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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

1NTR-0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE 
1N REPUBLICA DEMOCRATICĂ SUDAN

La Khartum — primire deosebit de însuflețită, manifestări vibrante de stimă 
și înaltă considerație fată de solii poporului român, în spiritul voinței comune 

de adîncire a colaborării prietenești româno-sudaneze

Ceremonia 
sosirii 

în capitala 
Sudanului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, a început, 
sîmbătă. vizita oficială de prietenie 
in Republica Democratică Sudan, la 
invitația președintelui Uniunii So
cialiste Sudaneze, președintele Re
publicii Democratice Sudan. Gaațar 
Mohamed Nimeiri, si a doamnei 
Buthayna Nimeiri. La sosirea la 
Khartum, locuitorii capitalei Su
danului au făcut o primire deose
bit de caldă și entuziastă înaltilor 
soli ai poporului român.

Ora 12. Aeronava prezidențială 
aterizează pe pămîntul sudanez. Ae
roportul internațional al orașului 
Khartum este împodobit cu drapele
le de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democratice 
■Sudan. Domnește atmosfera caracte
ristică evenimentelor politice de 
semnificație majoră.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint intim- 
pinați. Ia scara avionului, cu aleasă 
prietenie si cordialitate de președin
tele Gaafar Mohamed Nimeiri și de 
doamna Buthayna Nimeiri. Cei doi 
șefi de stat iși string cu. căldură 
miinile se îmbrățișează și iși ex
primă deosebita satisfacție de a se 
intîlni din nou. pentru a treia oară, 
pe nămintiii sudanez ospitalier.

(Continuare in pag. a 111-a)

Dineu în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
tele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Democratice 
Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, 
și doamna Buthayna Nimeiri au 
oferit un dineu de stat la Palatul 
Prieteniei.

Au luat parte tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale române. .

Din partea sudaneză au participat 
Omer Mohamed el Tayed, prim- 
vicepreședinte al R. D. Sudan, 
Joseph Lago, vicepreședinte , al
R. D. Sudan, Dafalla el Haj Yousif, 
șeful justiției, Izz el Din el Sayed, 
prim-secretar adjunct al conducerii 
centrale a Uniunii Socialiste Suda
neze, președintele Adunării Po
porului, membri ai conducerii cen

trale a U.S.S., ai guvernului, alte 
persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească, în acest cadru 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări intreținindu-se cu 
multă cordialitate.

ÎNSCRIIND D NOUĂ Șl DEOSEBIT DE IMPORTANTĂ ETAPĂ IN EXTINDEREA Șl DIVERSIFICAREA
CONTINUĂ A RODNICELOR RELAȚII ROMĂNO-EGIPTENE IN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE, 
IN INTERESUL RECIPROC. AL CAUZEI GENERALE A PĂCII, ÎNȚELEGERII Șl PROGRESULUI

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a președintelui Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tnvarăsa Elena Ceausescu, 
in Republica Arabă Egipt

în dimineața zilei de sîmbătă. 22 
octombrie, s-a Încheiat vizita oficială 
de prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a efectuat-o 
în Republica Arabă Egipt, la invita
ția președintelui Mohamed Hosni 
Mubarak și a doamnei Suzanne 
Mubarak.

Prin rezultatele fructuoase cu care 
s^a. mcheiaL-prift. documentele cu
venite, intilnirea la nivel inalt de Ia 
Cairo, desfășurată sub semnul stimei, 
prieteniei și încrederii reciproce, a 
deschis noi perspective colaborării 
dintre România și Egiipt, înscriin- 
du-se. in același timp, ca o contri
buție de seamă la cauza păcii, secu
rității și cooperării internaționale. în 
eforturile pentru promovarea unor 
raporturi echitabile intre state.

In fata Palatului Kubeh are loc 
ceremonia oficială a plecării înalti
lor oaspeți români. S-ău intonat im
nurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Arabe 
Egipt.

în prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena

Intilnirea președintelui Nicnlae Ceausescu si a tovarășei 
Elena Ceausescu cu președintele Hosni Mubarak si 

doamna Suzanne Mubarak
Președintele. Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntîlnit. sîmbătă dimineața, la Pa
latul Kubeh, cu președintele Repu

Ceaușescu. iși iau rămas bun de la 
președintele Hosni Mubarak și 
doamna Suzanne Mubarak tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, cei
lalți membri ai delegației române.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint sa
lutați de Fuad Mohieddin, prim-mi- 
nistru, Soufy Abou Taleb, președin
tele Adunării Poporului, Mohamed 
Sobhi Abdel Hakim, președintele 
Consiliului Consultativ. vipepre- 
miefi. miniștri, decanul corpului di
plomatic din Cairo.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la membrii misiunii de 
onoare, care i-au insotit în cursul 
vizitei.

