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Un nou moment al soliei românești de pace și colaborare

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU A SOSII. ÎMPREUNA 
CU lUVARASA ELENA CEAUSESCU. INTR U VIZITA OUA 

DE PRIETENIE IN REPUBLICA ARABA EGIPI
Manifestările de profundă stimă și considerație la sosirea la Cairo — elocventă 
ilustrare a înaltului prestigiu de care se bucură președintele României socialiste, 

a sentimentelor prietenești care animă popoarele român și egiptean

Primire 
călduroasă 

în capitala 
Egiptului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit, miercuri, 19 oc
tombrie, în Republica Arabă Egipt, 
unde, la invitația președintelui Mo
hamed Hosni Mubarak și a doamnei 
Suzanne Mubarak, fac o vizită ofi
cială de prietenie.

La sosire, la scara avionului, înal- 
ții soli ai poporului român sint intim- 
piriați cu deosebită cordialitate de 
președintele egiptean și de soția sa. 
Cei doi șefi de stat își string cu 
căldură miinile, se îmbrățișează.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak. tovarășa Elena Ceaușescu' și 
doamna Suzanne Mubarak iau apoi 
loot în elicopterul prezidențial, in- 
dreptindu-se spre Palatul Kubeh, 
unde are loc ceremonia oficială a șo-

î'fif.fegul Cairo trăiește atmosfera 
specifică marilor evenimente politi
ce. Principalele bulevarde ale orașu
lui arborează drapelele de stat ale 
celor două țări. Portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak domină, de aseme
nea. marile artere.

Elicopterul prezidențial aterizează 
In grădina Palatului Kubeh.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Suzanne 
Mubarak se urcă în mașini și se în
dreaptă spre palat, în fața căruia se 
desfășoară ceremonialul sosirii ofi
ciale.

Se intonează Imnurile de stat ale 
celor două țări.

Comandantul gărzii 11 invită pe 
președintele Nicolae Ceaușescu să 
treacă în revistă garda de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu sa
lută drapelul egiptean.

Un grup de copii oferă președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Suzanne Mu
barak buchete de flori — flori tropi
cale, simbol al ospitalității poporu
lui egiptean.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul 
au făcut

Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu

si doamnei Suzanne Mubarak
în după-amiaza zilei de miercuri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut o vizită protocolară președin

telui Republicii Arabe Egipt, Hosnl 
Mubarak, și doamnei Suzanne 
Mubarak.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
deosebita satisfacție pentru noua

DINEU OFICIll IN ONOAIÎA MUSULIII NIME CEAUSESCU
V t

intîlnire la nivel înalt româno-egip- 
teană și convorbirile care vor avea 
loc cu acest prilej.

întllnirea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de prietenie, stimă și pre
țuire reciprocă ce caracterizează, de 
fiecare dată, întîlnirile la nivel înalt 

. româno-egiptene, raporturile de 
colaborare dintre cele două popoare 
și țări.

SI A TOVARĂȘEI EEENA CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au par
ticipat, miercuri, la un dineu oficial 
oferit în onoarea înalților oaspeți 
români de președintele Republicii 
Arabe Egipt, Hosni Mubarak, și 
doamna Suzanne Mubarak, la Pala
tul Abdine.

Au participat tovarășii Gheorghe

Oprea, Ștefan Andrei, celelalte per
soane oficiale care însoțesc pe șeful 
statului român în vizita sa.

Dineul a reunit pe primul minis
tru, Ahmed Fuad Mohieddin, pre
ședintele Adunării Poporului, dr. 
Soufy Abou Taleb, președintele Con
siliului Consultativ, dr. Mohamed 
Sobhy Abdel Hakim, membrii gu

vernului, alte personalități ale vie
ții publice egiptene.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Președinții Hosni Mubarak și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu deosebită 
atenție, aplaudate de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat tntr-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

Toastul președintelui

Domnule președinte Nicolae Ceaușescu și 
iubite prieten,

Stimată doamnă Ceaușescu, •
Dragi prieteni,
Am deosebita plăcere să vă urez bun venit pe pă- 

mintul egiptean, dumneavoastră, drag prieten, condu
cător al unui popor măreț de care ne simțim legați prin 
sentimente de puternică prietenie și cu care avem 
strinse raporturi de cooperare. Poporul român, cunos
cut prin importanta sa contribuție adusă la patrimo
niul civilizației universale, s-a remarcat și se remarcă 
prin modul in care acționează pentru edificarea înțe
legerii și apropierii intre popoare și națiuni.

Relațiile dintre poporul egiptean și poporul român 
prieten, care au cunoscut o dezvoltare permanentă, au 
devenit un model de înțelegere constructivă, de fruc
tuoasă cooperare, de continuu dialog, servind astfel 
obiectivelor comune spre care aspiră popoarele lumii, 
sint puse in slujba cauzei păcii și a dezvoltării rapor
turilor internaționale.

Legăturile dintre cele două popoare ale noastre au 
Început cu mulți ani in urmă. Atît poporul egiptean, 
cit și poporul român au depus eforturi pentru a-și-cu
noaște reciproc preocupările, impărtășindu-și aspira
țiile, ajutindu-se să depășească greutățile. In același 
timp, s-a dezvoltat conlucrarea dintre țările noastre in 
sectoarele economic și tehnic, al cooperării in produc
ție, al schimburilor culturale.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte Hosni Mubarak, drag 
prieten,

Stimată doamnă Mubarak, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc să exprim satisfacția noastră de a face 
această nouă vizită in Republica Arabă Egipt, de a ne 
reintilni cu dumneavoastră, cu poporul egiptean prie
ten. îmi face o deosebită plăcere să folosesc acest 
prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, domnule 
președinte, doamnei Mubarak, precum și întregului 
popor egiptean prieten un salut călduros și cele mai 
bune urări.

Vizita pe care o facem în Republica Arabă Egipt 
constituie o ilustrare a evoluției pozitive a raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, o expresie a dorinței comune de a le asigura 
dimensiuni tot mai largi.

într-adevăr, in decursul anilor, popoarele noastre 
au învățat să se cunoască, să conlucreze activ și să-și 
dedice forțele atît dezvoltării economico-sociale inde
pendente, cit și cauzei păcii. In ultimii doi ani ne-am 
intilnit de mai multe ori și am hotărit să continuăm 
dialogul și schimbul de păreri pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre popoarele noastre, pentru soluțio
narea problemelor complexe ale lumii de astăzi pe 
calea tratativelor. Sint convins că, in timpul vizitei, al 
convorbirilor ce le vom avea in aceste zile, vom iden-

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare in pag. a IlI-a)

CU IMPOHTANTE REZULTATE. CARE DESCHID LARGI PERSPECTIVE PENTRU INTENSIFICARE 

COLABORĂRII ROMÂNO-MALTEZE IN MULTIPLE DOMENII DE ACTIVITATE, SPRE BINEL 

RECIPROC, AL CAUZEI ÎNȚELEGERII INTRE POPOARE

S-a încheiat vizita oficială de prietenii 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Republica Malta

Ceremonia plecării din La Valletta
Miercuri, 19 octombrie, s-a înche

iat vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat-o în 
Republica Malta, la invitația pre
ședintelui Republicii Malta, Agatha 
Barbara, șl a primului ministru al 
Republicii Malta, Dom Mintoff.

Prin rezultatele fructuoase cu care 
s-â' încheiat, prin documentele con
venite. întîlnirea la nivel înalt din 
capitala Maltei, desfășurată sub 
semnul stimei, prieteniei și încre
derii reciproce, a marcat un moment 
de referință în cronica relațiilor 
româno-malteze, deschizînd noi per
spective colaborării și cooperării 
fructuoase dintre țările noastre. Vi
zita in Malta a președintelui Româ
niei socialiste a constituit. în ace
lași timp, o nouă 'contribuție la 
cauza păcii, securității, destinderii 
și cooperării în Europa și în lume.

La plecarea de la Palatul Castilia, 
unde au avut loc convorbirile la 
nivel înalt și ceremonia semnării 
Declarației solemne comune. înalții 
oaspeți români au fost salutați cu 
deosebită cordialitate de premierul

Dom Mintoff. Numeroși cetățeni 
maltezi, prezenți Ia acest moment, 
au aplaudat îndelung pe solii po
porului român, făcînd o caldă mani
festare de simpatie și prețuire pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

La rîndul său, președintele Mal
tei, Agatha Barbara, și-a luat rămas 
bun de la înalții oaspeți la aeropor
tul Luqa, unde a avut loc ceremo- 
nia oficială a plecării.

Erau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Malta. O gardă militară 
a prezentat onorul.

Au răsunat acordurile imnurilor 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Malta.

Președinții Nicolae Ceaușescu șt 
Agatha Barbara au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi un cordial rămas bun de la 
președintele Agatha Barbara, de la 
membrii guvernului prezenți la 
aeroport.

Președintele Maltei a exprimat 
gratitudinea pentru vizita efectuată, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu adresînd

mulțumiri pentru ospitalitatea șî 
primirea deosebit caldă ce le-a 
fost rezervată. Cei doi șefi de stat 
au subliniat, cu acest prilej, satis
facția pentru rezultatele pozitive 
ale dialogului la nivel înalt, pentru 
documentele ce au fost convenite, 
menite să adîncească colaborarea 
româno-malteză.

La ora 12,04 — ora locală, aero
nava, , prezidențială^ a decolat, în- 
dreptîndu-se spre > Cairo >— capitala 
Republicii Arabe Egipt.

S-a încheiat, astfel, cu succes, 
prima etapă a soliei de pace, prie
tenie și colaborare a înalților re
prezentanți ai poporului român.

întreaga desfășurare a vizitei în 
Malta a dat expresie stimei de care 
se bucură România, președintele 
său, pentru politica de pace, de res
pect al independenței și suverani
tății naționale ale statelor, pentru 
eforturile depuse în mod consecvent 
și stăruitor în vederea edificării secu
rității europene, a unei lumi mai 
bune si mai drepte ne planeta noas
tră, relevînd, totodată, pregnant 
dorința extinderii și aprofundării 
colaborării româno-malteze, a în
tăririi raporturilor de prietenie din
tre țările și popoarele noastre.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N REPUBLICA MALT
încheierea

;onvorbirilor oficiale 
între președintele 
Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru 

Dom Mintoff
La Palatul Castilla, din La Valletta, s-au Încheiat, 

niercuri, dimineață, convorbirile oficiale dintre pre- 
edintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Jicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii 
lalta. Dom Mintoff.
La convorbiri au participat!
Din partea română — tovarășa Elena Ceaușescu, 

irim viceprim-ministru al guvernului, tovarășii 
.Iheorgha Oprea, prim viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.

Din partea malteză — Carmelo Mifsud Bonnici, 
trim viceprim-ministru, Wistin Abela, viceprim-mi- 
îistru. ministru al finanțelor și vămilor, Alex Sce- 
»erras Trigona, ministru al afacerilor externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl premierul Dom 
Mintoff au continuat cu acest prilel dialogul privind 
lezvoltarea relațiilor româno-malteze. precum șl 
schimbul de vederi In probleme ale vieții interna- 
ionale. îndeosebi cele privind securitatea europeană, 
ii au convenit asupra Comunicatului comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
3om Mintoff și-au exprimat deplina satisfacție față 
le rezultatele convorbirilor pe care le-au avut, apre- 
dindu-le ca o contribuție de seamă la extinderea re
lațiilor de prietenie și colaborare dintre România și 
Malta, a conlucrării lor in viata internațională. In 
interesul popoarelor român și maltez, al progresului 
și independentei naționale, al păcii și Înțelegerii in 
Europa și in Întreaga lume.

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE

După Încheierea convorbirilor ofi
ciale. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și primul ministru al Mal
tei. Dom Mintoff, au semnat, la 
Palatul Castilia. Declarația solemnă 
comună a Republicii Socialiste 
România și Republicii Malta și au 
adoptat Comunicatul comun cu pri

vire Ia vizita oficială de prietenie 
a președintelui Republicii Socialiste 
România in Republica Malta.

La solemnitate a participat tova
rășa Elena Ceaușescu.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
Stefan Andrei, celelalte persoane 
oficiale care il însoțesc în vizita sa 
pe șeful statului nostru.

Au asistat, de asemenea. Carmelo 
Mifsud Bonnici. alți membri ai gu
vernului maltez.

După semnare. în aplauzele ce
lor prezenți. președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Dom 
Mintoff și-au strîns mîinile cu căl
dură. s-au îmbrățișat cu prietenie.
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Calda apreciere și profund 
omagiu la solemnitatea 

desfășurata la Universitatea

Cuvintarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

Miercuri dimineața, tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu i-a fost decernat, în ca
drul unei ceremonii desfășurate la 
Universitatea din Malta, titlul de 
Doctor Honoris Causa al acestei im
portante instituții de învățămînt 
superior din țara prietenă.

Originile Universității din Malta, 
situată, in prezent. In apropierea 
orașului Maida, datează din ultimii 
ani ai secolului al XVI-lea. In zilele 
noastre și, in special, în ultimii ani 
în care invățămlntul superior din 
Malta a cunoscut un amplu proces 
de dezvoltare și modernizare, in 
conformitate cu evoluția generală a 
țării, „University of Malta- pregă
tește — in șapte facultăți — peste 
1200 de studenți, în specialitățile 
construcții de mașini, electrotehnică, 
construcții civile și arhitectură, con
tabilitate, conducere economică, ad
ministrație publică, drept, pedago
gie, medicină și farmacie.

In semn de inaltă prețuire față 
de cei ce și-au adus o contribuție 
importantă la dezvoltarea științei și 
culturii, la progresul general al 
umanității, simbolizind, In același 
timp, însemnătatea acordată întări
rii colaborării dintre oamenii de 
știință, forurile științifice, culturale, 
de Învățămînt, dintre națiunile lu
mii, Universitatea din Malta a 
decernat, de-a lungul timpului, titlul 
de Doctor Honoris Causa unor per
sonalități marcante din domeniile 
politic, științific, cultural, atit din 
Malta, cit și din alte țări.

Ceremonia prin care tovarășa 
Elena Ceaușescu a primit presti
giosul titlu de Doctor Honoris Causa 
al acestui vechi lăcaș de învățămînt 
superior relevă, semnificativ, inalta 
apreciere de care se bucură întreaga 
sa activitate, știința românească, 
evidențiind, în același timp, modul 
în care este privită in lume politica 
României consacrată păcii, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, dreptului fiecărui popor 
la dezvoltare liberă, de sine stă
tătoare, Întăririi colaborării șl 
prieteniei între națiuni.

La sosire, distinsul oaspete este 
salutat cu deosebită cordialitate și 
adîncă stimă de rectorul Universită
ții, prof. George Xuereb, de alți re
prezentanți ai Consiliului de condu
cere.

Intrarea în Aula de festivități a 
complexului universitar a tovarășei 
academician doctor inginer _Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, invitată de președintele Repu
blicii Malta, Agatha Barbara, a fost 
salutată cu deosebită căldură de în
treaga asistență.

din Malta
Au fost prezenți Carmelo Mifsud 

Bonnici, prim viceprim-ministru, 
ministrul educației, alte persoane 
oficiale malteze, șefii misiunilor di
plomatice, membri ai corpului pro
fesoral, numeroși studenți.

începutul festivității a fost mar
cat prin intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Malta.

Tovarășa Elena Ceaușescu a ocu
pat locul de onoare pe podiumul 
aulei. Ceremonia a fost prezidată de 
președintele Maltei, Agatha Barbara, 
care deține — conform tradiției -- și 
funcția de cancelar ex-officio al U- 
niversltății, Carmelo Mifsud Bonnici.’ 
prim viceprim-ministru, ministrul 
educației, prof. George Xuereb. 
rectorul Universității.

In numele Facultății de inginerie, 
dr. Victor Ferrito, apreciat specialist 
maltez în domeniui chimiei indus
triale, a prezentat personalitatea și 
activitatea multilaterală a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de reputație mon
dială, relevind valoarea deosebită a 
cercetărilor pe care le-a întreprins 
în domeniul chimiei macromolecu- 
lare, importanța lucrărilor sale pen
tru dezvoltarea studiului teoretic al 
chimiei organice, larga lor aplicabi
litate in practică. Vorbitorul a sub
liniat, in același timp, rolul impor
tant al tovarășei Elena Ceaușescu în 
coordonarea muncii de cercetare 
în domeniul chimiei, in orientarea 
și sprijinirea, în calitatea sa de pre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a activită
ții de creație științifică și introdu
cere a progresului tehnic în România.

în continuare, secretarul Consi
liului de conducere al Universității, 
Lawrence Ellul, a dat citire rezo
luției acestui organism referitoare la 
decernarea Înaltului titlu de Doctor 
Honoris Causa în domeniul ingine
riei tovarășei Elena Ceaușescu.

Momentul solemn in care rectorul 
Universității a înmînat tovarășei 
Elena Ceaușescu bereta și toga aca
demică a fost marcat de aplauzele 
întregii asistente.

Președintele Republicii Malta, 
Agatha Barbara, a înmînat, apoi, po
trivit multisecularei tradiții univer
sitare, pergamentul prin care se 
consfințește, in limba latină, decer
narea înaltului titlu onorific. Primul 
Doctor Honoris Causa în domeniul 
ingineriei al Universității din Malta 
a fost invitat să semneze în cartea 
de onoare.

Cuvintarea rostită de tovarășa 
Elena Ceaușescu in continuarea ce
remoniei a fost primită cu deosebit 
interes și subliniată cu aplauze.

Cordialele felicitări adresate de 
președintele Agatha Barbara, de mi
nistrul culturii și rectorul Universi

tății au fost însoțite de aplauze. 
Aplauzele întregii asistente au re
prezentat o expresie a aprecierii 
deosebite de care se bucură aici, ca 
și pe celelalte meridiane ale globu
lui, știința românească, politica In
ternațională a României, dinamică 
și consecventă, promovată cu profund 
realism și înaltă responsabilitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu, poli
tică îndreptată spre edificarea unui 
climat de pace, securitate, destindere, 
de înțelegere și conlucrare rodnică 
între popoare.
- în încheierea ceremoniei a fost in
tonat din nou Imnul de Stat al Re
publicii Malta.

Stimată președinte al Republicii 
Malta,

Deamneior șl domnilor.
Doresc, în primul rînd, să mul

țumesc conducerii Universității mal
teze pentru hotărîrea de a-mi acorda 
titlul de Doctor Honoris Causa, 
pentru această cordială manifestare 
ce ne-a fost rezervată, pentru apre
cierile rostite aici la adresa Româ
niei socialiste, a științei și culturii 
românești.

