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Congresul alIX-lea a marcat trecerea la o etapă nouă de dezvoltare a societății socialiste 
românești, de consolidare a cuceririlor socialiste si de făurire a societății socialiste

* > A * *

multilateral dezvoltate. In toți anii construcției socialiste partidul nostru și-a îndeplinit 
cu cinste misiunea istorică pe care și-a asumat-o în fața poporului.

NICOLAE CEAUSESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚi-VĂ! TOVARĂȘ» NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Cu importante documente și înțelegeri care deschid orizonturi și mai largi

conlucrării multilaterale prietenești româno-somaleze

S-a încheiat vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, îapraiă cu tovarășa Elena Ceausescu,

Democratică Somnia
Plecarea din 
MogadiscioS.îmbătă, 23 iulie, a luat sfîrșit vizita oficială de prietenie in Republica Democratică Somalia, efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, Ia invitația tovarășului Mohamed Siad Barre, secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele’ Republicii Democratice Somalia. Desfășurată sub semnul înaltei stime și deplinei încrederi reciproce, ce caracterizează relațiile dintre cele două partide și țări, noua întilnire la nivel înalt româno-somaleză s-a încheiat cu rezultate rodnice, înscriindu-se ca o contribuție de cea mai mare însemnătate la adîncirea și diversificarea pe mai departe a bunelor raporturi dintre popoarele român și somalez, in folosul reciproc, al cauzei păcii și colaborării între toate națiunile lumii.Și la plecare, ca pe întreaga durată' a vizitei, locuitorii capitalei somaleze •U rezervat președintelui Nicolae leaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu vii și impresionante manifestări de prietenie, de o deosebită considerație.Pe marile artere ale orașului ce duc la aeroportul internațional, pe frontispiciul clădirilor flutură în bătaia vîntului drapelele de stat ale celor două țări, sint expuse portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, ale președintelui Mohamed Siad Barre și tovarășei Siad Barre.Ceremonia plecării distinșilor oaspeți români este precedată de suita manifestărilor prin care populația capitalei somaleze își exprimă din nou bucuria de a saluta pe președintele României socialiste. Se
(Continuare în pag. a Il-a)

CEREMONIA SEMNĂRII
DOCUMENTELOR OFICIALETovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mohamed Siad Barre, secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia. au semnat simbătă la prinz, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Poporului din Mogadiscio, documentele convenite in timpul dialogului la nivel inalt româno-somalez.Au fost prezenți tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Siad Barre, ceilalți membri ai delegațiilor participante la convorbirile oficiale româno-somaleze.Cei doi conducători de partid și de stat au întărit prin semnătura lor Declarația comună româno-somaleză, Acordul de cooperare între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, precum și Protocolul privind dezvoltarea

cooperării economice și intensificarea schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia.După semnare, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mohamed Siad Barre s-au felicitat cu căldură, subliniind astfel satisfacția pentru înțelegerile Ia care s-a ajuns in timpul vizitei, încrederea că înfăptuirea măsurilor convenite va contribui Ia amplificarea raporturilor prietenești dintre România și Somalia.In cadrul aceleiași festivități, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, și Hussein Kulmia Afrah, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.R.S., al doilea vicepreședinte al Republicii Democratice Somalia, au semnat Acordul de cooperare intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez.
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Mii de oameni ai muncii, exprimînd sentimentele de profundă satisfac
ție și mîndrie patriotică ale întregului popor față de rezultatele de ex
cepțională însemnătate ale noii misiuni de pace, prietenie și solidari
tate pe pămîntul Africii, au făcut ieri o primire entuziastă, plină de dra
goste, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena CeaușescuTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a înapoiat, simbătă după-amiază, in Capitală, după vizitele oficiale de prietenie intreprinse in Etiopia Socialistă — la invitația tovatășului Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului militar administrativ provizoriu, președintele Comisiei pentru organizarea Partidului oamenilor muncii din Etiopia, comandant suprem al armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste ; Republica Zimbabwe — la invitația tovarășului Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, 'și a tovarășei Janet Banana, a tovarășu

lui Robert Gabriel Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, primul ministru al Republicii Zimbabwe, și a tovarășei Sally Mugabe ; Republica Populară Mozambic — la invitația tovarășului Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic ; Republica Zambia — la invitația dr. Kenneth D. Kaunda, președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, și a doamnei Betty Kaunda ; Republica Democratică Somalia — la invitația tovarășului Mohamed Siad Barre, secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia.

Conducătorul partidului și statului nostru a fost însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.Ceremonia sosirii a avut Ioc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Deasupra salonului oficial al aerogării erau arborate drapelele
(Continuare în pag. a IV-a)
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Paginile 5, 6, 8 —omagiu partidului la împlinirea a 18 ani de la Congresul al IX-lea al P. C. R,
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALIA

.
■

înaintea plecării de pe aeroportul capitalei somaleze

Plecarea din Mogadiscio
(Urmare din pag. I)văd stegulețe românești și somaleze, se .agită ramuri verzi, simboli- zind urarea de viață lungă adresată înalților oaspeți.Sosirea . Ia aeroport este marcată de desfășurarea, unor- programe artistice de o frumusețe deosebită, în care dansul popular se completează cu cîntece de 6 melodicitate aparte, ale căror texte vorbesc despre prietenia dintre România și Somalia, evocă prezența in această țară a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la cererea ziariștilor prezenți 
pe aeroport, face următoarea declarație de presă :

„Vizita pe care am făcut-o în Somalia, la invitația președintelui 
Mohamed Siad Barre, s-a încheiat cu rezultate deosebit de bune.

Cu puțin timp înainte am semnat împreună Declarația comună, 
precum și alte documente care asigură dezvoltarea relațiilor dintre 
țările și partidele noastre, atît pe plan bilateral, cit și pe arena in
ternațională.

Toate acestea deschid perspective noi pentru o largă colaborare 
în cele mai diferite domenii — politic, economic, tehnic, științific, 
cultural, precum și în domeniul vieții internaționale.

Iată de ce pot afirma că vizita pe care am făcut-o, documentele

semnate cu acest prilej deschid o etapă nouă în dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Somalia.

Am convenit, totodată, să acționăm împreună pe plan internațio
nal pentru promovarea unei politici de pace, pentru o largă colabo
rare și cooperare, bazate pe deplină egalitate și respect al indepen
denței și suveranității naționale, pentru rezolvarea numai și numai pe 
calea pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

înainte de plecare, doresc să exprim, încă o dată, în numele meu 
personal, al tovarășei mele, al celorlalți membri ai delegației române, 
mulțumiri pentru primirea deosebit de călduroasă ce ni s-a făcut pe 
pămîntul Somaliei prietene.

Urez, încă o dată, partidului și poporului somalez prieten succese 
tot mai mari în dezvoltarea economică și socială a țării, în activitatea 
pe care o desfășoară pentru progresul și independența patriei".

O unitate militară prezintă onorul. Răsună imnurile de stat ale României și Somaliei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășul Mohamed Siad Barre, trece în revistă garda de onoare.în aceeași atmosferă însuflețită, de satisfacție pentru rezultatele fructuoase ale vizitei, distinșii oaspeți români își iau rămas bun de la persoanele oficiale somaleze venite să-i conducă la plecare, de la șefii misiunilor diplomatice acreditați la Mogadiscio.La rîndul său, tovarășul Mohamed Siad Barre își ia rămas bun de la oficialitățile române care l-au însoțit pe șeful statului nostru în această vizită — tovarășii Gheorghe

Oprea, Ștefan Andrei, Vasile Pun- gan, Silviu Curticeanu, Constantin Mitea. După ce au străbătut un lung culoar alcătuit din copii în costumase albastre care poartă în xnîini buchete de flori, stegulețe, eșarfe multicolore, la scara avionului, președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Siad Barre iși string miinile îndelung, cu deosebită cordialitate, se îmbrățișează.De pe scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu fac semne prietenești, de rămas bun, președintelui Mohamed Siad Barre, tovarășei Siad Barre, tuturor celor prezenți pe aeroport.La ora 12,15, ora locală, aeronava prezidențială românească decolează, îndreptîndu-se spre București.

, . . secretar
Partidului Comunist Român,

împreună cu tovarășa Elena

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
general al F ‘ ~ F _________
președintele Republicii Socialiste România, 
a efectuat,
Ceaușescu, în perioada 22^-23 iulie 1983, o 
vizită oficială, de prietenie, in Republica 
Democratică Somalia, Ia invitația tovarășu
lui Mohamed Siad Barre, secretar general 
al Partidului Socialist Revoluționar Soma
lez, președintele Republicii democratice 
Somalia.

Inalții oaspeți români și persoanele ofi
ciale care l-au însoțit in cursul vizitei în 
Somalia s-au bucurat pretutindeni de o 
primire deosebită, cordială, expresie a ra
porturilor strinse de conlucrare statornicite 
între cele două țări, a sentimentelor de 
stimă și respect reciproc pe care și le nu
tresc reciproc popoarele român și somalez 
prietene.

în cursul vizitei, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Mohamed 
Siad Barre, secretar general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, președinte
le Republicii Democratice Somalia, au avut 
loc convorbiri oficiale in cadrul cărora Cei 
doi șefi de stat s-au informat reciproc in 
legătură cu preocupările actuale ale țărilor 
lor pe plan economic și social, s-a făcut o 
analiză a stadiului raporturilor bilaterale șl 
s-a procedat 13 un amplu schimb de 
vederi eu privire Ia problemele actuale 
majore ale vieții Internaționale.

La convorbiri, desfășurate într-o atmos
feră cordială, de înțelegere și încredere 
reciprocă, au participat, din partea română, 
tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R„ 
prim viceprim-ministru al guvernului, 
precum și tovarășii : Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului ; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne ; Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale ; Silviu 
Curticeanu, membru al C.C. al P.C.R., șeful 
secției Cancelarie a C.C. al P.C.R. ; 
Constantin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al P.C.R. 
și al președintelui Republicii, și Petre 
Tănăsie, director in Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea somaleză, Ia convorbiri au 
participat tovarășa Siad Barre, precum șl 
tovarășii : general maior Hussein Kulmiye 
Afrah, membru a! Biroului Politic al C.C. 
al P.S.R.S., al doilea vicepreședinte al Re
publicii ; general maior Abdalla Mohamad 
Fadiî, membru al C.C. al P.S.R.S.,_ mi
nistrul industriei ; ...—.
mad Farah, membru al C.C. al P.S.R.S., mi
nistrul minelor și al resurselor de apă; dr. 
Abdurahman Jania Barre, membru al C.C. 
al P.S.R.S., ministrul afacerilor externe ; 
dr. .Mohamed Aii Nur, membru al C.C. al 
P.S.R.S., ministrul zootehniei, pădurilor și 
pășunilor; Osman Jama Aii, membru al 
C.C. al P.S.R.S., ministrul pescuitului; 
Ahmed Ashkir Botan, șeful Secretariatului 
C.C. al P.S.R.S. ; Yusuf Aii Osman, mem
bru al C.C. al P.S.R.S., consilier al minis
trului planificării; Mohamed Omer Jama, 
ministrul comerțului ; Hash! Abdala Farah, 
director general al Ministerului Afacerilor 
Externe; Said Haji Mohamoud Farah, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe, și 
Abdel Qadir Haji Mohamed, șeful Birou
lui pentru mobilizare și organizatoric al 
C.C. al P.S.R.S.

colonel Ahraed Moha-
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Analizînd stadiul actual al raporturilor 

bilaterale, cei doi șefi de stat își exprimă 
satisfacția față de întărireasatisfacția față de intărirea continuă a 
prieteniei, solidarității și cooperării dintre 
țările lor in toate domeniile de interes co
mun, în deplină concordanță cu interesele 
fundamentale ale popoarelor român și so
malez dc dezvoltare liberă, independentă. 
In acest context, s-a scos în evidență im
portanța hotăritoare a dialogului Ia cel mai 
înalt nivel, a convorbirilor și înțelegerilor

pro- 
îl au 
între

de cooperare, în domeniile agricol, 
al dezvoltării industriale, construc- 
transporturilor și pescuitului. S-a 
ca organele de stat ale celor două

■4 ah a.
convenite cu prilejul multiplelor intilnlrî 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Siad Barre care au dat noi im
pulsuri raporturilor româno-somaleze. Cei 
doi șefi de stat subliniază importanța deo
sebită și deplina actualitate a „Declarației 
comune privind intărirea prieteniei și dez
voltarea în continuare a colaborării dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Democratică Somalia", semnată Ia cel mai 
înalt nivel la București, la 18 iunie 1981, 
document în care sînt consacrate principiile 
cooperării dintre cele două țări pe plan bi
lateral și în viața internațională. Cele două 
părți iși exprimă dorința de a menține in 
continuare strînse legături Ia toate nivelu
rile, în scopul analizării căilor și mijloace
lor care să conducă Ia amplificarea și di
versificarea legăturilor prietenești dintre 
țările și popoarele lor.

Apreciind că un rol important în 
movarea colaborării româno-somaleze 
legăturile de solidaritate existente
Partidul Comunist Român și Partidul Socia
list Revoluționar Somalez, cei doi șefi de 
partid reafirmă hotărîrea lor de a intensifi
ca în continuare contactele și schimburile 
de informații și de experiență în aceste do
menii, cu convingerea că acestea vor con
tribui într-o mare măsură Ia o mai bună 
cunoaștere și apropiere dintre țările și po
poarele lor. Totodată, a fost exprimată do
rința de amplificare a contactelor dintre 
parlamentele celor două țări, organizațiile 
de tineret, de femei și sindicale.

Președinții României și Somaliei reafirmă 
convingerea lor că relațiile economice și, 
îndeosebi, cooperarea în producție constituie 
factorul hotăritor al intensificării și 
aprofundării colaborării dintre cele două 
țări și popoare. în acest cadru, ei au evi
dențiat posibilitățile mari existente pentru 
promovarea unei ample conlucrări, pe baze 
reciproc avantajoase, prin organizarea de 
societăți mixte sau a altor forme corespun
zătoare 
minier, 
țiilor, 
hotărit 
țări să acționeze cu mai multă energie pen
tru accelerarea lucrărilor începute, pentru 
identificarea de noi proiecte și programe 
economice bilaterale de natură să confere 
dinamism, perspective și durabilitate rapor
turilor economice zbilaterale. în urma con
vorbirilor, s-a căzut de acord ca sesiunea a 
doua a Comisiei mixte de cooperare eco
nomică și tehnică să fie convocată la 
Mogadiscio înainte de sl'irșitul anului 1983, 
pentru a examina modul în care sînt în
deplinite hotărîrile adoptate la cel mai înalt 
nivel și pentru a recomanda guvernelor ce
lor două țări noi măsuri care să conducă 
Ia adincirca și amplificarea conlucrării eco
nomice româno-somaleze, la creșterea sem
nificativă a schimburilor comerciale dintre 
cele două țâri.

Cei doi președinți subliniază importanța 
legăturilor dintre România și Somalia pe 
planul cooperării tehnice, al educației și 
culturii și exprimă hotărirea lor dc a stimu
la in viitor raporturile bilaterale in aceste 
domenii.

în cursul vizitei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed. Siad Barre au sem
nat Acordul de cooperare intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist Revo
luționar Somalez și Protocolul privind dez
voltarea cooperării economice și intensifi
carea schimburilor comerciale dintre Repu
blica Socialistă România și Republica De
mocratică Somalia. A fost, dc asemenea, 
semnat Programul de aplicare a Acordului 
de cooperare intre cele două partide.

II
Examinînd problemele actuale ale vieții 

internaționale, președintele Republicii So
cialiste România și președintele Republicii 
Democratice Somalia și-au exprimat 
profunda îngrijorare față de încordarea 
gravă Ia care s-a ajuns în relațiile inter
naționale, ca rezultat al manifestării ten
dințelor politicii de forță și de amenințarea 
cu forța în raporturile dintre state, de con
solidare a zonelor și sferelor de influență, 
de amestec și intervenție in treburile in

-nuc?:
terne ale altor state, al menținerii unor 
zone de confruntare și război în diferite 
părți ale lumii, al cursei fără precedent a 
înarmărilor și, îndeosebi, a înarmării nu
cleare, al lipsei de progrese în eforturile 
pentru lichidarea subdezvoltării și instaura
rea noii ordini economice internaționale.

Ca urmare a acestor evoluții periculoase, 
președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohamed Siad Barre au evidențiat în
datorirea supremă care revine tuturor po
poarelor, conducătorilor lor, forțelor poli
tice și progresiste de pretutindeni, de a ac
ționa în deplină unitate, cu toată hotărirea, 
pentru a se opri cursul actual spre con
fruntare și război, pentru asigurarea reluă
rii și consolidării politicii de pace, destin
dere, dezvoltare independentă și colaborare 
în întreaga lume.

Președinții României și Somaliei subli
niază convingerea lor că pacea, securitatea, 
progresul și cooperarea în lume nu pot fi 
asigurate decît prin aplicarea strictă în ra
porturile dintre state și popoare a princi
piilor deplinei egalități în drepturi,7res
pectului independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile interne, 
nefolosirii forței și amenințării cu forța, re
glementării politice, prin tratative, a tu
turor disputelor dintre state, respectării 
dreptului popoarelor de a-și decide singure 
destinele și calea dezvoltării economico- 
sociale independente.

III
După ce au efectuat un schimb de păreri 

cu privire la situația din Africa, cei doi 
președinți au reliefat afirmarea tot mai pu
ternică a dorinței popoarelor și țărilor de 
pe acest continent de a se dezvolta liber, 
independent, fără nici un fel de amestec 
din exterior.

Cei doi președinți au examinat situația 
din Cornul Africii și și-au exprimat îngri
jorarea în legătură cu pacea regiunii, pro- 
nunțindu-se pentru soluționarea probleme
lor litigioase pe cale pașnică, în interesul 
dezvoltării libere, independente a statelor 
din regiune, al păcii și înțelegerii pe în
tregul continent.