Un grup de copii oferă mari bu
chete de flori înaltilor oaspeți ro
mâni.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare.

Inâlții oaspeți și gazdele ospitaliere 
iau apoi loc în elicopterul preziden
țial, care-i duce la aeroportul inter
național Cairo.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

blicii Arabe Egipt. Hosni Mubarak, 
și doamna Suzanne Mubarak.

Intr-o atmosferă cordială, priete
nească. s-a evidențiat satisfacția re
ciprocă pentru rezultatele dialogului 

Ceaușescu iși iau un călduros rămaa 
bun de la președintele Mohamed 
Hosni Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hosni Mubarak au apreciat în mod 
deosebit rezultatele rodnice ale vizi
tei. ale convorbirilor, relevînd că în- 
tilnirile la nivel înalt, care au deve
nit tradiționale și permanente, con
stituie o expresie a raporturilor fră- 
tești, prieteneșt|. dintre conducătorii 
celor două’ state, a spiritului de"prie
tenie si înțelegere reciprocă ce carac
terizează raporturile de colaborare 
dintre România și Egipt.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hosni Mubarak iși 
string miinile îndelung, se îmbrăți
șează cu căldură. La rîndul lor, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Suzanne Mubarak iși string cordial 
miinile, se îmbrățișează.

La ora 9.50. aeronava prezidențială 
decolează, indreptindu-se spre Khar
tum. capitala Republicii Democratice 
Sudan, următoarea etapă a vizitei 
oficiale de prietenie pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu

(Continuare în pag. a Il-a)

la nivel înalt purtat în ultimele zile 
la Cairo, relevindu-se. totodată, im
portanta acestui eveniment pentru e- 
volutia relațiilor reciproce, care des
chide perspective lărgi tradiționale
lor legături dintre România si Egipt.

Ambianța cordială - o caracteristică a noii întilnirl româno-sudaneze la nivel inalt

INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat ziarului olandez „Trouw“ 

în pagina a 6-a
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VIZITA MSIIUII NI» CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TUVARA$A ELENA CEAUSESCU, IN EGIPT
CEREMONIA SEMNĂRII DOCCMENTEIOR OFICIAU ROMANO-EGIPTENE La plecarea din Cairo

Sîmbătă dimineața, la Palatul 
Kubeh. s-a desfășurat ceremonia 
semnării documentelor oficiale ro- 
mâno-egiptene.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
si președintele Republicii Arabe 
Egipt, Hosni Mubarak, au semnat 
Declarația comună cu privire la dez
voltarea susținută a cooperării din

tre Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt.

La ceremonie au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, tova
rășii Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru. Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale române.

Din partea egipteană erau pre- 

zenți Fuad Mohieddin, prim-minis- 
tru. Kamal Hassan Aii. viceprim-mi- 
nistru și ministru al afacerilor ex
terne, Wagih Mohamed Shendi, mi
nistru pentru problemele investiții
lor si cooperării internaționale. 
Mustafa Ratal El Said, ministrul e- 
conomiei și comerțului exterior. Mo
hammad Said El Gharouri. minis
trul industriei și resurselor natu

rale, alte persoane oficiale egiptene.
în aplauzele întregii asistențe, cel 

doi președinți s-au felicitat cu căl
dură. s-au îmbrățișat prietenește, e- 
vidențiind astfel satisfacția pentru 
rezultatele rodnice ale amplelor con
vorbiri purtate, pentru înțelegerile la 
care au ajuns atît în olanul dezvol
tării colaborării bilaterale, cît și pe 
plan internațional.

(Urmare din pag. I)
tovarășa Elena Ceaușescu. o efec
tuează în țări din Europa și de pe 
continentul african.

Primirea deosebit de caldă și os

pitalitatea rezervate înalților oaspeți 
români, sentimentele de profundă 
prietenie si admirație cu care au fost 
însoțiți permanent la Cairo și Assuan 
au reliefat o da.tă mai mult stima si 
prețuirea de care se bucură România, 

președintele său. pentru politica de 
pace, de respect al independentei si 
suveranității naționale, penitru efor
turile depuse în vederea edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte.