Consider aceasta ca o expresie a 
sentimentelor de prietenie ce Si 
le nutresc popoarele'noastre, a bu
nelor relații dintre oamenii de ști
ință și cultură români și maltezi.

Permiteți-mi să vă adresez, cu 
acest prilej, dumneavoastră, cadre
lor didactice, studenților și colabo
ratorilor Universității un salut 
călduros din partea mea, a tuturor 
oamenilor d» știință și cultură din 
România.

Ne aflăm într-o vizită oficială de 
prietenie pe oare președintele Re

publicii Socialiste România o face in 
țara dumneavoastră. Sint convinsă 
că această vizită se va înscrie, prin 
rezultatele sale, prin înțelegerile la 
care s-a ajuns și documentele ce 
vor fi semnate, ca un moment de 
seamă în dezvoltarea prieteniei și 
colaborării româno-malteze.

Sintem bucuroși că în cadrul vi
zitei am avut prilejul să vizităm 
și acest important așezămlnt de 
învățămint, știință și cultură al 
Maltei prietene. Prin Întreaga sa 
activitate, Universitatea dumnea
voastră — care are o bogată și în
delungată tradiție — aduce o con
tribuție de seamă la dezvoltarea 
științei și culturii malteze, la 
formarea și pregătirea cadrelor de 
specialitate necesare economiei, me
dicine!. artei și culturii, la îmbogă
țirea tezaurului de valori al cunoaș
terii și civilizației umana. Urez 
întregului colectiv al Universității 
succese tot mai mari în activitatea 
deosebit de importantă pe care o 
desfășoară.

România socialistă, in cadrul poli
ticii sale generale de dezvoltare 
economioo-socială și de ridicare a 
nivelului de trai al întregului popor, 
acordă o importantă deosebită știin
ței și tehnicii, pregătirii și formării 
cadrelor pentru toate domeniile de 
activitate. în acest scop, tara noas
tră alocă, an de an. importante fon
duri pentru dezvoltarea învățătnin- 
tului. pentru modernizarea continuă 
a bazei tehnico-materlale a cercetă
rii științifice, pentru crearea celor 
mai bune condiții de instruire și 
educare a întregului popor, de îm
bogățire continuă a orizontului său 
cultural-științifiic. A fost generalizat 
învățămîntul obligatoriu de 10 ani și 
s-a trecut la generalizarea învăță- 
mîntului de 12 ani. întregul tineret 
al tării noastre este cuprins in di
ferite forme de tavățămînt.

In organizarea și desfășurarea în- 
vățămintului din România punem 
un accent deosebit pe realizarea 
unei strinse legături intre învătă- 
mint, cercetare și producție, pe asi
gurarea unei temeinice pregătiri 
teoretice și practice a tineretului, in 
deplină concordantă cu necesitățile 
reale de dezvoltare a țării, cu ce
rințele progresului tehnic contem
poran.

Asigurînd progresul susținut al tu
turor ramurilor economiei naționale 
și vieții sociale. România desfășoa
ră. in același timp, o politică de 
extindere și diversificare a colabo
rării și cooperării sale — economice, 
tehnico-științifice și culturale — cu 
celelalte state, pe baza deplinei e- 
galitâți in drepturi, a respectului 
independenței si suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

în acest spirit, doresc să subli
niez importanța pe care țara noastră 
o acordă lărgirii colaborării interna
ționale pe tărimul științei si cultu
rii. Noi pornim de la convingerea că, 
în epoca în care trăim, cînd revolu
ția tehnico-științil'ică modernă cu
noaște in întreaga lume o puternică 
dezvoltare, cind știința capătă un rol 
tot mai însemnat in dezvoltarea so
cietății, a civilizației umane, devine 
tot mai necesar ca oamenii de ști
ință. învățămint șl cultură din toate 
țările să dezvolte legături tot mai 
strinse. o largă conlucrare și schimb 
de informații, in scopul asigurării 
progresului multilateral al popoare
lor lor. al îmbogățirii continue a 
tezaurului de valori cu noi și noi 
cuceriri ale geniului uman.

Pornind de la toate acestea, consi
der că România și Malta sint profund 
interesate ca — odată cu întărirea și 
dezvoltarea pe mai departe a cola
borării economice — să conlucreze și 
să coopereze tot mai larg în. viitor in 
domeniul cercetării științifice, ai 
învătâmintului și culturii. Dorim ca 
între oamenii de știință și cultură să 
se stabilească contacte și legături tot 
mai strinse — și sint convinsă că 
la aceasta își va aduce contribuția 
activă și Universitatea malteză. Fără 
Îndoială că promovarea largă a aces
tei colaborări și conlucrări va fi 
In folosul deplin al celor două țări 
și popoare, va servi cauza destinde
rii și colaborării internaționale.

Este un adevăr bine cunoscut că 
dezvoltarea și progresul popoarelor 
nu pot fi asigurate decît intr-un 
climat de Încredere, colaborare și 
pace. Din păcate însă, realitățile 
arată că in lumea de azi există mari 
pericole la adresa păcii și securității 
popoarelor. Ara loc « agravare a 

situației internaționale, datorită, în 
primul rînd. intensificării cursei 
înarmărilor. îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, a pericolului amplasării în 
Europa de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, care fac să spo
rească și mai mult primejdia unui 
război nuclear cu consecințe tragice 
pentru civilizația umană.

în aceste condiții grave este ne
cesar mai mult ca oricind ca toate 
popoarele, toate forțele iubitoare de 
pace să-și unească eforturile și să 
acționeze împreună, cu fermitate, 
pentru a opri cursul primejdios al 
evenimentelor spre confruntare și 
război, pentru a apăra pacea și ci
vilizația, înșăși viața pe planeta 
noastră.

Pornind de la aceste realități, po
porul român se pronunță și militea
ză cu toată hotărîrea pentru dezar
mare nucleară, pentru neamplasarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru încetarea în
cordării internaționale și înlăturarea 
pericolului de război. împreună cu 
întregul nostru popor, oamenii de 
știință și cultură din România, reu
niți în cadrul Comitetului național 
„Oamenii de știință și pacea", par
ticipă la mari manifestări populare 
și desfășoară largi acțiuni în spriji
nul păcii și dezarmării. Ei își afir
mă cu hotărîre dorința de a-și uni 
eforturile și de a conlucra activ cu 
slujitorii științei și culturii din ce
lelalte țări pentru a bara calea răz
boiului și distrugerii, pentru a opri 
amplasarea noilor rachete pe conti
nent și a determina să se treacă la 
măsuri practice, concrete, la dezar
mare.

Astăzi, oamenii de știință și cultu
ră de pe toate meridianele trebuie 
să acționeze cit mai uniți pentru a 
da răspuns marilor probleme ce 
confruntă omenirea — problemele 
subdezvoltării, ale energiei și mate
riilor prime, alimentației, sănătății, 
apărării mediului înconjurător — 
dar mai presus de toate ei trebuie 
să-se regăsească uniți in fața peri
colului de război, a primejdiei nu
cleare. Noi apreciem că acum, cînd 
in cursa absurdă a fabricării de noi 
arme tot mai distrugătoare se re
curge tot mai mult la cele mal noi 
cuceriri ale științei și tehnicii mo
derne. cind uriașe fonduri materiale 
și inteligentă științifică sint irosite 
de politica de inarmări. nu există o 
îndatorire mai de seamă a oameni
lor de știință și cultură decît aceea 
de a milita cu toată forța pentru în
cetarea înarmărilor, apărarea ome
nirii de pericolul unui război nucle
ar, de a face totul pentru apăra
rea dreptului fundamental al oame
nilor la viată, la pace, la existență 
liberă și demnă.

Doresc să-mi exprim convingerea 
că oamenii de știință și cultură din 
România și Malta vor dezvolta, îm
preună cu popoarele lor, o bună co
laborare atit în domeniul tehnico- 
științific și cultural, cit și în lupta 
pentru dezarmare, securitate și 
pace, pentru provomarea nobilelor 
idealuri ale colaborării și înțelegerii 
între națiuni.

în încheiere, doresc să mulțumesc, 
încă o dată, pentru înaltul titlu ce 
mi-a fost acordat și să vă urez 
dumneavoastră, tuturor, multe suc
cese și satisfacții în activitatea pe 
care o desfășurați pentru progresul 
și înflorirea științei și culturii, pen
tru pace. (Aplauze).
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tifica noi căi și mijloace de a 
lărgi și mai mult relațiile româno- 
eglptene — în domeniile economic, 
tehnico-științific și cultural 
precum și conlucrarea activă pe 
plan internațional, in vederea rea
lizării politicii de destindere, do 
dezarmare, de pace șl colaborare.

Domnule președinte,
In ultimul timp în viața interna

țională s-a ajuns, din nou, Ia o în
cordare deosebit de gravă. în mod 
deosebit sc intensifică cursa înar
mărilor, și în primul rind a celor 
nucleare, se manifestă cu putere, in 
diferite părți ale lumii, politica de 
forță și dictat, de menținere și re
împărțire a zonelor de influență, de 
amestec brutal în treburile inter
ne ale altor state. Adăugind la 
acestea diferitele conflicte care 
continuă in diferite zone ale lumii, 
inclusiv agravarea situației din 
Orientul Mijlociu, putem spune că 
s-a ajuns la o situație deosebit de 
gravă, care poate duce lumea la 
o catastrofă.

Iată de ce se poate afirma cu 
toată tăria că problema fundamen
tală a epocii noastre este aceea a 
opririi cursei înarmărilor, a trece
rii Ia dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, asigurarea 
unei păcii trainice in lume.

Dacă privim evenimentele diu 
trecut și pe cele actuale putem 
afirma că viața demonstrează că 
nu există decit o singură cale pen
tru soluționarea problemelor liti
gioase dintre state — șl aceasta 
este calea tratativelor pașnice. Ori- 
cit de îndelungate și de grele ar fi 
tratativele, ele sint incomparabil 
mai acceptabile decit cel mai ușor 
— ea să mă exprim așa — război, 
decit orice recurgere la forță. în 
lumina evenimentelor internațio
nale actuale, a încordării din mo
mentul de față se poate vedea și 
mai bine ce mare importanță au 
avut acțiunile Egiptului pentru 
realizarea păcii.

Pornind de la toate acestea, este 
necesar să se intensifice eforturile 
pentru încetarea conflictelor mili
tare și soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai 
pe calea tratativelor. In acest spirit, 
noi considerăm că este necesar să 
se acționeze cu mai multă fermita
te pentru instaurarea unei păci glo
bale, trainice șl juste, în Orientul 
Mijlociu, pentru retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1987, pentru 
soluționarea problemei poporului 
palestinian prin respectarea drep
tului său la autodeterminare șl la 
constituirea unui stat palestinian 
independent.

România se pronunță ferm pen
tru organizarea unei conferințe in
ternaționale, sub egida O.N.U., la 
care să participe toate țările inte
resate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, pentru a se 
desfășura tratative in vederea so
luționării problemelor din Orien
tul Mijlociu, și — subliniez încă o 
dată — in primul rind problema 
palestiniană.

România se pronunță pentru re
tragerea necondiționată a trupelor 
israelicne din Liban. în același 
timp, considerăm că este necesar 

să se asigure consolidarea Încetă
rii luptelor și realizarea reconci
lierii naționale între toate forțele 
din Liban in vederea asigurării 
independenței și suveranității aces
tei țări.

Considerăm, de asemenea, că 
este necesar să se ajungă la înce
tarea luptelor dintre Iran și Irak, 
Ia retragerea trupelor ambelor 
țări la granițele internaționale și 
la soluționarea problemelor dintre 
ele pe calea tratativelor.

Există, intr-adevăr, o strînsă le
gătură intre Europa și Orientul 
Mijlociu. De aici, și interesul ță
rilor europene pentru soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu 
pe calea tratativelor, pentru o 
pace trainică și justă in această 
regiune.

în același timp, In Europa s-a 
creat • situație deosebit de gravă. 
Aceasta este determinată de acu
mulările și concentrarea pe con
tinent a mari cantități de arma
ment, și in primul rind de arma
mente nucleare. La aceasta se 
adaugă perspectiva amplasării 
noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune — ceea ce ar 
duce Ia intensificarea fără prece
dent a înarmărilor și la înrăută
țirea situației internaționale in 
general.

Iată de ce România se pronunță 
ferm împotriva amplasării noilor 
rachete, pentru retragerea și dis
trugerea celor existente. Conside
răm că propunerile formulate in 
acest sens, inclusiv de către 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americli, oferă posibilitatea 
realizării unei înțelegeri. Ne pro
nunțăm cu hotărîre împotriva ten
dințelor de a se trece la amplasa
rea rachetelor cu justificarea că 
aceasta va grăbi realizarea unei 
înțelegeri. Asemenea teze au drept 
scop de a adormi vigilența opiniei 
publice și a popoarelor. Noi 
considerăm că trebuie să spu
nem cinstit și deschis popoarelor, 
atit europene, cit și ale întregii 
lumi, că instalarea noilor rachete 
va mări primejdia războiului nu
clear, care Înseamnă distrugerea 
vieții, a existenței Însăși a omului.

In aceste împrejurări, noi con
siderăm că popoarele europene, cit 
și popoarele din Orientul Mijlociu, 
din alte zone ale planetei și din 
întreaga lume, trebuie să-și uneas
că eforturile pentru a pune capăt 
pericolului unei catastrofe nuclea
re, pentru apărarea dreptului su
prem al oamenilor, al națiunilor 
la viață, Ia existență liberă și 
demnă, la libertate și independen
ță. la pace.

România a sprijinit Întotdeauna 
lupta popoarelor impotriva impe
rialismului și colonialismului. A- 
cordăm, in momentul de față, În
tregul nostru sprijin luptei po
porului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru independență, 
pentru dreptul de a fi stăpin pe 
destinele sale. Ne pronunțăm ferm 
impotriva politicii rasiste, de a- 
partheid, din Africa de Sud, con
damnăm actele agresive ale aces
teia împotriva statelor vecine.

In actualele împrejurări inter
naționale, considerăm că au o 
mare Însemnătate întărirea unită
ții țărilor africane, soluționarea 
diferitelor probleme dintre ele pc 
calea tratativelor și concentrarea 

eforturilor in direcția dezvoltării 
economico-sociale independente.

Ca țară socialistă in curs de 
dezvoltare, România conlucrează 
strîns cu toate țările în curs de 
dezvoltare, în vederea întăririi so
lidarității și colaborării lor, pen
tru a putea desfășura cu rezulta
te mai bune tratative cu țările 
dezvoltate.

Ne pronunțăm ferm pentru 
realizarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe de
plina egalitate. Pe schimburi eco
nomice echitabile și pe accesul 
larg al țărilor în curs de dezvol
tare la tehnologiile avansate.

Avind în vedere problemele 
complexe ale lumii contemporane, 
este necesară participarea largă, cu 
drepturi depline, Ia soluționarea 
acestora a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau orînduire 
socială. Considerăm că un rol deo
sebit de important trebuie să-I 
aibă țările mici și mijlocii, țările 
în curs de dezvoltare, țările neali
niate, care constituie majoritatea 
statelor lumii și sint nemijlocit 
interesate într-o politică nouă, de
mocratică, de respect al indepen
denței șl de pace.

In același timp, este necesar ca 
Organizația Națiunilor Unite, alte 
organisme internaționale să aibă 
un roi mat activ in soluționarea 
acestor probleme, în asigurarea 
păcii.

Deși problemele sînt deosebit de 
grave, avem ferma convingere că 
stă în puterea popoarelor, a forțe
lor progresiste de pretutindeni ca, 
întărind solidaritatea și colabo
rarea. să oprească drumul spre 
prăpastie și să asigure realizarea 
unei politici noi, triumful păcii 
in lume.

în încheiere doresc, dragă prie
tene Mubarak, domnilor șl prieteni, 
să subliniez, Încă • dată, bunele 
relații dintre popoarele noastre, 
conlucrarea lor activă atit în ce 
privește dezvoltarea economico- 
socfală, cit și în soluționarea pro
blemelor internaționale.

Menționez, incă o dată, acțiunile 
desfășurate de Egipt, care au de
monstrat că este posibil ca pină și 
cele mai complicate probleme să 
fie soluționate prin tratative. Se 
poate afirma că. de fapt, prietenia 
dintre popoarele noastre s-a ci
mentat tocmai în aceste acțiuni 
complexe pentru pace. Iată de ce 
consider că va trebui să intensifi
căm conlucrarea noastră bilaterală, 
cit și pe plan internațional, pentru 
a contribui la soluționarea proble
melor din Orientul Mijlociu, din 
Europa și din alte zone ale lumii, 
pentru o lume a păcii și dreptății 
sociale. Acționind în acest spirit, 
noi vom răspunde năzuințelor po
poarelor noastre, năzuințelor în
tregii lumi, vom servi cauza păcii 
și colaborării dintre toate națiu
nile lumii.

Vă rog să ridicăm un toast In 
sănătatea președintelui Mubarak și 
a doamnei Mubarak,

— pentru progresul și fericirea 
poporului egiptean prieten,

— pentru prietenia și colabo
rarea trainică româno-egipteană, 
în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Vii aplauze).

(tJrmare din pag. I)
Poporiil egiptean a urmărit în

totdeauna cu atenție activitatea 
poporului român prieten, rezulta
tele deosebite pe care le-a înregis
trat sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă pe parcursul ultimelor 
două decenii. Am urmărit contri
buția pe care și-a adus-o România, 
sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare, in cadrul efortu
lui îndreptat spre soluționa
rea problemelor internaționale, 
rolul eficace al României în rezol
varea problemelor păcii în lume, 
contribuția dumneavoastră perso
nală la sprijinirea țelurilor comu
ne ale națiunilor, a cauzei juste a 
popoarelor.

Noi, în Egipt, dăm o înaltă apre
ciere, stimate prietene, rolului 
dumneavoastră constructiv, efortu
rilor dumneavoastră perseverente 
îndreptate spre ajungerea la o pace 
justă și trainică in această zonă a 
lumii. Apreciem inițiativele dum
neavoastră sincere, ideile înnoitoa
re pe care le promovați, consacrate 
realizării stabilității și păcii în 
Orientul Mijlociu. Toate acestea au 
izvorit din viziunea dumneavoas
tră creatoare, din încrederea fermă 
in adevărul că pacea mondială 
este inseparabilă de securitatea 
zonei noastre, care se află în cen
trul lumii, la intersecția a trei con
tinente. Pacea în zona noastră re
prezintă o prelungire a securității 
europene, pentru care acționați să 
fie asigurată, astfel incit pacea și 
securitatea zonei Mării Mediterane 
să devină o verigă de legătură in
tre securitatea Orientului Mijlociu, 
de la sudul și estul acestei zone, și 
securitatea europeană.