Republica Socialistă România și Republi
ca Democratică Somalia au reliefat rolul 
important, care revine Organizației Unității 
Africane în lupta împotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste, a ra
sismului și a politicii de apartheid pe 
continent. în acest context, cei doi pre
ședinți au apreciat eforturile care se depun 
pentru adaptarea în continuare a programu
lui O.U.A. Ia necesitățile actuale și de per
spectivă ale țărilor africane, îndeosebi prin 
stimularea unei mai puternice conlucrări 
economice între aceste state, pentru conso
lidarea independenței lor politice prin asi
gurarea independenței economice, pentru 
întărirea și pe această cale a solidarității 
și unității țărilor africane.

Referindu-se Ia situația din Namibia, cei 
doi președinți evidențiază necesitatea im
perioasă de a se asigura accesul ne
intirziat la independență al acestei țări, do 
a se respecta dreptul poporului namibian 
de a-șî hotărî singur, de sine stătător, 
calea dezvoltării viitoare, în deplină con
cordanță Cu aspirațiile și interesele sale 
legitime. în acest cadru, au fost ferm con
damnate tacticile de tergiversare a acor
dării independenței Namibiei aplicate de 
regimul rasist din Africa de Sud, cei 
doi președinți subliniind necesitatea de 
a se depune eforturi susținute pentru a 
se trece la măsuri efective, în cadrul 
O.N.U., de realizare a prevederilor Re- 
zob’ției 435 a Consiliului de Securitate re
feritoare Ia independența Namibiei. Șefii 
de stat al României și Somaliei reafirmă și 
cu această ocazie solidaritatea militantă și 
sprijinul deplin al țărilor lor cu lunta 
dreaptă a poporului namibian, sub condu
cerea S.W.A.P.O., singurul său reprezentant 
legitim.

Președinții celor două țări evidențiază și 
de această dată necesitatea lichidării ur
gente și totale a politicii de apartheid și 
de discriminare rasială din Africa de Sud, 
a asigurării drepturilor majorității popu-
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lației din această țară la libertate, egali
tate și progres social. Condamnind cu 
fermitate actele agresive repetate ale re
gimului de la Pretoria împotriva statelor 
africane independente vecine, cei doi pre
ședinți cer să se pună capăt imediat, ne
condiționat, oricăror încălcări ale suvera
nității acestor state, ca și încercărilor de 
destabilizare 
australă.

politică a țărilor din Africa
IV

României și Somaliei au re-Președinții 
liefât situația deosebit de gravă existentă 
în Europa, ca urmare a acumulării pe con
tinent a unor imense arsenale militare, în
deosebi de arme nucleare. Cei doi președinți 
se pronunță pentru acțiuni unitare și efi
ciente care să determine oprirea amplasării 
și dezvoltării pe continentul european de 
noi rachete cu rază medie de acțiune, re
ducerea și lichidarea celor existente, înlă
turarea tuturor armelor nucleare de pe 
continent, pentru ca Europa să rămină o 
zonă a păcii, securității și a unei ample 
cooperări internaționale.

Cei doi șefi de stat salută acordul inter
venit in cadrul reuniunii de la Madrid care 
deschide calea convocării în 1984 a Con
ferinței pentru măsuri de creștere a încre
derii și dezarmare, a dezvoltării procesului 
de pace, securitate, destindere și colaborare 
in Europa.

Președinții României și Somaliei iși ex
primă convingerea că edificarea securității 
și intensificarea cooperării in Europa, 
adoptarea de măsuri de dezarmare și, în 
primul rind, de dezarmare nucleară pe acest 
continent vor exercita o influență pozitivă 
în menținerea și consolidarea stabilității, 
securității și păcii in întreaga lume.

V
Președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed 

Siad Barre, referindu-se cu profundă îngri
jorare la situația gravă din Orientul Mijlo
ciu, subliniază necesitatea de a se ajunge 
Ia o reglementare globală, Ia o pace justă 
și durabilă în această parte a lumii, bazată 
pe retragerea trupelor isracliene din terito
riile arabe ocupate din 1967, pe recunoaș
terea dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare și Ia crearea unui stat 
propriu, independent, pe asigurarea inte
grității și independenței tuturor statelor din 
regiune.

Șefii de stat ai României și Somaliei re
afirmă sprijinul deplin al țărilor lor față de 
Organizația pentru Eliberarea Palestinei, 
singurul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, apreciind că participarea aces
teia la toate eforturile de pace in Orientul 
Mijlociu constituie o cerință esențială pen
tru realizarea unei soluții drepte și durabile 
in această zonă. Ambii președinți sint de 
părere că organizarea unei conferințe in
ternaționale, in cadrul O.N.U., cu parti
ciparea tuturor părților interesate, inclusiv 
a O.E.P., poate contribui la reglementarea 
problemelor complicate din Orientul Mij
lociu.

Cei doi președinți subliniază necesitatea 
de a se ajunge neintirziat la retragerea 
necondiționată a trupelor israeliene din 
Liban, pentru asigurarea independenței, 
suveranității și integrității teritoriale ale 
acestei țări. Exprimindu-și îngrijorarea 
față de continuarea războiului dintre 
Irak și Iran, care provoacă enorme pier
deri de vieți omenești și mari pagu
be materiale, președinții României și So
maliei se pronunță 
imediată a ostilităților 
trecerea Ia negocieri, 
glementării problemelor 
state vecine, în interesul popoarelor ira-

pentru încetarea 
militare, pentru 
în vederea re- 
dintre cele două

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist

Revoluționar Somalez, 
Președintele cii Democratice Somo/ia
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kian și iranian, al cauzei păcii și stabili
tății in zonă și in lume.

Ambii președinți reafirmă poziția țărilor 
lor in favoarea transformării Oceanului In- 

. dian într-o zonă a păcii și înțelegerii, în 
conformitate cu rezoluțiile adoptate de Or
ganizația Națiunilor Unite in această pri
vință, pentru asigurarea securității țărilor 
din regiune, în interesul păcii și securită
ții în zonă și pe plan mondial.

VI
Șefii de stat al României și Somaliei sint 

convinși că în etapa actuală problema fun
damentală a vieții contemporane o consti
tuie lupta pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru înfăptuirea dezarmării și, în 
primul rind, a dezarmării nucleare. în acest 
cadru, a fost subliniată necesitatea de a se 
trece neintirziat la interzicerea generală a 
experiențelor nucleare, la încetarea pro
ducției de armament nuclear. Ia reducerea 
și lichidarea stocurilor existente, la înghe
țarea și reducerea cheltuielilor militare, 
a efectivelor, trupelor și armamentelor, la 
lichidarea bazelor militare străine și retra
gerea trupelor de pe teritorii străine, la des
ființarea simultană a blocurilor militare opu
se, la crearea de zone libere de arme nuclea
re in Balcani, Oceanul Indian, Marea Roșie 
și în alte părți ale lumii. Ambele părți apre
ciază că mijloacele care vor putea fi econo
misite ca urmare a măsuriior de reducere 
a cheltuielilor militare trebuie folosite 
pentru soluționarea problemelor economice 
și sociale ale țărilor care efectuează astfel 
de reduceri, precum și pentru sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare in vederea 
accelerării progresului lor economic și so
cial.

Republica Socialistă România și Republica 
Democratică Somalia iși exprimă notări- 
rea lor comună de a acționa cu toată ener
gia, împreună cu alte state, in favoarea 
realizării dezarmării și prevenirii războiului, 
pentru dreptul suprem al popoarelor la 
viață, libertate și pace.

VII
Președintele Nicolae Ceaușescu și pre

ședintele Mohamed Siad Barre sint con
vinși că destinele păcii și securității mon
diale sînt strins legate de soluționarea 
problemelor dezvoltării. Lichidarea sub
dezvoltării, reducerea treptată a decalaje
lor care separă țările sărace de cele bogate 
și asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea 
armonioasă a raporturilor dintre state in 
domeniul economic, financiar, tehnologic și 
științific reprezintă una dintre cerințele 
fundamentale ale stabilității in lume, ale 
însănătoșirii climatului politic internațional.

Profund îngrijorați de agravarea crizei 
economice mondiale care a afectat în mod 
deosebit țările in curs de dezvoltare, ambii 
președinți sînt hotăriți să acționeze cu toată 
fermitatea pentru a contribui la depășirea 
dificultăților existente. Cei doi șefi de stat 
au subliniat faptul că o deosebită îngrijora
re este provocată de tendințele de extin
dere a protecționismului, de scădere con
tinuă a prețurilor materiilor prime, de creș
tere a poverii datoriei externe și de do- 
bînzile nejustificat de înalte pentru credite, 
de reducerea programelor de asistență, toate 
acestea contribuind Ia agravarea dificultă
ților cu care sînt confruntate țările in curs 
de dezvoltare. în aceste condiții,; cei doi 
președinți apreciază că este imperativ să 
se facă totul pentru redresarea situației 
economice în întreaga lume, pentru redu
cerea dificultăților intimpinate dc țările în 
curs de dezvoltare, pentru asigurarea sta
bilității politice și economice mondiale.

stat rclie- 
eforturilor 
pentru in- 
internațio

tn acest scop, ambii șefi de 
fează necesitatea intensificării 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
staurarea noii ordini economice

nale, de care să beneficieze toate statele și 
care să asigure progresul și prosperitatea 
țărilor în curs de dezvoltare, edificarea 
unei lumi mai drepte și mai echitabile. A 
fost reliefat faptul că negocierile desfășu
rate pînă in prezent pe plan internațional 
— inclusiv reuniunea recentă a UNCTAD 
de la Belgrad — nu au condus la obținerea 
de rezultate pozitive, de progrese semnifi
cative în această direcție. în aceste con
diții, cei doi președinți se pronunță pentru 
lansarea, cit mai urgent posibil, a rundei 
de negocieri globale, în cadrul O.N.U. Tot
odată, președinții României și Somaliei se 
pronunță in favoarea convocării unei con
ferințe Ia nivel înalt a țărilor în curs de 
dezvoltare, în scopul amplificării conlucrării 
dintre ele pe plan economic, precum și 
pentru armonizarea pozițiilor lor în vederea 
negocierilor viitoare cu statele dezvoltate.

VIII
Pornind de la convingerea că Organizația 

Națiunilor Unite reprezintă forumul cel mai 
potrivit pentru dezbaterea și reglemen
tarea problemelor mari cu care este con
fruntată omenirea, cei doi președinți se 
pronunță pentru creșterea rolului, respon
sabilităților și eficienței organizației mon
diale, pentru democratizarea activității 
acesteia și adaptarea ei Ia realitățile și ce
rințele vieții internaționale.

Avînd in vedere faptul că țările mici și 
mijlocii, statele nealiniate, țările în curs de 
dezvoltare constituie majoritatea națiunilor 
lumii și sînt direct interesate în promovarea 
unei politici de respect al independenței 
naționale, de pace, și cooperare internațio
nală, cei doi șefi de stat subliniază necesi
tatea asigurării participării acestor state la 
dezbaterea și soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității.

Președinții României și Somaliei au ho- 
tărit să fie intensificată conlucrarea dintre 
cele două țări pe arena internațională, în 
cadrul O.N.U. și al organismelor sale, al 
grupului „celor ’77“ și al mișcării țărilor 
nealiniate, în scopul creșterii contribuției 
Ia reglementarea justă, democratică, a pro
blemelor majore ale vieții internaționale, 
pentru promovarea păcii, securității și co
operării in întreaga lume.

Președinții celor două țări și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru noua intilnire Ia 
nivel înalt româno-somaleză, pentru con
vorbirile avute și înțelegerile la care s-a 
ajuns, fiind încredințați că acestea repre
zintă o nouă și valoroasă contribuție la 
aprofundarea raporturilor de prietenie și 
strînsă conlucrare dintre Republica Socia
listă România și Republica Democratică 
Somalia, în interesul și spre binele po
poarelor român și somalez prietene, al 
cauzei păcii, destinderii, dezvoltării, inde
pendenței, progresului și cooperării inter
naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au exprimat 
calde mulțumiri tovarășului Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, președintele 
Republicii Democratice Somalia, pentru 
ospitalitatea și primirea caldă de care s-au 
bucurat în cursul vizitei, pentru sentimen
tele prietenești cu care au fost înconjurați 
în Somalia. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat to
varășului Mohamed Siad Barre și tovarășei 
Siad Barre invitația de a efectua o vizită 
oficială de prietenie în Republica Socia
listă România. Invitația a fost acceptată cu 
deosebită plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior, prin canale diplomatice.

Mogadiscio, 23 iulie 1983.
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In timpul convorbirilor oficiale

ffl PRIIEJUL DINEULUI OFICIAL OFERII VINERI SEARA IA MAGADISCLO ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Tovarășe Mohamed Siad Barre, 

secretar general al Partidului Socia
list Revoluționar Somalez, președinte 
al Republicii Democratice Somalia,

Stimată tovarășă Barre,
Doamnelor și domnilor,
Tovarăși și prieteni,Doresc, în primul rînd, să exprim .mulțumirile noastre pentru primirea ospitalieră și călduroasă de care ne-am bucurat la sosirea in capitala patriei dumneavoastră, in orașul Mogadiscio.în numele meu, al tovarășei mele, ' al delegației, al guvernului, partidului și poporului român, vă adrer sez dumneavoastră,.tovarășș. pre- . ședințe, conducerii de partid și. de- stat somaleze, poporului' prieten somalez cele mai calde salutări și cele mai bund Urări.Vizita pe care o facem in țara dumneavoastră constituie o expresie a relațiilor de colaborare stabilite intre partidele și popoarele noastre, un răspuns la vizita pe care dumneavoastră ați efectuat-o cu doi ani in urmă in România.Intre țările noastre s-au dezvoltat o serie de colaborări reciproc avantajoase, In cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi am căzut de acord impreună să dezvoităm o largă colaborare economică, tehnico- științifică și’ culturală, să acționăm în așa fel incit această colaborare să servească programelor partidelor și popoarelor noastre de dezvoltare economico-socială independentă, de construcție socialistă.Am deplina convingere că realizarea celoi' convenite servește intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii și colaborării internaționale.Popoarele noastre fac parte din grupul țărilor in curs de dezvoltare. Avem o cale lungă de străbătut pentru a asigura dezvoltarea puternică economică și socială, bunăstarea generală a popoarelor. Dorim ca relațiile noastre de colaborare economică, științifică, tehnică și culturală să servească acestor obiective, bunăstării, independenței și fericirii popoarelor noastre.Pentru realizarea acestor obiective, popoarele noastre — ca, dealtfel, toate popoarele lumii — au nevoie de pace. în viața internațională au apărut probleme deosebit de grave. Se intensifică cursa Înarmărilor, asistăm da promovarea în continuare a politicii de forță și de amenințare cu forța, de menținere și reîmpărțire a zonelor de influență. 

Au loc încă multe acțiuni de amestec in treburile altor popoare. Toate acestea complică și agravează considerabil situația internațională.Cursa înarmărilor cunoaște o dezvoltare continuă. Se acumulează noi armamente, îndeosebi armamente nucleare, care pun in pericol existența tuturor națiunilor, a însăși vieții pe planeta noastră.în aceste condiții, problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, asigurarea păcii trainice pe planeta noastră. Trebuie să unim toate forțele, ale tuturor popoarelor care doresc să trăiască libere și in pace, pentru a opri drumul spre catastrofă, spre distrugere,. Energia nucleară să fie folosită” in’ scopuri pașnice, nu pentru distrugerea omenirii ! Este necesar ca puterile nucleare să renunțe de a fabrica în continuare noi arme de distrugere nucleară. Trebuie să facem totul pentru a triumfa rațiunea, respectul față de popoare, față de viață ! Nu există nici o justificare pentru continuarea cursei înarmărilor și pentru producerea de noi arme de distrugere a omenirii. Asigurarea echilibrului de forțe trebuie realizată nu prin noi armamente, ci prin reducerea celor existente la un nivel cit mai scăzut.în acest cadru, noi, în Europa, sintem foarte preocupați in legătură cu amplasarea, în acest an, a noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune. Aceasta va mări considerabil pericolul războiului nuclear, care ar duce la o catastrofă generală. De aceea, considerăm că trebuie să facem totul pentru a impiedica amplasarea noilor rachete, pentru trecerea Ia retragerea și distrugerea celor existente. Realizarea colaborării și securității, reducerea armamentelor nucleare în Europa au o importanță deosebită pentru toate continentele, pentru întreaga lume. Noi dorim ca Europa să joace un rol activ in viața lumii prin tehnologia sa, prin colaborarea, pe principiile egalității, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru progresul întregii omeniri.România se pronunță cu toată fermitatea pentru realizarea in Balcani, in alte regiuni din Europa și de pe alte continente, a unor zone fără arme nucleare, fără baze militare străine. Asemenea zone fără arme nuclea’re trebuie să fie o parte a luptei pentru lichidarea completă a armamentelor nucleare, • pentru dezarmarea nucleară și generală, pentru o lume fără arme, o lume a păcii 

Si colaborării pașnice între toate națiunile !în lume sînt încă o serie de conflicte care provoacă zilnic victime, mari pierderi umane și materiale. România s-a pronunțat și se pronunță pentru încetarea tuturor conflictelor militare și soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. Oricit de îndelungate și de grele ar fi tratativele, ele sint incomparabil mai bune decît cel mai mic conflict militar. în cel mai râu caz, vor avea diplomații mai mult de lucru, vor dormi nopți mai puține, dar este mai bine așa, decît să se verse singe și să cadă morți, decît să se distrugă oameni și .bunuri materiale. Cale$ .negocierilor 'este singura cale rațională, singura cale care servește intereselor fiecărtii popor, intereselor generale ale dezvoltării și păcii !în acest cadru, România s-a pronunțat și se pronunță cu hotărire pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor din Orientul Mijlociu. Considerăm că Israelul trebuie să se retragă .fără condiții din Liban, să se asigure soluționarea problemei palestiniene — inclusiv formarea unui stat palestinian independent — ca o condiție pentru o pace globală și trainică in Orientul Mijlociu. .In actualele împrejurări, considerăm că este necesară organizarea unei conferințe internaționale pentru Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor celor interesați, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant unic și legitim al poporului palestinian. O pace trainică în Orientul Mijlociu trebuie să ducă la retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate în urma războiului din 1967 și la asigurarea independenței și securității tuturor statelor din zonă.Considerăm că este necesar să se ajungă la încetarea conflictului dintre Irak și Iran și la soluționarea problemelor dintre cele două state, prin tratative. In același spirit privim și soluționarea altor probleme litigioase dintre diferite state ale lumii.în ce privește problemele Africii, aș dori să menționez, în acest cadru, că vizita pe care am efectuat-o in Africa constituie o expresie a solidarității și a relațiilor militante dintre România și popoarele africane.Noi am acordat întotdeauna și acordăm sprijin activ luptei popoarelor africane împotriva colonialismului, pentru independență națională. Sprijinim activ lupta poporului namibian, a S.W.A.P.O. pentru independența Namibiei.