DECLARAȚIE COMUNĂ
cu privire la dezvoltarea susținută a cooperării dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt

Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, în 
urma convorbirilor pe care le-au avut în Egipt, in 
perioada 19—22 octombrie 1983,

dînd expresie satisfacției țărilor lor față de 
cursul pozitiv al raporturilor tradiționale de prie
tenie și conlucrare rodnică, reciproc avantajoase, 
statornicite între popoarele român și egiptean și 
Întemeiate pe sentimente de stimă, încredere și în
țelegere mutuală,

convinși că extinderea în continuare a cooperării 
dintre Republica Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt în toate domeniile de interes comun 
răspunde aspirațiilor de progres, prosperitate și 
dezvoltare independentă a celor două popoare prie
tene,

reafirmînd convingerea țărilor lor că raporturile 
dintre state trebuie să fie întemeiate exclusiv pe 
principiile respectării stricte a independentei, su
veranității naționale și integrității teritoriale, nea
mestecului în treburile interne, neutilizării forței 
sau a amenințării cu forța, inadmisibilitățil achi
ziționării de teritorii cu forța și avantajului re- 

» ciproc,
hotărlți să acționeze pentru realizarea de rapor

turi mai strînse între țările în curs de dezvoltare, 
statele nealiniate, țările mici si mijlocii, în lupta 
lor comună pentru pace, independentă națională, 
progres și prosperitate, pentru o mai bună înțele
gere în întreaga lume,

determinați să-și aducă. In continuare, o activă 
contribuție la reducerea încordării in lume, la efor
turile pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, și în primul rînd dezarmare nucleară, 
pentru eradicarea subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice internaționale, la lupta pentru 
eliminarea definitivă a colonialismului, împotriva 
discriminării rasiale și a politicii de apartheid, la 
reglementarea exclusiv prin mijloace pașnice, 
prin tratative, a tuturor disputelor dintre state, la 
democratizarea vieții internaționale,

reamintind principiile și celelalte prevederi în
scrise în Declarația solemnă comună a Republicii 
Socialiste România și a Republicii Arabe Egipt și 
In Declarația cu privire la dezvoltarea în continua
re a cooperării dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Egipt pe plan bilateral și 
In viața internațională, semnate la București, la 30 
iunie 1974, și. respectiv, 10 septembrie 1982, precum 
și în celelalte documente comune româno-egiptene 
convenite la cel mai înalt nivel,

reamintind, totodată, atașamentul României 
șl Egiptului Ia normele de drept international, la 
scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite,

din dorința de a da noi dimensiuni conlu
crării româno-egiptene pe plan bilateral și In viața 
Internațională,

declară următoarele :
I

Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, exprimînd deplina sa
tisfacție a țărilor lor față de amplificarea continuă 
a raporturilor tradiționale de prietenie și conlu
crare rodnică dintre România și Egipt pe plan po
litic, economic, tehnologic, științific, cultural și în 
alte domenii de interes comun, apreciază că ex
periența dezvoltării cooperării româno-egiptene 
confirmă pe deplin necesitatea că raporturile din
tre toate statele lumii, indiferent de sistemul lor 
social și politic, pot și trebuie să fie statornic în
temeiate pe deplina egalitate în drepturi, pe prin
cipiul respectului strict al independentei și suve
ranității naționale, al neamestecului in treburile 
Interne și externe, al neutralității, neutilizării for
ței sau amenințării cu forța, al dreptului fiecărui 
popor de a participa la rezolvarea problemelor in
ternaționale de interes comun.

Ambele părți reliefează importanta hotărîtoare a 
Intilnirilor româno-egiptene la cel mai înalt nivel 
care au dat noi impulsuri și dimensiuni extinderii 
raporturilor dintre cele două state, in deplină con
cordantă cu interesele fundamentale ale popoare
lor român și egiptean de dezvoltare neîngrădită, 
pe calea progresului și bunăstării, în beneficiul 
cauzei păcii in Orientul Mijlociu, in Europa și in 
întreaga lume.

Președinții României șl Egiptului sînt pe deplin 
convinși că, in procesul aprofundării prieteniei din
tre cele două țări și popoare, intensificarea schim
burilor comerciale și extinderea cooperării econo
mice, pe baze reciproc avantajoase, constituie fac
tori de importanță primordială. Examinind stadiul 
raporturilor economice bilaterale și relevind dez
voltarea deosebită a acestora in ultimii ani, rezul
tat al aplicării hotărîrilor și înțelegerilor stabilite 
Ia cei mai înalt nivel, cei doi președinți sînt încre
dințați că prin eforturi comune, susținute, vo
lumul total al schimburilor bilaterale poate atinge 
valoarea de un miliard dolari in 1983, așa cum 
s-a prevăzut in Declarația comună semnată la 
București, in septembrie 1982.