Urmărim cu îngrijorare situația 
care continuă să rămină încordată 
în zona Orientului Mijlociu și 
poate avea consecințe primejdioa
se, de natură să amenințe procesul 
de pace, pentru care Egiptul — așa 
cum cunoașteți, iubite prietene — 
a făcut totul, cu intenții sincere și 
cu o fermă hotărîre. Pacea spre 
care aspirăm și pentru care am ac
ționat nu poate fi reală in situația 
continuării ocupației israeliene in 
Liban și a continuării politicii de 
implantări în Cisiordania și Gaza. 
Iată de ce este necesar să se corec
teze starea actuală a lucrurilor, pe 
baza respectării drepturilor le
gitime ale fiecăreia din părți, a 
respectării normelor dreptului in
ternațional. Iată de ce noi ne pro
nunțăm pentru urgentarea retrage
rii din Liban, pentru respectarea 
suveranității acestui stat, pentru ca 
să se poată trece la procesul de re
construcție, după evenimentele tra
gice care au adus mari suferințe 
în ultimii ani poporului libanez. 
Situația actuală din Liban amenin
ță stabilitatea sa și securitatea fii
lor săi, creind, totodată, pericole 
pentru menținerea sa ca entitate 
națională, pentru unitatea sa.

Pe de altă parte, dorim să fie 
reluate eforturile pentru soluționa
rea problemei palestiniene, pentru 

că o pace trainică și justă în aceas
tă regiune nu va putea fi realiza
tă și nici nu poate fi vorba de o 
stabilitate reală, atita timp cit po
porul palestinian nu-și va realiza 
dreptul său la autodeterminare, la 
edificarea unei entități naționale 
pe pămintul său. Poporul egiptean, 
care a sprijinit întotdeauna cauza 
palestiniană, nu o va abandona în 
nici o împrejurare.

Sînt convins că veți fi intru to
tul de acord cu noi, iubite prieten, 
asupra necesității de a se pune ca
păt războiului iraniano-irakian, 
care nu este în interesul nici unuia 
din cele două popoare, aducind, 
totodată, prejudicii țelurilor comu
ne ale celorlalte popoare din zonă. 
In primul rind ne pronunțăm in 
favoarea asigurării stabilității po
litice și economice și pentru consa
crarea eforturilor în vederea asi
gurării unei dezvoltări globale în 
zonă, singura garanție reală a 
apărării regiunii de pericolele tul
burărilor interne sau ale ameste
cului extern. Sînt, de asemenea, 
convins că împărtășiți părerea că 
toate forțele iubitoare de pace din 
lume trebuie să aibă un rol mai 
eficient și o influență mai mare 
pentru a se ajunge la încetarea 
acestui război care nu are nici o 
justificare, deoarece epuizarea 
energiilor celor două popoare și 
secătuirea resurselor lor le vor 
priva de uriașe posibilități de 
care au cea mai mare nevoie 
acum, cînd s-au intensificat crizele 
și s-au amplificat sfidările și pri
mejdiile.

Doresc să mă refer la frații noș
tri din sudul continentului african 
care luptă cu bărbăție împotriva 
forțelor rasiste și a practicilor lor, 
condamnate unanim de comunita
tea internațională, care a cerut să 
li se pună cu desăvîrșire capăt. 
Minoritatea rasistă din Africa de 
Sud încalcă drepturile majorității 
locuitorilor și continuă agresiunea 
impotriva eroicului popor nami
bian, împiedicind accesul acestuia 
la independență, sfidînd logica a- 
cestui secol și ignorind lecțiile is
toriei. înțelegem că dumneavoas
tră împărtășiți interesul nostru 
privind necesitatea opririi acestor 
rămășițe ale colonialismului, pe 
care omenirea le-a depășit prin lo
gica inevitabilității victoriei forțe
lor care luptă pentru eliberare, 
progres și independență.

Dragă prietene,
Am acționat întotdeauna șl În

deosebi în ultimii ani pentru per
manentizarea dialogului intre ță
rile noastre, pentru a crea ocazii 
multiple schimburilor de vederi și 
opinii. Intilnirile dintre noi din 
ultimii doi ani confirmă această 
tradiție, pe care sîntem hotăriți să 
o continuăm și in această etapă 
importantă in care evenimentele 
se desfășoară intr-un mod care 
impune continua lor urmărire și 
elaborare de noi idei. Schimburi
le de delegații intre țările noas

tre, Ia diferite niveluri, în diverse 
domenii și cu idei noi au constituit 
o altă confirmare a importanței 
cooperării economice, tehnice și 
culturale între cele două țări, care 
se bucură de un grad înalt de în
țelegere reciprocă. Totodată, do
resc să subliniez similitudinea 
punctelor de vedere ale țări
lor noastre, atît în ce priveș
te problemele regionale, cît și 
cele internaționale. Privim, de 
asemenea, cu satisfacție și plă
cere amplificarea relațiilor dintre 
țările noastre și acționăm împreu
nă pentru creșterea continuă a vo
lumului schimburilor comerci-'e, 
care urmează să atingă valoarea 
de un miliard de dolari in anul 
1985.

Sînt încredințat că împărtășiți a- 
precierea noastră conform căreia 
cooperarea între țări pe plan e- 
conomic, tehnic, cultural și ști
ințific constituie nu -jumai po
dul care unește două popoare 
prietene, ci reprezintă, totodată, 
și o legătură vie între civi
lizațiile lor. Considerăm, așadar, 
stimate prietene, pe bună drepta
te, că legăturile dintre popoarele 
egiptean și român oferă un exem
plu excelent pentru relațiile din
tre țări în epoca noastră. Noi ne 
îndreptăm și acționăm pentru 
extinderea cooperării noastre crea
toare pe planul vieții interna
ționale, care să ne ofere o 
bază comună spre slăbirea încor
dării din lume, spre stăvilirea 
cursei înarmărilor și a acumulări
lor uriașe de armament clasic și 
nuclear care amenință pacea mon
dială și securitatea întregii ome
niri

Aspirăm Împreună spre o zi de 
miine care să asigure dreptul la 
autodeterminare al tuturor po
poarelor, să garanteze suveranita
tea națiunilor, fără nici un fel de 
amestec străin în treburile inter
ne, impotriva recurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța.

Doresc să vă încredințez și cu 
acest prilej că poporul egiptean 
și conducerea sa acționează cu ho- 
tărire pentru intensificarea bune
lor relații de prietenie constructi
vă cu mărețul popor român. Sîn- 
tem hotăriți să dezvoltăm aceste 
relații, să le facem să înflorească.

Dedicăm eforturile noastre co
mune servirii cauzei păcii juste, 
atașamentului față de speranțele 
întregii umanități, spre o epocă a 
bunăstării, a eliberării a sute de 
milioane de oameni de sub pova
ra sărăciei și a subdezvoltării.

Stimați prieteni,
Vă rog să-mi permiteți să vă 

invit să toastăm in cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Elena Ceaușescu, în 
cinstea tuturor celor prezenți, a 
oaspeților dragi ai Egiptului, pen
tru prietenia dintre poporul prie
ten al Republicii Socialiste Româ
nia și poporul Republicii Arabe 
Egipt. (Vii aplauze).

Primire 
călduroasă 

(Urmare din pag. I)
Președintele Mohamed H 

Mubarak prezintă președint 
Nicolae Ceaușescu misiunea de oi 
re și personalitățile prezente la e 
monie : Fuad Mohieddin, prtth- 
nistru, Sotify Abou Taleb, preset 
tele Adunării Poporului, Mohai 
Sobhi Abdel Hakim, președin 
Consiliului Consultativ, viceprem 
miniștri, decanul corpului diplo m 
în Cairo.

Sînt prezenți la ceremonie an 
sadorul României la Cairo, 
Iosefide, și ambasadorul Egiptulu 
București, Wafik. Hosny. împreună 
soțiile. Sînt prezenți membri ai A 
basdtfeT Ro'mâni’ei, carfe salută 
căldură pe președintele Republ 
Socialiste România, oferă flori to 
rășului Nicolae Ceaușescu, tovar; 
Elena Ceaușescu.

Președintele Mohamed Ho
Mubarak și doamna Suzar
Mubarak însoțesc pe președint 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Eb 
Ceaușescu în Salonul de onoare 
Palatului Kubeh și, apoi. în apar 
mentul prezidențial care le-a 
rezervat.

Primirea caldă, entuziastă făc 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
constituit o grăitoare ilustrare 
sentimentelor de stimă, considera 
și apreciere față de personality 
șefului statului român, a cărui p 
digioasă activitate pusă în slu. 
prosperității și fericirii poporului s 
a marilor idealuri ale progresul 
păcii și înțelegerii în lume este bi 
cunoscută și prețuită în Egipt, ca 
pe toate meridianele lumii.

După cum declara Safwat i 
Sharif, ministrul de stat pe 
tru informații, „relațiile rom 
no-egiptene cunosc o continuă dt 
voltare și diversificare. Schiml 
frecvent de vizite între președin 
celor două țări a fost întotdeau 
fructuos, aceste vizite constitui 
prilejuri excelente de consultări 
domeniul relațiilor bilaterale și 
tuturor problemelor internaționale 
interes reciproc.

Conducătorii statului și poporul 
egiptean dau o înaltă apreciere r 
lului eminent jucat de' președinte 
Nicolae Ceaușescu în soluționar 
problemelor internaționale și, înde 
sebi, a crizei din Orientul Mijlocit

Apreciem că vizita pe care pr 
ședințele Nicolae Ceaușescu, îr 
preună cu doamna Elena Ceaușesc 
o face în Egipt, noul dialog cu șef 
statului egiptean, Mohamed Hos 
Mubarak, va duce la o nouă dezvc 
tare și consolidare a raporturil 
dintre cele două țări prietene, 
toate domeniile de activitate, i 
oferi prilejul unui schimb de vede 
asupra problemelor internațional 
în general, și ale crizei din Orient 
Mijlociu, în special. Dorim pr< 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
doamnei Elena Ceaușescu bun ven 
în Egipt".

Primirea făcută tovarășului Nicok 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușesc 
a dat o pregnantă expresie convir 
gerii că noua întîlnire dintre pre 
ședinții celor două țări — cea de- 
unsprezecea în cronica relațiilor rc 
mâno-egiptene — va da încă un im 
puls viguros colaborării dintre Romă 
nia și Egipt în cele mai diverse do 
menii, conlucrării rodnice dintre cel 
două țări pe arena internaționali

Avînd loc într-un moment cînd s 
intensifică eforturile pentru rezol 
varea pe cale politică a probleme 
Orientului Mijlociu, vizita prile 
juiește, totodată, evidențierea înal 
tei prețuiri față de poziția Romă 
niei socialiste în legătură cu moda 
litățile de instaurare a unei păc 
drepte și trainice în această parte ' 
lumii, care să dea posibilitatea po 
poarelor ce trăiesc aici să-și con 
sacre eforturile muncii pașnice, con 
strucției, dezvoltării lor pe cale: 
progresului și bunăstării.

întregul popor egiptean Iși exprt 
mă satisfacția de a avea din nou ct 
oaspete drag un prieten apropiat 
convingerea că actuala rundă d« 
convorbiri tomâno-egiptene la nivel 
înalt se va solda cu rezultate dintr* 
cele mai fructuoase pentru ansam
blul raporturilor bilaterale, înscriin- 
du-se, în același timp, ca o contri
buție importantă la cauza generală 
a păcii și înțelegerii internaționale.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
AÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLICA MALTA

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
Republic» Socialiști România *1 Republica 
ilia,
LUÎND IN CONSIDERARE relațiile de priete- 
e dintre popoarele român șl maltez, bazate pe 
pirațiile comune spre progres, libertate și dcm- 
tate națională,
ANIMATE DE DORINȚA de a ridica la un nl- 
1 și mai înalt raporturile dintre cele două 
•te, de a imprima in continuare dinamism, 
irabilitate și diversitate acestor raporturi, 
CONVINSE că dezvoltarea și diversificarea 
lațiilor reciproce in toate domeniile servesc 
it intereselor celor două țări si popoare, cit si 
uzei securității, cooperării și păcii in Europa, 
Mediterana și in întreaga lume,

CONȘTIENTE de necesitatea participării libere 
egale la viața internațională a tuturor națiu- 

lor, mari, mijlocii si mici, indiferent de poten- 
alul ior economic șl militar sau de sistemul lor 
ilitic și social,
ANIMATE DE DORINȚA de a acționa pentru 
atornicirea intre state a unor relații bazate pe 
-incipiile universal recunoscute,
HOTARÎTE să-și aducă contribuția activă, ală- 
irl de toate celelalte state ale lumii, la solu- 
onarea problemelor complexe ale vieții interna- 
onale, la reluarea politicii de destindere, la în- 
iptuirea dezarmării generale și totale, și in pri- 
iul rind a dezarmării nucleare, la făurirea unei 
oi ordini economice internaționale,

PROCLAMA VOINȚA LOR COMUNA DE 
FUNDAMENTA I

1. — dreptnl sacru al fiecărui stat la existența 
beră, independentă și suveranitate națională ;
2. — egalitatea deplină in drepturi a tuturor 

țațelor, indiferent de mărime, de regimul lor 
ocial-politic, de nivelul lor de dezvoltare ;

3. — nerccurgerea la forță sau la amenințarea 
u forța împotriva altui stat, in nici • imprejura- 
c și sub nici o formă ;

4. — soluționarea tuturor diferendelor dintre 
tale exclusiv prin mijloace pașnice, prin trata- 
ive ;

5. — respectarea strictă a suveranității, inde- 
lendenței șl integrității teritoriale ;

6. — neamestecul in treburile interne ale sta- 
elor, interzicerea oricăror constringeri de ordin 
nilitar, politic, economic, precum și de altă 
latură in relațiile dintre state ;

7. — dreptul fiecărui stat la pace și securitate ; 
îndatorirea fiecărui stat de a contribui la

nenținerea păcii și securității internaționale ;
8. — dreptul inalienabil al fiecărui popor de 

•-și hotărî singur soarta, de a alege și dezvolta 
n mod liber sistemul său politic, economic și 
•ocial, fără nici un amestec din afară ;

9. — dreptul fiecărui stat la legitima apărare 
împotriva unui atac armat ;

10. — dreptul fiecărui stat Ia dezvoltare eco
nomică și socială liberă, la progres ;

11. — dreptul suveran, permanent și efectiv 
«1 fiecărui stat de a dispune de bogățiile na
turale și de celelalte resurse ale sale ;

12. — dreptul și obligația statelor de a coo- 
P>cra intre ele, indiferent de sistemul lor so- 
r îai-politic, in vederea menținerii păcii și secu
rității internaționale, a favorizării progresului 
economic și social al tuturor națiunilor ;

13. — dreptul inalienabil al fiecărui stat de

a participa in condiții de deplină egalitate Ia 
examinarea și rezolvarea oricăror probleme 
care ii privesc, precum și a problemelor inter
naționale de interes general ;

14. — îndeplinirea cu bună-credință a obli
gațiilor asumate în conformitate cu dreptul 
internațional.

Aceste principii sint conforme en principiile 
și scopurile Cartei Națiunilor Unite și cu prin
cipiile care guvernează relațiile reciproce din
tre statele participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa, cuprinse in 
Actul final al conferinței. Ele sint legate intre 
ele și fiecare principiu trebuie să fie interpre
tat in contextul celorlalte principii.

Aceste principii trebuie să fie respectate eu 
strictețe in raporturile dintre toate statele, 
încălcarea lor neputind fi justificată niciodată, 
in nici1 o Împrejurare și sub nici un motiv.

II. DECLARA SOLEMN VOINȚA ȘI BOTA- 
RIREA LOR COMUNA :

— de a intensifica dialogul politie pentru În
tărirea relațiilor de prietenie și cooperare din
tre cele două țări și popoare, de a continua in 
acest scop intilnirile la nivel inalt care să aibă 
loc, pe cit posibil, periodic ;

— de a dezvolte contactele interguverna- 
mentale bilaterale in scopul identificării de noi 
forme și posibilități de extindere a relațiilor 
in domenii de interes reciproc ;

— de a sprijini dezvoltarea legăturilor Intre 
parlamente și alte instituții din cele două țări ;

— de a intensifica eforturile pentru a asigura 
o creștere mal dinamică a schimburilor comer
ciale și cooperării economice, pe baza avanta
jului reciproc, atit pe plan bilateral, cât și pe 
terțe piețe ;

— de a acționa in direcția perfecționării ca
drului juridic al relațiilor bilaterale ;

— de a stimula schimburile in domeniile 
științei, culturii, invățămintului, presei șl radio- 
televiziunii, turismului și sportului, precum și 
Intre organizațiile de tineret din cele două țări;

— de a conlucra activ in cadrul activităților 
O.N.U.. C.S.C.E., precum și al altor organisme 
internaționale ;

— in conformitate cu principiile Cartei Na
țiunilor Unite și cu prevederile Actului final 
al Conferinței pentru securitate și cooperare in 
Europa, Republica Socialistă România recu
noaște, respectă și sprijină statutul de neutra
litate al Republicii Malta, bazat pe principiile 
nealinierii, și face un apel la celelalte state să 
recunoască și să respecte acest statut.

III. DECLARA SOLEMN HOTARIREA LOR 
COMUNA DE A ACȚIONA FERM SI CONSEC
VENT. ÎMPREUNA CU CELELALTE STATE, 
PENTRU :

— Întărirea păcii, securității și cooperării In 
Europa, inclusiv in regiunea Mediteranei. ca

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

parte integrantă a securității $1 cooperării pe 
continent ;

— aplicarea efectivă in relațiile dintre state 
a principiilor menționate mai sus, in scopul 
eliminării relațiilor inechitabile dintre state și 
instaurării unei noi ordini economice interna
ționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă;

— adoptarea și punerea in aplicare de măsuri 
care să ducă la încetarea cursei inarmărilor, la 
dezarmarea generală și totală, in primul rind la 
dezarmarea nucleară, la reducerea bugetelor 
militare, desființarea blocurilor militare, crea
rea de zone fără arme nucleare, lichidarea ba
zelor militare străine și retragerea trupelor 
străine aflate pe teritoriile altor state ;

— soluționarea problemelor complexe ale si
tuației economice internaționale ; accesul tuturor 
statelor la realizările științei și tehnologiei mo
derne, ca și la resursele de materii prime și 
energie și asigurarea unei ponderi corespunză
toare a țărilor in curs de dezvoltare in econo
mia mondială si in comerțul internațional ;

— lichidarea colonialismului, neocolonialis- 
mului, apartheidului și a altor forme de discri
minare rasială și exploatare a unul popor de 
către altul, indiferent de rasă, culoare, cetățe
nie sau orice altă distincție ;

— întărirea rolului Națiunilor Unite In men
ținerea și consolidarea păcii și securității inter
naționale, in dezvoltarea cooperării intre toate 
națiunile și promovarea principiilor dreptului 
internațional in relațiile dintre state.