Considerăm că este timpul ca guvernul, cercurile conducătoare din Africa de Sud să pună capăt politicii rasiste și de apartheid. în A- frica de Sud trebuie să se asigure deplina egalitate pentru toți cetățenii, fără deosebire de rasă sau culoare! De asemenea, Africa de Sud trebuie să pună capăt acțiunilor agresive împotriva vecinilor săi și să stabilească relații bazate pe egalitate, pe respectul independenței și neamestecul în treburile interne.în ce privește unele conflicte dintre diferite state din Africa, considerăm că ele trebuie soluționate pe calea tratativelor, pornind de la respectul independenței, integrității teritoriale și neamestecul în treburile interne. în acest spirit, considerăm că'este posibil — și trebuie — să fie soluționate și problemele dintre ’ Somalia și Etiopia. Aceasta corespunde intereselor ambelor popoare, cauzei dezvoltării lor economico- sociale, întăririi independenței acestora, a unității țărilor africane.Considerăm că este necesar ca Organizația Unității Africane să acționeze cu mai multă fermitate pentru soluționarea problemelor numai prin tratative și, în același timp, pentru a sprijini dezvoltarea ecbno- mico-socială a țărilor africane.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru întărirea colaborării și solidarității ' țărilor în curs de dezvoltare. Problemele economice grave ale țărilor în curs de dezvoltare, criza economică mondială au dus la mărirea decalajului între țările bogate și țările sărace. Tratativele de pină acum între Nord și Sud nu au dat nici un rezultat. La Conferința U.N.C.T.A.D. de la Belgrad, datorită poziției țărilor dezvoltate, nu s-au înregistrat rezultate j semnificative. De aceea, este necesar ca țările in curs de dezvoltare să-și întărească solidaritatea și colaborarea. ’ Trebuie determinat, prin tratative, ca țările dezvoltate să adopte o poziție realistă și să țină seama de interesele țărilor în curs de dezvoltare.Se impun o restructurare a sistemului financiar, de credite, o reducere substanțială a dobînzilor și alte măsuri de ordin financiar. Trebuie să se renunțe la măsurile protecțio- niste adoptate de țările dezvoltate, să se asigure un regim corespunzător, echitabil, de prețuri pentru materiile prime și produsele industrializate.în noile condiții internaționale, există o interdependență tot mai strinsă intre țările bogate și țările în curs de dezvoltare. Numai o co

laborare pe principii de egalitate, de echitate poate asigura depășirea crizei economice. Este necesar să se realizeze o nouă ordine economică, mai dreaptă, care să țină seama de interesele tuturor națiunilor.Problemele complexe ale vieții internaționale impun participarea cu drepturi depline la soluționarea lor a tuturor statelor, și în primul rînd a statelor mici și mijlocii, a statelor in curs de dezvoltare și a celor nealiniate.Este necesar, de asemenea, ca Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale să aibă un rol mai activ în soluționarea democratică, în interesul tuturor națiunilor, a prqblernelor internaționale, . Dbși problemele politice și ,ecpno- , mice ale lumii de azi sint foarte’ complete, noi'avem deplină convingere că popoarele dispun de forța' necesară pentru a schimba . cursul evenimentelor internaționale.Este necesar să întărim solidaritatea și colaborarea tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, a tuturor popoarelor care doresc să trăiască libere, independente, care doresc pacea.Astăzi, puternica mișcare pentru pace de pretutindeni constituie garanția că- este posibil — și trebuie — să asigurăm pacea, dreptul vital al popoarelor la existență, la securitate și independență.Aș dori să menționez cu multă satisfacție că, în cadrul convorbirilor pe care le-am avut, asupra celor mai multe probleme am constatat identitatea sau puncte de vedere foarte apropiate. Am subliniat împreună necesitatea respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege orinduirea și calea de dezvoltare pe care o dorește, fără nici un amestec din afară.Pe această bază, consider că vizita noastră în Somalia va constitui un moment important în dezvoltarea colaborării multilaterale între partidele și popoarele noastre atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.Doresc să ridic paharul :Pentru prosperitatea, bunăstarea și independența poporului somalez prieten !Pentru prietenia dintre partidele și popoarele noastre !In sănătatea tovarășului președinte al Somaliei și a tovarășei Barre !în sănătatea celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat so- maleză !Pentru pace și colaborare internațională !în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

La plecare, pe aeroportul internațional din Mogadiscio

încheierea convorbirilor oficialeSîmbătă dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mohamed Siad Barre, secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia.Au participat, din partea română, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Vasile Pungan, Silviu Curticeanu, Constantin Mitea, Petre Tănăsie.Au fost prezenți, din partea somalezi, tovarășa Siad Barre, tovarășii Hussein Kulmiye Afrah, Abdalla Mohamad Fadil, Ahmed Mohamad Farah, Abdurahman Janta Barre, Mohamed' Ali Nur, Osman Jama Ali, Ahmed Ashkir Botan, Yusuf Ali Osman. Mohamed Omer Jama, Hashi Abdala 

Farah, Said Haji Mohamoud Farah, Abdel Qadir Haji Mohamad.In acest cadru, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Șiad Barre și-au exprimat satisfacția deplină in legătură cu noul dialog la cel mai înalt nivel româno-somalez, evidențiind că prin schimbul de vederi pe care l-a prilejuit, prin înțelegerile la care s-a ajuns, acesta constituie o importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor prietenești, de strinsă colaborare, dintre cele două partide și țări.S-a relevat, totodată, faptul că extinderea, in folosul ambelor popoare, a relațiilor bilaterale dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, este în interesul cauzei păcii și destinderii, al progresului și cooperării internaționale.
Toastul președintelui Mohamed Siad Barre

T ovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Republicii 
Socialiste România,

Tovarășă Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România,

Stimați membri ai delegației ro
mâne,

Stimați membri ai conducerii Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez 
și ai guvernului,

Stimați membri ai cordului diplo
matic,

Prieteni,în numele conducerii Partidului Socialist . Revoluționar Somalez,, al guvernului și al poporului Republicii Democratice Somalia, permiteți-mi, incă o dată, să vă exprim bucuria deosebită de a vă avea ca oaspeți distinși și să vă adresez și cu acest prilej o călduroasă urare de. bun venit.Deși aceasta este prima vizită a Excelenței Voastre și a tovarășei Elena Ceaușescu la Mogadiscio, po- ■ porul somalez a urmărit cu profundă admirație contribuția remarcabilă a Excelentei Voastre la construirea României socialiste moderne prin dezvoltarea multilaterală a țării, rolul dumneavoastră proeminent în viața internațională, activitatea dumneavoastră prodigioasă în folosul cauzei păcii- și securității, poziția dumneavoastră fermă împotriva oricăror for

me de dominație, subjugare și exploatare a omului de către om.Manifestarea populară de prietenie față de Excelența Voastră, cu care ați fost primit, astăzi, la Mogadiscio, reprezintă o expresie a respectului nostru profund față de Excelența Voastră, față de partidul și poporul din România, precum și a dorinței țării noastre de a dezvolta și întări in continuare relațiile strinse de prietenie și colaborare pe plan bilateral. într-adevăr, avem convingerea că vizita dumneavoastră va cimenta și mai mult cooperarea economică, în interesul celor două țări și popoare.Vizita pe care am intreprins-o în marea dumneavoastră țară, in iunie 1981, în fruntea unei delegații somaleze, și semnarea cu acel prilej a Declarației comune privind întărirea prieteniei și dezvoltarea in continuare a colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia au constituit un important pas înainte in direcția adincirii cooperării dintre cele două țări.Permiteți-mi, dragă prietene, să folosesc această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre, partidului și poporului Republicii Socialiste România adinca noastră gratitudine pentru asistența acordată Republicii Democratice Somalia in domeniile economic, al sănătății și culturii.Referindu-se la problemele vieții internaționale actuale, președintele Mohamed Siad Barre a arătat că lumea de astăzi este confruntată cu stări de tensiune, conflicte serioase 

și crize, că Orientul Mijlociu este din nou in flăcări și că in diferite regiuni ale globului au apărut noi stări de tensiune și încordare. Popoarele subjugate continuă lupta lor aprigă împotriva forțelor rasismului, colonialismului și intervenției militare străine. în ceea ce privește alte aspecte îngrijorătoare în viața internațională — a spus vorbitorul — asistăm la continua adincire a decalajelor dintre țările bogate și sărace, determinată de eșecul eforturilor menite să ducă la instaurarea unei noi ordini economice, mai juste, ultima încercare in această privință fiind întreprinsă la cea de-a Vl-a sesiune a Conferinței U.N.C.T.A.D., desfășurată, recent., la Belgrad. Totodată, continuă spirala cursei inarmărilor nucleare, amenințînd insăși existenta omenirii.în continuare, vorbitorul s-a referit la problemele din Cornul Africii și a prezentat poziția țării sale in conflictul dintre Somalia și Etiopia. In acest context, președintele Mohamed Siad Barre a subliniat : Eu voi continua să acționez pentru a primi sprijinul tuturor țărilor iubitoare de pace și al comunității internaționale în căutarea unei soluții durabile și juste a conflictelor din această zonă sensibilă. O asemenea soluție trebuie, desigur, să ia in. considerație elementele esențiale, In mod deosebit dreptul fundamental la autodeterminare și independență al popoarelor respective. Alternativa ar deschide o perspectivă inacceptabilă pentru Cornul Africii, care devine o problemă permanentă pe lista conflictelor 

și stărilor de tensiune ce pun în pericol pacea și securitatea atît ,pe plan regional, cit și internațional.
Tovarășe Președinte,Odată cu adoptarea Declarației privind transformarea Oceanului Indian intr-o zonă a păcii, Somalia a promovat totdeauna prevederile acesteia și a chemat toate statele riverane și alte puteri să respecte declarația. Somalia acordă, de asemenea, o importanță deosebită retragerii tuturor forțelor străine din zonele Oceanului ,Indian și Mării Roșii, inclusiv trupele interpuse.în. cee.a ce privește Africa australă, unde lupta de eliberare națională se află intr-o etapă critică, Somalia și-a alăturat glasul său chemării pentru decolonizarea imediată a Namibiei și acordarea independentei acestei țâri, in conformitate cu rezoluția 435 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.Referitor la situația din Africa de Sud, poziția Somaliei este bine cunoscută. Ea respinge în întregime sistemul inuman de apartheid aplicat împotriva populației majoritare din această țară și se pronunță pentru democratizarea structurilor politice ale acesteia și instaurarea conducerii populației de culoare.Pe continentul african, o altă situație periculoasă are loc în Ciad, unde intervenția străină contribuie, in mare parte, la instabilitatea și tragedia fratricidă care au loc în prezent în această țară. Țara noastră se pronunță pentru încetarea ime

diată a vărsării de singe, pentru respectarea guvernului legitim din Ciad și retragerea necondiționată a tuturor forțelor intervenționiste străine, în Orientul Mijlociu, invazia Israelului in Liban reprezintă o violare a normelor dreptului internațional. Ne pronunțăm pentru retragerea forțelor israeliene din Liban, fără in- tîrziere. Poporului palestinian trebuie să i se recunoască dreptul la autodeterminare și independență, fără de care pacea nu poate fi instaurată in Orientul Mijlociu.O altă zonă de serioasă îngrijorare este regiunea Golfului, care a. fost destabilizată ca urmare a conflictului tragic dintre două țări nealiniate, provocind mari pierderi omenești și perturbînd pacea și stabilitatea în regiune. De aceea, chemăm guvernele ambelor țări să înceteze imediat ostilitățile și să inceapă negocieri de natură să ducă la soluționarea justă a conflictului.In incheiere, vorbitorul a subliniat că Somalia se pronunță cu hotărire împotriva oricăror practici ilegale de încălcare a independenței și suveranității statelor, pentru respectarea dreptului popoarelor de a se dezvolta de sine stătător, de a-și determina viitorul în mod liber, fără amestec și agresiune din afară.Tovarășul Siad Barre a toastat :— Pentru sănătate și viață îndelungată președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, precum și poporului român!— Pentru o continuă cooperare fructuoasă intre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia! (Aplauze). La Centrul Tineretului Revoluționar de la Laffole
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALIA

Vizitarea unor obiective social-culturale și din agricultură din zona orașului Mogadiscio

atelierelor-școală,al programului in-tovarășul Nicolae
. ■ - ■.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a vizitat, în cursul dimineții de sîmbătă, obiective social-culturale și din agricultură din zona orașului Mogadiscio, capitala Republicii Democratice Somalia.Șeful statului român a fost Însoțit de Mohamed Siad Barre, secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democratice Somalia,Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să cunoască Centrul Tineretului Revoluționar, de la Laffole, situat la cîteva zeci de kilometri de cabitală.în întîmpinarea distinsului oaspete român, se află aici comandantul colectivului custodial al Centrului, numeroase cadre didactice. Grupuri de elevi au venit In fața intrării principale pentru a adresa înalților oaspeți români cuvinte de bun sosit, expri- mîndu-și in cîntec și dans bucuria de a-1 primi pe președintele României, căruia ii oferă, în semn de caldă mulțumire, de înaltă considerație, o ghirlandă de flori.Gazdgle înfățișează scopurile organizării Centrului Tineretului Revoluționar — important complex educațional. Aici cresc și învață sute de copii, fete și băieți, care se pregătesc atit in vederea continuării cursurilor de grad superior, cît și pentru a putea să-și însușească diferite meserii. Sînt ilustrative pentru preocuparea de a asigura o pregătire cit mai bună sistemul organizării cursurilor, diversitatea caracterul aplicat structiv-educativ.în continuare, , ______Ceaușescu și tovarășul Mohamed Siad Barre se opresc în mai multe rînduri pe cîmp pentru a cunoaște aspecte din activitatea agricultorilor din a- ceastă parte a țării, propice cultivării citricelor. Sîntem intr-un sezon în care fructele intră in faza de coacere. Discuțiile purtate relevă preocuparea și priceperea localnicilor de a scoate, în fiecare sezon, recolte mari de lămîi și portocale, banane, grapefruit.La Centrul de creștere a animalelor, din subordinea Ministerului- A- griculturii, sint prezentate rezultatele obținute în realizarea de rase noi, avantajoase sub aspectul producției de came și lapte, prin încrucișări de specii locale cu cele aduse de pe alte continente.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i s-a oferit posibilitatea să cunoască aspecte privind dezvoltarea edilitară a capitalei, prin vizitarea unor cartiere recent construite. O impresie deosebită face ansamblul Universității din Mogadiscio, înălțat pe un teren colinar, unde se regăsește, îritr-o îmbinare de efect, arhitectura tradițională cu accente de evidentă modernitate.Pe întreg traseul străbătut, președintele Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu entuziasm de un mare număr de cetățeni, care au aplaudat călduros, au rostit urări, exprimînd respectul, admirația lor pentru distinsul oaspete, l-au întîmpinat ofe- rindu-i flori.
ÎNTÎLNIRITovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, au avut, la Mogadiscio, întîlniri de lucru cu Hussein Kulmiye Afrah, al doilea vicepreședinte al Republicii, Abdalla Mohamed Fadil, ministrul industriei, Mohamed Aii Nur, ministrul zootehniei, pădurilor și pășunilor. Osman Jama Aii, ministrul pescuitului, Yusuf Aii Osman, consilier al ministrului planificării, președintele părții somaleze in Comisia mixtă de cooperare

DE LUCRUtehnică și economică, Mohamed Omer Jama, ministrul comerțului.Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul român al afacerilor externe, s-a în- tilnit cu omologul său somalez, Abdurahman Jania Barre.Au fost analizate, in lumina orientărilor stabilite in cadrul convorbirilor la nivel înalt, noi posibilități de amplificare și diversificare, în diferite domenii, a relațiilor bilaterale, de dezvoltare a conlucrării româno- somaleze în sfera vieții internaționale.

