. Ne străduim ca toa
te cele 33 de combine, din care 10
sînt sosite din județul Olt, să lu
creze zi de zi cu randament
maxim. Reorganizarea din mers a
lucrului nu se face oricum, ci în
așa fel Incit combinele 6ă fie de-

plasate de la un loc la altul fără
încrucișări de drumuri. Aceasta cu
atît mai mult cu cit, în consiliul
nostru, distanțele între parcele sînt
mari". Aflăm că după ce s-a în
cheiat recoltarea la ferma din Șei
ca Mare, combinele au fost trimise
la ferma Boarta, de acolo la Calvasel, iar de aici la ferma Retiș.
Pe lingă fiecare formație de com
bine se află repartizați cei mal
buni mecanici de atelier și din sec
ții, care-i înlocuiesc pe combiner!
în timp ce aceștia servesc masa.
Temeinic este organizat și trans
portul produselor la baza de recep
ție.
Este un exemplu din multe al
tele care demonstrează că în jude
țul Sibiu recoltarea griului poate
fi încheiată în timp scurt. Numai
că în unele consilii agroindustriale
— Agnita, Avrig, Loamneș, Roșia
și altele — combinele, forțele sa
telor și timpul de lucru nu sînt
folosite din plin. Ca urmare, grîul
a fost strins de pe suprafețe mici,
cu mult sub posibilități. Cu atît
mai necesare sînt, deci, sprijinul
și controlul organelor de partid și
agricole din județ în unitățile unde
secerișul griului a rămas în urmă,
asigurîndu-se încheierea neîntîrziâtă a acestei lucrări 1

Nicolae BRUJAN
corespondentul

„Scînteii”
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VIZITA OF8C8ALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALIA

La dineul oficial oferit in onoarea înalților oaspeți români

In timpul întîlnirii protocolare

ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au întîlnlt, vineri la
amiază, cu secretarul general al
Partidului Socialist Revoluționar So
malez, președintele Republicii Demo
cratice Somalia, tovarășul Mohamed
Siad Barre, și soția sa, tovarășa Siad
Barre.

Pentru a întîmpina pe președinte
le Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu, pe scările monu
mentale ce duc la Palatul Poporului,
unde au loc convorbirile oficiale,
sint prezenți sute de copii. Ei exe
cută grațioase exerciții, salută pre
zența înalților oaspeți, cîntă pentru
prietenia dintre cele două țări.
După obiceiul local, ei aștern pe

tale de flori în calea distinșilor soli
ai poporului român.
Cei doi conducători de partid șl
de stat au avut cu acest prilej un
prim schimb de păreri premergător
convorbirilor oficiale româno-somaleze, care a decurs într-o ambianță
de cordialitate, în spiritul prieteniei
și stimei reciproce ce caracterizează
relațiile dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Depunerea unei coroane de flori

Sosirea în capitala Somaliei
(Urmare din pag. I)
Democratice Somalia, și soția sa,
tovarășa Siad Barre.
Cei doi conducători de partid și de
stat își string îndelung mîinile, se
salută cu multă bucurie, exprimîndu-și deosebita satisfacție de a se
revedea la Mogadiscio.
Cu aceeași căldură și cordialitate
se salută tovarășa Elena Ceaușescu
și tovarășa Siad Barre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă gazdelor pe oficialitățile române
care îl însoțesc.
Președinții Nicolae Ceaușescu șl
Mohamed Siad Barre, tovarășa Elena
Ceaușescu și tovarășa Siad Barre
primesc frumoase ghirlande de flori.
Prezintă omagiile lor oaspeților
români general-locotenent Mohamed
Aii Samatar, prim-vicepreședinte al
Republicii, ministrul apărării, general-rnaior Hussein Kulmia Afrah, al
doilea vicepreședinte, și Abdurahman
Jama Barre, ministrul afacerilor ex
terne.
Sint prezentate persoanele oficiale
române care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în actuala vi
zită* în- țări, africane.
;
Președintele Republicii-' Socialiste
România și președintele Republicii
Democratice Somalie trec în revistă
garda de onoare aliniată pe aeroport.
Președintele Siad Barre prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu pe mem
brii Comitetului Central al Partidului
Socialist Revoluționar Somalez, mem
brii guvernului, celelalte persoane
oficiale venite la aeroport pentru a
întîmpina pe oaspeții români. Sînt
prezentați, în continuare, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Moga
discio.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mohamed Siad Barre urcă pe
un podium de onoare. în timp ce se

aud acordurile Imnurilor de stat ale
Republicii Socialiste România și
Republicii Democratice Somalia, sint
trase 21 salve de artilerie.
Președintele României primește
raportul comandantului gărzii mili
tare, după care, însoțit de șeful sta
tului somalez, trece în revistă uni
tatea aliniată pe aeroport.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul
Mohamed Siad Barre și tovarășa
Siad Barre se îndreaptă apoi spre
cetățenii aflați pe aeroport, care
aplaudă cu însuflețire.
Din balconul clădirii aeroportului,
cîteva sute de copii fac semne de bun
venit, flutură stegulețe românești și
somaleze, în timp ce cîntă în limba
somali : „Prietenie între popoarele
noastre!", „Prietenie intre țările
noastre!“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați în salonul de onoare al aeropor
tului, unde se întrețin într-o at
mosferă de caldă cordialitate, speci
fică relațiilor de prietenie românosomaleze, cu tovarășul Mohamed
Siad Barre și tovarășa Siad Barre.
împreună,, se îndreaptă apoi spre
vila Somalia, reședința rezervată
oaspeților români pe durata vizitei.
încă din primele ore ale dimineții,
membri al Organizației Tineretului
Revoluționar, imbrăcați în frumoase
costume alb-albastre, culorile drape
lului național, cu cravate de culoarea
cerului, agitînd stegulețe românești
și Somaleze, purtind portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Moha
med Siad Barre, s-au aliniat de-a
lungul traseului de la aeroportul In
ternațional pînă la reședința rezerva
tă înalților oaspeți.
Cortegiul oficial se apropie de Mo
gadiscio, oraș în plină dezvoltare și

modernizare, care s-a îmbogățit în
ultimii ani cu noi edificii, construite
în stil arhitectonic specific.
întregul traseu este pavoazat săr
bătorește, cu drapelele de stat ale
României și Somaliei. Pe mari pan
carte se pot citi in limbile română și
somali urări de bun venit înalților
oaspeți români.
Domnește, de-a lungul marilor ar
tere străbătute de mașina preziden
țială, o atmosferă entuziastă. Drumul
pină la reședință constituie cadrul
unor manifestări exuberante, de deo
sebită frumusețe, expresie a senti
mentelor profunde de stimă și prie
tenie față de solii poporului român.
Mii de cetățeni, în costume speci
fice, de un colorit impresionant,
aplaudă și ovaționează fără întreru
pere, poartă stegulețe românești și
somaleze, care redau sentimentele
de deosebită considerație față de
conducătorul unei țări prietene, ex
presie grăitoare a prestigiului de
care se bucură în Somalia, ca pre
tutindeni în lume, președintele
României.
Ele sînt, totodată, o dovadă că
noul dialog la nivel înalt românosomalez începe sub auspicii dintre
cele mai favorabile pentru extinde
rea conlucrării multilaterale dintre
România și Somalia, pentru identi
ficarea unor noi modalități de coo
perare între cele două țări pe calea
dezvoltării economice și sociale.
Așadar, această nouă întilnire din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Mohamed Siad Barre se în
scrie ca un nou și important mo
ment în cronica relațiilor dintre
România și Somalia, țări prietene,
animate în permanență de sentimen
te de simpatie și stimă reciprocă, de
dorința comună de a participa activ
la edificarea unei lumi a înțelegerii
și păcii.

erea convorbirilor oficiale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
a depus, vineri după-amiază, o co
roană de flori la monumentul Dagah
Tur, construit în memoria victime
lor căzute în lupta contra asupririi
coloniale, pentru independența na
țională.
Pe terasa pe care se află monu
mentul, la poalele unei coline, stau
aliniați zeci de elevi în frumoase
costume albastre.
Sosirea președintelui Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, însoțiți de pre
ședintele Siad Barre și tovarășa Siad
Barre, este salutată de formații co
rale care cîntă, în limba somali,
urări de bun venit adresate celor doi
conducători. Cei prezenți poartă stegulețe românești și somaleze, pre
cum și portretele tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Siad Barre.„
O gardă militară prezintă onorul.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu urcă,
însoțit de tovarășul Siad Barre, trep
tele către baza monumentului și
așază coroana de flori pe a cărei

panglică este scris : „Din partea se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România".
Se păstrează un moment de recu
legere în memoria luptătorilor so
malezi.
După încheierea ceremoniei, nu
meroși cetățeni prezenți au făcut o
manifestare deosebit de călduroasă,
exprimindu-și, astfel, bucuria de a-1
saluta, la Mogadiscio, pe șeful statu
lui român, subliniind dorința întări
rii pe mai departe a prieteniei din
tre popoarele noastre.

(Urmare din pag. î)
In continuare s-a făcut un schimb
succint în legătură cu preocupările
și problemele pe care le rezolvă cele
două țări și popoare pe calea asigu
rării progresului lor economic și so
cial.
în acest context s-a subliniat im
portanța intensificării schimbului de
delegații, la diferite niveluri, între
parlamente, organisme de stat, or
gane și organizații obștești, în vede
rea adîncirii cunoașterii reciproce, a

Pe aeroportul din Mogadiscio

întăririi colaborării româno-somaleze
atît pe plan bilateral, cît și pe arena
internațională.
în cadrul convorbirilor s-a înce
put, de asemenea, un schimb de pă
reri în legătură cu probleme actua
le ale vieții internaționale. Au fost
abordate, îndeosebi, problemele le
gate de apărarea păcii și vieții po
poarelor, în primul rînd oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, îndeosebi la dezarmarea
nucleară, precum și problemele pri
vind soluționarea — pe calea pașni

că, a tratativelor — a conflictelor,
lichidarea subdezvoltării și înfăptui
rea noii ordini economice interna
ționale, atragerea activă, democrati
că, a tuturor popoarelor la rezolva
rea problemelor internaționale șl al
tele. Un loc important în cadrul con
vorbirilor îl ocupă problemele ce
confruntă popoarele și țările conti
nentului african. Schimbul de păreri
în aceste probleme continuă.
Convorbirile au loc într-o atmos
feră de caldă prietenie, de înțelegere
și stimă reciprocă.

„Președintele
iote Ceaesescu
- profflotor
al politicii fe p»,
Mdesere
si edatanral
Presa și radioul din Republica
Democratică Somalia consacră
spații mari vizitei oficiale de
prietenie pe care secretarul! ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, o în
treprinde în această țară africană.

în ajunul vizitei, ziarul „HIDDIGTA OKTOBAR" a publicat, sub
titlul „Guvernul și poporul Soma
liei salută ' cu brațele deschise pe
președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și pe tovarășa
Elena Ceaușescu", ample relatări
evidențiind semnificația acestui eveniment deosebit de important
pentru viitorul relațiilor dintre
România și Somalia.
Portretele tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei . Elena
Ceaușescu sint însoțite de date
privind viața și activitatea șefului
statului român. Același ziar publică
articole, ilustrate cu fotografii des-

Revista presei somaleze
pre realizările României în anii
construcției socialismului, în dome
niile agriculturii, industriei, cultu
rii, învățămîntului.
Săptămînalul de limbă arabă
„NEGMATI OCTOBER" inserează,
la rindul său, ample articole relevind semnificația vizitei înalților
oaspeți români.
„Bun venit, tovarășe Ceaușescu !"
este titlul relatării publicate de
săptămînalul de limbă engleză
„HEEGAN" în numărul special
ilustrat cu fotografii ale președin
telui Nicolae Ceaușescu și pre
ședintelui Mohamed Siad Barre.
Sint inserate ample date privind
viața tovarășului Nicolae Ceaușescu,
subliniindu-se prodigioasa sa acti
vitate revoluționară incă din pri
mii ani ai tinereții, din anii de cînd
se află în fruntea partidului și a
statului nostru.
în fruntea partidului și statului
— arată ziarul — tovarășul Nicolae
Ceaușescu a promovat o politică
de grăbire a progresului economic
și social al României. în calitate
de conducător al partidului și sta
tului, adaugă publicația amintită,
președintele Nicolae Ceaușescu a
dus d politică de promovare a prin
cipiilor independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului
în treburile interne și asigurării avantajului reciproc.
,,Keegan" prezintă, de asemenea,
date privind viața și activitatea politico-revoluționară șl științifică a
tovarășei Elena Ceaușescu, eviden
țiind personalitatea sa științifică de
renume mondial, precum și funcțiile
de inaltă răspundere în fruntea
partidului și statului.
Același, ziar publică articole în
soțite de fotografii, reprezentindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
în timpul întîlnirii de la Bucu
rești, din 1981, cu președintele Mo
hamed Siad Barre, sub titlurile
„România — un factor activ în
promovarea păcii și cooperării in
lume" și „Economia României se
află pe calea dezvoltării intensive",
în primul articol se subliniază că
politica externă promovată de
România constituie o demonstrație
strălucită a corelației strînse dintre
politica internă și cea externă.
„Adine angajat în construirea so
cietății socialiste dezvoltate, poporul
român este interesat vital în pro
movarea politicii de pace, înțelege
re și securitate", scrie ziarul.
La rîndul său, «POSTUL DE
RADIO SOMALEZ a difuzat ample
relatări despre România, despre
realizările poporului român pe
calea edificării noii societăți.
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18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului - ani de muncă înflăcărată, de mari realizări
în propășirea României socialiste, în ridicarea prestigiului ei internațional
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Telegrame adresate C. C. al P. C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Comuniștii, toți oamenii muncii
care trăiesc și muncesc înfrățiți în
județul Arad — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
solidari In gînd șl faptă cu între
gul nostru partid și popor, aduc
astăzi, cu prilejul sărbătoririi isto
ricului Congres al IX-lea, o caldă și
vibrantă cinstire partidului, dum
neavoastră personal, cel mai iubit
fiu al națiunii noastre socialiste, a
cărui puternică personalitate și-a
așezat adine pecetea asupra istoriei
contemporane a țării, pe Întreaga
epocă inaugurată acum 18 ani, pe
care, în semn de suprem omagiu,
poporul însuși o numește „Epoca
Ceaușescu" — se menționează în te
legrama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.