Tn acest scop, cei doi președinți, pornind de la 
rezultatele obținute pînă în prezent în cooperarea 
economică bilaterală și de la potențialul economio 
al celor două țări, hotărăsc să fie amplificate efor
turile de ambele părți pentru creșterea volumului 
schimburilor comerciale, pentru accelerarea reali
zării obiectivelor de cooperare economică si pentru 
finalizarea negocierilor în curs, astfel îneît să poată 
fi initiate noi proiecte și programe comune de ac
țiune, de natură să contribuie intr-o măsură spo
rită la satisfacerea necesităților economiilor națio- 

, nale ale celor două state. In mod deosebit, cei doi 

șefi de stat au indicat să fie concentrate eforturile 
forurilor de resort din țările lor pentru extinderea 
conlucrării reciproc avantajoase în domeniile ener
giei, petrolului, electrificării rurale, industriei 
construcțiilor de mașini, industriei metalurgice, in
dustriei chimice, transporturilor rutiere și ferovia
re, telecomunicațiilor, agriculturii și industriei ali
mentare, acordîndu-se o atenție sporită promovării 
formelor moderne de cooperare în producție.

Din dorința de a contribui Ia realizarea unei mai 
strinse apropieri între cele două țări și popoare, 
cei doi șefi de stat sînt de acord să se acționeze tot 
mai activ pentru dezvoltarea, în continuare, a co
laborării dintre România și Egipt, in domeniile 
științei, tehnologiei, invătămintului, culturii, artei 
și turismului. In acest scop, vor fi încurajate orga
nizarea de manifestări cultural-artistice, pe bază 
de reciprocitate, ca și schimburile de documente și 
materiale, întâlnirile dintre cadre didactice, oameni 
dp știință, artă și cultură.

Cei doi președinți sint de acord să Încurajeze 
extinderea cooperării în domeniul mijloacelor de 
informare în masă, fiind convinși de roiul impor
tant pe care acestea ii au in lumea contemporană, 
in promovarea prieteniei dintre națiuni, pentru a 
permite popoarelor român și egiptean să beneficie
ze reciproc de realizările lor in domeniu] literatu
rii, culturii și științei, avind in vedere contribuția 
generoasă a celor două popoare la civilizația mon
dială.

Totodată, cel doi șefi de stat iși exprimă con
vingerea că extinderea legăturilor dintre instituții
le parlamentare din țările lor, dintre organizațiile 
politice, sindicale, de tineret și de femei si alte 
organizații de masă, ca și dintre asociațiile de prie
tenie din cele două țări servește dezvoltării prie
teniei și apropierii dintre popoarele român șl 
egiptean. Ca urmare, ambii președinți sînt de 
acord să piomoveze și în viitor dezvoltarea acestor 
raporturi care au o semnificație deosebită in an
samblul legăturilor bilaterale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak iși reafirmă convingerea 
că dezvoltarea puternică a raporturilor bilaterale 
și, îndeosebi, diversificarea cooperării pe plan eco
nomic constituie suportul material trainic al legă
turilor tradiționale dintre cele două țări, contribuind 
astfel atât la consolidarea prieteniei dintre popoa
rele român și egiptean, cît și la promovarea cauzei 
generale a păcii, înțelegerii, independentei națio
nale, colaborării și progresului în întreaga lume.

Totodată, cei doi președinți sînt convinși că in
tensificarea conlucrării economice româno-egip
tene oferă un exemplu de cooperare intre țări in 
curs de dezvoltare, contribuind astfel la consoli
darea conceptului dezvoltării colaborării dintre ță
rile în curs de dezvoltare și de sprijinire recipro
că, prin forte proprii, ca și la eforturile care se fac 
pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice internaționale.