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Sosirea în Capitală

(Urmare din pag. I)

II

partidului și statului, care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pe mari pancarte era înscris : „Comuniștii, întregul popor vă exprimă omagiul fierbinte, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care conduceți cu strălucire partidul și poporul pe drumul istoricelor înfăptuiri socialiste și comuniste !“, „Strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, tie angajăm să vă urmăm neclintit înaltul exemplu revoluționar de muncă și viață, sa înfăptuim neabătut hotărîrile Con)- greșului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului 1"Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu căldură de tovarășii " Dăscălescu, Iosif Banc,Ion Ion PaulConstantin Emil Bobu, Lina Coman, Nicolae i Dincă. Ludovic Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, - Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae, loan Totu, Ion Richard Winter, Gheorghe

Ciobanu,Constantin, Fazekas,

„Primire entuziastă, dialog fructuos"
REVISTA PRESEI SOMALEZE

Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice SomaliaPărăsind teritoriul Republicii Democratice Somalia, la încheierea vizitei în țara dumneavoastră, doresc să vă adresez, în numele meu și al tovarășei mele, al colaboratorilor care m-au însoțit, cele mai calde mulțumiri pentru primirea cordială șl ospitalitatea prietenească de carâjne-am bucurat.Folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată convingerea fermă că noua noastră intilnire și convorbirile pe care le-am purtat împreună și înțelegerile la care am ajuns vor da un nou impuls și vor conferi dimensiuni și mai largi prieteniei și conlucrării româno-somaleze, in interesul reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.îmi este deosebit de piăcut să vă adresez, odată cu salutul nostru de rămas bun, calde urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul somalez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ursu, Stoica.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești.

Ziarul de limbă somaleză „HID- 
DIGTA OKTOBAR" rezervă, în numărul său de sîmbătă, trei pagini relatărilor despre momentele de vineri ale vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Somalia. Articolele sînt însoțite de fotografii care înfățișează principalele momente ale vizitei, precum și imagini semnificative despre căldura cu care au fost intimpi- nați înalții oaspeți români de la aeroport pînă la vila Somalia, reședința rezervată pe timpul vizitei.Sub titlul mare, pe prima pagină, „Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost salutat cu multâ căldură ,1a sosirea la Mogadiscio", ziarul inserează ample relatări care scot în evidență faptul că această vizită se înscrie în contextul relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare. Este prezentată pe larg ceremonia sosirii înalților oaspeți români, arătindu-se că tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu li s-a făcut o primire deosebit de caldă, mulți cetățeni ai capitalei ținind să-și dovedească aprecierea și stima de care se bucură pe pămîntul Somaliei. „Masele populare — arată cotidianul somalez — au făcut o primire entuziastă, urindu-le bun venit oaspeților români".în legătură cu convorbirile oficiale, care au avut loc, ziarul menționează că ele s-au referit la dezvoltarea relațiilor economice, politice și culturale dintre cele două țări.La rindul său, AGENȚIA SOMA- 
LEZA DE PRESA SONNA a informat pe larg despre vizita înalților oaspeți români, difuzind relatări ample privind sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, celelalte momente ale acestui eveniment deosebit de important pentru viitorul relațiilor dintre România și Somalia, primirea caldă, stima și considerația de care s-au bucurat pe pă

mîntul somalez. De asemenea, agenția a difuzat largi extrase din toastul rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ’dineul oficial, evidențiind acele pasaje care înfățișează dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări in interesul popoarelor rioastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, necesitatea unirii tuturor forțelor, ale tuturor popoarelor care doresc să trăiască libere, pentru a opri actualele evoluții internaționale periculoase și a se trece la dezarmare și, in primul rînd, la dezarmare nucleară. Sint redate apoi pozițiile exprimate de șeful statului român vizînd încetarea tuturor conflictelor militare și soluționarea problemelor litigioase dintre state numai pe calea pașnică, a tratativelor, inclusiv a situației din Orientul Mijlociu, din zona Golfului și a celei din sudul continentului african. Președintele Nicolae Ceaușescu — scrie agenția — a chemat la retragerea trupelor israeliene din Liban și la constituirea unui stat palestinian independent, a afirmat sprijinul României pentru lupta de eliberare din Africa australă și a cerut regimului de la Pretoria să pună capăt politicii rasiste și de apartheid, să pună capăt agresiunii împotriva statelor africane vecine. Referindu-se la problemele din regiunea Cornului Africii, conducătorul român — subliniază agenția Sonna — a arătat că o pace justă și durabilă poate fi obținută numai prin negocieri pașnice.în continuare, agenția somaleză de presă pune în evidență pozițiile exprimate de șeful statului român in legătură cu necesitatea întăririi colaborării și solidarității țărilor in curs de dezvoltare pentru soluționarea gravelor probleme economice cu care este confruntată omenirea, pentru a determina țările industrializate să țină seama de interesele statelor in curs de dezvoltare.
POSTUL DE RADIO NAȚIONAL 

SOMALEZ a continuat feă-și informeze ascultătorii despre principalele momente ale vizitei, scoțind în evidență dorința comună a celor două țări de a dezvolta relațiile bilaterale pe multiple planuri.

'F'xpplpntpi Snip

Domnului EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Reptiblicii DjiboutiSurvolînd teritoriul Republicii Djibouti, doresc să vă adresez un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul țării dumneavoastră.Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, prin eforturi comune, relațiile dintre România și Djibouti vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru\ , NICOSIAîmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul survolării teritoriului Republicii Cipru, un salut cordial și cele mai bune, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul cipriot prieten.Doresc să-mi exprim și pe această cale convingerea că, prin eforturile noastre comune, bunele relații de prietenie și colaborare româno-cipriote vor-cunoaște o dezvoltare continuă spre binele și în folosul reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al cauzei înțelegerii, destinderii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia ANKARACu prilejul survolării teritoriului Republicii Turcia, doresc să vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul turc prieten.îmi exprim și pe această cale convingerea că, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns cu prilejul recentei noastre vizite în țara dumneavoastră, relațiile româno-turce vor cunoaște o nouă dezvoltare, pe planuri multiple, în interesul celor două popoare, al cauzei colaborării, securității și păcii în Balcani, in Europa șl in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pe aeroport se aflau, de asemenea, mii de bucureșteni care au făcut o impresionantă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, urindu-le, din toată inima, un călduros bun venit din noua solie de pace, prietenie și colaborare purtată cu strălucire pe continentul african. Ei au ținut să exprime tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, încă din primele momente ale revenirii pe pămîntul patriei, deosebita apreciere pe care comuniștii, toți oamenii muncii, întreaga națiune o acordă activității neobosite pe care au desfășurat-o în timpul vizitelor oficiale de prietenie întreprinse in Etiopia, Zimbabwe, Mozambic, Zambia și Somalia, reafirmind solidaritatea activă, militantă, a Partidului Comu

nist Român, a României socialiste cu țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu lupta tuturor popoarelor pentru libertate, independență și progres social. în mod vibrant, s-a dat glas intensei satisfacții cu care întregul popor salută rezultatele rodnice ale acestor vizite, ce se înscriu ca un eveniment de cea mai mare însemnătate in e- voluția relațiilor multilaterale ale României cu țările respective, cu tinerele state africane, cu mișcările de eliberare din Africa. în același timp, a fost manifestată profunda mîndrie patriotică față-de succesul deplin al acestei noi și remarcabile , acțiuni de politică externă a parfidu- ’ lui și statiilui nostru — cu a triple re- zonanțe in sfera1 vieții internaționale ce a ilustrat,'încă o dată,'în chip ' ;pr'egri'âht, înalta prfețuire și considerație de care se bucură pe continentul african, pe toate meridianele lumii, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate politică proeminentă a zilelor noastre, promotor înflăcărat al idealurilor nobile ale păcii, Înțelegerii și colaborării între națiuni.Entuziasta primire făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu, la reîntoarcerea in capitala țării, a pus pregnant în lumină nețărmurita dragoste, stimă și recunoștință pe care toți fiii României socialiste, fără deosebire de naționalitate, le nutresc față de conducătorul Iubit al partidului șl statului și pe care le reafirmă cu putere în aceste momente sărbătorești, cind întreaga națiune, cinstind istoricul Congres al IX-lea, eveniment de importanță hotăritoare in viața poporului și a țării, aduce un cald omagiu gloriosului nostru partid comunist și secretarului său general.Aceste simțăminte au fost exprimate cu căldură de miile de bucureșteni prezenți la aeroport. S-a scandat îndelung, cu înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndrla !“. Mulțimea purta mari eșarfe pe care erau înscrise semnificativele cuvinte, eu larg ecou in conștiința și sufletul națiunii : „Congresul al IX-lea — deschizătorul celor mai luminoase perspective de dezvoltare a patriei !“, „Omagiu fierbinte tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului !“, „Eooca Ceaușescu — epoca cea mai fericită din istoria patriei !“, „Urmind exemplul strălucit al tovarășului Nicolae Ceaușescu,

vom înfăptui exemplar Programul partidului !“. Versul, cîntecul și dansul întregeau această emoționantă atmosferă. Coruri muncitorești interpretau cintece revoluționare închinate partidului și secretarului său general, patriei noastre libere, demne și înfloritoare. La rindul lor, copii și tineri au prezentat reușite tablouri coregrafice. Un grup de sportivi au realizat o piramidă vie, in virful căreia mai mulți tineri înălțau un medalion cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu și panouri pe care se afla scris : „Omagiu iubitului conducător", „18 ani de mărețe împliniri". Este prinosul de recunoștință pe . care... tînăra . generație îl aduce partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru minunatele condi- til jcreate-de a șe pregăti temeinic pentru muncă șl viață, de a se forma in spiritul nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului. Băieți și fete, în frumoase costume naționale, executau cu măiestrie suite de jocuri populare românești.A fost exprimată, totodată, năzuința fierbinte a poporului nostru de a trăi intr-o lume fără arme și fără războaie, într-o lume a păcii, înțelegerii și colaborării, în care să-și poată consacra toate forțele și energiile creatoare edificării socialismului și comunismului pe pămîntul României. S-a scandat, într-o alăturare simbolică, „Ceaușescu — Pace I".Pionieri, tineri și tinere s-au apropiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu, ofe- rindu-le, cu dragoste și stimă, flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au parcurs platoul din fața aerogării răspunzîiid cu prietenie aclamațiilor și manifestărilor pline de afecțiune și căldură ale bucureștenilor veniți să-i intim- pine.Vibranta primire făcută conducătorului partidului și statului s-a constituit într-un profund omagiu pe care populația Capitalei îl aduce, împreună cu întregul popor, în aceste zile de scumpă aniversare, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit, fiu al națiunii, a cărui puternică personalitate și-a așezat adine pecetea asupra istoriei contemporane a tării, pe întreaga epocă inaugurată de Congresul al IX-lea, acum 18 ani, epocă de muncă înflăcărată, de mărețe realizări in propășirea României socialiste, în ridicare^, prestigiului ei internațional. •(Agerpres)
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18 ani de Înaintare glorioasă pe un drum de împliniri 
CARE A ÎNNOBILAT CHIPUL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Telegrame adresate C. C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Prodigioasa activitate teoretică și practică, marile înfăptuiri din ultimii 18 ani pe toate planurile construcției socialiste, poartă pecetea gîndirii, acțiunii și întregii dumneavoastră opere revoluționare — se arată în telegrama trimisă de COMI

TETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R.Stăpiniți de sentimentul marii bucurii de a trăi în această perioadă ce poartă pe frontispiciul ei numele celui mai iubit fiu al partidului și poporului nostru, oamenii muncii din județul Alba — români, maghiari, germani — acționează în însufleți- toarea întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 23 August, cu toată fermitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal.Putem spune cu profundă satisfacție că alegindu-vă pe dumneavoastră la memorabilul Congres al Partidului Comunist Român din 19—24 iulie 1965, in funcția de cea mai înaltă răspundere în partid, partidul și poporul nostru au ales cu înțelepciune calea sigură a dezvoltării continue și multilaterale a României, afirmării puternice in rindul celorlalte popoare, calea demnității noastre naționale — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că urmînd minunatul dumneavoastră exemplu de strălucit revoluționar și patriot, noi toți cei ce trăim și muncim in Argeș, într-o unitate de mo-, nolit cu întregul partid și popor vom fi întotdeauna fii devotați ai partidului, fideli urmași ai exemplului dumneavoastră strălucit de muncă și luptă, vom munci cu neobosită abnegație revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru a ne aduce o contribuție tot mai mare la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România, ■ ,Alături de întregul nostru popor, de cetățenii tuturor zonelor țării și noi, botoșănenii, am beneficiat plenar de roadele înțelepte! politici, al cărei deschizător de drumuri este istoricul Congres al IX-lea al partidului. Fondurile tot mal mari de investiții ce ne-au fost alocate în fiecare cincinal au determinat un impetuos proces de dezvoltare economico-socială a județului Botoșani, puterea industrială a județului fiind astăzi de aproape 9 ori mai mare față de cea a anului 1965, iar producția agricolă sporind în această perioadă de peste 3 ori — se menționează în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI 
AL P.C.R. Vizitele de lucru pe care le-ați efectuat în acest timp în județul nostru, indicațiile, orientările și sarcinile concrete ce ni le-ați trasat la fața locului au descătușat noi energii creatoare în rîndul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii bo- toșăneni, activitatea productivă devenind tot mai eficientă, bogățiile județului fiind tot mai chibzuit puse in valoare, orașele și satele județului înscriindu-se pe noi culmi ale progresului, bunăstării și civilizației.Legătura permanentă cu poporul, cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale din țara noastră, dialogul viu pe care-1 purtați zl de zi cu țara, prezența dumneavoastră nemijlocită în Valea Jiului, ca dealtfel în toate județele țării, au făcut ca noi, minerii, să ne mobilizăm plenar pentru a da patriei cit mai mult cărbune cocsificabil în condiții de eficiență ridicată — se arată în telegrama trimisă de COMITETUL DE PARTID 
ȘI CONSILIUL OAMENILOR MUN
CII DE LA ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA LUPENI.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, traducînd cu consecvență în viață indicațiile și orientările date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru in Valea

Jiului și în întreprinderea noastră, am extras de la începutul acestui an o producție suplimentară de 10 000 tone cărbune cocsificabil, aducin- du-ne pe această cale modesta noastră contribuție la asigurarea independenței energetice și de materii prime a patriei.Alături de toți fiii patriei, brăilenii, din inimă și cu toată inima, vă aduc o caldă și vibrantă cinstire, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conștienți mai mult ca oricind de faptul că puternica dumneavoastră personalitate și-a așezat adine pecetea pe hotăririle forumului comuniștilor români de acum 18 ani, pe întreaga epocă inaugurată atunci — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRĂILA AL P.C.R.Pentru chipul de azi al județului, pentru viața liniștită și fericită ce o trăim, vă mulțumim din suflet, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, asigurîndu-vă de calda noastră stimă și recunoștință, de angajamentul nostru ferm, revoluționar de a ne înzeci eforturile, în continuare, pentru a îndeplini exemplar obiectivele acestui plan cincinal, hotăririle istorice ale Congresului al XII-lea șl Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a inaugurat o etapă nouă, superioară, în afirmarea României socialiste pe arena mondială — se menționează în telegrama trimisă de CONSILIUL DE CONDUCERE ȘI 
COMITETUL DE PARTID DIN 
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE.Dorim să folosim acest prilej sărbătoresc pentru a vă reînnoi le- gămintul nostru solemn de a îndeplini in mod exemplar sarcinile din domeniul relațiilor externe ale țării noastre, ce decurg din hotărîrile Congresului al XIX-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de abnegația și devotamentul tuturor oamenilor muncii din Ministerul Afacerilor Externe, de hotărirea noastră de a nu precupeți nici un efort pentru a aduce la îndeplinire sarcinile încredințate de conducerea de partid și de stat, indicațiile prețioase pe care dumneavoastră personal ni le dați în permanență în ce privește promovarea intereselor legitime supreme ale poporului român, a politicii externe de pace, înțelegere și colaborare cu toate statele și popoarele, pentru înălțarea României cu și mai multă strălucire in rîndul națiunilor lumii.Fiii României aflați Ia datorie sub drapel, in cuget și simțire cu întregul popor, încearcă o îndreptățită min- drie patriotică pentru faptul că marile prefaceri revoluționare petrecute in structura întregii societăți românești, în condiția vieții, a muncii și a omului însuși, înălțarea prestigiului internațional al României, sînt indisolubil legate de numele, prestigioasa și neobosita dumneavoastră activitate, ctitorul celei mai fertile epoci din istoria țării.Vă raportăm, și cu acest prilej, tovarășe comandant suprem — se menționează în telegrama trimisă de 
CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIO
NALE — că întreg personalul armatei este angajat cu toată răspunderea în activitatea ' de înfăptuire neabătută a sarcinilor ce-i revin din istoricele documente ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din Directiva privind pregătirea militară și politică, din magistrala cuvîntare pe care ați rostit-o la convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei.Prin modul nou, profund creator șl revoluționar de abordare a sarcinilor și obiectivelor social-economice ale etapei istorice date, prin larga deschidere spre înnoiri și perfecționări în toate domeniile de activitate, Congresul al IX-lea a inaugurat o

perioadă de dinamism fără precedent în dezvoltarea societății românești, a tuturor zonelor țării, de uriaș avînt creator al maselor de oameni ai muncii — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ
AL P.C.R.Exprimîndu-ne totala adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, oameni ai muncii români, maghiari și germani, înfrățiți în muncă și viață, urmînd însuflețitorul dumneavoastră exemplu de revoluționar și patriot, vom acționa cu Întreaga noastră pricepere și energie pentru înfăptuirea obiectivelor cincinalului, a hotărârilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru a adăuga țării noi și noi mărețe realizări, spre gloria și strălucirea națiunii noastre socialiste.
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AGRICOLE DE PRODUCȚIE SA- 
LONTA — JUDEȚUL BIHOR.Perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a însemnat pentru județul Sălaj cea mai bogată etapă in împliniri economico-sociale și spirituale. în anul 1983 potențialul industria! al județului este de 32 ori mai mare decît în 1965. întreaga producție industrială a Sălajului din 1968 se realizează în prezent în numai 15,7 zile — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R.Folosim și acest prilej pentru a ne exprima încă o dată sincerele noastre mulțumiri pentru activitatea pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, pentru modul strălucit în care conduceți destinele națiunii noastre în vederea edificării cu succes a Programului de făurire a so-

concepției revoluționare a marxism- leninismului, asigurind condițiile ca naționalitățile conlocuitoare să se simtă întru totul acasă in patria comună, România socialistă — se menționează in telegrama trimisă de 
CONSILIUL OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA,în aceste momente înălțătoare, oamenii muncii . de naționalitate maghiară din România vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe ~ cretar general, de profundul lor tașament, dragoste și prețuire, hotărirea lor nestrămutată ca preună cu întregul popor român, uniți maî strîns ca niciodată în jurul partidului, al dumneavoastră personal să nu-și precupețească forțele creatoare pentru edificarea celei mai drepte și fericite societăți din

11 are noua strategie inițiată și promovată în toți acești ani, cu clarviziune și consecvență, de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea multilaterală a patriei, în asigurarea ascensiunii sale viguroase pe calea societății socialiste și comuniste.
de a-și hotărî singur și fără amestec din afară soarta lor.