Avînd în față imaginea luminoasă

a marilor împliniri, dorim și cu acest

prilej să ne exprimăm, încă o dată,
din adîncul inimilor noastre, satis
facția și bucuria de a vă avea în
fruntea partidului și statului, pe
dumneavoastră, comunistul ce vă
dăruiți cu abnegație și pasiune
revoluționară întreaga putere de
muncă Înălțării României socia
liste în rindul țărilor de frunte ale
lumii, prin promovarea unei politici
externe bazate pe principiile ferme
ale respectării independenței și su
veranității. îngăduiți-ne să dăm glas
mulțumirii și mîndriei noastre pa
triotice pentru laborioasa și neobosi
ta dumneavoastră activitate ce o
desfășurați ca eminent om politic pe
plan internațional, pentru înfăptui
rea aspirațiilor de pace și progres
social ale poporului român și ale în
tregii omeniri, slujind astfel cele
mai vitale interese ale națiunii
române.

spirituale, ascensiunea sa economicosocială constituind un exemplu eloc
vent al roadelor politicii realiste,
științifice a partidului nostru pri
vind dezvoltarea tuturor zonelor ță
rii, a fiecărei localități.
Ne reafirmăm deplina adeziune la
politica internă și externă a parti
dului și statului, care corespunde în
cel mai înalt grad intereselor vitale
ale poporului român și vă încredin
țăm, mult iubite șl stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
că Sîntem hotărîți ca, strîns uniți in
jurul partidului, al durhneavoastră,
să acționăm cu fermitate pentru
transpunerea în viață a hotărîrilor
Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, care
au deschis luminoase perspective
pentru înflorirea multilaterală a pa
triei.

Este pentru noi, femeile României
socialiste, o datorie de onoare să
subliniem și cu acest prilej că „Epoca
Nicolae Ceaușescu", cea mai plină
de glorioase înfăptuiri din întreaga
noastră istorie, constituie și perioa
da de afirmare fără precedent a

împreună cu clasa muncitoare, cu
Întregul popor, comuniștii, toți locui
torii Caraș-Severinului — români,
germani, sîrbi și de alte naționali
tăți — își îndreaptă către dumnea
voastră,
mult
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, întreaga lor recu
noștință și adînca gratitudine pentru
grija și sprijinul permanent acordate
în acești ani ridicării județului pe
trepte tot mai înalte de progres economico-social. Ne sînt vii în cugete
orientările, indicațiile și sarcinile pe
care ni le-ați dat cu prilejul vizite
lor de lucru în Caraș-Severin și vă
asigurăm că acționăm cu toată hotărîrea și energia pentru materiali
zarea lor — se relevă în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN
RAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

CA

Strălucit arhitect al politicii exter
ne a partidului și statului nostru,
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, ați
conferit noi dimensiuni calitative ac
tivității internaționale a României,
contribuind nemijlocit la afirmarea
și larga recunoaștere a vocației paș
nice și sensului constructiv al acțiu
nilor întreprinse de țara noastră pe

eticii șl echității socialiste, dezvolta
rea necontenită a științei și cultu
rii, afirmarea plenară a personalită
ții umane, creșterea continuă a ni
velului de trai material și spiritual
al tuturor oamenilor muncii, întrea
ga înflorire a României socialiste sînt
indisolubil legate de numele și pro
digioasa activitate pe care o desfă
șurați în fruntea partidului și statu
lui, oferind necontenit întregului po
por un strălucit model de muncă și
viață, de abnegație revoluționară și
dăruire patriotică pentru înflorirea
națiunii noastre socialiste — se men
ționează în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.

Cu profundă recunoștință pentru
sprijinul deosebit ăcordat cu prile
jul vizitelor dumneavoastră de lucru
care au marcat decisiv cea mai di
namică perioadă de dezvoltare economico-socială a județului, pentru
modul strălucit în care conduceți
partidul și țara pe drumul luminos
al socialismului și comunismului, vă
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, că toți cei ce trăiesc și
muncesc pe străvechile meleaguri

nașterea economică, socială și spiri
tuală a acestei vetre de istorie și le
gendă, chipul său nou, treptele ce le
adăugăm coloanei fără sfîrșit și ma
rilor izbînzi socialiste se leagă orga
nic de numele și activitatea dum
neavoastră, de grija cu care ne în
conjurați.
Vă raportăm cu satisfacție că, mo
bilizați de acest moment aniversar, de
indicațiile ce ni le-ați dat, de măsu
rile și hotărîrile importante adoptate
de recenta plenară a C.C. al P.C.R.
și sesiunea Marii Adunări Naționale,
comuniștii, ceilalți oameni ai muncii
din minerit, energetică, extracția
țițeiului, construcții de mașini, din ce
lelalte sectoare acționează energic,
cu tot mai multă eficiență, pentru
creșterea rolului Gorjului în asigu
rarea bazei energetice a țării.
Alături de întregul nostru popor,
și noi, oamenii muncii — construc
tori de tractoare din Brașov — oma
giem cu emoție împlinirea a 18 ani
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.,
moment care .a marcat trecerea la
o nouă etapă de dezvoltare a socie
tății românești, de consolidare și

rugăm să primiți, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul solemn al comuniștilor, al tutu
ror ieșenilor, de a face totul pentru
înfăptuirea neabătută a sarcinilor și
obiectivelor ce ne revin din hotărâ
rile Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

La fel ca toți fiii pămîntului românesc, noi, mehedințenii, sîntem
mîndri de faptul că dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al harnicului și talentatului
nostru popor, strălucită personifica
re a zestrei de ințelepciune și dem
nitate, de cutezanță și încredere în
viitor a acestuia, v-ați contopit, ca
nimeni altul, cu năzuințele și aspi
rațiile lui, dăruindu-vă întreaga via
ță și activitate împlinirii nobilelor
idealuri de libertate națională și so
cială, luptei eroice, cauzei comuniș
tilor pe glia strămoșească și înscriindu-vă numele în galeria marilor băr
bați născuți pe plaiurile românești,
a acelor mari ctitori de țară, în rîndurile acelor nume pe care poporul
român le va rosti întotdeauna cu a-

r------------ file DE ISTORIE

Știm cît de mult vă datorăm, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. Știm
că dacă azi avem o țară aflată în
,iuriaș avînt spre.cele.mai înalte culmi
ale civilizației, o țară a libertății și
Ij muncii, hărniciei și demnității uma
ne, a democrației și liniștii, o țară
ce strălucește tot mai puternic in
constelația națiunilor lumii, aceasta o
datorăm în primul rînd dumneavoas
tră, abnegației și devotamentului,
pasiunii revoluționare, înaltei res
ponsabilități comuniste cu care slu
jiți interesele poporului — se arată
in telegrama COMITETULUI JU

Ne slnt bine cunoscute tuturor
profundele metamorfoze înregistrate
de întreaga societate, care au însem
nat, în esență, acumularea a însem
nate valori ale avuției naționale, edi
ficarea unei economii moderne, ar
monioase, dinamice, amplele deschi
deri și dimensiuni imprimate statu
tului celor ce muncesc, bunăstării și
fericirii lor, dar, în același timp, știm
la fel de bine că această eră o dato
răm apariției la timpul potrivit a
omului nou, pentru vremi noi. a ilus
trei personalități pe care o întruchi
pați ca secretar general al partidului,
ca președinte al Republicii, cîrmaci
înțelept, iubit și stimat al între
gii națiuni — se relevă în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NASĂUD AL P.C.R.

Parte componentă a marii fresce,
a frumoasei epopei care este patria
română de astăzi, meleagurile bistrițene și năsăudene datorează înțe
lepte! politici științifice, marxist-leniniste a partidului, dumneavoastră
personal,, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, totul,
deoarece mindrul lor chip s-a în
trupat panoramic, în ultimul dece
niu și jumătate. Vocația industrială
redescoperită ca virtute, agricultu
ra de înalt randament, marea des
chidere către foloasele științei, lar
gul evantai al construcțiilor de in
teres social, cultural, profundele
transformări edilitar-gospodărești ale
așezărilor noastre, tumultuoasa crea
tivitate a spiritualității tradiționale
ne-au scos la lumină, ne-au pus în
lumină și ne asigură un viitor lu
minos.
Dezvoltarea fără precedent a for
țelor de producție, perfecționarea
relațiilor de producție și a celor so
ciale, afirmarea plenară a principii
lor și normelor eticii și echității so
cialiste, avîntul puternic al învățămintului, științei și culturii sint in
disolubil legate de spiritul revoluțio
nar, dinamic, profund înnoitor pe
care l-ați imprimat, în perioada care
a trecut de la Congresul al IX-lea,
în toate domeniile de activitate — se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

Cei 18 ani care au trecut de la
Congresul al IX-lea reprezintă, pen
tru județul Buzău, ca și pentru în
treaga țară, perioada cea mai fertiiă, cea mai bogată în împliniri pe
toate planurile vieții materiale și

TULUI DE PARTID AL COMBINA
TULUI SIDERURGIC DIN GALAȚI.

Pentru noi, toți cei ce muncim in
cetatea oțelului gălățean, este un ti
tlu de înaltă mîndrie de a ști că tot
ceea ce am zidit aici și care a de
venit pe drept cuvînt „nava amiral"
a siderurgiei românești, am ctitorit
sub directa conducere și nemijloci
tul dumneavoastră sprijin, tocmai in
acești 18 ani plini de glorie și măre
ție, în care timpul a curs tot mai
dens în împliniri.

Datorită politicii științifice și clar
văzătoare pe care ați promovat-o cu
consecvență în perioada de maximă
fertilitate de cînd vă aflați în frun
tea partidului și statului, precum și
prețioaselor dumneavoastră indica
ții, date cu numeroase prilejuri, in
clusiv la fața locului, în timpul vi
zitelor de lucru, avem astăzi feri
cirea de a constata că după Congre
sul al IX-lea al partidului peisajul
economic și social al acestor locuri
s-a îmbogățit cu 220 obiective, din
tre care 170 industriale, iar întregul
județ a devenit un spațiu al înflo
ririi multilaterale, industria, agri
cultura, știința, învățămîntul și cul
tura purtînd amprenta dinamismu
lui propriu întregii societăți socia
liste românești — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
SUCEAVA AL P.C.R.

Dînd expresie gîndurilor șl senti
mentelor tuturor sucevenilor, profund
recunoscători ’pentru tot ceea ce
ați făcut și faceți pentru continua
înflorire a României socialiste, ri
dicarea nivelului de trai material și
spiritual al oamenilor muncii, per
fecționarea cadrului de participare
a maselor la conducerea societății
noastre socialiste, promovarea idea
lurilor păcii, prieteniei și colaborării
între popoare, ne reafirmăm și de
această dată mîndria patriotică pen
tru faptul că dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, conduceți cu impresio
nantă cutezanță și înțelepciune bo
gata activitate a partidului și statu
lui nostru și vă adresăm urarea
fierbinte de a avea parte de multă
sănătate, putere de muncă și de a
ne călăuzi destinele cît mai mulți
ani.

DEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

In dezvoltarea armonioasă, echili
brată a tuturor zonelor României so
cialiste din acest răstimp glorios, bătrina vatră strămoșească a Bihorului
a trăit șl ea renașterea șl tinerețea
materială și spirituală fără prece
dent. Pentru noi, bihorenii, nu pot fi
uitate vizitele efectuate de dum
neavoastră în județul nostru, pe
parcursul celor 18 ani care s-au scurs
de la istoricul Congres al IX-lea, vi
zite care, prin indicațiile și orientă
rile deosebit de valoroase pe care ni
le-ați dat, s-au constituit, de fiecare
dată, în direcții clare de acțiune pen
tru organizația județeană de partid,
au determinat o mobilizare efectivă
a comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționali
tate, la înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne-au revenit pe linia dez
voltării și înfloririi continue a aces
tor frumoase meleaguri românești.

tră, strălucitul arhitect al întregii
politici a partidului și statului nos
tru, fundamentată organic pe gîndirea revoluționară cutezătoare și per
manent novatoare, pe eforturile și
lupta dumneavoastră neobosită, dusă
de peste cinci decenii în interesul
propășirii patriei și poporului român,
spiritul fundamental novator, revo
luționar, programatic deschis înnoi
rilor și progresului pe care l-ați așe
zat la baza raportului prezentat la
congresul pe care-1 aniversăm — se
menționează în telegrama COMITE

Pe fiecare dintre mărețele
de la amplasarea

femeii în viața societății. Dumnea
voastră ați fundamentat teoretic și
ați promovat consecvent în practică
teza necesității obiective a participă
rii ample a femeilor în procesul edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Manifestînd deplină
încredere in capacitatea creatoare a
femeilor, apreciind permanent con
tribuția lor la creația materială și
spirituală, ați subliniat în repetate
rînduri importanța deosebită a rolu
lui ce revine femeii ca mamă, în
menținerea tinereții și vigorii națiu
nii, ca prim educator al noilor ge
nerații, ați acționat cu hotărire pen
tru întărirea familiei, ca nucleu de
bază ai societății, pentru așezarea
acesteia pe temelia trainică* a prin
cipiilor eticii socialiste — se mențio
nează în telegrama CONSILIULUI
NATIONAL AL FEMEILOR DIN
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA.

Conștiente că noul lor statut în
societatea românească este rodul ne
mijlocit al politicii revoluționare
promovată de dumneavoastră, femei
le de pe întreg cuprinsul patriei,
muncitoare, țărance, intelectuale, vă
asigură, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de devota
mentul lor nemărginit și de hotărîrea
lor fermă de a acționa și pe viitor,
cu întreaga lor capacitate și dăruire,
pentru a fi la înălțimea încrederii
acordate de partid, pentru a contri
bui într-o măsură sporită la înflori
rea multilaterală a patriei, la înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite
de Congresul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidului.
Un strălucitor și însuflețitor exem
plu în întreaga noastră muncă îl re
prezintă activitatea revoluționară a
tovarășei Elena Ceaușescu, militant
de seamă în conducerea partidului
și statului nostru, om de știință de
prestigiu internațional. Viața și mun
ca tovarășei Elena Ceaușescu con
sacrate din fragedă tinerețe cauzei
clasei muncitoare, slujirii cu devo
tament a intereselor întregului popor,
a socialismului și păcii în lume
constituie pentru noi, femeile Româ
niei socialiste, un desăvîrșit model
și o permanentă aspirație pentru
perfecționarea întregii noastre acti
vități.

socialiste jse află semnătura de înalt prestigiu a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezent la fața locului
construcții pînă la inaugurarea lor. Ca și în cazul impunătoarei zone Obor din Capitală.

plan mondial. Sîntem mîndri că as
tăzi lumea vă înconjoară cu cea mai
înaltă stimă și considerație ce se
cuvin unei personalități proeminen
te a vieții internaționale — expre
sie a prețuirii pe care popoarele v-o
acordă dumneavoastră, luptător con
secvent pentru pace, securitate și
dezarmare, pentru progresul întregii
umanități.

Sub impulsul creator și temerar al
unei gîndiri novatoare, expresie a
celui mai nobil spirit revoluționar,
cel de-al IX-lea Congres a pus ba
zele unei noi și originale concepții cu
privire la rolul și locul Partidului
Comunist Român în societatea noas
tră. Privind înapoi, de-a lungul celor
18 ani, ne apare limpede, ca una din
cele mai strălucite cuceriri ale aces
tei epoci, transformarea radicală a
partidului însuși, care se înfățișează
astăzi ca un puternic centru vital al
societății, ca îndrumător și educator
al poporului, călăuzit de o concepție
unitară, închegată, riguros științifică,
organic integrat în viața societății,
aplicînd, în mod neabătut șl nealterat,
principiul muncii și conducerii colec
tive, un stil dd muncă profund de
mocratic, atît în esență, cît și în for
mele sale — se menționează în te
legrama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R.

Muncind cu elan și dăruire pen
tru transpunerea în viață a hotărîri
lor Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, înfăp
tuind generosul program de dezvoltare
a localităților urbane și rurale din
județ, toți cei ce muncim în acest colț
de țară sîntem hotărîți să dovedim
prin rezultatele muncii noastre, prin
tot ceea ce înfăptuim măreț și du
rabil că orientările dumneavoastră
își dovedesc din plin vitalitatea,
realismul și rodnicia și pentru acest
tînăr județ, a cărui înfățișare se
schimbă de la un an la altuL
Remarcabilele izbînzi obținute de
întregul nostru popor în amplul pro
ces de ascensiune economico-socială, modernizarea întregii economii,
perfecționarea continuă a organiză
rii și conducerii societății, lărgirea și
întărirea democrației și a legalității
socialiste, soluționarea profund știin
țifică a problemei naționale, așeza
rea relațiilor sociale pe principiile

clujene, români, maghiari și de alte
naționalități, vă vor urma cu dra
goste adîncă și nemărginit devota
ment în tot ce gîndiți și întreprin
deți pentru prezentul și viitorul ță
rii.

făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate — se arată in tele
grama trimisă de COMITETUL DE

Au trecut 18 ani de cînd necesi
tatea istorică și voința suverană a
națiunii v-au
așezat în fruntea
partidului și a țării, 18 ani de re
naștere națională, de muncă și luptă
necurmată pentru edificarea unei
vieți noi, 18 ani de tumultuos efort
revoluționar și creație comunistă, de
adinei prefaceri în toate domeniile
activității economico-sociale, 18 ani
de afirmare fără precedent a Româ
niei socialiste în rîndul națiunilor
lumii — se relevă in telegrama CO

Ne vom referi doar la un singur
exemplu, care ilustrează elocvent
procesul devenirii uzinei noastre în
acești minunați ani, ani de muncă
încordată și plini de roade trainice,
în anul 1965, an în care se desfă
șurau lucrările Congresului al IX-lea
al P.C.R., raportam făurirea a 150 000
tractoare, în 18 ani cît se scurseseră
de la primul tractor românesc ; azi,
după exact aceeași perioadă de 18
ani — din 1965 pînă în 1983 — am
făurit peste 777 000 de tractoare !
Aceasta înseamnă de peste 5 ori pro
ducția primilor 18 ani de existență
a uzinei noastre.
Azi, pe toate meridianele globului,
tractoare românești moderne și com
petitive brăzdează ogoarele, ca
simbol al păcii și fericirii, al bună
stării și prosperității.

MITETULUI JUDEȚEAN GIURGIU
AL P.C.R.

Județul Giurgiu, prezență relativ
recentă pe harta politico-gdministrativă a țării, înființat din iniția
tiva dumneavoastră, stimate tovarășe
secretar general, a beneficiat din
plin de roadele politicii de dezvol
tare și modernizare a forțelor de
producție și de judicioasa lor repar
tizare teritorială. în ultimii 18 ani
fondurile fixe din industria județu
lui au sporit de peste 8 ori, iar cele
din agricultură de peste 4 ori.
împlinirea a 18 ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, ne
găsește angajați plenar în efortul
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea
și Conferința Națională ale partidului,
pentru înfăptuirea unei noi calități
în toate sferele creației materiale și
spirituale.

Marcată decisiv de personalitatea
dumneavoastră, etapa inaugurată de
Congresul al IX-lea — definitoriu
numită „Epoca Ceaușescu" — este
o strălucită confirmare a caracte
rului profund-științific al politicii
noastre interne și externe, al că
rei ilustru promotor și mesager
sînteți, a unității indestructibile
dintre partid și popor, a mersu
lui vertiginos al patriei pe drumul
făuririi societății socialiste și comu
niste — se relevă în telegrama CO

MITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL
P.C.R.

Noi, cei ce trăim și muncim în
Gorj, nu vom uita niciodată că re

PARTID SI CONSILIUL OAME
NILOR MUNCII DE LA ÎNTRE
PRINDEREA „TRACTORUL" DIN
BRAȘOV.

Aducîndu-vă cel mai cald omagiu
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți
permanent, cu cea mai înaltă dărui
re, spre binele și fericirea poporului,
oamenii muncii ieșeni dau glas re
cunoștinței și dragostei lor nețărmu
rite față de dumneavoastră, ctitor
al noii Românii, de numele căruia
se leagă anii celor mai mărețe îm
pliniri ale județului nostru — se re
levă în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Conștiențî de faptul că respectul și
considerația cu care este rostit as
tăzi în lume numele țării noastre
se datorește modului strălucit în\care
dumnevoastră, cel mai iubit fiu al
poporului, ctitorul și promotorul în
tregii politici externe românești, ați
acționat în acești ani pentru afir
marea năzuințelor de pace și colabo
rare, de independență și progres,
pentru oprirea cursei înarmărilor și
eliminarea războiului din viața pla
netei noastre, ne exprimăm-și cu acest prilej adeziunea deplină față de
profundul umanism și înalta răspun
dere ale demersurilor și inițiativelor
puse în slujba celor mai nobile idea
luri ale omenirii.
în aceste momente sărbătorești,
cu profund respect și recunoștință vă

dîncă cinstire — se arată In tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
MEHEDINȚI AL P.C.R.

Pentru tot ceea ce am dobindit,
pentru tot ce ați făcut și faceți în
tru înflorirea continuă a patriei și
prosperitatea națiunii noastre
so
cialiste, pentru afirmarea și
mai
puternică a geniului creator al po
porului, noi, fiii Mehedințiului, unindu-ne gîndurile și sentimentele
de dragoste, stimă și respect cu cele
ale tuturor fiilor țării, vă spunem
din adîncul inimilor : vă mulțu
mim, iubite conducător !

Anii de cînd vă aflați în fruntea
partidului și a statului — „Epoca
Ceaușescu", așa cum, cu deplină în
dreptățire, o numesc toți cei ce
trăiesc și muncesc pe meleagurile
românești — poartă pentru eterni
tate amprenta personalității dum
neavoastră de excepție, strălucit
conducător
și ■ patriot
înflăcărat,
personalitate de frunte a lumii con
temporane, care v-ați dăruit cu nea
semuită abnegație cauzei partidului
și poporului, înfloririi patriei noastre
socialiste, apărării vieții, libertății
și păcii pe toate meridianele glo
bului — se menționează în telegra
ma
COMITETULUI
JUDEȚEAN
NEAMȚ AL P.C.R.

Ritmurile înalte de dezvoltare economico-socială a țării se regăsesc
din plin și în realitățile județului
Neamț, ale cărui meleaguri și-au
schimbat din temelii înfățișarea, racordîndu-se la pulsul viu al afir
mării civilizației socialiste.
De
neuitat vor rămîne în memoria
noastră vizitele de lucru pe care
le-ați întreprins, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, momente
de adîncă și rodnică semnificație,
care au dat și dau un puternic im
puls muncii de fiecare zi a locui
torilor satelor și orașelor noastre.

în aceste momente, cînd se împli
nesc 18 ani de la istoricul Congres
al IX-lea al partidului, piatră de
hotar în viața României contempo
rane, in gînd cu întregul partid și
cu întregul popor, cei peste 22 000 de
comuniști, toți oamenii muncii de pe
marea platformă siderurgică de la
Galați își îndreaptă cu fierbinte re
cunoștință sentimentele de înaltă
stimă și respect către dumneavoas

Niciodată spațiul românesc n-a de
monstrat mai mult eroism, unitate
și abnegație în slujba idealurilor
noastre nobile și drepte, atît avînt
întru înflorirea patriei ca în cei 18
ani de viață și cultură socialistă ce
s-au scurs de la Congresul al IX-lea
al partidului ; în acești ani, România
s-a transformat într-un mare șan
tier, edifieîndu-se o Românie moder
nă, dinamică, înnobilîndu-se chipul
patriei cu noi construcții și valori
materiale și spirituale — se men
ționează în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.