IV. CHEAMA TOATE CELELALTE STATE 
CA ÎMPREUNA CU ELE SA-ȘI ASUME AN
GAJAMENTUL :

— de a acționa eu deplină răspundere pentru 
eliminarea completă a oricărei amenințări cu 
forța sau folosirea forței in relațiile interna
ționale, pentru rezolvarea pe cale pașnică, prin 
negocieri, a tuturor diferendelor dintre state ;

— de a promova In mod hotăril raporturi de 
prietenie și cooperare, in condiții de completă 
securitate, in strictă conformitate eu principiile 
fundamentale ale dreptului internațional ;

— de a acționa cu toată energia pentru instau
rarea unei noi ordini economice internaționale, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

V. ÎN SCOPURILE PROCLAMATE PRIN 
PREZENTA DECLARAȚIE SOLEMNA COMU
NA, REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA ȘI 
REPUBLICA MALTA AFIRMA VOINȚA LOR 
COMUNA DE A ADÎNCI ȘI EXTINDE CON
SULTĂRILE LOR PRIN CANALE DIPLOMA
TICE ȘI PRIN ÎNTÎLNIRI PERIODICE LA 
TOATE NIVELURILE.

întocmită la La Valletta, la 19 octombrie 1983, 
In două exemplare originale, fiecare in limbile 
română și engleză, ambele texte avind aceeași 
valabilitate.

DOM MINTOFF
Prim-ministru al Republicii Malta

ivarasul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu au primit

si pe reprezentanții industriilor din Malta

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială 

de prietenie a președintelui 
Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu, 
în Republica Malta

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
warășa Elena Ceaușescu au primit, 
liercuri dimineață, conducerea Uni- 
nil generale a lucrătorilor și pe 
aprezentanții industriilor din Malta, 
are au ținut să aducă un omagiu 
îalților soli ai poporului român, să 
xprime direct satisfacția și gratitu- 
inea pentru această vizită, pentru 
itiinirea la nivel înalt româno-mal- 
ază.
împreună cu tovarășul Nicolae 

'eaușescu și tovarășa Elena 
leaușescu se afla Agatha Barbara, 
(reședințele Republicii Malta.
Au participat Gheorghe Odrea, 

>rim viceprim-ministru al guvemu- 
ui, și Carmelo Bonnici. nrim vice- 
jrim-ministru al guvernului maltez.

Era de față Ion Constantinescu, 
unbasadorul României in Malta.

Adresîndu-se președintelui Nicolae 
leaușescu, tovarășei Elena Ceausescu, 
in numele conducerii consiliului 
uniunii, al tuturor membrilor Uniu
nii generale a lucrătorilor. George 
Agius, secretar general, a exprimat 
cele mai sincere urări de fericire și 
succes, precum și cele mai calde 
urări de progres poporului român.

Ne este foarte cunoscut faptul că 
Excelența Voastră — a subliniat el — 
Încă din anii tinereții ați desfășu

rat o bogată activitate în rîndul 
muncitorilor. Ne este cunoscută ac
tivitatea desfășurată de dumnea
voastră în cadrul partidului munci
torilor din România și cunoaștem 
rolul deosebit de important pe care ( 
1-ati avut și continuați să-l aveți în 

.apărarea independenței țării și dez
voltarea ei pe calea progresului.

Sintem conștienți de faptul că. 
pentru a realiza obiectivele progre
sului. avem nevoie de pace. în 
acest context, ne este deosebit de 
plăcut să subliniem rolul dumnea
voastră in promovarea destinderii 
În Europa, unde se află tara dum
neavoastră. in Mediterana. unde 
este situată Malta, in întreaga lume.

Permiteți-ne. domnule președinte, 
ca. in numele tuturor colegilor noș
tri. să vă adresăm urarea de succes 
în realizarea acestor nobile scopuri 
pentru care luptați.

în continuare. S. Borge. în numele 
organizațiilor particulare din secto
rul industrial maltez, a adresat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un 'duros 
salut, subliniind onoarea 3ebită 
pe care o reprezintă vizita șefului 
statului nostru in Malta. El a adus, 
de asemenea, un omagiu activității 
șefului statului român, dedicată pro

movării păcii in Europa și în zona 
Mării Mediterane.

Exprimînd satisfacția de a se !n- 
tllni cu reprezentanții muncitorilor 
si industriașilor. în cadrul vizitei pe 
care o face în Malta, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Aș dori, in primul rind, să adresez 
un salut călduros tuturor muncito
rilor si conducerii sindicatelor din 
Malta, precum și industriașilor și 
tuturor celor oare acționează pentru 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă a Maltei.

în convorbirile pe care le-am avut 
și in documentele pe care le-am 
convenit avem in vedere o dezvol
tare mai puternică a relațiilor eco
nomice, tehnico-științifice, culturale 
dintre România și Malta. Considerăm 
că aceasta va deschide perspective 
mai bune pentru dezvoltarea și mai 
puternică a colaborării intre munci
torii din țările noastre, intre sindi
catele noastre, precum și între în
treprinderile românești și Întreprin
derile din Malta.

Adresînd invitația ca o delegație 
■ muncitorilor, a sindicatelor din 
Malta și reprezentanții industriei din 
Malta să viziteze România, șeful 
statului nostru și-a exprimat convin
gerea că de ambele părți se va ac

ționa pentru dezvoltarea puternică a 
relațiilor, a prieteniei dintre po
poarele celor două țări.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că România 
pune pe primul plan problemele pă
cii și dezarmării, in primul rind ale 
dezarmării nucleare în Europa și in 
lume și, in acest cadru, a relevat ne
cesitatea ca in Balcani și în Medite
rana, precum și in alte regiuni ale 
continentului să se realizeze zone 
fără arme nucleare, fără baze mili
tare străine.

Eu aș dori — a spus în încheiere 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
să vă urez dumneavoastră, sindica
telor, industriașilor succese in acti
vitatea pe care o desfășurați, o bună 
colaborare cu România, să adresez 
întregului popor prieten maltez cele 
mai bune urări de prosperitate, dc 
bunăstare și de pace.

întrevederea, desfășurată lntr-o 
atmosferă de caldă cordialitate, a 
reliefat, o dată mai mult, stima și 
prețuirea de care se bucură persona
litatea proeminentă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită dedicată progresului pa
triei și fericirii poporului nostru, 
cauzei nobile a păcii, prieteniei și 
înțelegerii între națiuni.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a efectuat în perioada 
18—19 octombrie 1983, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Malta, la 
invitația președintelui Republicii 
Malta. Agatha Barbara, și a primului 
ministru al Republicii Malta. Dom 
Mintoff.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
intîmpinați pretutindeni eu caldă 
ospitalitate, expresie a bunelor 
raporturi de conlucrare statornicite 
intre cele două țări, a sentimentelor 
de prietenie, de stimă și respect pe 
care și le nutresc reciproc popoarele 
român și maltez.

Președintele Republicii Socialiste 
^România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Malta. Agatha 
Barbara, au efectuat schimburi de 
păreri cu privire la adincirea și ex
tinderea relațiilor bilaterale șl coope
rării, exprimînd Încrederea că rapor
turile prietenești dintre România șl 
Malta vor cunoaște în viitor noi 
dezvoltări.

în cursul vizitei au avut Ioc con
vorbiri oficiale. In cadrul cărora 
conducătorii celor două țări s-au in
format în legătură cu preocupările 
actuale ale țărilor lor pe plan eco
nomic și social. Ei au făcut, de ase
menea, o analiză a evoluției rapor
turilor bilaterale si au procedat la 
un amplu schimb de vederi cu pri
vire la problemele actuale ale vieții 
internaționale. >

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă cordială, de deplină Înțe
legere. au participat :

Din partea română — tovarășa . 
Elena Ceaușescu. prim vldeprirh- 11 
ministru al guvernului, precum si. 
tovarășii Gheorghe Oprea, priip . 
viceprim-ministru al guvernului. 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe. Constantin Mitea. consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România. Ion Constantinescu. am
basadorul României in Republica 
Malta. Romulus Neagu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea malteză — Cârmele 
Mifsud Bonnici. prim viceprim-mi
nistru. ministru al educației. Wlstin 
Abela. viceprim-ministru. ministru 
al finanțelor și vămilor, Alex Sce- 
berras Trigona. ministrul afacerilor 
externe. Maurice Abela. secretar al 
cabinetului primului ministru, și 
Alfred Falzon, ambasador.

Analizind stadiul actual al rapor
turilor bilaterale, părțile și-au expri
mat satisfacția față de Întărirea 
continuă a prieteniei, solidarității și 
cooperării dintre România si Malta 
in toate domeniile de interes comun, 
în deplină concordantă cu interesele 
fundamentale ale popoarelor român 
și maltez de dezvoltare liberă, inde
pendentă. în acest context, s-a scos 
in evidentă importanta deosebită a 
dialogului la cel mai inalt nivel, a 
înțelegerilor convenite, pentru întă
rirea prieteniei și dezvoltării în 
continuare a colaborării dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Malta.

Cele două părți și-au exprimat 
hotărirea de a menține în continuare 
strînse legături la toate nivelurile. 
In scopul găsirii de noi căi și 
mijloace oare să conducă la ampli
ficarea și diversificarea legăturilor 
prietenești și a cooperării dintre 
țările și popoarele lor.

S-a exprimat dorința de amplifi
care a Contactelor la nivel de stat 
și guvernamental, dintre parlamen
tele celor două țări, precum și la 
alte niveluri.

Cele două oărtl reafirmă convin
gerea lor că relațiile economice, 
pe baze reciproc avantajoase, con
stituie factorul dinamizator al in
tensificării colaborării dintre cele 
două țări și popoare. S-a convenit 
ca organele de resort dîn cele două 
țări să conlucreze strîns pentru 
identificarea unor acțiuni și pro
grame economice bilaterale de 
perspectivă menite să asigure creș
terea volumului schimburilor comer
ciale, a cooperării în Industrie șl 
alte domenii economice.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
In legătură cu Încheierea acordului 
pe termen lung privind schimburile 
comerciale și cooperarea economică, 
industrială și tehnologică intre cele 
două țâri. Ele au convenit să spri
jine și să promoveze dezvoltarea 
contactelor intre firmele interesate, 
participarea la tîrguri și expoziții 
organizate în cealaltă tară, schimbul 
de informații cu privire la schimbu
rile comerciale și cooperarea econo
mică, industrială și tehnologică. Ele 
vor facilita cooperarea bilaterală in 
construirea, modernizarea si lărgirea 
de obiective industriale in cealaltă 
tară, schimburile de licențe, oatente. 
Know-how și soecializarea in pro
ducție. O atenție deosebită va fi 
acordată construcțiilor de mașini, in
dustriei chimice și petrochimice, in
dustriei metalurgice, construcțiilor și 
reparării de nave.

Examinind problemele actuale ale 
vieții internaționale, conducătorii Re- 
nub’icii Socialiste România și Repu
blicii Malta și-au exprimat profunda 
îngrijorare față de agravarea situa
ției mondiale, ca rezultat al politicii 
de forță și dictat, de împărțire șl 
extindere a zonelor și sferelor de in
fluentă, de amestec tn treburile in
terne ale altor state, al menținerii 
unor conflicte și focare de tensiune 
în diferite părți ale lumii, al cursei 
fără precedent a Înarmărilor, și în

deosebi a Înarmărilor nucleare, al 
lipsei de progrese in eforturile pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale.

în lumina acestor evoluții pericu
loase, care pun in primejdie pacea, 
părțile au evidențiat necesitatea im
perioasă ca toate statele, guvernele, 
popoarele, forțele politice și progre
siste de pretutindeni să acționeze cu 
toată hotărirea, in deplină unitate, 
pentru a se opri cursul actual spre 
confruntare și război, pentru asigu
rarea reluării și consolidării politicii 
de pace, destindere, dezvoltare inde
pendentă și colaborare în întreaga 
lume.

Conducătorii României si Maltei 
reafirmă importanta deosebită pe 
care o are respectarea riguroasă in 
relațiile dintre toate statele a prin
cipiilor egalității depline in drep
turi. independenței și suveranității 
naționale, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, reglementării 
tuturor diferendelor pe cale pașni
că. dreptului fiecărui popor de a-și 
alege liber calea dezvoltării sale 
economice și sociale, de a-și decide 
de sine stătător destinele.

Cele două părți au subliniat în
grijorarea lor deosebită in legătură 
cu accelerarea cursei inarmărilor. in 
special a înarmării nucleare, in Eu
ropa. inclusiv in Mediterana și in 
alte zone marine adiacente, si au 
subliniat necesitatea urgentă de a 
se pune capăt cursei inarmărilor si 
de a se trece la măsuri de dezar
mare. in primul rind în domeniul 
armelor nucleare.

România și Malta se pronunță 
pentru distrugerea tuturor rachete
lor nucleare, și in mod deosebit a 
tuturor rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune. Ele consideră că 
propunerile Uniunii Sovietice șl 
Statele Unite ale Amerlcii in aceas
tă problemă oferă o bază de Înțele
gere. De aceea, cele două părți sint 
în favoarea amlnării amplasării ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune șl vor depune eforturi pen
tru continuarea negocierilor In ve
derea ajungerii la o soluție de com
promis pentru oprirea amplasării lor.

Cele două părți au subliniat In 
continuare importanta transformării 
Mediteranei lntr-o zonă de pace si 
stabilitate, prin reducerea și elimi
narea din această regiune a tuturor 
armelor nucleare, a bazelor militare 
și a forțelor militare străine. Ele au 
considerat că conceptul libertății 
mării deschise nu trebuie să consti
tuie un pretext pentru acumularea 
de arme nucleare și de forte mili
tare. Ele s-au referit cu interes la 
propunerea de convocare a unei re
uniuni a statelor nealiniate din Me
diterana privind dezvoltarea coope
rării si Întărirea securității in re
giune.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea, importanța transformării 
Balcanilor lntr-o regiune a păcii, 
cooperării, Înțelegerii și bunei veci
nătăți, lipsită de arme nucleare și 
baze militare, și a convocării, in 
acest scop, a unei reuniuni a șefi
lor de stat și de guvern din regiune.

România si Malta au salutat cu 
satisfacție rezultatele reuniunii da 
la Madrid șl adoptarea documentu
lui final, care pot fi considerate ca 
un pas inainte pe calea adincirii șl 
consolidării procesului Început la 
Helsinki. Ele au convenit să conti

TELEGRAME

Doamnei AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

Domnului DOM MINTOFF
Prim-ministru al Republicii Malta

LA VALLETTA

La încheierea vizitei noastre in Republica Malta, doresc să vă exprim, 
și pe această cale, calde mulțumiri pentru primirea prietenească și 
ospitalitatea de care ne-am bucurat pe pămintul tării dumneavoastră.

Sint Încredințat că vizita făcută, convorbirile pe care le-am purtat 
Împreună și Înțelegerile la care am ajuns se vor înscrie ca un moment 
important in dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre, in interesul ambelor popoare, al cauzei generale a păcii șl securității 
internaționale.

îmi face plăcere să vă adresez, odată cu salutul nostru de rămas bun, 
cordiale urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru 
poporul maltez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele nostru personal și al poporului Republicii Malta, vă asigurăm 
de prietenia noastră cordială și vă urăm o călătorie plăcută.

Vă asigurăm de prietenia noastră și de relațiile noastre frățești, cu 
convingerea că se vor dezvolta pe mai departe intre țările noastre.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

DOM MINTOFF
Prim-ministru al Republicii Malta

nue conlucrarea dintre ele pentru 
realizarea acordurilor la care s-a 
ajuns la Madrid.

Părțile s-au pronunțat cu hotărfra 
pentru soluționarea tuturor proble
melor numai și numai pe calea tra
tativelor, pentru a se pune capăt 
conflictelor militare, pentru renun
țarea la forță șl la amenințarea cu 
forța, apreciind că nu există proble
me oricit de complicate care să nu 
poată fi rezolvate in mod pașnic, 
atunci cind se dă dovadă de voință 
politică și dorință de cooperare, 
cind se pornește de la interesele 
majore ale popoarelor, ale păcii și 
securității Întregii lumi.

Cele două părți au exprimat preo
cuparea lor față de agravarea crizei 
economice mondiale, perpetuarea 
fenomenelor care au o influență ne
gativă directă asupra tuturor state
lor și, in special, asupra țărilor in 
cur» de dezvoltare, făcind să crească 
și mai mult decalajul dintre țările 
bogate și cele sărace. Ele au eviden
țiat necesitatea acută a dialogului 
dintre țările in curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate care să aibă loc pe 
baza principiilor egalității și echită
ții și să conducă la rezultate concre
te. asigurindu-se astfel reluarea ra
pidă a activității economice pe ter
men lung și a procesului de dezvol
tare economică in țările în curs de 
dezvoltare.

Pornind de la convingerea că Or
ganizația Națiunilor Unite reprezin
tă forumul cel mai potrivit pentru 
dezbaterea și reglementarea proble
melor mari cu care este confruntată 
omenirea, părțile se pronunță pen
tru creșterea rolului, responsabilită
ților și eficienței sistemului națiu
nilor unite, pentru adaptarea sa la 
realitățile și cerințele vieții inter
naționale.

. Conducătorii României și Maltei 
au hotărît să fie intensificată con
lucrarea dintre cele două țări pe 
arena Internațională. în cadrul 
O.N.U. și al organismelor «ale. al 
„Grupului celor 77- «i al mișcării 
țărilor nealiniate, in scopul contri
bui r ii la reglementarea justă, de
mocratică a problemelor majore ala 
vieții Internationale, pentru promo
varea păcii, securității șl cooperării 
In întreaga lume.