ÎNALT OMAGIU
Aduc cintec de iubire pentru-aceste vremuri 

noi - 
Ani în care Țara suie culmi de vis și de 

lumină 
Avind dreaptă temelie, fapta bravilor eroi. 
Comuniști născuți in luptă întru zile mai 

senine.

Pildă n-i bărbatul care mai presus de toate 
pune 

Dragostea de-aceste locuri, zi de zi mai 
roditoare, 

Descifrînd cu-nțelepciune căile spre vremi 
bune, 

răsărit 
soare.

Beads îm-

Versul să adune-n ritmuri cele mai de preț 
cuvinte, 

Să înalțe imn de slavă bravului Conducător, 
Ce, prin ani, conduce țara-n mersu-i liber 

înainte 
Spre aprinse orizonturi, către comunism 

în zbor,

Să aducem nalt omagiu Omului din fruntea 
țării 

Arhitectului de seamă, promotor al păcii-n 
lume, 

Nicolae Ceaușescu, cunoscut în largul 
zării, 

Rod al timpului de aur și-al istoriei 
străbune...

Brațu«i peste trupul {arii
mai

Mihai LĂU
Botoșani
r» ■ ■;

Constituie un motiv de «leasă mindrie patriotică pentru noi faptul că, prin înfăptuirea genialelor idei, orientări, obiective strategice și tactice programatice, care poartă pecetea gîndirii dumneavoastră cutezătoare, cei 18 ani care au trecut de cînd îndepliniți funcția supremă în partid, reprezintă cea mai fertilă epocă din întreaga sa istorie — se menționează în telegrama trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN PRA
HOVA AL P.C.R.Ca urmare a politicii partidului de industrializare socialistă, al cărei promotor neobosit sînteți, Prahova a cunoscut cele mai înalte ritmuri de dezvoltare, fondurile fixe instalate în toate localitățile asigurind premise puternice pentru avintul tuturor ramurilor economice și îndeosebi al celor de vîrf, înalt prelucrătoare, al construcțiilor de mașini, chimiei și petrochimiei pentru care s-au înălțat adevărate citadele moderne, de înaltă productivitate și competitivitate și, odată cu acestea, s-au dezvoltat noi detașamente ale clasei noastre muncitoare.

a-
în pas cu impetuoasa dezvoltare economico-socială a țării, strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și cooperativa noastră a cunoscut, înceastă epocă pe drept numită „Epoca Ceaușescu", o viguroasă dezvoltare. Dăm glas atașamentului și adeziunii întregului popor la politica internă și externă a partidului, reafirmind dragostea nețărmurită față de încercatul nostru conducător iubit, eminent om de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu — se relevă in telegrama COMITETULUI 

DE PARTID ȘI CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL COOPERATIVEI

eietățiî socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Ne exprimăm totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, angajamentul solemn ca, urmind exemplul pilduitoarei dumneavoastră activități, să facem totul pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin.Omagiind calitățile dumneavoastră de patriot și revoluționar înflăcărat, de ginditor și practician, omagiem demnitatea ființei noastre naționale, cinstim bucuria de a fi liberi și independenți in exprimarea năzuințelor de pace și progres, atît de scumpe neamului nostru — se relevă în telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.Fericiți că, de curind, v-am avut ca oaspetele cel mai drag pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu prilejul unui nou și rodnic dialog cu comuniștii, cu toți cei care trăiesc și muncesc în județul Timiș, vă raportăm, și în acest context, că aprecierile făcute, orientările și sarcinile date ne mobilizează plenar forțele și elanul creator, astfel incit rezultatele obținute în industrie, in a- gricultură, in celelalte domenii de activitate dovedesc, prin eficiența și calitatea lor, că avem încă mari și multiple posibilități de a spori contribuția județului Timiș la dezvoltarea economiei naționale, la creșterea nivelului de trai al poporului.Pătruns de justețea ideilor de e- galitate și dreptate socială și națională', pentru întărirea unității, prieteniei și frăției dintre toți fiii țării ați dezvoltat cu o clarviziune de rară profunzime bazele ideologiei și programul strategic al rezolvării problemei naționale In spiritul
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Etapa inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați în fruntea partidului și statului, marchează intrarea României pe un nou făgaș istoric care a determinat dezvoltarea accelerată, neîntreruptă a tuturor domeniilor sociale, înnoind in mod strălucit dimensiunile operei de construcție socialistă, este epoca activității neobosite și multilaterale pe care o desfășurați spre binele și fericirea întregului popor, epoca originalității gîndirii creatoare a dumneavoastră, omul politic de geniu, al cărui nume se identifică cu însăși grandioasa operă pe care o făurim — se spune în telegrama CONSILIU
LUI DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI DE INTERNE.Comuniștii, întregul personal al Ministerului de Interne, odată cu ho- tărîrea fermă, nestrămutată de a traduce în viață sarcinile ce ne revin din documentele de partid și de stat, legile țării, de a îndeplini întocmai ordinele dumneavoastră, comandantul nostru suprem, vă adresează, din adîncul inimii, urarea fierbinte de viață lungă, multă sănătate și putere de muncă pentru împlinirea nobilelor idealuri ale comunismului, transpunerea neabătută în viață a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Asemenea întregii noastre țări, și județul Vrancea a simțit din plin prefacerile revoluționare care s-au produs in societatea românească în perioada celor 18 ani de cînd dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați in fruntea partidului și statului — se menționează în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN VRANCEA 
AL P.C.R.Insușindu-ne și făcînd o cauză patriotică din înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului, acționînd pentru transpunerea în viață a orientărilor și tezelor pe care dumneavoastră le-ați formulat în opera de edificare a socialismului, comuniștii, toți oamenii muncii vrînceni sînt angajați cu toate forțele pentru realizarea planului, punind un accent deosebit pe creșterea calității și eficienței întregii activități.însuflețiți de eroica și revoluționara dumneavoastră activitate consacrată de pește cinci decenii propășirii patriei — se arată în telegrama comuniștilor din APARATUL COMI
TETULUI CENTRAL AL P.C.R. — de grija deosebită pentru sporirea rolului conducător al partidului, pentru dezvoltarea neîncetată a democrației socialiste, pentru perfecționarea întregii vieți sociale, prin promovarea unei calități noi, superioare, ne străduim să vă urmăm exemplul sporindu-ne aportul la înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, la aplicarea consecventă în viață a importantelor indicații și orientări formulate de dumneavoastră pentru creșterea răspunderii și exigenței fiecărui activist de partid șl de stat.Prin gîndirea dumneavoastră novatoare, prin modul original, creator în care aplicați principiile materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale țării noastre, vă aduceți 

i o contribuție de excepțională valoare' . ’ la îmbogățirea tezaurului gîndirii și. practicii revoluționare — se relevă .în-' telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R.Sintem mîndri că datorită activității dumneavoastră neobosite, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, România socialistă, prin inițiativele sale politice din ultimii 18 ani, a devenit cunoscută și apreciată în întreaga lume. Cunoscător profund al experienței Istorice, al intereselor și aspirațiilor unui popor care, trecind prin vicisitudini îndelungate și necontenite lupte pentru a-și apăra ființa națională, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ați dat caracter universal politicii externe românești pentru a se asigura fiecărei națiuni dreptul de a-și exercita integral și absolut independența, suveranitatea,

4întreaga Istorie a patriei, magistral prefigurate de dumneavoastră in . Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral voltate și înaintare a României comunism.Perioada care a trecut de la greșul al IX-lea al partidului cea mai rodnică in realizări din Întreaga istorie a României, ea poartă în fizionomia ei intrinsecă Însemnele puternicei dumneavoastră personalități de înflăcărat patriot și vizionar profund realist.Această aniversare — se arată în telegrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMÂNIA — ne oferă ocazia să aducem recunoștința noastră profundă fată de partidul Comunist Român, fată de dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru modul principial în care s-a soluționat problema națională in țara noastră, care asigură deplină egalitate în drepturi tuturor oamenilor . muncii, fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții politice, economice și sociale, afirmarea neîngrădită a personalității umane.în acești ani, aflați sub iradierea puternică și fertilă a mărețului forum din iulie 1965, România a cunoscut prin activitatea eroică a poporului său liber și neînfricat, care vă urmează întru totul, neabătut in gind și faptă, prefaceri înnoitoare de proporții nemaiintîlnite — se relevă în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R.Luminoasa perspectivă a anilor parcurși de la Congresul al IX-lea al partidului — ne dă putință de a înțelege profund rolul covîrșitor pe care

dez- spreCon- este

Tovarășului Nicolae Ceaușescu

Pentru ziariștii Românjel, socialiste ,s- angajgți, planar, ( ^lături,jjp întregul .' partid și popor . in .înfăptuirea hotă- .rîrilor Congresului al XII-lea și Consist 'ferințel Naționale ale partidului, nu poate exista îndatorire mai Înaltă decît slujirea cu devotament a poporului, a năzuințelor și idealurilor sale pe care le întruchipați cu inegalabilă strălucire, îndeplinind măreața misiune cu care v-a învestit istoria României moderne ~r se menționează în telegrama CONSILIULUI ZIARIȘTILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA.Vă asigurăm mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu căi ziariștii țării noastre, întreaga noastră presă, parte integrantă a puternicului front ideologic al partidului^ sînt ferm hotărîți să slujească cu nețărmurit devotament patria socialistă, minunatul nostru popor în istorica sa devenire pe drumul socialismului și comunismului.î-au mai fost adresate numeroase telegrame de către organe și organizații de partid, organizații de masă și obștești, ministere și alte instituții centrale, consilii populare, colective de muncă din mari unități industriale și agricole, institute de cercetare și proiectare, instituții de învățămint, știință și cultură, unități medicale, unități militare, din alte sectoare economico-sociale, toate aceste mesaje constituind omagiul fierbinte pe care comuniștii, oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, întreaga națiune îl aduc secretarului general al partidului, celui ce cu atîta clarviziune și fermitate revoluționară conduce poporul pe drumul deschis de Congresul al IX-lea al P.C.R. spre zorii luminoși ai comunismului.Evocindu-sc drumul glorios străbătut din iulie 1965 de poporul român, tn înaintarea sa neabătută pe calea socialismului, in telegrame se subliniază, eu profundă mindrie patriotică și deosebită satisfacție, că înfăptuirile impresionante care au înnobilat, în cei 18 ani, chipul țării sînt indisolubil legate de strălucitul exemplu, de neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pusă in slujba progresului și civilizației socialiste. Pe drept cuvînt, în mesaje se arată că, în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea, de cînd in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul nostru a străbătut perioada cea mai rodnică în împliniri a milenarei sale existențe, România socialistă ocu- pind astăzi un Ioc demn in marea familie a națiunilor lumii.Reafirmîndu-și în aceste momente înălțătoare dragostea nețărmurită, înalta stimă și profunda recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, arhitect al politicii interne și externe a partidului și statului nostru, semnatarii telegramelor asigură pe cel mai iubit fiu al poporului că, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, vor face totul pen- • tru înfăptuirea neabătută a Iiotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

viitorului Combinat de utilaj greu din Cluj-Napoca. N-au trecut decît trei ani de la acest eveniment-simbol 
, contribuie la continua dezvoltare a economiei naționale.

1980, prima cupă de beton la temelia 
noi obiective industriale,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus, în vara anului
și iată o vedere panoramică a modernului combinat care, alături de alte
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ANI
DE LA CONGRESUL 
AL IX-LEA AL P.C.R.
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UNITA TEA ÎNTREGULUI POPOR IN JURUL PARTIDULUI,
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

măreață cucerire revoluționară, chezășia înfăptuirii

însuflețitoarelor obiective ale construcției socialiste și comuniste
\

7'

Se împlinesc, astăzi, 18 ani de Ia ziua încheierii lucrărilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Se împlinesc, astăzi, ‘ 18 ani de Ia ziua cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, ales în fruntea partidului, avînd reprezentarea exactă a dimensiunilor uriașe ale acelei zile, cu conștiința exactă a giganticei declanșări de energii, a marilor obiective ale perioadei ce începea, spunea : 
„Cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român va rămine 
înscris cu litere de aur in istoria 
României". Cuvinte la rindul lor istorice, pe care aproape două decenii de muncă și aonfirmat cu strălucire ; cuvinte care atonei erau o. gersiială previziune, iar astăzi o realitate incandescentă, purtind sigiliul înfăptuirilor fără precedent în lungul și gloriosul curs al vieții românilor. Tara este alta — s-a schimbat din temelii. Pe întreg cuprinsul patriei, edificarea bazei tehnico-materi- ale, modernizarea ei, au condus la sporirea într-un ritm înalt a avuției naționale; procesul continuu fecționare a structurilor social-politice ale noii orînduiri, a formelor și metodelor de conducere a societății, întărirea rolului conducător al partidului au dus la instaurarea unui climat de autentică democrație, de urbanism revoluționar ; crește și se afirmă drept figură centrală a societății noastre omul npp^pmul pentru care. infțot

de luptă le-au

tră sînt uniți ca un singur om în jurul centrului vital al națiunii, acționează într-o deplină unitate pentru înfăptuirea marilor obiective pe care Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului — continuind spiritul neuitatului Congres al IX-lea — le-au pus in fața noastră.Este — și aceasta — măsura încrederii cu care poporul înconjoară partidul, pe secretarul său general. Iar această încredere este temelia de granit a celei mai prețioase cuceriri a acestor 18 ani de fierbinte și fertilă istorie, unitatea 
celor ce muncesc in jurul Partidu
lui Comunist Român, al tovarășului

toare, epocă de ample transformări pe toate planurile, acești 18 ani din istoria patriei au cunoscut o întărire fără precedent a sentimentului organic de unitate a întregului popor *— înainte de orice prin aceea că între țelurile proclamate do partid și aspirațiile cele mai profunde ale maselor există o deplină identitate. „Partidul Comunist 
Român — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — și-a cucerit încrede
rea și dragostea maselor populare, 
a poporului ca rezultat al slujirii 
fără preget a intereselor oamenilor 
muncii, ale întregii națiuni... El 
nu a avut și nu are decit un sin
gur țel — acela de a servi cauza

de că tocmai strînsa sa unitate, 
făurită de comuniști, este garanția 
îndeplinirii marilor sarcini pe care 
și le-a propus, este piatra de te
melie pe care se înalță edificiul 
înalt al victoriilor sale. In strinsă unitate, cei ce muncesc — muncitori, țărani, intelectuali — merg înainte sub conducerea încercată a marelui nostru partid, a secretarului său general.Documentele de excepțională însemnătate adoptate recent de plenara C.C. al P.C.R., de Marea Adunare Națională — documente strategice menite să dea noi dimensiuni luptei pentru socialismului

Sâ întărim continuu unitatea tuturor oamenilor 
întreguluimuncii, fără deosebire de naționalitate, a 

popor, sub conducerea Partidului Comunist Român - 
forța politică conducătoare a națiunii noastre! Unita 
tea întregii națiuni, sub conducerea comuniștilor, con 
stituie chezășia mersului nostru înainte, a independen 
ței, a victoriei comunismului!“.