Știm bine, așa cum știu toți cei ce
trăiesc și muncesc în România socia
listă, că marea noastră șansă isto
rică a fost venirea dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la cîrma partidu
lui și statului, timpul ne-a dăruit pe
cel ce înmănunchează în marea-i
personalitate tot ce a fost mâi bun,
mai înălțător și mai demn iii idea
lurile de secole ale poporului. Con
gresul al IX-lea al partidului a mar
cat un măreț moment de curaj și in
dependență, de afirmare a voinței
poporului, fără nici un amestec din
afară, cuvîntul României răsunînd
de atunci în lume mai plin și mai
ferm ca niciodată, prin glasul dum
neavoastră hotărît de mare bărbat
al acestui popor.
Cu mîndria patriotică de a fi con
temporanii acestei epoci, comuniștii,
oamenii muncii, întreaga populație a
județului Tulcea vă aduc azi prinos
de recunoștință dumneavoastră, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al poporului român,
ctitorul de viață nouă, activistul de
frunte al partidului și omul plin de
pasiune revoluționară, care v-ați
consacrat întreaga viață edificării so
cialismului pe pămîntul României —
se menționează în telegrama trimisă
de COMITETUL JUDEȚEAN TUL
CEA AL P.C.R.

Dînd o înaltă apreciere activității
neobosite desfășurate de dumnea
voastră în fruntea partidului și sta
tului nostru, grijii permanente pe
care o purtați dezvoltării și înflori
rii fiecărui județ al țării, pentru ri
dicarea nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor, activi
tății dumneavoastră remarcabile în
organizarea și buna desfășurare a
conducerii economiei, a întregii so
cietăți, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Tulcea s-au angajat
să dea un nou impuls muncii pro
ductive din fiecare unitate economi
că, să nu precupețească nici un efort
pentru transpunerea în viață a pre
țioaselor dumneavoastră indicații,
pentru împlinirea neabătută a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al
XII-lea al Partidului Comunist
Român.
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ANI
DE LA CONGRESUL

AL IX-LEA AL P.C.R.

- expresie a politicii umaniste a partidului, a grijii față de om

Viziunea noua, revoluționară a tovarășului

Nieolae Ceaușescu asupra invățămintului românesc
Cei 18 ani care au trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului
nostru, ani puternic marcați de
gîndirea creatoare și acțiunea revo
luționară a tovarășului Nieolae
Ceaușescu, se constituie într-o pe
rioadă de dezvoltare impetuoasă a
tuturor domeniilor activității mate
riale și spirituale. Progresul eco
nomic și social, în ansamblul său,
este organic legat — în concepția
revoluționară, de largă perspectivă
a partidului nostru, a secretarului
său general — de o continuă și
progresivă modelare a factorului
uman, de pregătirea și perfecțio
narea cadrelor necesare economiei,
științei și culturii. De-a lungul
timpului, valorificarea plenară a
resurselor umane de care dispune
societatea noastră s-a înscris ca o
opțiune politică de principiu, ma
terializată și afirmată consecvent,
în spațiul proceselor educaționale,
al unității strînse dintre învățămînt,
cercetarea științifică și activitatea
productivă. Integrarea armonioasă
a acestor trei sectoare, bazate pe
structuri de activitate complemen
tare, s-a afirmat și se afirmă ca
strategie definitorie pentru prezen
tul și viitorul școlii românești,
beneficiind de reevaluarea tradi
țiilor înaintate ale invățămintului
nostru, de analiza critică a experi
enței proprii și a achizițiilor mo
derne ale științelor și practicii
educaționale internaționale.
Concepția unitară asupra dezvol
tării și perfecționării sistemului
nostru de învățămînt se reflectă
puternic în dinamismul școlii supe
rioare. De peste un deceniu și ju
mătate, în acest domeniu se afirmă
și se dezvoltă o viziune nouă, re
voluționară, concretizată în așeza
rea invățămintului superior pe baze
noi, în strînsă legătură cu nevoile
vieții economice și sociale. Dispu
nem în prezent de o largă rețea de

institute și facultăți, capabilă să
satisfacă integral necesitățile de
cadre cu înaltă calificare de care
are nevoie societatea noastră.
Beneficiind de un cadru orga
nizatoric și juridic modern și
elastic (în perioada la care ne re
ferim au fost adoptate două legi ale
educației și Invățămintului, în 1968
și în 1978), școala superioară s-a
legat tot mai strîns de viață, ofe
rind societății cadre temeinic pre
gătite, în profiluri largi, capabile să
se integreze activ, cu capacități de
creație sporite, în dinamismul
socio-profesional pe care îl presu
pune revoluția științifică și tehnică
din lumea contemporană.
O achiziție de fond a gîndirii și
practicii educaționale în sfera învățămîntului superior — concreti
zată ca atare, în numeroase rînduri,
prin indicații și sarcini directe tra
sate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nieolae ^Ceaușescu
— este tratarea consecventă a tu
turor proceselor formative din in
stitute și facultăți prin prisma in
dicatorilor de eficiență și calitate.
Sporirea valorii formative a proce
sului de învățămînt, pregătirea pen
tru muncă, împlinirea viitorului
specialist ca un cetățean cu înaltă
conștiință patriotică și ca factor di
namizator al noului orizont valoric
pe care îl cunoaște viața noastră
spirituală în genere, cea moralpolitică în special, constituie astăzi
preocupări permanente pentru toți
cei care activează în școala supe
rioară, înscrise între prioritățile mi
siunii nobile pe care o îndeplinesc,
în anii care au trecut de la cel
de-al IX-lea Congres al partidului
s-a statornicit în învățămîntul nos
tru superior un climat de eferves
cență și continuă prospectare, în
spirit modern, a celor mai eficiente
soluții pentru problemele pregătirii
unor cadre capabile să se implice

pe deplin în realizarea programelor
de dezvoltare economică și socială
a țării. Din 1965 și pină în prezent,
școala superioară este beneficiara
unui efort material și financiar de
excepție din partea societății noas
tre. Baza materială a învățămîntului, toate resursele economice, so
ciale și informaționale au cunoscut
curbe ascendente fără precedent,
ale căror valori ne determină să
apreciem că dispunem acum' de
condiții optime pentru un travaliu
educațional puternic finalizator, la
înălțimea cerințelor contemporane,
ale spiritului modern în instrucție
și educație, în pregătirea pentru
muncă și viață a noilor generații.
O dezvoltare fără precedent, cen
trată pe ideea majoră a integrării
procesului educațional cu cel de cu
noaștere, a realizat-o cercetarea
științifică de nivel universitar.
Școala noastră superioară se poate
mîndri cu faptul că — grație
unor opțiuni strategice noi, revolu
ționare ale conducerii de partid și
de stat, cu precădere cea a inte
grării „învățămînt—cercetare—pro
ducție" — reușește în prezent
să soluționeze teme de investigație
științifică nemijlocit legate de prio
ritățile dezvoltării economice și so
ciale a țării.
Elaborată cu mai mulți ani în
urmă de către secretarul general
al partidului, tovarășul Nieolae
Ceaușescu, și dezvoltată mereu cu
atribute și opțiuni noi, concepția
despre integrarea invățămintului cu
cercetarea și cu viața productivă
s-a dovedit a fi un act revoluțio
nar, temeinic motivat, eficient, co
respunzător cerințelor globale ale
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Este o concepție
care, dincolo de împlinirile efective
la care a condus, își dezvăluie trăi
nicia și deschide perspective noi,
mai înalte, valorificării deosebitului

potențial creator de care dispune
învățămîntul superior românesc.
Toate acestea ne îndrituiesc să
spunem că — pe linia de
gîndire și acțiune creatoare, revo
luționară deschisă de Congresul al
IX-lea, de cînd în fruntea partidu
lui se află tovarășul Nieolae
Ceaușescu — învățămîntul nostru
în general și cel superior în special
au cunoscut cea mai fertilă perioa
dă de dezvoltare. Modernizarea
procesului instructiv-formativ și —
corelativ — reconsiderarea roiului
și funcțiilor cercetării științifice,
precum și pregătirea cadrelor, ani
mate de un fierbinte patriotism, în
concordanță cu nevoile actuale și
de perspectivă ale societății — toate
acestea în baza viziunii revoluțio
nare despre integrarea școlii cu
munca științifică și cu producția —
reprezintă însemne ale unei reali
tăți educaționale noi, în centrul
căreia se află problematica omului,
a dezvoltării personalității sale. De
altfel, în repetate rînduri tovarășul
Nieolae Ceaușescu ne-a cerut — cu
acea constanță a spiritului său re
voluționar, cu încrederea sa ne
abătută în om, în capacitățile sale
de mobilizare și de autoperfecționare,— să depunem toate eforturile
pentru împlinirea, Ia cotele înalte
ale exigențelor comuniste, a celui
mai complex proces al devenirii
noastre socialiste, cel al formării
omului nou, al desăvîrșirii condiției
umane. Realizările deosebite obți
nute de învățămîntul românesc în
ansamblu, de cel superior în par
ticular, în intervalul temporal, care
pe drept cuvînt este denumit „epoca
Ceaușescu", reprezintă pentru toți
slujitorii școlii o opțiune și o pre
misă pentru dezvoltări viitoare.

Proî. univ. dr.
Ioan-Ioviț POPESCU
rectorul Universității din București

Tineretul țarii - în amfiteatrele educației prin muncă, pentru muncă
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® In anul școlar de învățămînt 1982—1983 popu
lația școlară este de 5,6 milioane, ceea ce reprezintă
25 la sută din populația țării.
® O comparație edificatoare: în anul școlar
1938—1939 numărul elevilor se ridica la circa
1 650 000, al studenților la aproape 26 500, iar al ca
drelor didactice la circa 55 000 ; în prezent (anul
1982): numărul total al copiilor cuprinși în rețeaua

Primire la primul ministru al guvernului.
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
vineri, pe Marcos Lage Coello, mi
nistrul industriei siderurgice și me
canice din Republica Cuba, care face
o vizită în țara noastră.
în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare statornicite între
cele două țări și popoare. In acest
context, au fost relevate cu satisfac
ție relațiile de cooperare economică
dintre România și Cuba, care cunosc
o continuă dezvoltare și diversifica

re, în spiritul înțelegerilor șl hotărîrilor româno-cubaneze convenite
la nivel înalt, exprimîndu-se hotărîrea de a se identifica noi posibilități
de aprofundare și diversificare a
acestora, de creștere continuă a co
laborării și cooperării în producție,
în folosul ambelor țări și popoare, al
cauzei păcii și socialismului.
A participat loan Avram, ministrul
industriei construcțiilor de mașini.
A fost prezent Armando Suarez
Garcia, însărcinatul cu afaceri a.i. al
Republicii Cuba la București.
(Agerpres)

Convorbiri economice
româno-cubaneze
Tovarășul Ion Pățan, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și
controlului gospodăririi fondurilor
fixe, președintele părții române în
Comisia rriixtă interguvernamentală
româno-oubaneză de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, a pri
mit, vineri după-amiază, pe Marcos
Lage Coello, ministrul industriei si
derurgice și mecanice din Republica
Cuba. Cu acest prilej au fost exami
nate unele probleme privind promo
varea, în continuare, a cooperării
economice și tehnico-științifice dintre
cele două țări în domenii de interes
comun.
A fost prezent Armando Suarez
Garcia, însărcinatul cu afaceri a.i. al
Republicii Cuba la București.

In perioada 16—22 iulie a.c., mi
nistrul industriei siderurgice și me
canice din Republica Cuba, Marcos
Lage Coello, a avut convorbiri cu mi
nistrul industriei construcțiilor de
mașini, loan Avram, la încheierea că
rora a fost semnat un protocol al întîlnirii de lucru.
în timpul șederii în țara noastră,
ministrul cubanez s-a întîlnit, de ase
menea, cu Alexandru Necula, minis
trul industriei de mașini-unelte, elec
trotehnică și electronică.
Totodată, oaspetele cubanez a vizi
tat numeroase obiective ale industriei
construcțiilor de mașini din Capitală
și din țară.
(Agerpres)
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școlară este de 5576000, al studenților de peste
190 000, al personalului didactic de peste 267000.
® în cincinalul 1976-1980 au fost alocate de la
bugetul statului pentru susținerea activității de învă
țămînt, culturale și sportive sume cu 43 la sută mai
mari decît în cincinalul precedent.
® între 1976—1982 baza materială a învățămîntului s-a îmbogățit cu 11 946 săli de clasă și 150000
mp spații pentru săli de cursuri și laboratoare.