Ei și-au exprimat deplina satisfac
ție față de rezultatele rodnica ala 
convorbirilor purtate și. ca expresia 
cea mai Înaltă a acestora, au adop
tat Declarația solpmnă comună — 
care încorporează principiile și di
recțiile fundamentale ale cooperării 
viitoare intre cele două țări, pe plan 
bilateral și In viata internațională.

Părțile au apreciat că vizita 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
șl Înțelegerile la care s-a ajuns In 
timpul vizitei constituie o contribuție 
importantă la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Malta, la cauza 
păcii și securității internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, șl to
varășa Elena Ceaușescu au trans
mis invitații președintelui Republicii 
Malta, Agatha Barbara, și primului 
ministru. Dom Mintoff, să efectueze 
o vizită de prietenie in România. 
Invitațiile au fost acceptate cu plăce
re, datele urmînd să fie stabilite pe 
cale diplomatică.

La Valletta, 19 octombrie 1983.



NT El A — /or 20 octombrie 1983 PAGINA 5

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ 

’uternică mobilizare a tuturor forțelor 
pentru realizarea integrală a planului 

pe acest an

Cuvîntarea tovarășului Constantin Dascăl eseu,
prim-ministru ai guvernului român,

la ședința sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

COMĂNEȘTI:

Cărbune 
peste prevederi

în întrecerea pe care o desfă
șoară pentru a da patriei tot mai 
mult cărbune, minerii din bazinul 
Comănești obțin noi și importante 
succese. în sectorul Lumina, 
muncitorii conduși de ing. Ion 
Dascălu au dat în exploatare 
înainte de termen un nou abataj 
de mare productivitate, din care 
au extras in luna septembrie, 
peste prevederile planului, o can
titate de 600 tone cărbune de bună 
calitate. Tot aici, minerii au 
încheiat lucrările pregătitoare în 
vederea Introducerii primei com
bine de extragere a cărbunelui, 
care va asigura o creștere de 
aproape trei ori a productivității 
muncii. Pină în prezent minerii 
din Comănești au extras peste pre
vederile planului 7 100 tone căr
bune. (Gb. Baltă).

HUNEDOARA :

Se diversifică producția 
de oțeluri

La Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, unde s-a acumulat o 
valoroasă experiență în producerea 
unei game sortimentale tot mai 
largi de metal de înaltă calitate, se 
acordă o deosebită atenție promo
vării noului, celor mai perfecțio
nate tehnologii de fabricație a ote
lului. Ca urmare a aplicării în pro
ducție a rezultatelor cercetării pro

prii și a introducerii unor tehnologii 
noi de elaborare a otelului cu înal
te caracteristici fizico-mecanice, 
numai în acest an. siderurgiștii 
hunedoreni au asimilat 35 de noi 
mărci de oțel șl tipodimensiuni de 
laminate destinate industriilor de 
vîrf ale economiei noastre naționa
le. De subliniat este faptul că 
noile mărci asimilate șl îmbunătă
țirea structurii sortimentale s-au 
realizat în condițiile reducerii chel
tuielilor materiale cu peste 65 mi
lioane lei. (Sabin Cerbu).

TÎRGOVIȘTE :

înainte de termen, 
la parametrii proiectați

Cu aproape o lună mai devreme 
funcționează la parametrii proiec
tați o modernă capacitate din ca
drul Combinatului de oțeluri spe
ciale Tîrgoviște. Este vorba de cea 
de-a doua linie pentnl 10 000 tone 
pe an — blocuri și bare forjate — 
investiție realizată în aceleași spa
ții existente, cu utilaje și aparatură 
românești.

PLOIEȘTI :

Producția anului viitor — 
temeinic pregătită

Pregătirea producției anului 1984 
constituie, în acest trimestru, o 
preocupare de seamă pentru în
treprinderea de rulmenți grei 
Ploiești, care îșl sporește substan
țial nomenclatorul de fabricație, 
între produsele noi ce se realizea

ză aici menționăm rulmenții ra
dial! oscilanțl cu role butoi pe 
două rînduri și cei axiali cu role 
conice pe două rînduri folosiți la 
construcția unor agregate de mare 
putere pentru industriile siderur
gică, minieră, petrolieră, energeti
că și care pină acum se importau.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
și orientărilor secretarului general 
al partidului date cu prilejul re
centei vizite de lucru efectuate 
aici, întreprinderea va realiza 
anul viitor alte 24 tipodimensiuni 
de rulmenți solicitați de unități 
economice din țară, precum și de 
firme străine. Eforturile colectivu
lui sînt concentrate în prezent asu
pra definitivării acțiunii de con
tractare a producției și asigurării 
decalajului necesar între sectoarele 
de fabricație, astfel ca producția 
anului viitor să fie temeinic pre
gătită. (Agerpres),

VASLUI:

Cantități suplimentare 
de produse la export
După ce și-au depășit planul li

vrărilor către partenerii de peste 
hotare pe trei trimestre cu peste 
11 milioane lei. colectivele de oa
meni ai muncii din opt unități eco
nomice ale județului Vaslui expe
diază în aceste zi'le la export, peste 
prevederile perioadei, importante 
cantități de produse industriale. 
Desfășurfndu-și activitatea în a- 
cord global, cele opt unități au li
vrat la export, peste sarcinile la zi, 
produse electrotehnice și electro
nice. încălțăminte, tricotaje etc. în 
valoare de 6,8 milioane lei. (Petru 
Necula).

ALBA :

Cooperativele agricole 
au încheiat 

livrarea porumbului 
la fondul de stat ,

Cu o săptămînă în urmă. în ju
dețul Alba s-a încheiat recoltarea 
porumbului de pe întreaga supra
față. Concomitent, s-a acționat la 
transportul de pe cîmp al produc
ției obținute și la eliberarea tere
nului de resturi vegetale, pentru a 
se putea trece la executarea ară
turilor de toamnă. Transportul fiind 
bine organizat, livrările la fondul 
de stat s-au făcut ritmic. Zilele 
acestea, la bazele de recepție, coo
perativele agricole au livrat ultime
le cantități de porumb prevăzute 
pentru fondul de stat. Acum se 
transportă cantitățile destinate fon
dului de furaje. (Ștefan Dinică).

SĂLAJ:

Acțiuni hotărîte 
pentru transportul recoltei

Recoltarea porumbului s-a în
cheiat pe întreaga suprafață culti

vată în unitățile agricole din jude
țul Sălaj. Acum forțele sînt con
centrate cu precădere la transpor
tul și depozitatul recoltei. Printr-o 
bună folosire a mijloacelor de 
transport, în două-trei zile, cele 
aproape 10 000 tone de porumb ce 
se află în grămezi și pe cîmp vor 
ajunge la locurile de depozitare. în 
«Cest- -Tăi 'se va putea intensifica 
transportul sfeclei de zahăr. Pînă 
la această dată au fost livrate 
22 017 tone sfeclă, mult peste sar
cina prevăzută în grafic. (Eugen 
Teglaș).

MUREȘ ;

S-au încheiat 
culesul porumbului 
și semănatul griului

Oamenii muncii din agricultura 
județului Mureș au încheiat semă
natul griului pe întreaga suprafață 
de 56 100 hectare. De asemenea, 
în județ s-a finalizat și recolta
rea celor 51 450 hectare cultivate 
cu porumb..Mecanizatorii și coope
ratorii transportă acum ultimele 
10 000 tone porumb depozitat în 
cîmp, recoltează șl livrează, con
form graficelor, sfecla de zahăr, 
string ultimele cantități de fructe,

legume și struguri. S-a Intensifi
cat, totodată, ritmul arăturilor 
adîncl de toamnă. lucrare ce ur
mează a fi executată pe 101215 
hectare. (Gh. Giurgiu).

MARAMUREȘ :

întreaga recoltă de fructe — 
cit mai repede în depozite 

în unitățile agricole din județul 
Maramureș, culesul merelor este 
pe terminate. în marile unități 
producătoare de fructe -*• Stațiu
nea de cercetare și producție po
micolă Baia Mare, ferma pomicolă 
din Seini a I.A.S. sau Stațiunea 
de cercetări din Sighetu Marmației 
și altele — culesul merelor s-a în
cheiat încă la sfîrșltul săptămînii 
trecute. La această oră, cele peste 
14 000 tone de mere culese se gă
sesc în ambalaje, iar peste 7 000 
tone au fost livrate la fondul de 
stat și transportate în depozitele 
I.J.L.F. din Baia Mare. Cu mijloa
cele de transport existente, pînă 
la finele acestei luni. întreaga re
coltă de mere din acest an va 
ajunge în depozite, respectiv, va 
fi expediată Spre magazinele de 
desfacere și la export. (Gheorghe 
Susa).
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0 splendidă victorie, obținută printr-un exemplar 

de echipă și dăruire în
tsearâ, la București. Dinamo a învins la un scor net, 3-0, 
ie actuala deținătoare a „Cupei campionilor europeni"

la fotbal, S.V. Hamburg
Trebuie să-l felicităm deosebit de 

îălduros pe campionii României, 
fotbaliștii de la Dinamo București, 
pentru victoria de răsunet dobîndită 
eri, cu 3—0, în fața unei echipe re

numite — S. V. Hamburg, deținătoa
rea „Cupei campionilor europeni'1.

Vom spune mai întîi că echipa 
bucureșteană, antrenată de Dumitru 
Nicolae și Cornel Dinu, a pregătit 
foarte bine acest meci și l-a jucat, 
de asemenea, foarte bine — perioade 
Întregi chiar excepțional ! — sur-
prinzind in modul cel mai plăcut pe 
cei 70 000 de spectatori aflați aseară 
în tribunele stadionului „23 August11 
și milioanele de telespectatori prin 
calitatea fotbalului prestat, înaltul 
spirit de echipă și dăruirea de sine 
a fiecărui jucător. Surprinși, evident 
in sens invers, au fost și puternicii 
adversari, campioana vest-germană 
*rătindu-se neputincioasă în a 
•chimba cursul jocului impus de 
vijelioșil români.

Deși este mai dificil să eviden- 
țlezi pe cineva dintr-o formație care 

c Înfăptuiește o asemenea performan
ță, vom sublinia totuși meritele 
cîtorva jucători — exemplari intr-un 
ansamblu de echipă care ieri a func
ționat aproape perfect : Andone a 
executat un marcaj individual atit 
de precis și de sever asupra realiza
torului nr. 1 al hamburghezilor, 
Schatzschneider, încît despre acesta 
am știut că s-a aflat pe teren numai 
după cele scrise pe tabela electro
nică de afișaj ; fără cusur au jucat 
și ceilalți apărători, care au neutrali
zat fotbaliști renumiți cum sint Ma
gath, Hartwig, Milewski, Hansen — 
ne referim la Rednic. Nicolae, Ma
rin, Moraru ; ieri, Dinamo ș-a bucu
rat de aportul unui conducător de 
joc excelent in toate fazele — Mul- 
țescu, precum și de inventivitatea și 
simțul fazei dovedite de Orac, 
promptitudinea și tenacitatea lui

Augustin in situațiile de atac ; repe
tăm insă, toate aceste realizări per
sonale s-au efectuat în slujba an
samblului, a echipei, ceea ce a con
stituit, după cum au observat cu sa
tisfacție spectatorii și telespectatorii, 
forța fotbalistică principală a cam
pioanei României. Observatorul 
U.E.F.A. — Gilbert Drus (Elveția), 
ne declara că l-a impresionat tocmai 
puterea colectivă de joc a echipei 
bucureștene si că. deși, a rămas sur
prins de proporțiile scorului, totuși, 
ține să sublinieze că rezultatul tre
buie privit ca normal, prin prisma 
tacticii Impuse de gazde. Cît privește 
arbitrajul prestat de Jan Kaiser, 
acesta trebuie apreciat ca foarte bun, 
bucurindu-se și de concursul ambe
lor echipe, care au jucat in general 
corect

Alte cîteva scurte păreri după 
meci, reluate după Agerpres. Ernst 
Happel (antrenorul echipei vest- 
germane) : „Dinamo a meritat
victoria. Pentru retur, tactica noastră 
nu poate fi decît una singură : ofen
sivă permanentă11. Vasile Anghel 
(vicepreședinte la clubul Dinamo) : 
„A fost o victorie mare și mă 
bucură că Dinamo a obținut-o prac
ticed un joc modern, bine gîndit și

Alte rezultate din
Alte rezultate Înregistrate In pri

ma manșă a turului II al cupelor 
europene de fotbal : „Cupa campio
nilor europeni11 : Ț.S.K.A. Sofia — 
A.S. Roma 0—1 ; Olympiakos Pireu 
— Benfica 1—0 ; Liverpool — Atle
tico Bilbao 0—0 ; Raba Gyftr — 
Dinamo Minsk 3—6 ; Bohemians 
Praga — Rapid Viena 2—1 ; „Cupa 
Cupelor" î Glasgow Rangers — F.C. 
Porto 2—1 ; Hamarby (Suedia) — 
Valeka Haka (Finlanda) 1—1 ; Spar
tak Varna — Manchester United

pe placul publicului". Augustin — 
autorul primului gol : „Iată cum o 
pregătire intensă ne-a dus la reușită. 
După această victorie, cred că șansa 
calificării a trecut de partea noastră 
si nu trebuie să o ratăm11.

Vă dorim, dragi fotbaliști, să nu 
ratați această șansă mare și. deci, să 
vă pregătiți cu aceeași rîvnă și 
același devotament pentru prestigiul 
fotbalului nostru pe continentul eu
ropean.

Ieri, autorii golurilor acestei splen
dide victorii de la București au fost 
Augustin (min. 28). Mulțescu (62) și 
Orac (79).

Sub arbitrajul, foarte sigur, al lui 
Jan Kaiser (Olanda) au jucat for
mațiile : Dinamo : Moraru — Red
nic, Nicolae, Andone, Marin, Mul
țescu, Augustin. Custov, Țftlnar (din 
min. 65, Movilă), Dragnea, Orac ; 
S.V. Hamburg : Stein — Kaltz, Hie
ronymus, Jakobs, Schrbder (din min. 
26 Hansen), Hartwig. Rolff, Groh, 
Magath, Schatzschneider, Milewski.

Jocul retur se va desfășura la 2 
noiembrie, la Hamburg.

Valerio MIRONESCU
★

Ieri, la Pitești. în meci contând 
pentru „Cupa Balcanică" la fotbal, 
echipa F.C. Argeș a întrecut cu sco
rul de 4—2 (1—0) formația bulgară 
Beroe Stara Zagora. Golurile au fost 
marcate de.M. Zamfir. Nica, Moicea- 
nu. D. Zamfir, respectiv. Gadzev si 
Dlnev.

cupele europene
1— 2 ; Șahtlor Donețk — Servetta 
Geneva 1—0 ; Ujpest Dozsa — F. C. 
Kdln 3—1 ; „Cupa U.E.F.A." : Eind
hoven — Nottingham Forest 1—2 ; 
Austria Viena — Laval (Franța)
2— 0 ; Tottenham —. Feyenoord Rot
terdam 4—2 ; Wldzew Lodz — 
Sparta Praga 1—0 ; Lokomotiv 
Leipzig — Werder Bremen 1—0 ; 
Honved Budapesta — Hajduk Split
3— 2 ; P.A.O.K. Salonic — Bayern 
Mflnchen 0—0 ; Radnicki Niș — In
ter Bratislava 4—0 ; Spartak Mosco
va — Aston Villa 2—2.

Sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc se întrunește in
tr-un moment important al construc
ției socialiste in țările membre ale 
C.A.E.R. Acestea au pășit in a doua 
jumătate a actualului cincinal anga
jate ferm în direcția dezvoltării in
tensive a economiilor lor naționale.

Poporul român desfășoară o vastă 
activitate pentru înfăptuirea obiec
tivului fundamental stabilit de Con
gresul al XII-lea al P.C.R. — tre
cerea la un stadiu superior de dez
voltare prin realizarea unei noi cali
tăți în toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale. Depunem eforturi pen
tru asigurarea unui ritm mai înalt 
de creștere economică, punem accent 
pe dezvoltarea bazei de materii pri
me și energetice, a agriculturii, pe 
ridicarea mai rapidă a productivită
ții muncii, a nivelului calitativ al 
produselor. Acordăm prioritate pro
ducției destinate exportului, adaptă
rii fabricației la cerințele piețelor 
externe. Ne preocupăm in continuare 
de așezarea întregii activități econo
mice pe principiile autoconducerii și 
autogestiunii, de perfecționare a 
mecanismului economico-financiar, a 
sistemului de retribuire a muncii. 
Concentrind toate forțele pentru în
deplinirea integrală a planului pe 
1983, acționăm, totodată, în vederea 
pregătirii temeinice a realizării pla
nului pe anul 1984.

Desigur, România resimte — ca și 
alte state — actuala stare anormală 
de lucruri din economia mondială, 
fiind nevoită să folosească o parte 
a resurselor Sale pentru a diminua 
implicațiile crizei economice mon
diale, dezechilibrele în domeniile 
energiei și materiilor prime, pertur
bările monetar-financiare.

In viziunea partidului nostru, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soluționarea pro
blemelor majore ce se pun in pre
zent în fața țărilor noastre, rezolva
rea problemelor complexe care con
fruntă comunitatea mondială fac ne
cesară, mai mult ca orlcind, intensi
ficarea schimburilor economice, a 
colaborării și cooperării Intre țările 
membre ale C.A.E.R., între toate 
statele lumii. Avem în vedere faptul 
că țările noastre dispun efectiv de 
cele necesare pentru a asigura, prln- 
tr-o largă colaborare, acoperirea ne
voilor de energie șl materii prime, 
rezolvarea multor probleme tehnice 
dintre cele mai complexe, impulsio
narea specializării și cooperării în 
producție și amplificarea schimburi
lor reciproce. în acest context, noi 
vedem sensul principal aî actualei 
întruniri a sesiunii consiliului în re
levarea unor soluții și acțiuni con
crete de natură să determine neîntîr- 
ziat înfăptuirea mai bună a planuri
lor cincinale,' intensificarea colabo
rării reciproce, accelerarea construc
ției noii orînduirl în țările noastre.

Delegația română este ferm hotă- 
rîtă să acționeze în aceste direcții. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia la recenta Consfătuire de lucru 
pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative că „trebuie să 
facem totul pentru intărlrea conti
nuă a relațiilor cu țările socialiste, 
pentru perfecționarea activității --în 
cadrul C.A.E.R., pentru depășirea di
vergențelor și întărirea unității țări
lor socialiste — ca o condiție a afir
mării forței și superiorității socialis
mului, a creșterii rolului țărilor so
cialiste în viața internațională, în 
lupta pentru dezarmare și pentru 
pace".