II
Examinind problematica internațională actuală, 

președintele Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Arabe Egipt relevă că evoluția 
raporturilor internaționale confirmă pe deplin apre
cierile conținute în documentele comune româno- 
egiptene. Cei doi șefi de stat subliniază importanța 
profundelor transformări care au avut și au loc in 
lumea contemporană, evidențiind că la baza aces
tora se află afirmarea tot mai puternică a voinței 
popoarelor și țărilor de a trăi in libertate și inde
pendență, lupta lor pentru progres și bunăstare, 
pentru edificarea unor relații internaționale noi, de 
deplină egalitate în drepturi. Evoluția vieții inter
naționale confirmă hotărirea popoarelor de a pune 
capăt oricărei forme de opresiune, dominație și 
ocupație străină, de a dispune de sine stătător de 
bogățiile lor naționale, de a-și alege în mod liber 
calea dezvoltării lor economice și sociale, de a trăi 
in pace și securitate, de a putea colabora cu alte 
țări și popoare, într-o lume bazată pe echitate și 
dreptate.

Cel doi președinți iși exprimă profunda Îngrijo
rare fată de încordarea gravă la care s-a ajun*  
in relațiile internaționale, ca rezultat al manifes
tării politicii de forță și de amenințare cu forța in 
raporturile dintre state, al Încercărilor de consoli
dare a zonelor și sferelor de influență, de amestec 
și intervenție în treburile interne și externe ale 
altor state, al menținerii unor conflicte și focare 
de tensiune in diferite părți ale lumii și apariției 
altora noi, al cursei fără precedent a înarmărilor, 
și Îndeosebi a înarmării nucleare, al lipsei de pro
grese in eforturile pentru eradicarea subdezvoltării 
și instaurarea noii ordini economice internaționale.

Ca urmare a acestor evoluții periculoase, care 
reprezintă o gravă amenințare la adresa suvera
nității și libertății multor națiuni, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Hosni 
Mubarak subliniază îndatorirea supremă care re
vine tuturor statelor, conducătorilor lor, popoarelor 
din intreaga lume, de a acționa intr-un spirit con
structiv și de colaborare, cu toată hotărirea, pentru 
a se opri cursul actual spre confruntare și război, 
pentru asigurarea și consolidarea politicii de pace, 
dezvoltare independentă și largă cooperare Inter
națională.

III
Procedînd Ia o examinare aprofundată a proble

maticii Orientului Mijlociu și exprimindu-și deo
sebita lor preocupare față de menținerea încordării 
și complexității situației din zonă, cei doi președinți 
reafirmă convingerea țărilor lor că instaurarea unei 

păci globale, juste șl durabile în această parte a 
lumii trebuie să se bazeze pe retragerea completă 
a Israelului din teritoriile arabe ocupate după 1967, 
pe recunoașterea drepturilor naționale, inalienabile, 
legitime, ale poporului palestinian, inclusiv a drep
tului său ia autodeterminare și constituire a unei 
entități naționale, in propriul său teritoriu, pe drep
tul tuturor statelor și popoarelor din zonă de a 
trăi in interiorul unor frontiere sigure, recunoscute. 
Pornind de la convingerea că soluționarea proble
mei palestiniene reprezintă chestiunea centrală 
a reglementării conflictului din Orientul Mijlociu, 
șefii de stat ai României și Egiptului subliniază 
necesitatea ca reprezentanții legitimi ai poporului 
palestinian să participe la toate tratativele con
sacrate instaurării unei păci globale, drepte șl trai
nice in regiune.

Cei doi președinți subliniază necesitatea de a se 
ajunge cit mai urgent la negocieri pentru soluțio
narea problemei palestiniene, pe baza echității și a 
dreptului internațional, de a fi intensificate efor
turile politico-diplomatice in vederea realizării 
unei reglementări globale, juste și durabile a si
tuației din Orientul Mijlociu. Aceste negocieri tre
buie să analizeze toate planurile de pace in Orien
tul Mijlociu existente, precum și propunerile for
mulate de părțile direct interesate. Cei doi pre
ședinți consideră că în cursul procesului de pace 
poate fi convocată o conferință internațională, sub 
auspiciile Organizației Națiunilor Unite, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei.

Profund îngrijorați de evoluția situației din Li
ban, cei doi șefi de stat se pronunță pentru retra
gerea urgentă, necondiționată, a trupelor israeliene 
din această țară, pentru respectarea independenței, 
suveranității, unității naționale și integrității teri
toriale, pentru crearea condițiilor ca poporul li
banez să-și rezolve singur problemele interne, fără 
nici un amestec din exterior, pe baza reconcilierii 
și conlucrării tuturor forțelor politice libaneze.

Cei doi șefi de stat scot încă o dată in evidență 
importanța deosebită a realizării solidarității și 
unității de acțiune a țărilor arabe, in eforturile lor 
comune pentru reglementarea situației din Orientul 
Mijlociu, pentru asigurarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian.