întrevedere la Marea Adunare Națională
Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nieolae Giosan, s-a
întîlnit, vineri după-amiază, cu Dou
glas Roche, deputat în parlamentul
canadian, președintele organizației
internaționale „Parlamentarii pentru
ordine mondială", care întreprinde o
vizită în țara noastră.
In cadrul întrevederii a avut loc un
schimb de informații cu privire la ac
tivitatea și contribuția pe care o pot
aduce parlamentele și parlamentarii
la promovarea unei colaborări rod
nice între națiuni, în asigurarea unui
climat de securitate, înțelegere și
pace pe arena mondială, care să ga
ranteze dreptul tuturor popoarelor
la libertate, independență și bună
stare. A fost relevată, de asemenea,
dorința ce/mună de extindere a con

tribuției parlamentelor și parlamen
tarilor la lupta pentru dezarmare, la
crearea unui climat de destindere și
pace în lume.
★

în aceeași zi, Biroul Marii Adunări
Naționale a oferit un dineu în onoa
rea lui Douglas Roche, președintele
organizației internaționale „Parla
mentarii pentru ordine mondială".
★

Cu prilejul vizitei în țara noastră
a președintelui organizației interna
ționale „Parlamentarii pentru ordine
mondială", Douglas Roche, ambasa
dorul Canadei la București, Peter
McLaren Roberts, a oferit, vineri, o
recepție.
(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Ferdinand Nagy, ministru-secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, a primit, vineri, pe Hel
muth Von Verschuer, director gene
ral adjunct al Diviziei pentru agri
cultură din cadrul Comisiei execu
tive a Comunității Economice Euro-

pene, care, în fruntea unei delega
ții, se află într-o vizită în țara
noastră.
Cu acest prilej au fost abordate
probleme ale extinderii colaborării
și conlucrării in domeniul agricultu
rii dintre România și C.E.E.
(Agerpres)

în județul Dîmbovița s-a încheiat recoltarea griului
Recoltarea griului de pe întreaga
suprafață destinată acestei culturi s-a
terminat și în județul Dîmbovița. în
prezent, toate forțele sînt concentrate
pentru realizarea în timpul optim și
de calitate ireproșabilă a tuturor ce
lorlalte lucrări din actuala campanie

de vară. Cu acest prilej, comitetul
județean de partid a trimis o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului
Nieolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
(Agerpres)

CEA UȘESCU, R O MÂNIA
In falduri vii de roșu,
De galben și albastru,
Polara stea veghează
Al țării viitor;
Și urcă România
Prin vreme ca un astru,
Ea — „țara mea de glorii"
Astru nemuritor.

E țara mea de glorii
Acest picior de plai.
Și visul din stindarde
II facem să existe;
Crești, legendarâ-n lume,
Tu, gura mea de rai.
Sub strălucirea stelei
Spre ere comuniste.
Sîntem precum Carpații —
Vecini cu veșnicia,
Cind viitorul vine
Cu-o clipă mai devreme;
Cînd spunem Ceaușescu
Noi spunem România
Și inimile noastre
Se-nflăcâreazâ-n steme.

Negoițâ IRIM1E

Drum larg spre mintea și inima
poporului
Se împlinesc zilele acestea 18 ani
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, moment
care marchează și pentru artele
plastice intervalul unui remarcabil
progres, al unui adevărat salt cali
tativ—în integrarea tezaurului de
talente al țârii în viața poporului
nostru. Aspecte multiple ale acestei
vieți au oferit inspirației artistice
subiecte inepuizabile, mari fapte
constructive care au fost transpuse
pe pinză, în piatră sau marmură,
în cele mai variate tehnici pe care’
le implică artele plastice. Sînt
mărturii lăsate generațiilor viitoa
re despre aspirațiile și împlinirile
celei mai avîntate și rodnice peri
oade din istoria României. Cu
adincă emoție ne amintim cuvintele
rostite de secretarul general al
partidului de la înalta tribună a
Congresului : „Esențial este, sublinia
tovarășul Nieolae Ceaușescu cu
acel prilej, ca fiecare artist, în sti
lul său propriu, păstrîndu-și indi
vidualitatea artistică, să manifeste
o înaltă responsabilitate pentru
conținutul operei sale, să urmă
rească ca ea să-și găsească drum
larg spre mintea și inima poporu
lui".
Dezvoltarea artei noastre din ul
timii ani atestă într-adevăr efortul
creatorilor din întreaga țară, mem
bri ai Uniunii artiștilor plastici,
fără deosebire de naționalitate,
care își desfășoară activitatea în
toate domeniile artelor plastice, de
a răspunde acestei înalte chemări,
de a crea lucrări care să aibă drept
principale criterii calitatea artis
tică, afirmarea valorilor civiliza
ției românești contemporane, îm
bogățirea patrimoniului cultural na
țional, precum și munca obștească
de educare, prin exemplarele cele
mai reușite ale artei lor, a mase
lor largi de oameni ai muncii.
Cele peste 3 000 de expoziții orga
nizate doar în ultimii 5 ani atestă,

prin lucrările expuse, acest efort de
a căuta forme capabile să repre
zinte cit mai exact modul de a
gîndi, de a Simți al artiștilor,
forme care să fie în același timp
reprezentative pentru epoca, pen-tru societatea noastră,- Ampla-parti
cipare a artiștilor' întregii țări
la Festivalul național „Cîntarea
României" a demonstrat, dealtfel,
că cei mai buni, cei mai talentați
dintre creatorii contemporani au
știut să afle în lucrările ior acele

însemnări despre
dezvoltarea artelor
plastice
expresii artistice capabile, sperăm,
să reziste eroziunii timpului, lu
crări care ilustrează larga diversi
ficare pe care au cunoscut-o la noi
artele plastice.
Este evident că o artă a timpu
lui nostru impune un statut mo
dern al expoziției de artă ; că locul
și funcția socială a artei legitimează
metode moderne de organizare a
expozițiilor. Este, de asemenea,
evident că în societatea noas
tră socialistă există o bază obiecti
vă pentru o atare organizare. In
acest sens, sutele de manifestări
care au avut loc, expozițiile anuale
de pictură, sculptură, grafică, artă
decorativă și design, saloanele anuale republicane de gravură, expo
zițiile bienale, republicane de
sculptură și pictură, saloanele bie
nale de grafică, expozițiile trienale
de scenografie și design, expoziția
cvadrienală republicană de artă
decorativă, precum și numeroase
expoziții republicane cu caracter
omagial au readus în conștiința pu
blicului momente de deosebită în-

RECEPȚIE CU PRILEJUL CELEI DE-Â 39-A ANIVERSĂRI
A ZILEI RENAȘTERII
POLONIEI
>
Cu prilejul celei de-a 39-a aniver
sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București,
Boleslaw Koperski, a oferit, vineri,
o recepție.
Au participat tovarășii Miu Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Gheorghe Petrescu,
viceprim-ministru al guvernului, Ion
Lăzărescu, ministrul minelor, Gheor
ghe Chivulescu, ministrul justiției,
Emilia Sonea, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin
Oancea, adjunct al ministrului afa

cerilor externe, general-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului
apărării naționale, Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă și
obștești, generali și ofițeri superiori,
oameni de știință, artă șl cultură,
ziariști.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.
(Agerpres)

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE
A REPUBLICII ARABE EGIPT
Vineri seara, ambasadorul Republi
cii Arabe Egipt în țara noastră, Mo
hamed Wafik Hosny, a oferit o re
cepție cu prilejul Zilei naționale a
țării sale.
Au participat Ion Dincă, prim
viceprim-ministru
al guvernului,
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, Maxim Berghianu, mi
nistrul muncii, Alexandru Roșu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Comerțului Exterior și Cooperării

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 23 iulie, ora 21 — 26 iulie,
ora 21. In (ară : Vreme in curs de În
călzire. Cerul va fi schimbător. Pe

semnătate ale artei noastre con
temporane. Aș aminti, de asemenea,
faptul că ne pregătim să organizăm
alte ample expoziții, cum ar fi: „40
de ani de la victoria revoluției de
eliberare națională și socială, anti
fascistă^ șr.anțiimperialișță" și „40
de âhi de ,1a vibtdriă asupra fascis- ' ■”
mului". Vor fi doar cîteva din ma
nifestările care, antrenînd toate
forțele creatoare ale țării, vor
trebui să răspundă așteptărilor unui
public din ce în ce mai larg. Ne
cesitățile unei comunicări fertile
și stimulatoare între acest public și
creația artistică, caracteristică cli
matului oricărei mari culturi tre
buie să asigure, dealtfel, condi
țiile unei confruntări permanente,
ale unui dialog care să permită atît
cunoașterea realităților artistice și
a valorilor, cît și orientarea proce
sului de educare pe calea și prin
mijloacele specifice artei.
Paralel cu puternica dezvoltare a
țării, cu dezvoltarea tuturor ramu
rilor artistice, arta monumentală
a cunoscut mai ales în ultimii zece
ani realizări remarcabile. Deosebita
ținută artistică a unor monumente
și lucrări de artă monumentală
(mozaicuri, fresce etc.) sînt tot
atîtea răspunsuri la chemarea adresată de secretarul general al
partidului de a realiza lucrări de
un înalt nivel artistic în așa fel
îneît, exprimînd cu mare forță de
convingere idei de nobilă atitudine
civică, să pătrundă cît mai direct
în conștiința și inima oamenilor,
să contribuie alături și odată cu
întreaga activitate a artiștilor
României de azi Ia îmbogățirea
patrimoniului de valori al artei
contemporane.

Viorel MĂRGINEAN
vicepreședinte al Uniunii
artiștilor plastici

y

tV
PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Cenaclul elevilor
11.30 cinei miliarde de oameni. Docu
mentar
11.50 Să cînte copii!
12,05 Ora de muzică
13,00 La sfirșlt de săptămtnâ
18,00 Coordonate egiptene. Documentar
18.20 Columne ale istoriei
18,35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Epoca marilor împliniri. 18 ani de
la Congresul al IX-lea al P.C.R.
10.50 Estrada estivală
20,15 Teleendclopedia
20,15 Film serial : „Bulevardul Paullsta*.
Episodul ÎS
ZI.30 Bun venit la varietăți î
22.20 Telejurnal
22.30 Invitații televiziunii. Emisiune muzical-distractlvă

Economice
Internaționale,
Maria
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai unor
ministere și departamente economice,
conducători ai unor instituții centrale
și organizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, oameni de cultură și
artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

PROGRAMUL 8
19,00 Telejurnal
19.20 Epoca marilor împliniri. 18 ani de
la Congresul al IX-lea al P.C.R.
19.50 Din cartea naturii
20,15 Ecran de vacanță : „Arabela”
20,45 Al XIV-lea Festival al muzicii de
cameră — Brașov 1983
22.20 Telejurnal
22,30 Bună seara, fete, bună seara,
băieți I

alocuri, in jumătatea de nord a țării
vor cădea ploi care vor avea șl caracter
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice. In rest, ploi izolate. Vîntul va su
fla slab pină la moderat, cu unele in
tensificări la începutul intervalului, în
deosebi în zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 șl
18 grade, mai coborîte în estul Transil
vaniei in prima noapte, iar cele maxi

me între 20 șl 30 de grade, Izolat mal
ridicate în sud-vestul țării. Local, ceață.
In București : Vreme în curs de încăl
zire, cu cerul variabil, favorabil aversei
de ploaie. Vînt slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 13 ș! 16 grade, iar cele maxime
intre 27 și 30 de grade. (Liana Cazacioc,
meteorolog de serviciu).