în raportul Comitetului Executiv 
sînt înfățișate realizările obținute în 
dezvoltarea colaborării reciproce în 
perioada care a trecut de la prece
denta sesiune a consiliului. S-au 
semnat noi convenții multilaterale și 
bilaterale privind unele acțiuni in
cluse, in programele speciale de cola
borare pe termen lung ; au fost efec
tuate lucrări pentru prelungirea unor 
convenții multilaterale ; s-au lărgit 
specializarea și cooperarea în pro
ducție, nomenclatorul de produse 
realizat prin colaborare între țările 
noastre.

Așa cum însuși raportul Comite
tului Executiv relevă, activitatea de 
colaborare contribuit, încă insuficient 
la soluționarea sarcinilor dezvoltării 
intensive a economiilor noastre, la 
asimilarea realizărilor tehnico-știin* 
țifice, nu corespunde pe deplin nive
lului atins în dezvoltarea potenția
lelor economice ale țărilor membre. 
Există rămîneri în urmă in reali
zarea programelor djn domeniile 
tehnicii de vîrf. Ocupindu-se mai 
mult de precizarea acestor programe, 
organele corespunzătoare ale consi
liului s-au îngrijit mai puțin de pro
movarea unor acțiuni concrete de 
colaborare, care să contribuie la or
ganizarea producției în țările parti
cipante și, pe această bază, să asi
gure trecerea la livrări reciproce 
încă de la începutul cincinalului vii
tor.

Sîntem preocupați de identificarea 
unor noi acțiuni de cooperare în do
menii de bază ale producției, precum 
și de stadiul realizării convențiilor 
generale și a altor înțelegeri inter- 
guvernamentale semnate la cele 
două reuniuni precedente ale se
siunii consiliului. Reține atenția 
faptul că în domeniul materialelor 
speciale de înaltă puritate destinate 
industriei electronice, o bună parte 
din recomandările adoptate transferă 
colaborarea respectivă din cadrul 
multilateral în cel bilateral. într-un 
alt domeniu, cel al acțiunilor de co
laborare din sectoarele prioritare ale 
construcțiilor de mașini, organele 
C.A.E.R. s-au limitat la stabilirea 
nomenclatorului necesarului orienta
tiv și volumelor producției de com
plexe de mașini și utilaje pe pe
rioada 1986—1990 și pînă în 1995. în

prezent se impune accelerarea șl în
deplinirea integrală a lucrărilor pri
vind organizarea producției unei 
serii de mașini și utilaje pe baza 
specializării și cooperării. Pe ansam
blu, activitatea de specializare și 
cooperare în producție, cu toate re
zultatele pozitive obținute, Îndeosebi 
în construcțiile de mașini, rftmine 
încă, în măsură însemnată, sub posi
bilitățile existente în țările noastre. 
Dispunem de importante capacități 
de producție, cu dotare modernă, ce 
permit fabricarea prin cooperare a 
unor produse de Înalt nivel tehnic, 
capacități pe care nu reușim să le 
folosim insă la un nivel corespunză
tor. Aceasta, in timp ce, așa cum se 
menționează și in raport, nu reușim 
să acoperim integral, prin livrări re
ciproce, necesarul țărilor noastre de 
utilaje tehnologice și alte produse 
moderne, îndeosebi care economi
sesc energie și materiale.

Referindu-se, în continuare. îa spe
cializarea și cooperarea in producția 
de utilaje și echipamente pentru cen
trale nuclearo-electrice, vorbitorul a 
spus: România acordă acestor obiec
tive o atenție deosebită, înscriin» 
du-le ca o componentă importantă a 
colaborării cu Uniunea Sovietică și 
cu alte țări membre. în acest dome
niu dispunem de posibilități mai 
mari de a participa ia diviziunea 
muncii dintre țările noastre și ne ex
primăm convingerea că ele vor fi 
luate in considerare la lucrările ce 
se desfășoară in organizațiile res
pective.

Desigur, dacă în această perioadă 
ar fi avut loc consfătuirea la nivel 
înalt pe probleme economice, o serie 
de deficiențe aie activității organe- 

. lor consiliului ar fi putut fi elimi
nate. De aceea, Partidul Comunist 
Romăn insistă pentru convocarea cît 
mai grabnică a acestei consfătuiri și 
orientarea lucrărilor ei, în primul 
rind, spre soluționarea problemelor 
cu care se confruntă acum economii
le noastre, pentru îndeplinirea planu
rilor cincinale și înaintarea fermă pe 
calea socialismului șl comunismului.

Există în cadrul organizației noas
tre un consens general — reflectat și 
în raportul pe care îl examinăm 
acum — asupra necesității situării co
laborării în domeniul combustibili
lor, energiei și materiilor prime în 
centrul atenției tuturor organelor 
C.A.E.R. Apreciem pozitiv documen
tele prezentate sesiunii privind 
colaborarea în folosirea rațională a 
acestor resurse. Ele sintetizează pre
ocupările și realizările din țările 
noastre, precum și conlucrarea multi
laterală desfășurată de organele con
siliului. în opinia noastră, această 
colaborare nu poate fi încă conside- j 
rată satisfăcătoare ; aportul el la rea- j, 
lizarea programelor naționale se cere ■» 
substanțial sporit.

Partidul nostru a ridicat probleme
le gospodăririi raționale a materiilor 
prime, reducerii consumurilor mate
riale, economisirii combustibililor și 
energiei la rangul de politică de stat 
încă la începutul anilor ’70. cu mult 
înainte de dezlănțuirea fenomenelor 
mondiale de criză. în prezent, se rea

lizează programele adoptate de Con
ferința Națională a partidului pri
vind lărgirea bazei de materii prima 
minerale și energetice și valorifica
rea superioară a tuturor resurselor 
materiale, reducerea suplimentară a 
consumurilor de materii prime, com
bustibili și energie; Intensificarea va
lorificării materialelor refolosibile, 
pieselor și subansamblelor uzate, a 
resurselor energetice secundare. 
Ne-am propus ca în următorii ani să 
asigurăm in unele ramuri reducerea 
consumurilor materiale cu 30—40 la 
sută. Depunem eforturi să acoperim, 
în viitor, prin recuperarea si refolo- 
sirea materialelor, pînă la 50 la sută, 
iar în cîteva sectoare peste 50 la sută 
din necesarul de materii prime.

Conferind acestor preocupări în
treaga atenție. România consideră, 
totodată, că problema primordială 
care se pune astăzi, cît și intr-o per
spectivă mai îndelungată, este asigu
rarea în cadrul C.A.E.R. a necesaru
lui de bază al tuturor țărilor mem
bre de combustibili, energie și ma
terii prime, fundamentat pe norme 
raționale și consumuri apropiate pe 
locuitor. Or, din acest punct de ve
dere, rezultatele colaborării sînt mo
deste. în raportul Comitetului Execu
tiv se arată că în perioada analizată 
nu au putut fi concretizate sarcinile 
ce decurg din hotărîrile sesiunii con
siliului șl ale Comitetului Executiv 
referitoare la sprijinirea asigurării 
mai depline a țărilor membre cu țiței, 
gaze și produse petroliere.

Au rămas fără rezultate si preocu
pările pentru identificarea unor noi 
posibilități de extindere a conlucră
rii în scopul asigurări mai depline a 
necesarului de cărbuni. în special 
cărbuni cocslficâbili. Continuă să în
târzie elaborarea unor acțiuni impor
tante din .programul de colaborare 
în domeniul energiei, combustibililor 
și materiilor prime.

Problemele asigurării integrale, în 
cadrul C.A.E.R., a necesităților de 

de 
bază 
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PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Pași de viață lungă
11,40 “ ■
12,25
12,36
16,09
16,05
16,20
16,60

Film serial : „Roțile" (color). 
Album coral. Corul Combinatului 
petrochimic din Pitești
Desene animate : Slndbad mari
narul (color)
Telex
Colocvii pedagogice.
Film serial : „Karino- (color). 
Episodul 2
Studioul tineretului (parțial color).

vremea
Ttmpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 20
23
In 
pe 
în

octombrie, ora 20 — 
octombrie, ora 20. In țară : Vreme 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
alocuri, vor cădea ploi șl burnițe, 

regiunile nordice, șt Izolate in rest.
Vintul va sufla slab pină la moderat

a necesităților 
petrol, gaze, cărbuni, noi surse 
energie și materii prime de 
privesc toate țările membre 
C.A.E.R. Pentru România însă, ace* 
te probleme au o importantă 
deosebită. Jn primul rind, pentru că 
consumul total de energie primară 
pe locuitor reprezintă — potrivit u- 
nor date calculate în Secretariatul 
C.A.E.R. — mai puțin de trei pă
trimi din consumul mediu pe ansam
blul tăriilor membre și numai circa 
60 la sută din consumul unor țări 
membre mal dezvoltate economie. 
Totodată. România își satisface în 
cadrul C.A.E.R. necesarul de aseme
nea produse într-o proporție sub-

mai

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Imnuri ale păcii, imnuri ale pa

triei române.
20,50 Fotograme din realitate.
21,33 Cinci miliarde de oamenlf color). 

Un indice mistificator. Ultimul 
episod.

22,00 Discorama (color). Olivia Newton* 
John și Gene Kelly

22,30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL i

20,00 Telejurnal
20,20 Agendă bucureșteană
20,35 Publicitate
20,45 Tezaur folcloric
21,15 Anul internațional Brahms.
22,30 Telejurnal

cu unele intensificări In zona de mun
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre zero șl 10 grade, mal cobo- 
rite In centrul țării și depresiunile ln- 
tramontane, Iar maximele Intre 12 șl 
22 de grade. Pe alocuri, se va produce 
ceață. In București : Vreme în general 
frumoasă* cu ceru! variabil. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 2 șl 5 
grade. Iar maximele între 18 șl 21 de 
grade. Dimineața se va produce ceață. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

stanțiaî mai mică decît celelalte țări 
membre. Ca urmare, ea este nevoită 
să importe, pe valută convertibilă, 
însemnate cantități de purtători de 
energie și materii prime. In al doilea 
rind, pentru că .cerințele imperioase 
ale progresului economiei românești, 
ale apropierii de statele avansate in
dustrial fac necesară $1 în viitor — 
in completarea eforturilor proprii — 
realizarea unor importuri însemnate.

în soluționarea acestor probleme 
vitale avem în vedere concluzia la 
care am ajuns împreună, consemna
tă In documente ale C.A.E.R., potrivit 
căreia, deși gradul de înzestrare cu 
resunse energetice șl de materii pri
me diferă de la o țară la 
ansamblul statelor membre 
importante rezerve, ce pot 
pe o lungă perioadă de timp, 
rul rațional la cele mai importante 
tipuri de asemenea resurse. în acest 
scop se impune conjugarea efortu
rilor1 țărilor interesate în valorifica
rea resurselor existente,. în sporirea 
producției și livrărilor reciproce. în 
condițiile respectării avantajului re
ciproc, a intereselor tuturor țărilor.

România și-a exprimat statornic 
disponibilitatea, pe care o reafirmăm 
și la actuala reuniune a sesiunii con
siliului, de a participa la eforturile 
de Investiții ale țărilor posesoare de 
resurse, pentru construirea, cu efor
turi comune, a unor obiective care 
să valorifice anumite zăcăminte de 
țiței, gaze naturale, cărbuni cocsifi- 
cabili și alte produse, in vederea a- 
chiziționării pe termen lung a can
tităților convenite prin cooperare.

De asemenea, se impun măsuri e- 
nergice pentru orientarea cu priori
tate a activității organelor C.A.E.R, 
pentru soluționarea problemelor pri
vind asigurarea, prin livrări reciproca 
de mașini, Utilaje șl tehnologii ne
cesare exploatării, prelucrării și 
transportului de combustibili, ener
gie și materii prime, precum și folo
sirii raționale a acestora. România 
dispune de capacități moderne, apte 
să realizeze, în cooperare cu alte țări 
membre, asemenea echipamente de 
înalt nivel tehnic.

Delegația română este de acord cu 
prevederile proiectului de hotărîre 
referitoare la extinderea colaborării 
In folosirea rațională a resurselor de 
combustibili, energie și materii pri
me. Subliniind Importanta rezolvării 
.principalelor probleme ale cincinalu
lui, vorbitorul a spus: în această 
ordine de preocupări, considerăm că 
trebuie să se inițieze, încă din tri
mestrul IV al acestui an. negocieri bi 
și multilaterale între organele cen
trale de planificare și ministerele de 
comerț exterior din țările membre 
interesate. Considerăm că pe aceas
tă cale pot fi identificate posibili
tăți aupUmentare pentru majorarea, 
în anii 1984—1985, a livrărilor de 
combustibili, energie și materii pri
me. peste prevederile acordurilor 
comerciale pe termen lung în vigoa
re, precum și pentru asigurarea în 
perspectivă a acestor livrări. Se vor 
crea, astfel, condiții pentru soluțio
narea de căitre țările noastre a uneia 
dintre cele mai complexe probleme ,. 
ale progresului contemporan, pentru 
contracararea fenomenelor de criză 
din economia mondială si creșterea 
eficientei activității C.A.E.R.

După ce a exprimat acordul dele
gației rămâne cu adoptarea de către 
sesiune a acțiunilor complexe de co
laborare în vederea îmbunătățirii a- 
provizionării populației cu produse 
alimentare, vorbitorul a spus : 
România șî-a declarat interesul și a 
înscris dorința sa de a participa la 
elaborarea, practic, a tuturor acțiu
nilor prevăzute în acest domeniu. 
Noi pornim de la faptul că produc
ția agnoalimentară constituie o re
sursă tot atît de importantă pentru 
dezvoltarea construcției socialiste ca 
Si resursele energetice și 'de materii 
prime minerale. Țările noastre dis
pun de rezerve potențiale multiple 
pentru a asigura soluționarea în co
mun a acestei probleme. Esențialul 
trebuie să-l constituie intensificarea 
eforturilor fiecărei țări pentru creș
terea producției sale agroalimentare, 
concomitent cu îmbunătățirea radi
cală a colaborării reciproce. îndeo
sebi a celei economice. Telul cola
borării noastre trebuie să-1 constituie 
asigurarea deplină a necesarului de 
consum al >populației și a unor nevoi 
de materii prime ale industriei, lichi
darea dependentei față de importu
rile din țările capitaliste și trecerea 
chiar la exportul în terțe țări.

După părerea delegației române, 
extinderea și adlncirea colaborării' 
reciproce impun luarea efectivă in 
considerare a eforturilor pe care le 
implică dezvoltarea producției agro
alimentare în condițiile progresului 
științific și tehnologic contemporan. 
Deopotrivă, trebuie avută în vedere 
necesitatea obiectivă de a se asigu
ra o eficientă cit mai înaltă inves
tițiilor mereu mai mari pe care le 
solicită dezvoltarea acestor sectoare, 
recuperarea cheltuielilor de produc
ție mult sporite. în special ca urma
re a creșterii reoetate a prețurilor 
la combustibili si îngrășăminte. Nu 
trebuie, de asemenea, trecut cu vede
rea fenomenul de deteriorare puter
nică. in dezavantajul produselor a- 
gricole, a raportului de schimb din
tre principalele produse agricole si 
produsele industrializate. Așadar, a- 
pare necesară practicarea unor mo
dalități de stimulare a țărilor pro
ducătoare și de îmbunătățire a con
dițiilor de comercializare a produse
lor agroalimentare, atît prin prețuri, 
cît și prin alte mijloace economice.

Apreciem ca deosebit de actuale 
prevederile înscrise în proiectul de 
hotărîre privind necesitatea conve
nirii și realizării unor acțiuni, cum 
sînt participarea țărilor interesate 
la investiții, asigurarea .pentru țările 
exportatoare a altor condiții eco
nomice de stimulare pe bază bi și 
multilaterală, precum și studierea în 
Comitetul Executiv a posibilității și 
oportunității creării, de către țările 
interesate, a unor fonduri speciale, 

stimularea exportu- 
alimentare in țările

alta. în 
există 

asigura, 
necesa-.

cft

•y.

$

inclusiv pentru 
lui de produse 
membre.

Pornind de la 
se impune să se . ______ ,_______
încheierea de înțelegeri concrete in
tre părțile interesate, astfel încît să 
fie create condiții mai favorabile 
pentru dezvoltarea producției și in
tensificarea schimburilor de mărfuri 
agroatimentare. pentru asigurarea 
combustibililor, energiei. îngrășămin
telor, pesticidelor. diferitelor tipuri 
de materii prime șl materiale nece
sare agriculturii și industriei ali
mentare.

Apreciind necesitatea și utilitatea 
coordonării planurilor naționale 
metodă principală de organizare 
colaborării reciproce, vorbitorul 
subliniat că atit țările membre, 
și organele consiliului trebuie să 
treprindă cele necesare pentru 
tensificarea lucrărilor de coordonare 
a planurilor, astfel încît, cu prilejul 
examinării, la sesiunea următoare a 
consiliului, a stadiului desfășurării 
acestei activități, să poată fi adop-

acest cadru general 
treacă neîntârziat la

ca 
a 
a 

cît 
ln- 
in-

tate măsuri pentru finalizarea lucră
rilor în termenele stabilite, pentru 
lărgirea substanțială a colaborării 
economice reciproce.

Un loc important In activitatea 
C.A.E.R. și a celorlalte organizații 
internaționale revine- colaborării teh- 
nico-științifice. Este de remarcat nu
mărul mare de convenții semnate la 
diferite niveluri pentru cercetarea 
unor probleme de interes reciproc, 
precum și trecerea la încheierea de 
contracte cuprinzînd angajamentele 
ferme ale părților.

După ce s-a referit la o seamă de 
aspecte ale colaborării tehnico-ști- 
ințifice menționate în materialele 
prezentate sesiunii|, vorbitorul a 
abordat problema stabilirii cotelor 
de participare la finanțarea lucră
rilor de cercetare-,proiectare pe bază 
de contracte. Desigur, atît rezulta
tele economice pentru fiecare țară 
ale activității comune de cercetare 
Științifică, cît și forțele de care dis
pun țările respective nu sînt egale. 
Practica actuală, potrivit căreia 
cheltuielile de cercetare și proiecta
re sînt suportate în cote egale, s-a 
dovedit a nu stimula corespunzător 
interesul părților în promovarea co
laborării pe baze contractuale. Ca 
urmare, este necesar să se găseas
că o modalitate de participare di
ferențiată a părților la realizarea 
contractelor de colaborare tehnico- 
științifică multilaterală in funcție de 
criterii economice concrete. După 
părerea delegației române, ar tre
bui ca această problemă, care se 
dezbate de mal multă vreme în di
ferite organe ale C.A.E.R.. să con
stituie obiectul preocupărilor direc
te ale Comitetului Executiv, astfel 
încît să se poată adopta cît mai 
grabnic o soluție de natură să sti
muleze cooperarea în știință și teh
nică.