NICOLAE CEAUȘESCUde per-
Nicolae Ceaușescu. Este rezultatul firesc al adevărului axiomatic pe care îl proclamă întreaga dezvoltare istorică ce a avut loc după Congresul al IX-lea : socialismul 
se construiește cu poporul, pentru 
popor !.1 ■' Strînsa unitate pe Care, o.cuttoaște 

___ îs.,., in anii socialismului, poporul nos- rirea patriei socialiste, libertatea .: tru își are rădăcinile .departe, în și ind^^<îMță>7gjț ‘teMeziht^șLlnd^^dența^eL'reprezintă sii^i ':,șecolii cînd\g țgptft: fără. ..răgaz., premele valori,'căiiza ^eritru cai-er>- pentru apărarea și afirmarea fim-’ "■ * ței naționale. Conștiința unității deneam a fost tot timpul prezentă pe cei doi versanți ai Carpaților care, veacuri de-a rindul, siliți să despartă frați de frați, tuit drept coloana trupului românesc.neam, comoară milenară, păstrată și apărată cu sabia și cu doina, pe cîmpul de bătaie și pe teritoriul vast al „scripturilor române", a fost farul călăuzitor al istoriei noastre.Devenită fapt deplin acum 65 de ani, unitatea poporului român a căpătat noi dimensiuni, noi însemne in anii noștri ; ea a devenit unitatea efectivă pe temeiul unității de gind și de faptă, in numele socialismului, a întregului popor. Perioada istorică pe care a deschis-o cel de-al IX-lea Congres al partidului a ridicat pe noi trepte de împlinire această dimensiune a realității social-politice. Epocă profund nova-

militează neabătut.Toate acestea sînt indestructibil legate de viața și activitatea celui pe care partidul și poporul l-au ales la cîrma destinului lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Revoluționar neînfricat, patriot înflăcărat, aleasă întruchipare a spiritului novator, secretarul general al partidului a imprimat întregii activități trăsăturile profunde ale gîndirii și acțiunii sale : cutezanță, originalitate, luciditate, pasiune — toate avindu-și izvorul în împletirea organică dintre iubirea față de patrie și spiritul revoluționar care îl animă. Iată de ce clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți cei care muncesc văd în Partidul Comunist Român, în secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, chezășia supremă a înfăptuirii celor mai înalte idealuri ale tuturor și ale fiecăruia, iată de ce oamenii muncii din patria noas-

s-au consti- vertebrală a Unitatea de

poporului, a socialismului, a inde
pendenței patriei." Poporul român știe că are în partidul nostru comunist, în persoana secretarului său general chezășia supremă a împlinirii năzuințelor sale de progres și prosperitate, de pace, de independență națională. Iar această convingere, profund înrădăcinată în conștiința maselor, a devenit, în anii, ce au. trecut.. de. la Congresul al IX-lea, o forță motrice 
a orinduirii noastre. Conștiința unității de gînd și de acțiune a întregului popor este factorul care dinamizează eforturile tuturor celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, în toate înfăptuirile îndreptate spre binele și măreția României socialiste.Drumul pe care l-am parcurs de la zilele de neuitat ale lui iulie 1965 nu a fost ușor ; așa cum a spus chiar atunci conducătorul partidului nostru, nu a fost un drum de plimbare, a fost și este un drum de muncă îndîrjită, de eforturi, de sacrificii uneori. Am avut de luptat cu înapoierea economică ; în mai multe rinduri, asupra țării noastre s-au abătut mari mai criză spun de toate și peste toate, în pofida acestor încercări, poporul român 
merge înainte cu conștiința limpe-

făurirea multilateral dezvoltat și comunismului in România — sînt primite de întregul popor intr-o unanimitate de gînd și de simțire care probează convingător atașamentul de neclintit al maselor față de politica partidului. Chemările la muncă, ordine și disciplină exemplare găsesc un adine răsunet în rindurile oamenilor muncii, ducînd la creșterea coeziunii sociale, la întărirea voinței unice a celor ce muncesc de a traduce în viață politica partidului îndreptată spre binele și fericirea poporului român....La 18 ani de la evenimentul ce se înscrie ca o piatră de hotar in istoria României, mărețul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, rememorîndu-și munca și lupta, rememorindu-și victoriile și cuceririle, muncitorii și țăranii, toți cei ce muncesc încearcă un sentiment de firească mîndrie atunci cind evocă unitatea lor de granit in jurUl partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ei știu, cu toată ființa lor, că în această unitate au o comoară de neprețuit : chezășia supremă a înfăptuirii marilor idealuri ale poporului — progresul și prosperitatea patriei socialiste, libertatea și independența ei, înaintarea spre comunism.
George-Radu CH1ROV1C1
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VIi dâruim iubirea unui popor viteaz
Y Viteazului ce fringe al timpului talaz
ț Și fruntea României cu lauri o-ncununâ. 
î
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Lucrare de N. Groza

îi dăruim iubirea unui popor viteaz
■ ?■>■' I ; ■' i ||[ 4, .

. *» . • ■ •» ■ w . . . . - „ ■ _ ■ irI Cu pîine și cu sare, cu grîu de vreme bună Din vrerea Lui zidiță-i o patrie solară 
Suind sărbătorește columnă-n viitor ; 
EI e-o lumină-n lume, un dor în Tricolor 
Și-i pildă-n orice clipă de viață exemplară

Spre comunism deschide un orizont 
de țară..

George COANDă
Tîrgoviște
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Congresul înnoirilor spirituale
calamități naturale ; mulți ani, fenomenele din economia mondială își și ele cuvintul. Dar dincolode de Au trecut optsprezece ani de la istoricul Congres al partidului din iulie 1965, ale cărui documente și hotârîri programatice au deschis calea nouăv.a aplicării creatoare a principiilor.) socialismului științific la condițiile țării noastre. S-a definit atunci stilul de muncă al conducătorului partidului prin spiritul dinamic, revoluționar, prin capacitatea de a analiza in profunzime realitățile și de a se apropia de rezolvarea complexelor probleme ale edificării noii vieți, cu discernămîn- tul științific materialist-dialectic. Atunci, în iulie 1965, s-a pus accentul hotărit pe abordarea revoluționară a fenomenelor și a problemelor, pe participarea activă, de militant, a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii, la înfăptuirea întocmai a politicii interne și externe a partidului.Atunci s-au pus bazele concepției umanismului revoluționar românesc ca punct ferm de orientare a oricărei activități in patria noastră, cerindu-se ca întreaga energie creatoare a poporului român să fie dinamizată de impulsul și stimulul permanent al comuniștilor pentru modelarea omului nou, apt să edifice reala „Cetate a Soarelui" a contemporaneității, statut armonic al civilizației superioare, al culturii integrale in care freamătă plenar întreaga efervescență creatoare a

unui popor liber, în făurirea înaltului său destin umanist. Sub acest semn solar al umanismului revoluționar, a cărui concepție își are originea in lucrările celui de-al nouălea Congres al partidului, poporul român își trasează drumurile ferme ale viitorului,Esența acestor profunde transformări social-politice din cei optsprezece ani care au trecut de la Congresul al nouălea al partidului își află izvorul limpede în strădaniile uriașe ale partidului, ale secretarului său general, de a educa, în lumina și spiritul structurilor umanismului revoluționar românesc, întreaga colectivitate a patriei. Așa cum s-a recunoscut totdeauna, așa cum se afirmă hotărît și in recentele expuneri ale președintelui țării, un rol deosebit de important în această arie a transformării revoluționare a oamenilor l-a avut, desigur, intelectualitatea. Creatorii culturii contemporane a României, însușindu-și in profunzime luminoasele îndrumări ale partidului, concepția umanist-revoluționară care determină orice act, orice manifestare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, înțeleg să-și pună întreaga lor capacitate de creatori în slujba celor mulți. Ei continuă, în felul acesta, o nobilă tradiție, a marilor oameni de cultură ai trecutului care au fost totdeauna alături de poporul dornic de a cunoaș-

te, dornic de a înțelege și de a ști, insuflețindu-1 în zilele de mare răscruce. Creatorii culturii contemporane, prin operele lor, modelează poporul în concepția științifică despre lume a partidului, cu înțelegerea profundă a legilor care determină realitatea și sensurile dezvoltării. învățînd de la istorie, ana- lizind caracteristicile culturii românești peste timpuri, raporturile dintre om și istorie, definind liniile de forță ale eticii social-revoluțio- nare, creatorii de valori spirituale se ridică cu hotărire împotriva uniformizării omului, patriotismul drept piatra unghiulară a modelării umane și a educației socialiste. Ei au transformat și noțiunea de participare într-o activitate permanentă, proprie profilului unui intelectual care înțelege să fie și creator și difuzor al culturii. Datorită orientărilor clare ale președintelui țării, în cultura contemporană românească există un climat spiritual favorabil tuturor elanurilor și căutărilor creatoare. In concepția partidului, a secretarului său general, așa cum am mai putut afirma, in România zilelor noastre, cultura își determină finalitatea prin cucerirea științifică a realității, în cucerirea filozofică a adevărului și cucerirea artistică a frumuseții. Oamenii de cultură, investiți de către partid ca apărători ai demnității umane, sint germenii

stimulatori ai unei mișcări continue și ai unei transformări echivalente cu întreaga cență. creatoare a unui constructori. De la cel de-al‘ nouălea Congres al partidului, oamenii de cultură ai României au fost chemați să-și pună întreaga lor energie, forța morală, ardoarea de a înțelege și de a crea. Iul post de slujitori lui, ai frumuseții și slujba adevărului și umane. în România _________finalitatea culturii este determinată de esența ei socială și etică și îi sint îndepărtate și străine ideile de fractură și de opoziție între variatele forme de activități umane, însumate într-o operă de creație uriașă, la edificarea căreia concură toate energiile unui popor hotărît și unitar.Meditind asupra lumii, a istoriei umanității și a poporului său, inclus cu ființa și inteligența Sa în viața țării, creatorul român caută corespondențe în contemporaneitate, mînuind focul de lumini și umbre ale evocărilor, fremătînd de voința de a descoperi și releva și altora marile adevăruri, de a transmite setea sa de viață, energia spirituală, dinamismul încrederii sale în viitorul comunist al patriei.

perpetue, eferves- popor de

definind

Mihai BENIUC

Alexandru BĂLĂCI

DIN CARTEA LUMINOASĂ A MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

în responsabi- ai umanismu- cunoașterii, în a colectivității contemporană,

Și toate cer în lume pace, 
Speranța ta și hărnicia 
Și tot ce făurind vei face 
Să înflorească România I

E vatra noastră strămoșească 
Cîmpie, munte, codru, vale, 
Măreața faptă omenească, 
Acestea toate-s ale tale I

PATRIA

Sînt cei de azi, mai tari ca zidul, 
Toți ce-s mulțimea muncitoare, 
Pe-un drum în frunte cu Partidul 
Și steaua-i călăuzitoare.

Sînt secolele ce-au trecut, 
Mileniile ce-o să vină,
Ce-au fost și sînt vieții scut, 
Frumusețe, hrană și lumină.

Cu patria și-ntîiu-i Om, 
Cu-ntinsul ei în suprafață 
Să-ți știi grădina pom cu pom 
Și piatra drumului dînd viață :

Toți care-au fost și sînt și-or fi 
Șt cel ce azi îi e Alesul 
Și tot ce-i floare și-o rodi 
Dau țării-mame înțelesul.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc călduros pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia aniversării independenței țării mele.
ARISTIDES PEREIRA

Președintele Republicii Capului Verde

8 :
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Ca in fiecare an, 
sărbătorim in această 
penultimă duminică' de 
iulie „Ziua constructo
rului". Partidul, între
gul nostru popor dau 
o înaltă apreciere 
muncii pline de dărui
re și pasiune a sutelor 
de mii de lucrători de 
pe șantiere, din insti
tute de cercetare și 
proiectare, care îmbo
gățesc necontenit har
ta economico-socială a 
patriei, inălțînd . noi 
fabrici și uzine, cen
trale electrice, com
plexe agricole, ansam
bluri urbanistice cu mii 
de apartamente, nenu
mărate alte așezămin
te și edificii. înscrlin- 
du-se într-o frumoasă 
tradiție, inaugurată din 
inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
tradiție a cărei durată 
coincide cu perioada 
cea mai bogată în îm
pliniri din istoria pa
triei, deschisă de Con
gresul al IX-lea al 
partidului, „Ziua con
structorului" semnifică 
mai mult decît săr
bătoarea consacrată 
unuia dintre cele mai 
reprezentative detașa

mente ale clasei noas
tre muncitoare. Ridi
cată la rangul de sim-, 
bol, meseria de con
structor întruchipează 
însăși vocația întregii 
noastre națiuni socia
liste de a-și clădi, prin 
munca sa harnică și 
plină de abnegație, o 
economie modernă, cu 
o industrie puternică 
și, o agricultură de 
înalt randament.

Angajați ' cu toate 
forțele in insuflețitoa- 
rea întrecere în în- 
timpinarea zilei de 23 
August, constructorii 
raportează astăzi, cu 
legitimă mindrie, re
zultate de -seamă în 
munca lor dedicată în
făptuirii prevederilor 
programului de inves
tiții din acest an. In 
primul semestru, au 
fost puse în- funcțiune 
circa 200 capacități 
productive importante, 
dintre care unele îna
inte de termen, au.fost 
date in' folosință peste 
50 000 de apartamente. 
La Adjud, Teleajen, 
Giurgiu, Midia-Năvo- 
dari, Tulcea, Borzești, 
Roman, precum șr in

alte localităfi ale țării, 
noi capacități indus- ■ 
triale au început să 
producă sau se află in 
probe tehnologice, in 
apropierea momentu
lui inaugural.

în lumina sarcinilor 
subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., pe primul 
plan al activității > con
structorilor trebuie să 
se situeze punerea în 
funcțiune la termene
le stabilite a tuturor 
obiectivelor de investi
ții din industrie și a- 
gricultură planificate 
pe acest an și chiar 
devansarea execuției 
unor capacități prevă
zute pentru anul vii
tor.

Felicitîndu-i de ziua 
lor, întregul nostru 
popor iși exprimă con
vingerea că, prin mo
bilizarea forțelor și 
energiilor lo.r.prea(og- 
re, constructorii ~,vgr,! 
realiza in bune condi
ții programul de inves
tiții pe acest an și pe 
întregul cincinal.

C. ANTONESCU

Primul ministru al Republicii Arabe Egipt, 
dr. Fouad Mohieddin, va face o vizită

oficială in țara noastrăLa invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, dr. Fouad Mohieddin, primul ministru
t V

PROGRAMUL 1
8,00 Televacanță școlară
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11,45 Lumea coplilor • Telefilmoteca de 

ghiozdan : „Clreșarii" — episodul 
11

13,00 Album duminical • Telex; muzică 
ușoară; cascadorii risului: balet; 
circ; desene animate; versuri: re
portaje; cintece de voie bună: Te- 
l.esport • 16,30. — Film serial :
„Enelda". Episodul 4

18.10 Călătorii spre viitor
19,00 Telejurnal • Actualitatea agrară
19.30 Epoca marilor înfăptuiri. 18 ani de 

la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
• 18 ani de strălucite împliniri so
cialiste • Partid și țară — o unică 
voință. Spectacol festiv

20.30 Melodii îndrăgite
21,00 Film artistic : „Spectacolul specta

colelor". Premieră TV
22.00 Telejurnal
22,15. Varietăți muzicale

PROGRAMUL 3
10,00 Matineu simfonic ■
11,00 Instantanee
11,16 Muzică ușoară
11.30 Melodii populare
12,25 Carnet cultural
12.50 ’Farmecul operetei
14,15 Clubul tineretului
14.50 Teatru TV : ,.Efectul razelor gam

ma asupra anemonelor", de Paul 
Zlndel

v r e m e a
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 24 iulie, ora 21 — 27 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi ușor in
stabilă, iar cerul variabil, cu înnorări 
mai accentuate în nordul țării, unde 
local va ploua, îndeosebi sub formă de 
averse. în celelalte regiuni ploile vor fi 
izolate, Vintul va sufla slab pînă la mo*
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Noi acțiuni și luări de poziții
Ceremonii cu prilejul

al Republicii Arabe Egipt, va efectua, în ultima săptămină a lunii iulie, o vizită oficială în Republica Socialistă România.
16,35 Ecran de vacanță
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal ® Actualitatea agrară
19.30 Epoca marilor înfăptuiri. 18 ani 

de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
0 18 ani de strălucite împliniri so
cialiste ® Partid și țară — o uni
că voință. Spectacol festiv

20.30 Telerama
21,00 Steaua fără nume
21.50 Melodii populare
22,00 Telejurnal
22,15 Jaz în nocturnă
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PROGRAMUL 1

13,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 100-1 de seri
20,00 Telejurnal 0 întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20.20 Actualitatea economică
20.30 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri
20.40 Curier cetățenesc
20.50 Tezaur folcloric
21.20 Aventura cunoașterii — emisiune 

de știință
21.40 Roman-foileton : „în viitoarea vie

ții". Episodul 2
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 8
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Festivalul tinerilor dirijori (I) 
16,00 La început de săptămină
20,00 Telejurnal 0 întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20.20 Moștenire pentru viitor
21,00 De pretutindeni. R.P. Chineză : 

Imagini din Xian
21,25 Muzică de cameră
22,05 Caleidoscop muzical
22.30 Telejurnal.

derat, cu intensificări locale la începu
tul intervalului, îndeosebi în zona de 
munte. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 20 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate, iar cele minime între 8 
și 18 grade. Pe alocuri, se va produce 
ceață. în B’ucurești : Vreme ușor insta
bilă, cu cerul variabil, favorabil aversei 
de ploaie. Vintul va sufla slab pînă Ia 
moderat. Temperaturile maxime vor os
cila între 27 și 30 de grade, iar cele 
minime între 13 și 16 grade. (Liana Ca
zacioc, meteorolog de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVEPe stadionul „23 August" din Capitală, simbătă, în ziua a doua a campionatelor republicane de atletism, competiție ce reprezintă totodată finalele pe tară ale competiției naționale ,;Daciada“, s-au înregistrat următoarele rezultate : feminin: lungime : Văii Ionescu — 6,67 m ; greutate : Mihaela Loghin — 20,94 m ; 100 m garduri : Mihaela Stoica — 
13”03/100 ; .suliță : Eva, Zbrgb-Raduly — 62,76 'm ; 800 m : Doina Melinte — 1'59"97/100 ; masculin : triplusalt : Bedros Bedrosian — 16,92 m ; ciocan: Nicolae Bindar — 73,06 m ; 3 000 m obstacole : Vasile Bichea — 8’38’*2/10; disc : Ion Zamfirache — 64,50 m.Campionatele mondiale de scrimă ce se desfășoară la „Wienner Stadt-

halle" din capitala Austriei au programat simbătă turneul final al probei individuale de floretă femei, medalia de aur revenind sportivei italience Dorina Vaccaroni, care a dispus în meciul decisiv, cu 8—2, de compatrioata sa Carola Cicconetti. în asaltul pentru medalia de bronz, Luan Jugie (R.P. Chineză) a intre- cut-o cu 9—7 pe Mandy Niklaus (R.D. Germană).Tot simbătă au fost programate și tururile ,, preliminare ale probei de săbie, între primii 32 de sportivi calificați in eliminările directe aflin- du-se și reprezentanții României, Pop, Szabo, Marin și Mustață. Fazele superioare ale acestei probe se vor disputa duminică. (Agerpres)
în agricultură, obiectivul principal al acestor zile:

ÎNCHEIEREA SECERIȘULUI

in favoarea dezarmării
„Marșul păcii - '83"

BONN 23 (Agerpres). - Participanțli la „Marșul păcii — ’83", inițiat 
de organizații de femei și de luptă pentru pace din Ruhr, au ajuns la fron
tiera cu Olanda. Pretutindeni pe traseu, la Oberhausen, Krefeld, Duisburg 
și in alte localități, cu prilejul trecerii militanților pentru pace și dezar
mare, au avut loc mitinguri de protest împotriva cursei înarmărilor și a 
intențiilor N.A.T.O. de a desfășura in toamna acestui an, in Europa, noi 
rachete cu rază medie de acțiune.