Un mii și puternic impuls

O importantă hotărîre adoptată prin consens

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Ședințele finale ale reuniunii de la Madrid
vor avea loc între 1-9 septembrie,

A REPUBLICII ARABE EGIPT
Excelenței Sale
Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
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Zambia a constituit cea de-a pa
tra etapă a vastului itinerar politic
pe continentul african, în cursul căruia secretarul general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a dat 0 nouă și
strălucită expresie politicii de pace
și înțelegere promovate de țara
noastră, sentimentelor de prietenie
și dorinței poporului român de a
extinde conlucrarea cu popoarele
țărilor vizitate, cu toate popoarele
Africii. Prin rezultatele sale rodnice, prin înțelegerile la care s-a ajuns, vizita oficială de prietenie în
treprinsă de
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu,' în Republica Zam
bia se înscrie ca un moment de cea
mai mare însemnătate în evoluția
relațiilor de prietenie și colaborare
româno-zambiene. Acest fapt își gă
sește o vie oglindire în Declarația
comună dată publicității, ca și în
celelalte documente semnate cu prilejul vizitei și care reflectă, în ansamblul lor, preocuparea de a se da un
conținut tot mal bogat colaborării
pe multiple planuri dintre cele două
țări și popoare.
Așa cum se știe, relațiile de prietenie și solidaritate dintre popoarele român și zambian au profunde
rădăcini în- trecut, încă din vremea
cînd locuitorii din valea fluviului
Zambezi luptau cu arma în mină
pentru a scutura jugul robiei coloniale și a-și dobîndi dreptul la o
viață liberă șl independentă. în acea
perioadă de grele încercări, România, în spiritul politicii sale consecvențe de solidaritate cu mișcările de eliberare națională, a acordat
poporului zambian întregul ei sprijin. Poporul român a salutat cu
bucurie marea victorie obținută de
poporul zambian, țara noastră recunoscînd din primul moment noul
stat independent de pe continentul
african, cu care a stabilit strînse relății de colaborare. O contribuție de
cea mai mare însemnătate la dezvoltarea acestor relații au avut-o
multiplele întîlnirl dintre președinții
Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda. Astfel, raporturile de
colaborare dintre cele două țări au
cunoscut un curs mereu ascendent ;
ele s-au adîncit și s-au diversificat
de la an la an, beneficiind de un
excelent cadru juridico-politic asigurat de acordurile și înțelegerile
convenite la nivelul cel mai înalt, și
îndeosebi de Tratatul de prietenie și
cooperare semnat la 17 aprilie 1979,
la Lusaka. Dînd expresie sentimen
telor de înaltă considerație față de
România socialistă, față de președințele Nicolae Ceaușescu, care
aici, ca pretutindeni în Africa și în
lume, se bucură de un deosebit
prestigiu, poporul zambian a re
zervat oaspeților români o primire
sărbătorească, entuziastă. La Lusaka,
frumoasa capitală a țării, la Kafue,
orașul chlmiștilor și textiliștilor, ca
pe tot parcursul vizitei, înalții oas
peți români au fost întîmpinați cu
manifestări de caldă prietenie, de
aleasă stimă și considerație.
Toate acestea au creat un cadru
deosebit de favorabil noului dialog
la nivel înalt de la Lusaka, au pus
în evidență trăinicia și perspecti
vele rodnice ale relațiilor românozambiene. „Ne aflăm pentru a treia
oară în Zambia — declara pre
ședintele NICOLAE
CEAUȘESCU.
Și dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte, ați vizitat de trei ori
România. Putem afirma că aceste
vizite reciproce au dus la dezvolta

rea puternică a prieteniei și colabo
rării dintre partidele și popoarele
noastre. în decursul anilor, colabo
rarea dintre România și Zambia s-a
dezvoltat pe multiple planuri —
economic, politic, cultural, științific.
Pe baza a ceea ce am realizat pină
acum, apreciem că există toate con
dițiile pentru extinderea în conti
nuare a relațiilor dintre partidele și
popoarele noastre, în toate dome
niile. Dealtfel, în cursul convorbiri
lor din aceste zile, in documentele
pe care le-am semnat astăzi, am sta
bilit să intensificăm conlucrarea
noastră, in avantajul ambelor po
poare, pe baza principiilor deplinei
egalități, ale avantajului reciproc".
La rîndul său, președintele KEN
NETH KAUNDA a declarat : „Vizita
dumneavoastră ne umple de o mare
bucurie. Aceasta, deoarece reprezin
tă incă un pas înainte pe calea în
floritoare a relațiilor existente între
Partidul Unit al Independenței Na
ționale și Partidul Comunist Român,
între țările noastre. Aș dori să ex
prim speranța mea sinceră și dorin
ța fierbinte ca vizita dumneavoastră
să ajute la întărirea in continuare a
legăturilor de prietenie și cooperare
care există in mod fericit între
Zambia și România".
Expresia acestui spirit de înțele
gere și prețuire reciprocă, a voinței
comune de a adinei conlucrarea
dintre cele două țări, Declarația co
mună se constituie într-un
docu
ment de mare însemnătate, atît prin
măsurile pe care le stabilește pen
tru adîncirea colaborării pe multi
ple planuri, cît și prin concluziile și
aprecierile asupra evoluției inter
naționale.
Pornind de la stadiul actual al
relațiilor
româno-zambiene,
în
cursul actualului dialog de la Lu
saka a fost exprimată hotărîrea de
a se acționa în continuare pentru am
plificarea și adîncirea colaborării în
domeniile politic, economic, tehnicoștiințific și cultural, precum și în
alte sectoare de activitate de,interes
comun. O atenție deosebită a fost
acordată domeniului economic, știut
fiind că atît România, cît și Zambia,
ca țări în plină dezvoltare, oferă
largi posibilități pentru extinderea
unei cooperări și conlucrări tot mai
active. A fost exprimată dorința de
a se întreprinde noi acțiuni de natură
să contribuie la dezvoltarea, în for
me noi, moderne și pe baze reci
proc avantajoase, a cooperării în agricultură, industrie, geologie'și mi
nerit, precum și pentru intensifi
carea schimburilor comerciale.
în
această direcție, în timpul vizitei au
fost semnate o serie de acorduri
menite să contribuie la stimularea
relațiilor economice, subliniindu-se
totodată necesitatea întreprinderii
de către Comisia interguvernamentală româno-zambiană de cooperare
economică și tehnică a unor mă
suri pentru finalizarea acțiunilor de
cooperare prevăzute.
O contribuție importantă la mal
buna cunoaștere reciprocă a celor
două popoare vor aduce, desigur,
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Unit al Independen
ței Naționale, extinderea schimburi
lor în domeniile învățămîntului, ști
inței, culturii și mijloacelor de in
formare în masă.
Schimbul de vederi asupra situa
ției internaționale a pus în evidență
îngrijorarea profundă față de dete
riorarea gravă a situației, de spori
rea încordării în lume ca urmare a

Filme românești
premiate la Festivalul
internațional
de la Moscova
MOSCOVA 22 — Trimisul Ager
pres, Mihai Fabian, transmite : La
Moscova s-a încheiat cel de-al 13-lea
Festival'internațional al filmului.
Prezentă in concurs în ambele sec
țiuni ale festivalului — filme artistice
de lung-metraj și filme pentru copii
— România a obținut două presti
gioase premii.
Astfel, filmul „Întoarcerea din iad",
In regia lui Nicolae Mărginean, pre
zentat în cadrul primei secțiuni, a
fost distins cu Diploma de onoare a
festivalului. Filmul „Saltimbancii",
în regia Elisabetei Bostan, prezentat
in cadrul celei de-a doua secțiuni, a
primit' „Premiul pentru cel mai bun
film despre oameni puternici și cu
rajoși în profesiunea lor".
★

Aflat la Moscova, cu prilejul celui
de-al 13-lea Festival internațional al
filmului, Ion Ștefănescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, s-a întîlnit cu
F.T. Ermaș, președintele Comitetului
de stat pentru cinematografie de pe
lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
Au fost discutate probleme referitoa
re la colaborarea în domeniul cine
matografiei dintre cele două țări.

manifestării în continuare a politicii
de forță și de amenințare cu folosi
rea forței, de imixtiune în treburile
interne ale altor state, toate acestea
generînd serioase pericole la adresa
păcii și securității mondiale. In aces
te împrejurări, România și Zambia
consideră că problema-cheie a asi
gurării păcii, securității și colaboră
rii internaționale o constituie adop
tarea de hotărîri ferme care să ducă
la aplicarea de măsuri efective și
substanțiale de dezarmare, în primul
rînd de dezarmare nucleară. Ele
apreciază ca fiind de primă urgență
ajungerea la un acord pentru inter
zicerea amplasării de noi rachete cu
rază medie de acțiune în Europa,
ceea ce ar avea efecte binefăcătoare
asupra ansamblului climatului inter
național.
Un loc important în cadrul dialo
gului la nivel înalt l-a ocupat, de
asemenea, examinarea situației din
Africa, cei doi președinți reliefind
rolul deosebit care revine Organiza
ției Unității Africane în realizarea
obiectivelor înscrise în Carta sa, îndebsebi în întărirea și consolidarea
unității și solidarității africane, asi
gurarea păcii și securității pe conti
nent, eradicarea tuturor formelor de
colonialism, imperialism, rasism și
apartheid, condamnîndu-se energic
actele agresive de destabilizare ale
Republicii Sud-Africane împotriva
țărilor vecine independente. A fost
reafirmat sprijinul neprecupețit al
celor două țări față de lupta dreaptă
a poporului namibian pentru inde
pendență sub conducerea S.W.A.P.O.,
singurul său reprezentant legitim.
Solidaritatea militantă a României
socialiste cu cauza poporului nami
bian și-a găsit o nouă și viguroasă
expresie cu prilejul întîlnirii pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avu
t-o la Lusaka cu tovarășul Sam
Nujoma,
președintele S.W.A.P.O.
Subliniind preocuparea deosebită a
României socialiste față de situația
critică din Africa australă, serios
agravată de menținerea stării de
ocupație colonială a Namibiei, de
obstacolele ridicate în calea indepen
denței acestui teritoriu, conducătorul
partidului și statului nostru a reite
rat hotărîrea fermă de a acorda po
porului namibian, organizației sale
de eliberare națională sprijin multi
lateral pentru scuturarea dominației
străine, pentru realizarea aspirațiilor
sale fierbinți de libertate și dezvol
tare de sine stătătoare.
Schimbul de vederi româno-zambian a inclus, firește, și alte proble
me de mare însemnătate — ca nece
sitatea soluționării conflictelor din
diferite zone ale lumii pe cale paș
nică, a lichidării subdezvoltării, a
decalajelor dintre state, a intensifi
cării acțiunilor în vederea făuririi
unei noi ordini economice, subliniindu-se rolul țărilor mici și mijlocii,
în curs de dezvoltare și nealiniate în
soluționarea echitabilă a tuturor pro
blemelor complexe ce confruntă
omenirea.
Poporul român salută cu deosebită
satisfacție rezultatele acestei noi eta
pe înscrise pe noul itinerar de pace,
colaborare și solidaritate de' pe pămîntul african, nutrind convingerea
că ele vor da un nou impuls rela
țiilor dintre cele două țări, partide
și popoare, constituind, în același
timp, o contribuție de seamă la afir
marea cauzei independenței și pro
gresului tuturor popoarelor.

Nicolae N. LUPU

Social-democrații vest-germani cer dezbateri
parlamentare în problema rachetelor nucleare
BONN 22 (Agerpres). — Fracțiunea
parlamentară a Partidului Social-De
mocrat din R.F. Germania a cerut ca
în Comisia Bundestagului pentru
probleme juridice să se analizeze
p'roblema legitimității hotărîrii pri
vind amplasarea unor noi rachete
nucleare americane cu rază medie de
acțiune pe teritoriul R.F.G. în inter
pelare se relevă că o asemenea ho-

tărîre ar putea fi adoptată numai
după o aprobare corespunzătoare în
cele două Camere ale Parlamentului
vest-german. Se subliniază, de ase
menea, că dezbaterea în parlament
este necesară întrucît amplasarea unor asemenea rachete implică în mod
nemijlocit interesele naționale ale
țării.