Relevînd faptul că partidul nostru 
a stabilit ca o orientare de bază dez
voltarea schimburilor comerciale. în 
primul rind cu țările socialiste, vor
bitorul a spus în continuare : In ge
neral. schimburile comerciale re
ciproce sînt tot mai mult afectata 
de necontractarea la timp și inte
grală a unor contingente prevăzu
te în protocoalele comerciale anua
le. de întârzierile frecvente în sta
bilirea preturilor de comerț exte-' 
rior, de apariția, an de an. a unor > 
însemnate reitante la livrările re- j 
ciproce. De aceea. România acțio- 
nează pentru amplificarea comerțu- ; 
lui reciproc și este gata să între
prindă cele necesare pentru crește
rea substanțială a schimburilor de j 
mărfuri încă la stârcitul acestui cin- ; 
cinai, inclusiv pe baza unor acțiuni | 
de cooperare in producție pe ter
men lung.

Perfecționarea continuă a organi
zării colaborării multilaterale repre
zintă o importantă rezervă a creș
terii eficientei activității organizației 
noastre. în raport t- relevîndu-se 
fenomene cum sînt creșterea numă
rului organelor temporare de lucru, 
a ședințelor diferitelor organe ale 
C.A.E.R.. precum și a numărului 
parțicipantilpr la aceste, ședințe — 
se constată, in mod justificat, că/ 

. perfecționarea activității consiliului, 
a organelor *'sâle rămlne~ o sarcină 
actuală.

Cit privește activitatea celorlalte 
organizații economice internaționale 
create de țările membre, pot fi 
menționate rezultatele bune pe 
linia adîncirii specializării si j 
impulsionării schimburilor corner- i 
ciale reciproce obținute de unele 
organizații, cum sînt O.C.I.R. șl ■ 
INTERELECTRO. în același timp,! 
trebuie spus că alte asemenea or-1 
ganizații se limitează doar la ac-1 
tiuni de coordonare a colaborării,! 
dublînd astfel preocupările organe- ■ 
lor C.A.E.R. și lipsind de eficientă 1 
propria lor activitate. Subliniem și 
de această dată că nu s-a realizat 
sarcina trasată la sesiunea consiliu
lui — înscrisă în documentele con
stitutive ale uniunilor economice in
ternaționale — de a trece la auto- . 
finanțarea cheltuielilor pe baza ac
tivității economice pe care o reali
zează. Se impune ca. înainte de a 
trece la constituirea unor noi or
ganizații economice comune, să se 
întreprindă toate măsurile astfel în
cît să se asigure autofinanțarea 
cheltuielilor uniunilor economice 
deja existente.

Acționînd pentru dezvoltarea lar
gă a raporturilor cu țările membre 
ale C.A.E.R., cu toate țările socia
liste. pentru întărirea colaborării si 
solidarității dintre ele. România dez
voltă. totodată, ample relații de co
operare economică și în alte dome
nii cu țările in curs de dezvoltare, 
cu cele nealiniate, precum si cu sta
tele capitaliste dezvoltate, participă 
activ la efortul pentru soluționarea 
în interesul general a problemelor 
complexe ale lumii contemporane.

Preocupați de prevenirea gravului 
pericol de război și asigurarea con
dițiilor de pace necesare înfăptui
rii planurilor noastre de dezvoltare 
economică, ne pronunțăm cu hotă
rîre pentru oprirea grabnică a cursei 
înarmărilor, reducerea substanțială a 
fabuloaselor cheltuieli militare șl 
sporirea pe această cale a mijloa
celor materiale si umane dedicate 
progresului economic și social. Așa 
cum se subliniază în recentele me
saje adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tovarășului Iuri Andro
pov. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintelui S.U.A.. Ro
nald Reagan, precum și conducăto
rilor altor state din Europa. Româ
nia consideră că trebuie să se facă 
totul pentru oprirea amplasării în 
Europa a unor noi rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru retragerea 
și distrugerea celor existente, pen
tru ■ eliminarea . oricăror arme nu
cleare de pe continent. în același 
scop, al consolidării păcii si creă
rii unui climat de colaoorare între 
state, ne pronunțăm și acționăm pen
tru reglementarea pașnică, prin tra
tative. a tuturor Situațiilor conflic- 
tuale din diferite părți ale lumii.

România, ca țară socialistă în curs 
de dezvoltare, acționează cu fermi
tate pentru adoptarea de măsuri con
crete menite să contribuie la lichi
darea subdezvoltării, la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. I

România militează neabătut în 
aceste direcții, pornind de la faptul 
că țărilor socialiste le revin menirea 
și datoria de a se afla în primele 
rînduri ale luptei pentru pace, pen
tru reluarea și consolidarea politicii 
de destindere, securitate internațio
nală, colaborare și înțelegere între 
națiuni.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
'Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, Guver
nului Republicii Democrate Germa
ne, tovarășului Willy Stoph mulțu
mirile călduroase ale delegației ro
mâne pentru ospitalitatea de care s-a 
bucurat, pentru condițiile create în 
vederea bunei desfășurări a lucrări
lor actualei ședințe a sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in Egipt - 
o puternică manifestare a prieteniei si colaborării

dintre cele două țări si
CAIRO lfi (Agerpres). — Toate zia

rele egiptene consacră largi spații vi
zitei oficiale de prietenie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Egipt.

Cotidianul de mare tiraj „AL 
AHRAM“ publică textul interviului 
acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu ziaristului egiptean Hamdi 
Fwad. Sub titlul „Egiptul și România 
activează pentru soluționarea proble
melor internaționale litigioase pe ca
lea tratativelor, in vederea realizării 
unei păci trainice și juste", ziarul in
serează o fotografie din timpul pri
mirii de către șeful statului român 
a redactorului-șef al acestui ziar.

Prima pagină a cotidianului se 
deschide cu titlul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu se referă la situa
ția gravă din Orientul Mijlociu", în
soțit de subtitluri ce reprezintă ex
trase din textul interviului. Totoda
tă, ziarul se referă la momentele 
semnificative ale noului dialog la 
nivel înalt romăno-egiptean, inserind 
aprecieri elogioase față de activita
tea internațională a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, consacrată neabă
tut promovării cauzei păcii, colabo
rării și prieteniei între popoare.

Ziarul „AL AKHBAR" publică, pe 
prima pagină, însoțită de fotografia 
șefului statului român, cu titlu mare, 
pe două coloane : „Președinții Hosni 
Mubarak și Nicolae Ceaușescu vor a- 
naliza situația din Orientul Mijlociu, 
criza libaneză și problema palesti
niană", o amplă relatare, subliniind 
că cei doi președinți vor analiza sta
diul relațiilor bilaterale și ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu, problema palestiniană, pro
blemele legate de instaurarea păcii 
in lume, situația din Liban.

„AL GOMHOURIYA", sub un mare 
titlu pe prima pagină — „Președintele 
României sosește la Cairo într-o vi
zită oficială de prietenie, în cursul 
căreia va avea convorbiri cu pre
ședintele Hosni Mubarak privind si
tuația din Orientul Mijlociu, proble
ma palestiniană, criza libaneză și re

lațiile bilaterale" — inserează un ar
ticol în care se referă la programul 
vizitei, subliniindu-i semnificația.

„LE JOURNAL D’EGYPTE" iși in
titulează relatarea de pe prima pagină 
despre vizita șefului statului român 
la Cairo : „întrevederi Mubarak — 
Ceaușescu asupra eforturilor de pace 
in Orientul Mijlociu". Articolul, în-

Dînd expresie sentimen

telor și aprecierilor opi

niei publice, presa egip

teană salută cu deosebi

tă căldură noua solie 

romanească de pace și 

colaborare

soțit de fotografiile celor doi pre
ședinți, subliniază că „cei doi șefi de 
stat vor avea întrevederi asupra tu
turor problemelor internaționale ac
tuale, îndeosebi a crizei din Orientul 
Mijlociu". „Relațiile româno-egiptene 
în toate domeniile de activitate — 
continuă ziarul — au cunoscut o dez
voltare permanentă în cursul ultimi
lor ani. România participă la reali
zarea mai multor obiective economi
ce in Egipt".

In numărul apărut chiar în ziua 
sosirii la Cairo a inalților oaspeți 
români, sub titlul „Ceaușescu so
sește astăzi la Cairo — Președintele 
român este in favoarea unei tonfe- 
rințe internaționale pentru soluțio-

popoare
narea conflictului", cotidianul amin
tit scoate in evidență că șeful 
statului român va întilni pentru a 
treia oară anul acesta pe președin
tele Egiptului, Mohamed Hosni 
Mubarak. „Situația din Orientul 
Mijlociu și îndeosebi criza libaneză 
se vor afla în centrul convorbirilor 
dintre cei doi șefi de stat", men- 
ționează ziarul, care precizează că 
„președintele Ceaușescu se pro
nunță pentru organizarea unei con
ferințe internaționale în vederea so
luționării conflictului din Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților aflate in conflict, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei".

„Relațiile egipteano-române — 
scrie, în continuare, cotidianul egip
tean de limbă franceză — vor ocupa, 
de asemenea, un loc important in 
cadrul convorbirilor de la Cairo".

„LE PROGRES EGYPTIEN" sub
liniază că „președintele român s-a 
pronunțat, din nou, in favoarea unei 
conferințe internaționale pentru so
lutionarea conflictului din Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor 
părților aflate in conflict".

O relatare, pe prima pagină. înso
țită de fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, inserează și coti
dianul de limbă engleză „EGYP
TIAN GAZETTE", care scrie : „Re
lațiile dintre Egipt și România au 
cunoscut o creștere permanentă, 
cele două țări dezvoltind raporturi 
prietenești".

In emisiunile lor, POSTURILE DE 
RADIO și TELEVIZIUNE au inclus 
programe speciale : filme documen
tare, programe de muzică româneas
că, precum și informații asupra pro
gramului vizitei oficiale de prietenie 
pe care o face președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Egipt, semnifi
cației ei pe planul schimburilor eco
nomice, culturale, științifice, precum 
și al dialogului politic intre președin
ții celor două țări.

Convorbiri româno-chineze
BEIJING 19 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitei pe care o întreprinde 
in R. P. Chineză, tovarășa Tamara 
Maria Dobrin, președintele executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a 
avut o întrevedere cu tovarășa 
Deng Yingchao, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședinte al Comitetului Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare a R. P. Chineze.

Tovarășa Deng Yingchao a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, președintele F.D.U.S., și tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut cordial și 
cele mai bune urări din partea Co
mitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare a 
R. P. Chineze.

în discuția avută au fost evocate, 
cu deosebită satisfacție, relațiile de 
strînsă prietenie și colaborare dintre 
România și China, relevîndu-se în
semnătatea pe care o prezintă con
tactele frecvente și schimbul rodnic 
de experiență dintre Frontul Demo
crației și Unității Socialiste din țara 
noastră și Conferința Consultativă 
Politică Populară a R. P. Chineze.

Președintele Kim Ir Sen se pronunță pentru 
convocarea unei conferințe la nivel înalt a țărilor 

în curs de dezvoltare
PHENIAN 19 (Agerpres). — Pre

ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, 
a relevat necesitatea întăririi coope
rării dintre țările în curs de dezvol
tare, arătînd că, în acest scop, este 
foarte urgentă convocarea cit mai 
curînd posibil a unei conferințe Ia 
nivel înalt Sud-Sud.

Vorbind la un banchet oferit în 
onoarea președintelui Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu al E- 
tiopiei, Mengistu Haile Mariam, pre

ședintele R.P.D. Coreene a arătat, de 
asemenea, că, pentru a înlătura pe
ricolul unui nou război și a salvgar
da pacea mondială, toate forțele an- 
tiimperialiste suverane și forțele iu
bitoare de pace din lume trebuia să 
se unească cu fermitate pentru a 
curma manevrele de agresiune și de 
război ale imperialiștilor și a face 
să triumfe suveranitatea în întreaga 
lume — transmite agenția A.C.T.C.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:"
CREAREA COMUNITĂȚII ECONOMICE A STATELOR DIN AFRICA 

CENTRALĂ. In capitala Gabonului, Libreville, reprezentanți din partea a 
10 state africane (Burundi, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Congo, 
Guineea Ecuatorială, Gabon, Ruanda, Sao Tome și Principe, Zair) au semnat 
tratatul cu privire la crearea Comunității Economice a Statelor din Africa 
Centrală. Noua organizație regională iși propune întărirea cooperării între 
țările membre în domenii cum sînt agricultura, industria, transporturile, 
comerțul, politica vamală și utilizarea

REUNIUNE A GRUPULUI DE 
LA CONTADORA. Ministerul Re-

resurselor naturale.

Primire la tovarășul Erich Honecker 
a delegațiilor participante la sesiunea C.A.E.

BERLIN 19 (Agerpres). — Miercuri 
după-amiază. tovarășul Erich Honec
ker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat ăl R.D.G.. a primit pe conducă
torii delegațiilor, secretarii comitete
lor centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești, pe reprezentanții 
permanenti ia C.A.E.R.. care partici
pă la cea de-a XXXVII-a ședință a 
sesiunii C.A.E.R.. precum și pe mem
brii Secretariatului C.A.E.R.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost adresate tovarășu
lui Erich Honecker, de către tovară
șul Constantin Dăscălescu. prim-mi- 
nistru al guvernului, un salut cordial 
și cele mai bune urări de sănătate.

iar poporului din R.D.G., urări 
succese cit mai mari în construe 
socialistă.

Mulțumind, tovarășul Erich Horn 
ker a rugat să se transmită tovai 
șului Nicolae Ceaușescu un salut c; 
dures și cele mai bune urări de săn 
tate, precum și de prosperitate r 
porului român prieten.

★
Comitetul Central al Partidul 

Socialist Unit din Germania, Cont 
liul de Stat și Consiliul de Minișt 
ale Republicii Democrate Germai 
au oferit, miercuri seara, la Palat 
Republicii, o recepție în cinstea d< 
legațiilor participante la cea de- 
XXXVII-a ședință a sesiunii C.A.E.l

Au luat parte membrii delegați» 
române conduse de tovarăși 
Constantin Dăscălescu. membrii ce 
lorlalte delegații.

Vizita delegației P.C.R. in Danemarca
COPENHAGA 19 (Agerpres). — 

Delegația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Ion Co- 
man. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
aflată in vizită în Danemarca, s-a 
întîlnit cu Lasse Budtz, membru al 
Comitetului Național Executiv al 
Partidului Social-Democrat. pre
ședintele Comisiei de politică exter
nă a P.S.D.. deputat, și Kjeld de
sen. membru al conducerii P.S.D., 
fost ministru de externe.

în cadrul întrevederii, apreciin- 
du-se evoluția pozitivă a raporturi
lor de prietenie și colaborare exis
tente între P.C.R. și P.S.D.. a fost

exprimată dorința celor două parti 
de de a conlucra activ. în continua
re. în interesul ambelor țări și po
poare. pentru a aduce o contribuție 
tot mai importantă la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane.

O atenție deosebită a fost acor
dată situației de pe continentul eu
ropean. unde s-au acumulat uriașe 
cantități de arme. îndeosebi nuclea
re. Ambele părți s-au pronunțat 
pentru oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în 
Europa si distrugerea celor existen
te. pentru crearea de zone denuclea
rizate în nordul Europei și în Bal
cani. -

„România considera că trebuie făcut totul pentru 
oprirea amplasării de noi rachete in Europa 

și distrugerea celor existente" 
Intervenția reprezentantului țârii noastre 

în Comitetul pentru problemele politice și de securitate 
al Adunârii Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Corespondență de la loan Timof- 
te : Concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind acțiunile ce se 
impun a fi întreprinse pentru înlă
turarea stării de încordare din via
ta internațională, promovarea unor 
inițiative concrete în vederea opri
rii cursei înarmărilor, a asigurării 
păcii, securității și colaborării în Eu
ropa si în întreaga lume au fost pe 
larg expuse în Comitetul pentru 
problemele politice și de securitate, 
principalul comitet al Adunării Ge
nerale ’a Organizației Națiunilor 
Unite.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. ambasadorul Teodor Marines
cu. reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, a sub
liniat faptul că punctul nevralgic al 
încordării din lume, al competiției 
militare, în primul rînd al celei nu
cleare. se află în Europa, iar în m<î- 
merftul actual problema crucială 
pentru continentul european o con
stituie grava amenințare.a instalării 
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune. '

într-un asemenea context, convin
gerea fermă a României, a întregu
lui nostru popor este că realizarea 
cit mai urgentă a unui acord care 
6ă tină seama de interesele de secu
ritate generală ale tuturor statelor 
în legătură cu situația armamentu
lui nuclear în Europa, care să ducă 
la oprirea amplasării de noi rache
te. la retragerea și distrugerea celor 
instalate, ar avea o importantă de
terminantă pentru însănătoșirea cli
matului politic general.

Fără îndoială. în condițiile în care 
negocierile de Ia Geneva se află în 
Impas, este firească manifestarea 
sentimentelor de îngriiorare și neli
niște ale cvasiunanimității statelor 
membre ale O.N.U., ale tuturor po
poarelor, față de eventuala eșuare a 
acestora.

Preintîmpinarea unei asemenea si
tuații dramatice argumentează de o 
manieră incontestabilă poziția con
stantă. principială și constructivă a 
României, inițiativele de larg ecou 
ale președintelui țării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în legă

tură cu tratativele privind forțele 
nucleare din Europa, necesitatea 
unui dialog fructuos care să țină 
seama de comandamentele supreme 
exprimate de toate popoarele de a 
trăi în liniște și pace, la adăpost de 
amenințarea spectrului nuclear.

Au fost amintite propunerile țării 
noastre cuprinse în mesajele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu condu
cătorilor U.R.S.S. și S.U.A. —- difu
zate ca documente ale Adunării Ge
nerale a O.N.U. — în care se cere 
să se facă totul astfel incit să nu se 
ajungă la amplasarea de noi rachete.