După cum relatează presa vest-germană, la marș participă și luptători 
pentru pace din alte țări europene, din S.U.A. și din Japonia.

La 6 august, participanții la marș vor lua parte la un mare miting 
lainternațional în memoria victimelor 

Hiroshima și Nagasaki.

CANADA: Rezoluție 
împotriva experiențelor 

cu rachete de croazieră 
pe teritoriul țăriiOTTAWA 23 (Agerpres). — în cadrul Adunării Legislative a provinciei canadiene Manitoba a fost adoptată o rezoluție. în care se cere guvernului Canadei să nu permită desfășurarea pe teritoriul țării a experiențelor americane cu rachete de croazieră. Guvernul acestei provincii, format de Partidul Nou Democrat, se pronunță pentru dezarmarea nucleară, împotriva participării Canadei la planurile de înarmare ale altor state.

bombardamentelor atomice de

ITALIA: Manifestație 
la ComisoROMA 23 (Agerpres). — Sute militant! italieni pentru pace blocat intrarea principală in baza militară de la Comiso, localitate în Sicilia, unde, potrivit planurilor N.A.T.O., urmează să fie amplasate rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune. Manifestația s-a desfășurat sub deviza „Baza de la Comiso reprezintă un pericol pentru întreaga umanitate !“.împotriva participanților la demonstrația antirăzboinică au fost folosite forțe de poliție.

de au

„Cererile participanților la mișcarea pentru pace — 
cele mai stringente sarcini ale contemporaneității"
NEW YORK 

gerpres). — hi 
țiile actualei 
internaționale 
plexe, sint 
acțiuni 
partea statelor și po
poarelor din întreaga 
lume, menite să ducă 
la preîntimpinarea li
nei catastrofe nuclea
re și la slăbirea încor
dării internaționale — 
se arată în primul nu-

23 (A- 
condi- 

situații 
com-

necesare 
energice din

măr al Buletinului 
campaniei mondiale 
pentru dezarmare, edi
tat de Seoretariatul 
O.N.U. Buletinul in
formează despre des
fășurarea negocierilor 
de dezarmare, despre 
activitatea instituțiilor 
O.N.U., a organizații
lor neguvernamentale' 
și obștești în acest do
meniu.

Aspirațiile și cereri-

Ie participanților la 
mișcarea pentru pace 
— se subliniază în Bu
letinul Secretariatului 
O.N.U. — reflectă cele 
mai stringente sarcini 
ale contemporaneită
ții — prevenirea unui 
război nuclear, renun
țarea de către state la 
toate tipurile de arme 
nucleare, la folosirea 
acestora și interzice
rea lor ulterioară.

AMERICA CENTRALĂ:

Reacții împotriva manevrelor militare în regiuneBOGOTA 23 (Agerpres). — „Guvernul Columbiei urmărește cu profundă Îngrijorare manevrele ce- îor opt nave de război nord-americane aflate în apele Pacificului in zona de coastă a Americii Centrale" — a declarat ministrul columbian de externe. Rodrigo Lloreda Caice- do, transmite agenția I.P.S. „Aceste manevre, ca și alte acțiuni similare care se desfășoară în regiune, în- . fierbîntă climatul din America Centrală și creează noi tensiuni, precum și neîncrederea în eforturile de pace care se întreprind în regiune sub > ejtfdn «Grupului de la Contadora»" — a spus Caicedo. Potrivit declarației sale, „efectuarea de maneyre militare în regiune și intensificarea traficului de arme spre America Centrală demonstrează o reală escaladare a războiului în zonă".

CIUDAD DE PANAMA 23 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Ciudad de Panama, ministrul de ex- ■ -''terne panamez, Juan Amado, a arătat că „trimiterea de vase de război nord-americane în America Centrală contravine spiritului «Declarației de la Cancurt», care urmărește realizarea păcii în regiune" — transmite agenția I.P.S.

Zilei Renașterii 
PolonieiVARȘOVIA 23 (Agerpres). — La Varșovia, cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei, la Mormintul soldatului necunoscut au depus coroane de flori general de armată Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri, Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat, alți conducători de partid și de stat polonezi. Au fost, de asemenea, depuse coroane de flori de către delegații ale organelor de partid și de stat, ale armatei, organizațiilor obștești, corpului diplomatic, informează agenția P.A.P.Opinia publică poloneză a omagiat, prin numeroase și variate manifestări, memoria celor căzuți în lupta pentru edificarea Poloniei populare. La Wroclaw, Elblang, Gdansk și în alte orașe au avut loc întîlniri ale tineretului cu veterani ai luptei de eliberare națională, cu activiști politici, cu fruntași în muncă.

în județele Argeș și Neamț s-a încheiat recoltarea griuluiLucrătorii ogoarelor județelor Argeș și Neamț au încheiat secerișul griului pe întreaga suprafață, moment care marchează terminarea campaniei de recoltare a păioaselor. în prezent, toate forțele sint concentrate la eliberarea terenului, insămințarea culturilor duble și succesive, efectuarea lucrărilor specifice de sezon, stringerea și depozitarea furajelor, înfăptuirea programului de autoproducție și autoaprovizionare -in profil teritorial. Cu acest prilej, comitetele județene de partid au trimis telegrame C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)
bistrița-năsăud: Prin buna organizare

a muncii — vitezeîn județul Bistrița-Năsăud a început recoltarea griului pe cele 18 775 hectare cultivate in acest an. Acum, accelerarea acestei lucrări se impune cu atit mai mult cu cit vremea caldă a grăbit coacerea lanurilor. în cursul zilei de vineri, cind am efectuat raidul prin unități din consiliile agroindustriale Bistrița, Șieu-Odorhei și Beclean, se muncea intens.La C.A.P. Șieu-Odorhei, în sola „Podirei", șefa fermei vegetale nr. 3, Maria Moldovan, supraveghea îndeaproape munca mecanizatorilor de pe cele cinci combine. „Grăbim secerișul pentru a nu pierde nici un spic de griu prin scuturare — ne spune șefa fermei. Menținînd ritmul înregistrat ieri, de 4,5 hectare pe fiecare combină, in două zile vom încheia lucrarea pe toată suprafața care a rămas de secerat".Pe tarlalele celor șapte unități cultivatoare de griu din consiliul agroindustrial Beclean se aflau 48 de combine, din care 6 au sosit în ajutor din județul Ialomița: Din păcate, rezultatele obținute pînă acum în aceste unități nu sint satisfăcătoare. Pe ansamblul consiliului mai era de recoltat griul de pe 1 600 hectare, iar vi-

de lucru sporiteteza de lucru maximă atinsă, de trei hectare pe combină, este sub cea planificată. în ritm lent se desfășura secerișul și pe terenurile cooperativelor agricole Jimbor, Chiochiș și N ușeni.Pină în seara zilei de 23 iulie, în cooperativele agricole și Întreprinderile agricole de stat din județul Bistrița-Năsăud griul a fost strins de pe aproape 9 000 hectare, ceea ce reprezintă 47 la sută din suprafața cultivată. E puțin, după cum puține sint și forțele mecanice care lucrează in lanuri. Din totalul combinelor aflate în dotarea unităților agricole din județ, 13 nu au revenit din Banat, iar dintre cele programate să sosească in ajutor doar ialomițenii au trimis întregul efectiv stabilit. Combinerii din județele Giurgiu și Timiș Sint incă așteptați. Acesta nu este insă un motiv ca unii specialiști și unele cadre de conducere din unitățile a- gricole să continue a aștepta sosirea tuturor utilajelor din alte județe, in loc să organizeze temeinic activitatea în cîmp.
Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul „Scîntell*

acestei săptămînl, in unitățile unde munca a fost temeinic organizată și s-a urmărit oră de oră. starea lanurilor, griul a putut fi strins de pe suprafețe mari. între acestea este și cooperativa agricolă Codlea. Vineri, îndată ce starea vremii a permis, s-a lucrat cu zece combine. „Ne-am pregătit temeinic, pină în cele mai mici amănunte, pentru ca recoltarea să se desfășoare in timp scurt — ne spune Otțo Meneges, inginerul-șef al cooperativei agricole. Mecanizatorii noștri, cit și cei de la S.M.A. Mizil care au sosit în ajutor, sint hotărîți să muncească din zori. și pînă seara tîrziu. Unele greutăți ne Împiedică să realizăm zi de zi ritmuri de lucru ridicate. Joi, de exemplu, trei combine n-au putut fi folosite deoarece s-au defectat. Așteptăm încă ajutoare, care ne vor permite ca pînă duminică, cel tirziu pînă luni, să stringem griul de pe toate cele 490 hectare".Cu rezultate bune se lucrează și în cooperativele agricole Stupini, Bod, Rîșnov, Budiia și in alte unități, unde griul a fost strins de pe mai bine de jumătate din suprafețele cultivate.în multe unități, deși griul este în stadiu de coacere avansat, Stringerea lui se desfășoară în ritm nesatisfăcător. Astfel, în cooperativa agricolă Apața, au fost recoltate doar 137 hectare din cele 215 ; la Crisbav — 12

hectare din 360 hectare; la Ormeniș — 12 hectare din 152 hectare etc. Situația este asemănătoare și în cooperativele di® Prejmer și Teliu, în unitățile din consiliile agroindustriale Cața, Recea, Rupea, Șercaia, unde griul a fost strins de pe suprafețe între 14 și 22 la sută. în- tirzierea recoltării în unele unități se datorește și ploilor. în alte unități însă, rămînerile în urmă sint rezultatul organizării nesatisfăcătoare a lucrărilor, deselor defecțiuni apărute la combine. Iată un exemplu. Miercuri, 20 iulie, a fost o zi excelentă pentru recoltare. Dar din cele cinci combine pregătite pentru efectuarea acestei lucrări la C.A.P. Dacia, la orele 14 doar una singură se afla in lan — și aceea nu secera deoarece i se rupsese o curea de transmisie.Starea avansată de coacere a griului și a orzoaicei pe cele 10 000 hectare, cultură care a început să dea în pîrg, impune o mai amplă mobilizare a forțelor la seceriș pentru sporirea vitezelor zilnice de lucru. în vederea evitării oricărei pierderi, specialiștii trebuie să fie prezenți tot timpul în lanuri, să organizeze mai temeinic munca în așa fel incit toate mijloacele mecanice să fie folosite zi de zi, la capacitatea maximă I
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteli"

mureș: De la șes, utilajele să fie trimise 
mai operativ în zonele deluroase

brașov: Toate combinele-în lanuri!în județul Brașov, lanurile de griu au ajuns în stadiu de coacere, iar nu în puține unități — chiar de răscoa- cere. Pentru a nu se repeta situațiile din anii trecuți, cind în numeroase unități agricole din județ secerișul s-a prelungit pină la sfirșitul lunii august, organele locale de partid și agricole au luat măsuri ferme

pentru desfășurarea acestei lucrări intr-un timp mult mai scurt. Condiții există. Pe lingă mijloacele mecanice proprii, din județul Prahova au sosit in ajutor 237 combine. Toate a- cesta au permis ca in unele unități din Țara Birsei recoltarea griului să se desfășoare în ritm susținut.în pofida ploilor căzute în cursul

în unitățile agricole din județul Mureș sint create condițiile pentru încheierea recoltării griului în cel mult 3—4 zile bune de lucru. Pină în seara zilei de 22 iulie, griul a fost secerat de pe 40 649 hectare — 71 la sută din suprafața cultivată. Este de remarcat că în unități agricole mari cultivatoare de griu din Cîmpia Transilvaniei, realizările sint superioare mediei pe județ, ceea ce arată că în această zonă secerișului i se poate pune punct final foarte curind. Bunăoară. în consiliul agroindustrial Zau de Cîmpie, secerișul a ajuns Ia peste 85 la sută din suprafață, iar in consiliile agroindustriale Band, îer- nut, Ungheni și Tîrgu Mureș mecanizatorii și cooperatorii au strins recolta de pe mai bine de 80 la sută din suprafața cultivată.Această situație, cit și faptul că o serie de cooperative agricole din sudul județului au încheiat recoltarea griului, impune însă dirijarea mai operativă a combinelor spre unitățile agricole din nordul județului, ale căror rezultate la seceriș sint mult sub media județului. De exemplu, în con

siliul agroindustrial Morăreni, unde am urmărit desfășurarea acestei lucrări, griul nu a fost strins decît de pe 525 hectare din cele 1 300 hectare cultivate. Cauza ? „Deși fiecare din cele 20 combine de care dispunem realizează 4—5 hectare pe zi — ne spune Virgil Sasebeș, inginerul-șef al consiliului — cu forțele existente nu putem recolta mai mult de 80— 90 hectare pe zi. Or, pentru că timpul e bun și griul supracopt, am solicitat să fim sprijiniți cu 15 combine. Ni s-a promis că le vom primi din județul Teleorman, dar pină acum incă n-au sosit". Numai că aici, la Morăreni, ca și la Fărăgău, Sovata și în alte consilii agroindustriale din zona submontană orice intîrziere a secerișului înseamnă acum pierderi de recoltă. Iată de ce organele agricole județene trebuie să acționeze operativ pentru trimiterea combinelor repartizate unităților din zona submontană, asigurînd încheierea secerișului în cel mai scurt timp.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

QUITO 23 (Agerpres). — „Trimiterea de nave de război ale S.U.A. in zona Americii Centrale poate degenera într-o' situație deosebit de gravă, care poate pune în pericol pacea mondială" — a declarat ministrul de externe ecuadorian, Luis Valencia — transmit agențiile Prensa Latina și I.P.S. El a subliniat că țara, sa urmărește cu îngrijorare agravarea permanentă a situației din America Centrală și se pronunță pentru o soluționare a acesteia exclusiv pe calea tratativelor.In acest context, ministrul ecuadorian a precizat că Ecuadorul sprijină ferm eforturile de pace pe care Ie întreprind statele membra ale „Grupului de la Contadora". V-
NICARAGUA: Notă de 
protest adresată guvernului 

hondurianMANAGUA 23 (Agerpres). — Guvernul nicaraguan a adresat guvernului hondurian o notă de protest împotriva violării spațiului aerian al Republicii Nicaragua de către avioane ale forțelor militare honduriene și împotriva atacului unor unități navale honduriene asupra unui vas I de coastă nicaraguan aflat în misiune de patrulare — relatează agenția I Prensa Latina.

TEGUCIGALPA 23 (Agerpres). — Președintele Hondurasului, Roberto ZuaZo Cordova, a declarat, potrivit agenției I.P.S., că „Grupul de la Contadora" ■ Și-ă adus o contribuție importantă la eforturile pentru realizarea păcii și securității în America Centrală. într-un mesaj adresat președinților Columbiei. Mexicului, Republicii Panama și Venezuelel — statele care fac parte din „Grupul de la Contadora" — șeful statului hondurian își exprimă satisfacția pentru vedere cun“ și zentată 23 martie 1982.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — A- genția P.A.P. informează că, potrivit comunicatului Direcției Centrale de Statistică a R.P. Polone privind situația social-economică în primele șase luni, s-au consolidat tendințele favorabile din economia țării, s-a înregistrat o creștere a producției industriale și construcțiilor, a sporit productivitatea muncii, a sporit eficiența activității în numeroase ramuri. în prima jumătate a anului, producția realizată de industria socializată a fost (in prețuri stabile de desfacere) cu 8,2 la sută mai mare decit în perioada similară a anului trecut. Producția de oțel brut a crescut cu 14,6 la sută, de cupru electrolitic — cu 7 la sută, de mașini și unelte agricole — 13,3 la sută, de automobile — 35,1 la sută, de mase plastice — 26,1 la sută. în același time — precizează comunicatul — s-a înregistrat o scădere a producției de aluminiu, de aparate de radio, cocs din huilă, în comparație cu primul semestru al anului 1982.în prima jumătate a anului s-a îmbunătățit și aprovizionarea agriculturii cu mașini și unelte, materiale construcție, cărbune schimb.Datorită cantității furaje, în luna iunie, mai mic față de aceeași lună a anului trecut.în primele șase luni ale anului au fost date în folosință cu 14,7 Ia sută mai multe apartamente decît In perioada similară a anului trecut.Valoarea exporturilor (în prețuri ■curente) a crescut, comparativ cu priij- ■ mele șase luhi ale anului trecut, cu 16,9 la sută, țar valdațea1importurilqr 
;' ,a ,Xp.șțj,țnâj_inâire ctrWTa sută.La sfirșitul lunii. iunie, populația țării număra 36,6 milioane locuitori, ceea ce înseamnă o creștere cu 171 000 în comparație cu sfirșitul anului 1982.