Precizări oficiale privind poziția Spaniei
față de N.A.T.O. și Piața comună
MADRID 22 (Agerpres). — într-o
conferință de presă ținută la Madrid,
ministrul afacerilor externe al Spa
niei, Fernando Moran, s-a referit la
relațiile țării sale cu N.A.T.O., precizînd că în sînul guvernului nu
există divergențe de opinii în pri
vința aderării la N.A.T.O. El a pre
cizat că Spania a aderat la N.A.T.O.
în mai 1982, la inițiativa preceden
tului guvern de centru-dreapta, și
actualul cabinet a hotărît, imediat ce
a venit la putere, înghețarea proce
sului de integrare a țării la organis
mele militare ale Alianței atlantice,
informează agenția France Presse.
Vorbitorul a precizat că un referen
dum național în problems respectivă
va fi organizat în anul 1985. Totoda
tă, el a relevat că, potrivit rezulta
telor unui sondaj de opinie, 67 la
sută din spanioli se pronunță în fa-

voarea retragerii țării din N.A.T.O.
Referindu-se la perspectivele ade
rării Spaniei la Piața comună, Fer
nando Moran a spus că negocierile
privind lărgirea C.E.E. au intrat în
faza lor cea mai delicată, cu atît mai
mult cu cît este vorba de reglemen
tarea unor probleme comunitare in
terne. Moran a explicat că dosarele
cele mai spinoase legate de adera
rea la C.E.E. sînt cele privind agri
cultura și pescuitul. Potrivit calen
darului elaborat la Madrid, tratatul
de aderare a Spaniei la Piața comu
nă ar urma să fie semnat în cel
de-al doilea semestru al anului vii
tor, după care va fi necesar un in
terval de aproximativ 12 luni, des
tinat acțiunilor de ratificare, urmînd
ca intrarea în vigoare a tratatului să
aibă loc cel mai tîrziu la 1 ianuarie
1986.

unei ședințe, o nouă lege electora
lă. Conform acesteia, viitoarele
alegeri parlamentare vor avea loc
pe bazele unei reprezentări propor
ționale, fiecare partid politic care
candidează avînd dreptul să fie
reprezentat in parlament dacă ob
ține peste 8 la sută din sufragii.
PARTICIPANȚII LA „CURSA PĂCII ’83", care au luat startul la Moscova, la 6 iulie, și se va încheia la Washington la 6 august, au ajuns
vineri la Stockholm. Reprezentanți -ai opiniei publice din capitala Suediei au primit cu căldură pe sportivii din U.R.S.S., S.U.A., Finlanda, Suedia și Norvegia. In cadrul mitinguluii care a avut loc cu acest 'prilej,
vorbitorii au sprijinit ideile păcii și dezarmării,
,
care constituie lozincile
sub care se desfășoară cursa.

a
aprobat crearea unui organism de
stat care să se ocupe de proble
mele celor 300 de firme particulare
care au de făcut față unor dificul
tăți financiare. în esență, noul
organism va trebui să decidă care
dintre aceste firme vor trece sub
controlul statului și care vor rămîne în continuare în mîinile
PARLAMENTUL

GRECIEI

particularilor, după ce li se va da
un ajutor public ca să-și plătească
datoriile. Companiile cu astfel de
probleme au circa 30 000 de salariați și datorii totale de 200 miliar
de drahme (2,4 miliarde dolari).
O NOUA LEGE ELECTORALA
ÎN EGIPT. Adunarea Națională a

Egiptului a

aprobat,

în

cadrul

OMAGIU I.UI SIMON BOLI
VAR.
Președintele
Venezuelei,
Luis Herrera Campins, a inaugurat
la Caracas lucrările Colocviului in
ternațional consacrat vieții și ope
rei lui Simon Bolivar „Eliberato
rul". La lucrări participă și secre
tarul general al UNESCO, Amadou
Mahtar M’Bow.

PRODUCȚIA MONDIALA DE
GRÎU se va situa, anul acesta, la
nivelul-record de anul trecut, de
484 milioane tone, potrivit estimă
rilor Consiliului Internațional al
Griului (I.W.C.). Potrivit I.W.C.,
această producție va fi mai mult
decît suficientă pentru a face față
cererii de grîu de pe piața mon
dială.

MADRID 22 (Agerpres). — Reu
niunea de la Madrid a țărilor parti
cipante la C.S.C.E,. a intrat în faza
deciziilor finale, care preced adop
tarea prin consens a unui document
ce însumează măsurile convenite de
cele 35 de state participante la ne
gocieri pentru continuarea și dez
voltarea procesului de edificare a
securității și de dezvoltare a coope
rării în Europa.
După ce în ședința plenară din
15 iulie s-a conturat un consens în
ceea ce privește conținutul docu
mentului final, la 21 iulie s-a hotărît
preliminar, prin consensul tuturor,

ca ședințele de încheiere a reuniunii
de la Madrid să aibă loc in zilele de
7, 8 și 9 septembrie 1983, în prezența
miniștrilor de externe ai țărilor
participante.
Se așteaptă ca pînă la sfîrșitul
acestei luni să se rezolve și ultimele
probleme care au mai rămas în sus
pensie, astfel îneît reuniunea să se
poată încheia fără întîrziere cu re
zultate pozitive, prin adoptarea unui
document final de substanță, care
să prevadă convocarea unei confe
rințe pentru măsuri de încredere și
dezarmare în Europa, continuarea
procesului început la Helsinki.

Președintele Republicii Arabe Egipt

îmi este deosebit de plăcut ca, folosind prilejul sărbătoririi Zilei națio
nale a Republicii Arabe Egipt, să vă adresez, în numele meu și al poporu
lui român, cele mai sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului egiptean prie
ten.
Amintindu-mi cu multă plăcere de convorbirile fructuoase pe care le-am
avut, îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul înțelegerilor la care
am ajuns împreună, raporturile dintre țările și popoarele noastre se vor
dezvolta, în continuare, pe plan politic, economic, cultural și în alte dome
nii de activitate. Consider că evoluția pozitivă a relațiilor româno-egiptene,
ca și conlucrarea dintre țările noastre pe plan internațional, corespund inte
reselor popoarelor noastre, politicii de pace, înțelegere, securitate și coope
rare în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea tovarășului Wojciech Jaruzelski
la sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — In
cuvîntarea rostită în Seim, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Polone, general de armată
Wojciech Jaruzelski, a arătat că
hotărîrea privind introducerea stării
de asediu a constituit un act de apărare, o necesitate. Hotărîrea pri
vind ridicarea ei reprezintă o hotă
rîre conștientă, o opțiune volunta
ră. Ambele constituie o operă a po
lonezilor, iar scopul lor este unul
singur : binele republicii poloneze
suverane, socialiste.
In ultimii ani — a spus vorbi
torul — în Polonia s-au ridicat și
s-au întărit două baricade puterni
ce : prima în fața dușmanilor so
cialismului, a doua — în fața ce
lor ce au trădat interesele acestuia.
Ambele întruchipează gîndul și ac
țiunea partidului renăscut. Ele de
termină locul pe care astăzi se poa
te edifica cu simț de răspundere
viitorul Poloniei.
Faptul că am depășit curba pe
riculoasă nu înseamnă că în fața
noastră s-a și deschis un drum
drept, neted și lipsit de pericole. Ni
meni nu ne va da garanția unei Po
lonii puternice, juste, îndestulate. Ne
așteaptă cîțiva ani — poate mai mult
de un deceniu — de care va de
pinde poziția țării noastre de-a lun
gul vieții unei întregi generații. Ori
vom fi o țară cu o poziție însem
nată în cadrul comunității socialis
te, pe plan european și mondial, în
destulată, modernă, bine organizată,
ori vom fi o țară oarecare cuprin
să de vrajbă, rămasă în urmă în ce
privește dezvoltarea, tratată cu
dispreț. Nu avem motive să ajungem să ne pierdem statalitatea,
să ne trezim în rîndurile acelor sta
te care nu au știut să țină pasul cu
istoria.
Stabilitatea țării noastre — a spus
în continuare vorbitorul — este o
cauză prețioasă nu numai pentru
noi ; ea este, de asemenea, una din
condițiile păcii în Europa.
Referindu-se la istoria Poloniei, el
a amintit că și in trecut, și azi au
fost și sînt unii care cred că „pa
tria este .acolo unde mî-e bine‘.‘.,Dar
majoritatea covîrșitoare a polonezilor
— a subliniat el — au spus întot
deauna : este bine acolo unde este
patria. Chiar și atunci cînd nu
totul este bine.
Seimul a adoptat legea cu privire
la amnistie. Aceasta constituie încă
o dovadă de bunăvoință. Legea dă
șanse celor care au rătăcit drumul,
ca și celor care au atentat la puterea
populară. Fie ca ei să se folosească
cu înțelepciune de această șansă.
Președintele Consiliului de Miniș
tri a subliniat apoi : Anarhia nu va
mai reveni în Polonia! încercările de
a desfășura acțiuni antistatale vor fi
curmate cu aceeași hotărîre ca în pe
rioada stării de asediu. Organizatorii
contrarevoluției nu trebuie să-și facă
nici un fel de iluzii.
De asemenea, ridicarea stării de
asediu nu poate însemna o slă
bire a luptei împotriva oricărui rău
moral, împotriva infracțiunilor și de
lincventei. ^Organele de control, de
anchetă, dej justiție trebuie să lupte
în mod ferm împotriva acestor fe
nomene periculoase, incompatibile
cu normele socialiste, fenomene ce
se manifestă în rîndurile unei părți
neînsemnate a societății.
Polonia socialistă pe care o edifi
căm este un stat al echității sociale,
puternic prin forța participării cetă
țenești, prin egalitatea în drepturi
pentru toți, prin echilibrul între in
dividual și comun.
înaltul for al Seimului dă ideii de
înnoire socialistă forma de instituție
juridică. Ea a fost edificată cu și mai
multă energie mai ales în condițiile
stării de.asediu. Timpul va confirma
importanța
acestei
realizări
a
P.M.U.P., a partidelor aliate, a or

ganizațiilor obștești, a parlamentului
nostru popular și guvernului.
W. Jaruzelski a subliniat că pro
blema-cheie pentru puterea populară
o constituie „legătura cu poporul, în
țelegerea de către acesta a politicii
noastre, îndeosebi a hotărîrilor difi
cile și lipsite de popularitate". Deși
starea de asediu nu a putut duce la
lichidarea completă a fenomenelor
de criză din economie, scopul prin
cipal a fost, la început, frînarea ten
dințelor nefaste, iar apoi înlăturarea
lor, acum se poate spune că acest
obiectiv a fost în genere realizat.
Stabilizarea progresivă a devenit o
realitate. Ritmul activității economice
devine mai cadențat. Am mers mai
departe decît presupuneam în urmă
cu un an și jumătate. Aceasta nu
înseamnă că de acum totul merge
bine. Dar există posibilitatea reală a
depășirii planului la producția in
dustrială pe acest an. Nu se așteap
tă o recoltă proastă. Ea trebuie să
asigure cel puțin menținerea nivelu
lui de aprovizionare a pieței atins și
un nou progres în renunțarea la ra
ționalizarea vînzării. Perioada care
ne așteaptă este, ca și pînă acum,
complexă. Contăm pe înțelegere din
partea populației.
Satisfacerea cerințelor materiale și
culturale ale societății reprezintă
factorul’principal. Acestei cauze tre
buie să-i fie subordonat totul : creș
terea producției, a investițiilor capi
tale, politica salariilor și prețurilor.
în această direcție, reforma este
instrumentul de bază. Dar — a sub
liniat el — despre succesul deplin al
reformei vom putea vorbi atunci
cînd activitatea și gîndirea în con
formitate cu categoriile calculului
economic vor fi suficient de genera
lizate. Cînd calcularea zilnică a ve
niturilor și pierderilor — la locul de
muncă, în întreprinderi, în țară —
va deveni un reflex tot atît de fi
resc ca respirația. Așteptăm de la
reformă — a spus vorbitorul — ac
celerarea schimbărilor în structura
producției, o reducere sistematică a
cheltuielilor de producție, folosi
rea mai deplină a fondurilor de pro
ducție, mai buna folosire a resurse
lor de muncă, retribuirea justă a
muncii, ăutoconducerea colectivelor
de muncă.
Relevînd, ■ în context, colaborarea
Poloniei cu țările socialiste, el a pre
conizat și pentru viitor ca centrul de
greutate al schimburilor de mărfuri
ale Poloniei, al specializării și coo
perării să fie, în continuare, tot cu
țările socialiste, pentru aceasta ur
mînd a se folosi formele tradiționale
de colaborare cu țările C.A.E.R., al
tele noi, la nivel mai înalt, mai efi
ciente. De asemenea, vor fi extinse
legăturile cu țările în curs de dez
voltare, iar pe măsura îmbunătățirii
climatului politic se vor normaliza,
de asemenea, relațiile economice cu
țările capitaliste dezvoltate.
Referindu-se la unele restricții eco
nomice impuse Poloniei și la greu
tățile întimpinate, vorbitorul a spus
că Polonia vrea să devină di.n nou
un partener egal în drepturi în ca
drul diviziunii internaționale a mun
cii. Nu avem nevoie nici de pomană,
nici de adeverințe de bună purtare.
Polonia are nevoie de relații norma
le, de partener, întemeiate pe prin
cipiile egalității, avantajului reciproc
și respectării acordurilor încheiate.
Aceasta corespunde nu numai inte
reselor noastre.
/
W. Jaruzelski a arătat că, îndeplinindu-și sarcina, Consiliul Militar
pentru Salvare Națională își încetează
activitatea.
în'încheiere, W. Jaruzelski a subli
niat că din munca perseverentă, din
resursele veșnic vii și creatoare ale
socialismului, putem, astăzi, să nu
trim încrederea că viitorul va fi mai
bun decît prezentul.
în Polonia speranța reînvie.