Așa cum sublinia președintele 
României, în condițiile actuale nu 
există nici o justificare pentru ac
ceptarea ca un fapt împlinit a am
plasării noilor rachete nucleare. în 
opinia României — a continuat am
basadorul român — este deosebit de 
important ca Adunarea Generală să- 
se exprime cu fermitate în favoarea 
continuării și intensificării negocie
rilor sovieto-americane de la Ge
neva, astfel ca acestea să ducă cit 
mai curind posibil Ia rezultatul aș
teptat de toate statele și popoarele 
lumii.

Pornind de Ia aceste considerente, 
delegația română a propus adop
tarea de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a unui apel către guvernele 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
ale Americii pentru a depune noi 
eforturi și a continua, pe bază de 
propuneri reciproc acceptabile, nego
cierile de la Geneva asupra rachete
lor nucleare cu rază medie dă ac
țiune din Europa, atît timp cit va 
fi necesar, pină la încheierea lor cu 
rezultate pozitive. Guvernele celor 
două state ar putea fi, de asemenea, 
chemate să dovedească autoreținere 
și să nu întreprindă nici o acțiune 
care ar îngreuna desfășurarea și 
încheierea cu succes a negooierilor. 
De asemenea, o mare importanță ar 
avea adoptarea de către cele două 
state a unor măsuri unilaterale me
nite să întărească încrederea reci
procă și să prevină intensificarea 
înarmărilor în Europa, facilitînd 
astfel procesul realizării unei înțe
legeri în legătură cu armele nuclea
re cu rază medie de acțiune pe con
tinentul european.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Lupte puternice în împreturimile Beirutului • Prelungirea 

mandatului Forței interimare a O.N.U. în Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). — Lupte 

puternice au fost înregistrate, in 
noaptea de marți spre miercuri, in 
împrejurimile Beirutului și în zonșle 
muntoase din apropierea capitalei li
baneze, transmit agențiile France 
Presse și U.P.I.

Ciocnirile s-au declanșat marți 
seara, cînd au fost bombardate pozi
țiile armatei libaneze din localitatea 
Souk El Gharb (sud-estul capitalei). 
Ulterior, schimburile de focuri s-au 
extins in mai multe cartiere din sub
urbiile sudice ale Beirutului și in lo
calitatea Dahr El Wahch. situată la 
15 kilometri est de capitală. ’ 1

Puternice dueluri de artilerie au 
continuat să se înregistreze miercuri 
dimineață în împrejurimile Beirutu
lui, transmite agenția A.P.

Cel puțin șase persoane au fost 
ucise, iar alte 27 rănite, din rîndul 
populației civile, arată agenția, ci
tind surse ale poliției locale.

NAȚIUNILE UNITE 19 — Consi
liul de Securitate al O.N.U. a hotărît 
prelungirea mandatului Forței interi
mare a Națiunilor Unite in Liban 
(U.N.I.F.I.L.) pentru o perioadă de 
șase luni, respectiv pină la 19 aprilie 
1984, anunță agenția Reuter.

U.N.I.F.I.L., care în prezent cu
prinde 5 780 ostași din zece țări, a 
fost instalată în sudul Libanului în 
1978 în vederea sprijinirii eforturi
lor guvernului libanez de a restabili 
autoritatea asupra acestei regiuni.

TEL AVIV — Knesseth-ul (parla
mentul israelian) a respins, ieri, cu 
61 voturi împotrivă și 54 pentru, o 
moțiune de neîncredere față de gu
vernul premierului Yitzhak Shamir, 
prezentată de Partidul Muncii din 
Israel și de alte grupări politice — 
informează agențiile France Presse 
și Associated Press. Potrivit surselor 
citate, moțiunea de neîncredere se 
referea la politica actualului cabinet, 
în contextul agravării situației eco
nomice și financiare a tării.

Congresul Uniunii latine 
despre necesitatea 

dezvoltării colaborării 
cultural-științifice 

intre popoare
PARIS 19 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
iV'-lea Congres al Uniunii latine, or
ganizație internațională interguver- 
namentală, care reunește 15 țări la
tine : Brazilia, Ecuador. Spania, 
Franța, Haiti, Honduras, Italia. Ni
caragua, Panama, Paraguay. Portu
galia, Peru, Republica Dominicană, 
România și Venezuela.

în dezbateri, șeful delegației 
române, ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, a prezentat concepția tării 
noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea dez
voltării colaborării internaționale pe 
tărîmul culturii, artei, științei și teh
nicii, a promovării creației spiritua
le și materiale a poporului , român, 
ca o contribuție la întărirea în con
tinuare a prieteniei, înțelegerii și 
respectului reciproc între popoare, a 
eforturilor destinate păcii și securi
tății în lume.

în acest sens, a arătat vorbitorul. 
România apreciază pozitiv activită
țile desfășurate pînă în prezent de 
Uniunea latină și se pronunță pen
tru creșterea contribuției acestei or
ganizații la mai buna cunoaștere, în 
statele membre și în întreaga lume, 
a tuturor limbilor latine și a patri
moniului cultural al popoarelor res
pective. pentru participarea activă la 
circuitul mondial de valori spiritua
le, la intensificarea colaborării din
tre instituțiile de specialitate din ță
rile membre pentru atingerea acestor 
obiective.

Delegația română a prezentat pro
puneri concrete în acest sens, în 
contextul examinării proiectelor de 
rezoluție și a programului de ac
țiune.

Congresul a hotărît introducerea 
limbii române ca limbă oficială de 
lucru a Uniunii latine, alături de 
franceză, spaniolă, italiană și portu
gheză. precum și lansarea unei cam
panii în favoarea studierii limbii 
române în universitățile din toate 
țările latine membre ale organiza
ției.

în unanimitate, congresul a ales 
România ca vicepreședinte al Uniu
nii latine.

Disputa comercială dintre 
S.U.A., Piața comună 

și Japonia
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Oficialitățile americane au repetat 
avertismentul că Statele Unite vor 
lua măsuri de retorsiune împotriva 
exporturilor agroalimentare ale Pie
ței comune în S.U.A., dacă C.E.E. 
hotărăște impunerea de restricții la 
importurile de produse agricole ame
ricane. Membri ai conducerii minis
terelor comerțului și agriculturii din 
S.U.A. au arătat că, dacă C.E.E. 
adoptă o astfel de, măsură, S.U.A. 
vor acționa „pentru apărarea intere
selor lor comerciale", declaj-ație in
terpretată ca un nou indiciu al in
tensificării divergențelor. în acest 
domeniu, între partea americană și 
țările Pieței comune.

Pe de altă parte, un grup de 41 
de congresman! din ambele partide 
au adresat președintelui Ronald 
Reagan o scrisoare cerîndu-i ca, in 
cadrul vizitei sale la Tokio, să exer
cite presiuni asupra Japoniei pen
tru a o determina să importe mai 
mult cărbune din S.U.A., relatează 
agenția Kyodo. în scrisoare se spune 
că, dacă Japonia respinge această 
cerere, președintele Reagan trebuie 
să avertizeze că S.U.A. vor adopta 
sancțiuni împotriva importurilor de 
automobile și produse de îfialtă teh
nologie din Japonia.

. lațiilor Externe al Mexicului a 
anunțat că vineri și sîmbătă vor 

I avea loc, la Ciudad de Panama, 
lucrările unei noi reuniuni a mi- 

I niștrilor de externe din țările 
I membre ale Grupului de la Conta- 

dora, consacrată continuării efor- 
■ turilor menite să conducă la reali

zarea păcii în America Centrală. 
Joi se vor desfășura consultările 
experților tehnici ai grupului, de- 

I dicate acelorași probleme, la care 
I vor lua parte și miniștrii adjuneți 

de externe din țările membre 
I (Mexic, Venezuela, Panama și Co- 
I lumbia).

DECLARAȚIE. „Rachetele nu
cleare britanice ți franceze există.

I și nu pot fi ignorate. De aceea, ele 
trebuie luate in calcul pentru rea-

I Uzarea unui echilibru de forțe la 
I cel mai scăzut nivel", a declarat 

premierul suedez, Olof Palme, la
. încheierea vizitei sale în Italia. Pe 

de altă parte, premierul suedez a
I confirmat că țara sa sprijină efor

turile „Grupului de la Contadora",

I menite să găsească o soluție pentru 
situația din America Centrală.

, PROGRAM DE DEZVOLTARE 
A MEXICULUI. într-o declarație 
făcută la Ciudad de Mexico, pre
ședintele țării, Miguel de la Ma-

| drid, a anunțat un program guver

namental de dezvoltare a Mexicu- | 
lui, care să conducă la limitarea 
dependenței față de piața externă.

IN EVOLUȚIA STAȚIEI COS- 1 
MICE SOVIETICE „VENUS—15" pe 
orbita unui satelit artificial al pla- | 
netei Venus, au fost obținute, in | 
premieră mondială, cu ajutorul ra- 
diolocației, imagini ale unor por- . 
țiuni ale planetei inaccesibile obser
vațiilor de pe Pămint. Cu ajutorul • 
radiolocatorului s-a obținut imagi
nea unei suprafețe de peste un mi- I 
lion de kilometri pătrați a calotei ] 
nordice a planetei. Pe imagine se 
pot observa cratere produse de im- . 
pacte cu alte corpuri cerești, munți, 
mori falii și alte detalii ale relie- ■ 
fului cu dimensiuni de 1—2 km.

PREMIILE NOBEL PENTRU FI- | 
ZICĂ ȘI CHIMIE. Miercuri. Acade
mia Regală Suedeză a acordat pre- i 
miile Nobel pe anul 1983 pentru fi- I 
zică și chimie. în domeniul fizicii 1 
au fost distinși doi astrofizicieni 
americani — Subrahmanyan Chan- 1 
drasekhar și William A. Fowler. I 
pentru cercetările lor în domeniul 
apariției stelelor și componenței. | 
lor, relatează agenția U.P.I. Prș- | 
miul Nobel pentru chimie a reve
nit, anul acesta, americanului Hen- . 
ry Taube, expert în chimie anor
ganică, pentru descoperirea modu- ' 
lui în care electronii se transferă 
între molecule în reacțiile chimice. I

Fermă condamnare a acțiunilor agresive ale R.S.A. 
împotriva Mozambicului

O declarație a Organizației Unității Africane

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane (O.U.A.) 
a dat publicității, la Addis Abeba, 
o declarație in care condamnă cu 
fermitate noua acțiune agresivă a 
R.S.A. împotriva Mozambicului. De 
mult timp — arată declarația — 
Africa este martora unor acte de 
forță, de agresiune, soldate cu vic
time omenești, din partea regimului 
minoritar rasist de la Pretoria îm
potriva statelor independente din su
dul continentului. Recenta incursiu
ne a unui grup de comando din 
R.S.A. în capitala mozambicană, dis
trugerea unor clădiri și rănirea unor 
persoane nevinovate, ca si preceden
tele acte de agresiune împotriva An- 
golei, Mozambicului și Lesotho im
pun măsuri -urgente din partea co
munității internaționale. Organizația 
Unității Africane adresează un apel 
tuturor statelor de a adopta sanc
țiuni obligatorii față’ de regimul ra
sist din R.S.A., de a determina gu
vernul de la Pretoria să respecte 
normele relațiilor internaționale.

NAȚIUNILE UNITE — Atacul să- 
virșit de trupele regimului rasist 
sud-african împotriva capitalei mo- 
zambicane a fost calificat de secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, drept o încălcare fla
grantă a integrității teritoriale șl 
suveranității Republicii Mozambic. 
Asemenea acte de agresiune consti
tuie focare de încordare și împiedică 
soluționarea pe cale pașnică a pro
blemelor din regiune — se arată în 
declarația dată publicității de Javier 
Perez de Cuellar la sediul Națiuni
lor Unite.

★
NAȚIUNILE UNITE — Grupul ță

rilor, africane la Națiunile Unite • 
cerut convocarea de urgentă a Con
siliului de Securitate pentru * 
examina situația din Namibia, terito
riu pe care Republica Sud-Africană 
continuă să-I ocupe în mod ilegal, 
ignorînd cererile opiniei publice in
ternaționale, hotărîrile si rezoluțiile 
Organizației Națiunilor Unite.

GLASUL UNANIM ĂL POPOARELOR
SĂ SE PUNĂ CAPĂT CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE, 

SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA IN EUROPA Șl ÎN LUME!

AUSTRIA t

cu cel al
VIENA 19 (Agerpres). - Austria 

a lansat un apel Statelor Unite și 
Uniunii Sovietice, cerindu-le să ac
ționeze, în perioada de timp ce a 
mai rămas pînă la încheierea ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva privind reducerea și limita
rea armamentelor strategice, astfel 
îneît să se ajungă la un consens 
politic asupra elementelor de bază 
ale unui acord cu privire la rache
tele nucleare cu rază medie de ac
țiune, a declarat cancelarul aus-

„Echilibrul terorii trebuie înlocuit

rațiunii"
triac, Fred Sinowatz — informează 
agențiile A.P. și France Presse.

Un comunicat guvernamental dat 
în acest sens publicității la Viena 
menționează că „intensificarea 
constantă a spiralei înarmărilor nu 
a determinat o creștere a secu
rității. Dimpotrivă, Europa a deve
nit cea mai puternic înarmată re
giune a lumii, ceea ce sporește 
considerabil pericolele escaladării 
conflictelor". In încheiere, se men
ționează că „echilibrul terorii tre
buie să fie înlocuit cu echilibrul ra
țiunii".

GRECIA; în favoarea creării unei zone

denuclearizate In Balcani
ATENA 19 (Agerpres). — Intr-un 

discurs rostit in cadrul unei mari 
adunări populare desfășurate in 
Piața Constituției din centrul Atenei, 
cu prilejul împlinirii a doi ani de la 
instalarea actualului guvern socia
list. primul ministru al Greciei, An
dreas Papandreu, a subliniat că 
țara sa se află in rindurile „marii 
bătălii a popoarelor europene in fa
voarea destinderii și păcii". „Noi 
sintem pentru pace. Nu există ra

chete bune sau rachete proaste. Di
lema pentru toți este pacea sau de
zastrul". a spus Andreas Papan
dreu, reafirmînd opoziția guvernu
lui și poporului elen față de desfă
șurarea de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa. 
El s-a pronunțat, totodată, pentru 
crearea unei zone denuclearizate in 
Balcani, precum și pentru conti
nuarea negocierilor de la Geneva 
in vederea degajării unui acord.

De la Langada la Salonic a avut loc un impozant marș al păcii, la 
care au participat zeci de mii de persoane din diverse colțuri ale 

Greciei

R. F. GERMANIA „Zi de rezistență împotriva

cursei înarmărilor"
BONN 19 (Agerpres). — în ca

drul „Săptămînii păcii" care se 
desfășoară în R.F. Germania, in
tre 15 și 22 octombrie, miercuri a 
avut loc „Ziua de rezistență a 
muncitorilor, întreprinderilor, in
stituțiilor sociale și agricultorilor" 
împotriva cursei înarmărilor, trans
mite agenția D.P.A. La Kdln a 
fost organizată o blocadă a unei 
clădiri a armatei, iar in numeroase 
alte orașe au avut loc demonstra
ții. La Hamburg au fost răspindite, 
in fața diferitelor întreprinderi, 
manifeste împotriva înarmărilor.

Pe de altă parte. Consiliul mu
nicipal din Kamp-Lintfort.. pe Rin, 
a hotărît sâ proclame orașul zonă 
denudes ri za tă. într-o decizie a 
responsabililor comunali se sub
liniază că nu vor fi sprijinite nici

un fel de măsuri legate de produ
cerea, transportarea, staționarea și 
depozitarea de arme atomice, bio
logice sau chimice de distrugere 
în masă pe teritoriul orașului 
Kamp-Lintfort.

O anchetă de opinie efectuată in 
R.F.G. pentru săptămînalul „Stern", 
ale cărei rezultate au fost date pu
blicității la Bonn, relevă că dintre 
cetățenii vest-germani chestionați 
două treimi s-au pronunțat împo
triva instalării rachetelor nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne pe teritoriul țării lor. Semnifi
cativ este, de asemenea, faptul că, 
dintre cei interogați, 63 Ia sută s-au 
pronunțat pentru continuarea nego
cierilor sovieto-americane, conside
red calea tratativelor drept în
țeleaptă.

NORVEGIA: „Săptămlna națională de acțiuni 

pentru dezarmare"
OSLO 19 (Agerpres). — Sub de

viza „întregul popor norvegian este 
împotriva armelor nucleare", in 
Norvegia se desfășoară „Săptămlna 
națională de acțiuni pentru dezar
mare". In cadrul acestei manifes
tări, inițiată de mișcarea de masă 
„Nu — armelor nucleare.'", au loc 
mitinguri, demonstrații, dezbateri 
și seminarii consacrate problemelor 
dezarmării.

In cadrul unui seminar care a avut 
loc la Oslo, vorbitorii au subliniat 
că desfășurarea de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune pe

teritoriul unor state vest-europene 
duce la o nouă escaladare a cursei 
înarmărilor, sporește și mai mult 
pericolul unui război nuclear.

Mișcarea „Nu — armelor nuclea
re !“ a adresat Stortingului (parla
mentul norvegian) o scrisoare in 
care iși exprimă îngrijorarea seri
oasă în legătură cu absența oricăror 
rezultate la negocierile sovieto- 
americane de la Geneva și cheamă 
pe toți parlamentarii să se pronun
țe împotriva amplasării de noi ra
chete nucleare pe continentul eu
ropean.

CEHOSLOVACIA: Mitingul pentru pace
de la

PRAGA 19 (Agerpres). — La Fra
ga a avut loc un miting pentru 
pace, la care au luat parte peste 
120 000 de locuitori ai capitalei 
cehoslovace. informează agenția 
C.T.K. Participanta au protestat 
împotriva planurilor de desfășurare 
de noi rachete nucleare cu rază

Praga
medie de acțiune pe teritoriul Eu
ropei occidentale și au cerut elimi
narea tuturor rachetelor nucleare 
din Europa.

Participanta la miting au adoptat 
o rezoluție in care cheamă toate 
forțele progresiste și iubitoare de 
pace la acțiuni hotărite pentru apă
rarea păcii.

DANEMARCA: Medicii împotriva înarmărilor 

nucleare
COPENHAGA 19 (Agerpres). — La 

Copenhaga, 54 de profesori univer
sitari și alți reputați specialiști în 
domeniul medicinei au dat publici
tății o chemare în sprijinul apelu
lui adresat de organizația „Medicii

lumii pentru pneîntîmpinarea unui 
război nuclear" puterilor nucleare 
de a pune capăt cursei periculoase 
a înarmărilor nucleare. Un război 
nuclear, se soune în document, ar 
însemna sfirșitul civilizației umane.
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