și piese de dedeînsuficiente șeptelul a fost

ORIENTUL MIJLOCIUidentitatea unor puncte de din „Declarația de la Can- inițiativa Hondurasului pre- în Consiliul de Securitate, laWASHINGTON 23 (Agerpres). — Ziarul „Washington Post" scrie, citind surse ale Pentagonului, că luna viitoare vor avea loc manevre combinate ale forțelor armate nord-americane și honduriene pe teritoriul Hondurasului — transmite agenția Prensa Latina. Se precizează că aceste manevre se vor extinde pînă in ianuarie 1984 și vor include și operațiuni de sprijin pentru forțele ccntrarevoluționare so- moziste cu bazele în Honduras. în acest scop, președintele Comitetului mixt al șefilor de Stat Major al forțelor armate ale S.U.A.. generalul John Vessey, se va deplasa in Honduras șl va avea convorbiri cu comandantul șef al forțelor armate honduriene, generalul Gustao Alvarez.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Autoritățile militare israeliene au declarat „zonă militară închisă" orașul Hebron din Cisiordania ocupată, în care, incepind de vineri, ora 17 (ora locală), este autorizată intrarea doar a persoanelor rezidente.Această decizie a intervenit după interzicerea „din motive de securitate" a manifestației pe care mișcarea „Pace acum" intenționa să o organizeze în cursul zilei de simbătă în centrul orașului Hebron. In semn de protest împotriva politicii israeliene de implantare de colonii în teritoriile arabe ocupate. în pofida acestei interdicții, liderii mișcării „Pace acum" și-au făcut cunoscută intenția de a organiza manifestația amintită. începînd de miercuri, ei au instalat un pichet în plin centrul orașului.De circa două săptămîni, în domnește o vie tensiune, ca mare a incidentelor survenite populația locală și membri ailoniei israeliene Kyriat Arba din a- propiere.
oraș ur- între co-

SALVADOR : Schimburi de 
focuri între forțele insurgente 

și armatăSAN SALVADOR 23 (Agerpres). — In cursul schimburilor de focuri care au avut loc în ultimele 24 de ore intre forțele Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională din Salvador și armată in regiunea de nord a țării, au fost uciși peste 20 de soldați — transmit agențiile Prensa Latina și France Presse. Cele mai intense lupte s-au dat lingă Su- chitoto și La Escopeta.Alte acțiuni similare au avut loc în departamentele Cabanas și Cus- catlan, precum și in districtul San Juan Opico.
cin© a

• Dacii : VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Melodii la Costinești : EXCELSIOR
<65 49 45) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20, 
FLAMURA (85 77 12) - 9 ; 11; 13,15;
19,30; 17,45; 20.
• Sfirșitul nopții : BUZEȘTI (50 43 58) 
- 15,30; 17,30; 19,30.
® Revanșa : LIRA (31 71 71) — 15,30; 
18 : 20,30.
© Cuibul salamandrelor : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Răzbunarea haiducilor : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21. 
© Orgolii : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17.30; 19,30.
® Brigada diverse in alertă : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17.30; 19,30.
@ Pintea : PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.

/agențiile de presă transmit/1
i LA CEL DE-AL VII-LEA SIM

POZION ORGANIZAT LA ULM 
(R.F. GERMANIA) DE SOCIETA
TEA INTERNAȚIONALA DUNĂ
REANĂ DE DIABETOLOGIE, prof, 
dr. docent Viorel Gligore, de la Insti
tutul medlco-farmaceutic din Cluj- 
Napoca, a prezentat o lucrare, care 
s-a bucurat de aprecierea partici
panților. Reprezentantul roman a 
fost reales membru al prezidiului 
societății.

țării la un regim civil de guvernare. Potrivit prevederilor decretului Consiliului Popular de Salvare al Liberiei, dat publicității la Monrovia, comisia are sarcina de a formula noua lege electorală șl alte regulamente în perioada preelectorală, de a confirma sau infirma înregistrarea partidelor politice sau a candidaților independenți pentru viitoarele alegeri. I
ÎN LIBERIA A FOST ÎNFIIN- 

TATA O COMISIE SPECIALA 
I ELECTORALA, menită să supra- I vegheze și să pregătească viitoarele alegeri generale, prevăzute pentru < anul 1985, care vor marca trecerea

LA PARIS a încetat simbătă din ; viață, in virstă de 84 de ani, corn- • I pozitorul francez Georges Auric, 1 unul dintre maeștrii muzicii de film. Auric a compus muzica a, I peste 60 de filme, printre care | „Simfonia pastorală", „Salariul groazei" șl „Moulin Rouge".
• Cascadorul Hooper : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,19; 20, .PATRIA 
(11 86 25) — D; 11,15; 13,30: 15,45: 13;
20.15.
• Hotel Palace : CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,19, 13,30; 15,45; 18; 20.
• Program de vacanță — 9; 11; 13.15, 
FU cu ocliU-n patru — 15,30: 17,45: 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Ulzana, căpetenia apașilor : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.
• Iubire fără soare : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11.15; 13.30; 15.45 ‘ 18;
20.15. COSMOS (27 54 99) — 9: 11.15:
13,30; 15.45; 18; 20,15. DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 18. GRADINA 
LIRA (31 71 71) — 20.45.
• Principiul dominoului : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Omul și umbra : DRUMUL ȘAHII
— 20.
• Vraciul : STUDIO (59 53 15) - 
13; 16; 19, COTROCENI (49 48 48) 
17,30; 20.
• Adio, dar rămtn cu tine : 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
17,45; 20.

10; 
15;

FLO- 
15.30;

O Incredibilele aventuri ale unor ita-
. lieni în Rusia : AURORA (35 04 66) — 

9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20, GRADINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 21.
• Dragostea mea cu Jakub : POPU
LAR (35 15 17) - 15; 17,15; 19,30.
• Madona păglnă : TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
® Fata care vinde flori s ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Alibi pentru un prieten : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, la 
grădină — 21.
0 Yeti, omul zăpezilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,13, FFROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină - 21,
GLORIA <47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.15.
0 Camionul de cursă lungă î FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11.15: 13.30; 15,45; 
18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 13.45; 18; 20,15.
0 Heidi In braș — 9; 11; 13; Domnul 
miliard - 15; 17; 19 : DOINA (16 33 38).
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r — (1365)18 ani ite la Cnngresul al IX-lea al P.C.R. (1383) ------------------
EPOCA CEAUSESCU

9

epocă de înalt prestigiu, de puternică afirmare 
a României socialiste în viata internațională

9 9

„România are prieteni buni pe toate meridianele globului. Popoarele văd în politica de prietenie 
și pace a României o politică ce corespunde pe deplin năzuințelor fiecărei națiuni Tocmai de aceea, țara 
noastră este prețuită, are atîția prieteni în lume".

NICOLAE CEAUȘESCU

Intr-un moment de luminoasă evocare a 
unui eveniment de hotăritoare însemnătate in 
viața țării, cum este Congresul al IX-lea al 
partidului, cind gindurile întregului popor se 
înmănunchează in semn de fierbinte dragoste 
și recunoștință, de neclintită încredere in cel 
ce se află de 18 ani la cirma destinelor pa
triei, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apar și mai puternic in relief co
ordonatele afirmării în lume a României so

cialiste. Ele sint definite deopotrivă de gran
dioasele realizări in construcția socialistă din 
acești ani - și de prezența ei atit de dina
mică și constructivă in viața internațională.

Și dacă astăzi România înfățișează chipul 
demn al unei țări angajate plenar in slujba 
marilor deziderate ale contemporaneității, 
dacă numele ei este astăzi pretutindeni rostit 
cu respect și considerație, aceasta se dato
rează vastei activități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalitate de primă mărime a

vieții internaționale, erou al propriului popor 
și „erou al păcii", cum s-a inscris în con
știința popoarelor.

Anii care au trecut de la Congresul al IX- 
lea al partidului, definind o epocă distinctă 
in istoria patriei - epoca Ceaușescu - sint 
anii unei ample deschideri internaționale, ai 
unei intense activități pentru triumful celor 
mai nobile idealuri ale umanității - liberta
tea și independența popoarelor, dezarmarea, 
securitatea, pacea, făurirea unei lumi a echi
tății și dreptății.

Vastă activitate pentru dezvoltarea relațiilor internaționale
• Președintele României a întreprins circa 190 de VIZITE PESTE 

HOTARE în cadrul unor itinerare istorice în Europa, Africa, Asia, America 
Latină și America de Nord.

© Cu prilejul vizitelor efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
peste hotare, sau al vizitelor întreprinse in România de șefi de stat și 
guvern din alte țări, au fost încheiate 21 de TRATATE DE PRIETENIE, 
COLABORARE Șl ASISTENTĂ MUTUALĂ, sau de PRIETENIE Șl COO
PERARE, peste 100 DECLARAȚII SOLEMNE și DECLARAȚII COMUNE 
și au fost semnate sau adoptate 250 COMUNICATE COMUNE.

G Expresie a unei largi deschideri internaționale, România 
întreține în prezent RAPORTURI DIPLOMATICE cu 139 DE STATE, 
față de numai 67 in 1965. De asemenea, țara noastră realizează 
SCHIMBURI ECONOMICE ȘL COMERCIALE cu 150 DE ȚĂRI de 
pe toate continentele.

• Partidul Comunist Român întreține relații de colaborare cu 89 
DE PARTIDE COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI, cu 53 DE PARTIDE 
SOCIALISTE Șl SOCIAL-DEMOCRATE și 66 DE PARTIDE Șl 
FORȚE POLITICE DE GUVERNĂMÎNT, ORGANIZAȚII Șl MIȘCĂRI 
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ.

înalt omagiu : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pri
mește „Diploma de o- 
noare" și „Premiul in
ternațional al relațiilor 
diplomatice", conferite 
de Institutul de Relații 
Diplomatice din Bru

xelles (mai 1983)

1975)europene„Vorbește România": tovarășul Nicolae Ceaușescu prezintă poziția țării noastre în marele forum de la Helsinki al

Inițiative de amplu răsunet in conștiința conțemporaneițățu
Pentru dezarmare, pentru© Ca urmare a unei inițiative a României, Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat 

„Deceniul dezarmării al Națiunilor Unite : 1970—1980“.
O Rapoartele O.N.U. privind „Consecin

țele economice și sociale ale cursei înarmărilor" au fost întocmite pornindu-se de la o inițiativă a țării noastre. y@ Prezentarea, la Națiunile Unite, a documentului intitulat „Poziția României în 
problemele dezarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare și instaurarea unei 
păci trainice in lume" (1975) s-a bucurat de un larg ecou.• Țara noastră se pronunță cu cea mal mare fermitate pentru oprirea amplasării și 
desfășurării de noi rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa, reducerea și eliminarea 
celor existente, înlăturarea tuturor armelor și armamentelor de pe continent și în întreaga lume.

Pentru o Europă unită,
9 La sesiunea O.N.U. din 1965, din inițiativa României a fost adoptată rezoluția intitulată „Măsuri pe plan regional in vederea 

îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate 
între statele europene aparținînd unor sis
teme economice și sociale diferite".

0 Actul final de la Helsinki, semnat de șefii de stat și de guvern din cele 35 de țări participante la Conferința general-euro- peană, conține numeroase idei preconizate de ■țara noastră.
0 In perioada post-Helsinki, România a militat consecvent, în cadrul reuniunilor ge-

dreptul suprem la viață
• Istoricele inițiative de pace și dezar

mare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, din toamna anului 1981 și primăvara anului 1982, au generat adunări populare, mitinguri, marșuri de amploare fără precedent, care au culminat cu Apelul poporului român, însu- mind 18 milioane de semnături, trimis sesiunii speciale a Națiunilor Unite.
0 La cea de-a doua sesiune specială a O.N.U. consacrată dezarmării din iunie—iulie 1982 a fost prezentat documentul „Pozi

ția și propunerile României cu privire la 
problemele dezarmării".• Din inițiativa României, pe ordinea de zi a O.N.U. a fost înscris punctul „înghe
țarea și reducerea bugetelor militare".• Imbinînd vorba cu fapta, țara noastră a redus timp de trei ani consecutiv, în mod unilateral, nivelul cheltuielilor militare, iar la sfîrșitul anului 1982 a hotărlt ca pînă în 1985 aceste cheltuieli să rămină la același nivel.

a securității și colaborării neral-europene, pentru transpunerea în viață a prevederilor Actului final, ca un tot unitar, pentru crearea unei Europe unite, a păcii, securității și destinderii, cu respectarea orînduirii sociale din fiecare țară.

Pentru instaurarea unei noi ordini economice, 
a echității și dreptății• Congresul al XI-lea al P.C.R. a elaborat un larg și cuprinzător program de acțiune, jalonînd căile de instaurare a noii ordini economice internaționale.• Cu prilejul sesiunii extraordinare a A- dunării Generale a O.N.U., septembrie 1975, a fost prezentat la Națiunile Unite documentul „Poziția României cu privire Ia in

staurarea unei noi ordini economice inter-
naționale".• Ca urmare a unei inițiative a României, a fost constituit Comitetul plenar al O.N.U. 
pentru noua ordine economică internațio
nală.
• Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu, 

adresat celei de-a V-a sesiuni a U.N.C.T.A.D.

desfășurate la Manila (1979), ca și documentul cuprinzînd Poziția și propunerile Româ
niei la sesiunea a Vl-a a U.N.C.T.A.D., de la Belgrad, din 1983, prezentat in numele președintelui republicii, definesc un program concret de acțiune în vederea lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale.• Președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru începerea cit mai grabnic, în cadrul O.N.U., a negocierilor globale privind cele mai importante probleme economice internaționale, pentru edificarea noii ordini economise mondiale cu participarea tuturor statelor și luîndu-se în considerare interesele lor legitime.

Pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, 
pentru libertatea și independența tuturor popoarelor

Elocvente mărturii de stimă

și considerație

• România a acționat și acționează ca reuniunea de la Madrid să se încheie prin adoptarea unui document substanțial și e- chilibrat, care să prevadă convocarea unei conferințe pentru măsuri de creștere a încrederii și dezarmare în Europa, continuitatea reuniunilor general-europene.

• România sprijină consecvent lupta pentru eradicarea ultimelor vestigii ale dominației coloniale, pentru libertatea tuturor popoarelor. Pozițiile principiale ferme ale țării noastre au fost puternic reafirmate in cursul noului itinerar de pace, colaborare și solidaritate militantă întreprins de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul Africii.• România a inițiat sau a fost coautoare la un mare număr de rezoluții adoptate de O.N.U. prin care se condamnă politica decereîntirziere capăt ocupăriiapartheid a.regimului de la Pretoria, se să se pună fără

ilegale a Namibiei de către Africa de Sud, sprijinindu-se lupta poporului namibian sub conducerea S.W.A.P.O.• La Maputo și Lusaka tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut intilniri cu președintele Congresului Național African din Africa de Sud, Oliver Tambo, și cu președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, reafirmind solidaritatea țării noastre cu cauza dreaptă a acestor mișcări.• Țara noastră se pronunță neabătut în sprijinul drepturilor legitime ale poporului palestinian, sub conducerea O.E.P., inclusiv dreptul la constituirea unui stat propriu independent.

„Militant renumit 
al mișcării comuniste"„Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc bine viața dumneavoastră, de fiu credincios al poporului român și al Partidului Comunist Român. Comuniștii bulgari, oamenii muncii bulgari vă cunosc ca pe un renumit militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, unul din marii prieteni ai țării noastre".

TODOR JIVKOV
secretar general al C.C. al P.C.B., 

președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria

„Ilustru luptător 
pentru aspirațiile 

de libertate"„Salutindu-I pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, salutăm cu afecțiune poporul român prieten, care întotdeauna a știut să-și manifeste cu hotărire și fără preget solidaritatea sa față de poporul mozambican, ieri în lupta sa pentru independență națională, astăzi — in aceea pentru construirea unei noi societăți, societatea socialistă. în istoria luptei poporului nostru sint pagini de neuitat ale valorosului sprijin pe care personal ni l-a acordat tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul luptător internațional, conducător de necontestat și iubit al poporului român, prieten de seamă al poporului mozambican".
SAMORA MOISES MACHEL 

președinte al Partidului FRELIMO 
și al Republicii Populare Mozambic

„0 mare personalitate 
a vremurilor noastre"„Este un mare privilegiu pentru Comitetul pentru Unitate Națională pe întreaga Indie de a acorda o înaltă, distincție Excelenței Sale domnului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, una din cele mai mari personalități \ ale lumii, pentru serviciile sale remarcabile în slujba păcii și drepturilor omului pe planeta noastră, pentru unitate, armonie și respect reciproc între națiuni și pogoare".

MAULANA SYED ASRARUL HAQUE 
președinte al Comitetului pentru 
Unitate Națională pe întreaga Indie, 

membru al parlamentului indian

„Eminent conducător, 
promotor al păcii"

român, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, desfășoară o amplă activitate internațională ca militant al păcii lumii".
KIM IR SEN

secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele R. P. D .Coreene

„Sprijinitor ferm 
al cauzei independenței"„Președintele Ceaușescu este un președinte al cărui prestigiu nu se limitează la dimensiunea țării sale ; este o personalitate mondială, a cărei activitate se identifică cu lupta pentru independență și autodeterminare a tuturor popoarelor, pentru egalitate între țările mari și mici, pentru neintervenția niciunui stat în treburile interne ale altui stat. Oriunde există luptă pentru independență națională, pentru autodeterminarea unui popor, președintele Ceaușescu se va găsi, întotdeauna, ca .sprijinitor 1“

ANDREAS PAPANDREU 
prim-ministru al Republicii Elene

„Contribuție de seama 
la edificarea noii ordini 

economice internaționale"„Admir foarte mult activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu pe arena internațională. Șefnl statului român a făcut bine cunoscute lumii pozițiile țării sate. A făcut să răsune cu autoritate vocea unei națiuni suverane. Consider ca fiind. de mare importanță ideile, contribuția personală s președintelui României la edificarea unei noi ordini economice internaționale".
Dr. RAFAH. CALDERA 

senator, 
fost președinie al Venezuelei

„Realism 
și clarviziune"„Am avut onoarea să îl intîlnesc pe șeful statului român și să imi dau seama direct, în cadrul convorbirilor avute, ca și al unui interviu, de realismul și clarviziunea gindi- rii sale politice. Cunosc destul de bine meritele sale in direcționarea întregii politici interne Și externe, curajul său de a se exprima independent și original într-o serie de probleme internaționale care confruntă omenirea".

STANLEY NEWENS
om politic și publicist britanic

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al poporului

i