ROMA: Consultări politice ale premierului

desemnat, Bettino Craxi
ROMA 22 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Socialist
Italian, Bettino Craxi, căruia pre
ședintele Republicii, Sandro Pertini,
i-a încredințat misiunea să formeze
noul guvern, și-a început vineri con
sultările politice.
După întrevederile separate avute
cu președinta Camerei deputaților,

PROGRAM DE ALFABETIZARE
ÎN ZIMBABWE. Guvernul din
Zimbabwe a anunțat punerea în
aplicare a unui
amplu program
vizînd eradicarea uneia dintre gre
lele moșteniri ale dominației colo
niale — analfabetismul. Din cei
7,5 milioane de locuitori ai țării,
96 la sută sînt negri, iar patru mi
lioane dintre aceștia sînt analfabeți. Programul prevede ca, în ur
mătorii cinci ani, 2,5 milioane de
adulți să învețe să scrie și să ci
tească, într-o primă fază în limba
maternă, iar într-o a doua în en
gleză, limba oficială în țară.
DEFICIT BUGETAR. Parlamen
tul austriac s-a reunit într-o șe
dință de urgență la cererea Parti
dului Populist (de opoziție) pentru
a discuta situația economică și fi
nanciară, în primul rînd situația
bugetului de stat. Deficitul bugetar
al țării urmează să atingă în acest
an nivelul record de 100 miliar
de de șilingi. în această situație,
Partidul Populist cere revizuirea
politicii economice a guvernului.

Nilde Jotti (comunistă), cu președin
tele Senatului,
Francesco Cossiga
(democrat-creștin), și cu premie
rul demisionar, Amintore Fanfani
(P.D.C.), premierul desemnat și-a
început consultările cu partidele
politice reprezentate în parlament.
Aceste consultări au fost precedate
de o scurtă reuniune a Direcțiunii
P.S.I.

OPERAȚIE ANTIDROG. In Italia
s-a desfășurat joi o amplă operație
antidrog, soldată cu reținerea a cir
ca 60 de persoane implicate in tra
ficul de stupefiante, informează agenția France Presse. Majoritatea
arestărilor au fost operate la Geno
va, Torino și Brindisi.

ATENTAT ÎN ULSTER. Un nou
atac terorist împotriva forțelor de
ordine a fost comis în orașul nordirlandez Londonderry, unde asupra
unui automobil al poliției a fost
aruncată o bombă și s-a tras cu
arme automate. în urma atentatu
lui, doi polițiști au fost răniți.
INCENDIU. La Palatul Schoenbrunn, fosta reședință a habsburgilor, s-a declanșat un incendiu ce
a afectat o suprafață de circa 50
metri pătrați în aripa vestică a edi
ficiului. Pentru a putea interveni eficienț, pompierii din capitala Aus
triei au fost siliți să înlăture o par
te din tabla de cupru a acoperișu
lui. Deocamdată nu. sînt cunoscute
cauzele incendiului și amploarea.

CAIRO

Președintele
Republicii Socialiste România

•

Călătorind de Ia Suez spre sud,
de-a lungul golfului cu același
nume, privirea îți este atrasă de
șirul neîntrerupt al navelor ce se
îndreaptă spre canal și de nume
roasele sonde petroliere a căror si
luetă se profilează dincolo de în
tinderile albastre ale străvechii căi
de navigație. Prezența acestora din
urmă este cît se poate de firească,
deoarece zona respectivă reprezintă
principala regiune petrolieră a
Egiptului. Aici se găsesc cunoscu
tele exploatări de la Abu Rodeis
și numeroasele puțuri noi apărute
în ultimii ani ca urmare a intensi
ficării prospecțiunilor geologice.
Cel mai tinăr dintre ele este cel
de la Ras Badrane, inaugurat în
primăvara acestui an în estul Gol
fului Suez și care are, deocamdată,
o capacitate de 15 000 barili pe zi.
Așa cum arăta recent ministrul
egiptean al petrolului, extracția de
țiței a țării va spori, grație desco
peririi a noi și importante zăcă
minte, de la 37,5 milioane tone în
1982 la 40 milioane tone în 1983 și
la 50 milioane ' tone în 1985.
Aceste rezultate oglindesc doar
una dintre însemnatele realizări
ale poporului egiptean în perioa
da ce a urmat revoluției de la
23 iulie 1952, piatră de hotar în is
toria țării. Punînd capăt regimului
monarhic, corupt și aservit intere
selor străine, revoluția a deschis
calea unor adinei transformări economico-sociale, a unei largi valori
ficări a resurselor naționale în fo
losul propriu. Dintr-o țară slab
dezvoltată, cu o industrie ca și
inexistentă, Egiptul a ajuns să
dispună de o industrie proprie în
plin avînt, cu obiective de seamă,
ca marele combinat siderurgic de
la Heluan, uzina de aluminiu de
la Nag Hamadi, complexul textil
Mehala El Kobra și multe altele,
adevărați
piloni ai înaintării pe
calea progresului economic. S-a in
tensificat, de asemenea, acțiunea
de valorificare a pămînturilor aride,
prin fertilizarea unei suprafețe de
circa 900 000 feddani, a fost elec
trificată cea mai mare parte a așe
zărilor. rurale, cunosc o adevărată
înflorire știința, cultura, învățămintul.
’

Animat de sentimente de solida
ritate militantă cu lupta popoarelor
arabe, a tuturor popoarelor pentru
dezvoltare liberă, de sine stătătoa
re, poporul român urmărește cu
viu interes eforturile depuse de
poporul egiptean prieten, în ve
derea înaintării țării sale pe calea
independenței și progresului. Intre
Republica Socialistă România și
Republica Arabă Egipt s-au stator
nicit relații de prietenie și colabo
rare, întemeiate pe încredere și
respect reciproc, care cunosc un
curs mereu ascendent. O contribu
ție decisivă la realizarea acestei
evoluții pozitive au avut-o nu
meroasele întîlnirl la nivel înalt de
la Cairo și București, care au des
chis, de fiecare dată, ample per
spective conlucrării româno-egipte
ne pe cele mai diverse planuri. Ca
urmare a traducerii în viață a
acordurilor convenite între condu
cătorii celor două țări, în ultimii
ani s-a înregistrat o creștere
substanțială a schimburilor comer
ciale, au prins contur o serie de ‘
importante acțiuni de cooperare, ca,
de exemplu, uzina de produse so
dice de la El Mex, fabrica de acid
sulfuric de la Abu Zaabal, comple
xul de extracție și preparare a fosfaților de la Hamravrein. Un nou și
marcant moment în cronica relațiilor
româno-egiptene l-au constituit
convorbirile din iunie 1983 dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mohamed Hosni Mu
barak, care au prilejuit reafirmarea
dorinței celor două popoare de a
acționa cu toate forțele pentru ma
terializarea prevederilor „Declara
ției comune cu privire la dezvolta
rea în continuare a cooperării din
tre Republica Socialistă România
și Republica Arabă Egipt pe plan
bilateral și în viața internațională",
semnată în septembrie 1982, ca și
a celorlalte înțelegeri convenite'.
Beneficiind de un cadru atît de
propice, nu există nici o îndoială
că relațiile de prietenie și colabo
rare româno-egiptene vor înregis
tra o permanentă amplificare, în
interesul celor două țări și popoa
re, al cauzei păcii și înțelegerii
internațiohaie;

Efecte ale recesiunii în industria
siderurgică a țărilor O. E. C. D.
PARIS 22 (Agerpres). — In primul
semestru al anului curent, în țările
membre ale Organizației pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare
(O.E.C.D.) a fost realizată o produc
ție de oțel de 164,2 milioane tone,
cu 9 la sută mai mică decît producția
globală de 181,4 milioane tone obți
nută în perioada corespunzătoare a
anului trecut, informează agenția
France Presse, citind cifre anunțate
de organizație.
Deși în prima jumătate a anului în
curs o oarecare relansare în con
strucțiile de automobile a dus la o
anumită creștere a producției de oțel
față de cea realizată în semestrul al
doilea din 1982 (146,8 milioane tone),
experții O.E.C.D. exprimă îndoieli
în privința continuării creșterii în
lunile următoare, din cauza incerti
tudinilor legate de redresarea din
alte sectoare, cum ar fi, de pildă,
construcțiile de mașini în . generat
Perspectivele de ameliorare pînă la
finele anului curent a situației de pe
piața oțelului din țările C.E.E. sînt
considerate limitate, iar proporția de
utilizare a capacităților oțelăriilor

este de numai 55 Ia sută în S.U.A.
și 60 la sută în Canada.
Industria siderurgică „se află, în
general, într-o stare de accentuată
depresiune în cadrul O.E.C.D. și în
numeroase țări ea continuă să cu
noască pierderi financiare masive și
noi reduceri de locuri de muncă" —
se subliniază în documentul dat pu
blicității de O.E.C.D.
★

BRUXELLES 22 (Agerpres). —
Muncitorii siderurgiști belgieni vor
participa astăzi la o demonstrație
organizată de sindicatele pe ramură
în semn de protest împotriva deciziei
oficialităților Pieței comune de a se
proceda la reducerea producției de
oțel în țările C.E.E., „criza oțelului
celor zece" soldîndu-se astfel cu
pierderea a numeroase locuri de
muncă.
Agenția italiană de presă ANSA
infermează că demonstranților bel
gieni li se vor alătura cîteva sute de
reprezentanți ai siderurgiștilof ita
lieni, pentru a atrage atenția autori
tăților comunitare că această mă
sură reprezintă pentru Italia pierde
rea a circa 12 000 locuri de muncă.

Proteste contra manevrelor militare
proiectate de S.U.A. în America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager
pres). — în declarații făcute presei
din Ciudad de Panama, președintele
statului panamez, Ricardo de la Espriella, a calificat ca „inutile" ma
nevrele
militare
proiectate de
S.U.A. în America Centrală — trans
mite agenția I.P.S. „Nu cred că
aceste manevre vor ajuta la pacifi
carea Americii Centrale" — a spus el.
Potrivit surselop locale, S.U.A. pre
conizează să desfășoare, în urmă
toarele zile, pe teritoriul hondurian,
o serie de manevre militare. Tot
odată, purtători
de cuvînt din
Washington au precizat că vor avea
loc și manevre militare navale ale
S.U.A. în apropierea coastei la
Pacific a Americii Centrale. Aceasta
a provocat o vie acțiune de protest
în întreaga regiune, cele mai diverse
sectoare politice naționale pronunțîndu-se pentru respingerea unor
asemenea manevre și luarea de mă
suri constructive pentru crearea unui
climat cu adevărat de pace și
securitate în America Centrală, re
latează agenția I.P.S.
CARACAS 22 (Agerpres). — Răspunzînd la întrebările ziariștilor
acreditați la Caracas, ministrul venezuelean al relațiilor externe. Jose

Alberto Zambrano Velasco, a evi
dențiat că trimiterea de trupe teres
tre și navale ale S.U.A, în zona
Americii Centrale nu poate contribui
la scăderea tensiunii din regiune și
asigurarea unui climat de pace,
securitate și cooperare — transmite
agenția I.P.S. „Orice manevră mi
litară desfășurată în prezent în re
giune este fără doar și poate suscep
tibilă de interpretări și ea poate face
să crească tensiunea și încordarea
în America Centrală" — a spus
Alberto Zambrano.
SAN JOSE 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, Luis
Alberto Monge, a declarat că mane
vrele pe care le întreprinde flota
nord-americană în apropiere de coas
tele Americii Centrale „nu contribuie
la crearea unei atmosfere de dialog
in această regiune" — transmite
agenția de presă costaricană S.C.N.
Președintele costarican a arătat că,
în prezent, este nevoie de o căutare
asiduă a păcii în America Centrală
prin mijloace politice, pe calea dia
logului, așa cum recomandă și re
centa „Declarație de la Cancun"
semnată de președinții Columbiei,
Mexicului, Republicii Panama și Ve
nezuelei.

NICARAGUA

Noi atacuri ale contrarevoluționarilor somoziști
TEGUCIGALPA 22 (Agerpres). —
Comandouri ale forțelor contrarevo
luționare somoziste, cu bazele în
Honduras, și-au intensificat, în ulti
mele zile, atacurile asupra pozițiilor
Armatei populare sandiniste din
regiunea de nord a Republicii Nica

ragua — transmite agenția France
Presse, citind comunicate din Tegu
cigalpa. Schimburi intense de focuri
au fost semnalate în departamentele
Nueva Segovia și San Nicolas. în
cursul luptelor au fost înregistrate
victime de ambele părți.
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