Exprimindu-și îngrijorarea față de continuarea 
războiului dintre Irak și Iran, care provoacă enor
me pierderi de vieți omenești și mari pagube ma
teriale, președinții României și Egiptului se pro
nunță pentru încetarea imediată a ostilităților mi
litare, pentru trecerea la negocieri in vederea re
glementării problemelor dintre cele două state ve
cine, pe baza respectării stricte a independenței 
și suveranității naționale, integrității teritoriale șl 
neamestecului reciproc în treburile interne, in in
teresul popoarelor irakian și iranian, al cauzei păcii 
și stabilității in zonă și în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak iși exprimă hotărirea 
de a menține contacte permanente intre ei și de 
a proceda la consultări in legătură cu evoluția si
tuației din Orientul Mijlociu și cu privire la căile 
și mijloacele pentru realizarea păcii in această 
parte a lumii.

IV
Cei doi președinți apreciază că. In etapa actuală, 

problema fundamentală a vieții internaționale o con
stituie lupta pentru oprirea neîntârziată a cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, In pri
mul rind a dezarmării nucleare, pentru apărarea 
dreptului vital al popoarelor — dreptul la viață, la 
libertate, la pace. Ei consideră că trebuie făcut 
totul pentru intensificarea negocierilor in proble
mele dezarmării, trecerea la adoptarea de măsuri 
concrete și eficiente de dezarmare in condiții de 
Încredere reciprocă și securitate egală pentru toate 
părțile.

In acest cadru, cei doi șefi de stat subliniază ne
cesitatea de a se trece cu hotărire Ia adoptarea 
unor măsuri concrete și eficiente de dezarmare, 
prin înghețarea bugetelor militare și reducerea a- 
cestora, retragerea trupelor in interiorul granițelor 
naționale, lichidarea bazelor militare străine și des
ființarea simultană a blocurilor militare opuse. 
Președinții României și Egiptului iși exprimă con
vingerea că o contribuție importantă la declanșa
rea unui proces efectiv de dezarmare, in primul 
rînd nucleară, ar avea-o crearea de zone libere de 
arme nucleare in Balcani, Orientul Mijlociu și în 
alte părți ale lumii.

Evidențiind interdependența strînsă existentă in
tre dezarmare și dezvoltare, cei doi președinți 
subliniază că oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la reducerea cheltuielilor militare ar putea crea 
condițiile necesare alocării unor Importante mij
loace financiare, materiale și umane soluționării 
problemelor grave ou care sînt confruntate țările 
In curs de dezvoltare, ceea ce ar exercita o influen
ță pozitivă asupra întregii economii mondiale, 
favorizind amplificarea cooperării internaționale și 
stabilitatea economică șl politică in întreaga lume.

Republica Socialistă România și Republica Arabă 
Egipt iși exprimă hotărirea lor comună de a ac
ționa cu toată energia, împreună cu alte state, in 
vederea prevenirii războiului și realizării dezar
mării, pentru dreptul suprem al popoarelor la 
viață, libertate șl pace.

NICOLAE CEAUSESCU
- V

Președintele Republicii Socialiste România
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt

Considerînd că problema rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune pune în pericol pacea și 
securitatea in întreaga lume, cei doi președinți 
subliniază necesitatea de a se ajunge la un acord 
în cadrul convorbirilor de la Geneva pentru opri
rea amplasării de noi rachete cu rază medie de 
acțiune și, in același timp, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, in vederea opririi cursei 
înarmărilor nucleare și asigurării securității tutu
ror părților interesate.

Cei doi președinți salută acordul intervenit in 
cadrul reuniunii pentru securitate și cooperare in 
Europa de la Madrid, care a hotărit convocarea in 
1984 a conferinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare in Europa și care a 
adoptat noi măsuri menite să contribuie la dezvol
tarea procesului de pace, securitate, destindere și 
colaborare in Europa, încheierea cu rezultate pozi-, 
tive a reuniunii de la Madrid constituie, după pă
rerea celor doi președinți, o nouă și elocventă 
confirmare a faptului că, chiar în condițiile extrem 
de complexe și dificile ale situației internaționale 
actuale, nu există probleme, oricît de complicate, 
care să nu poată fi soluționate pe calea tratativelor 
atunci cind se dă dovadă de spirit constructiv, cind 
se pornește de la interesele majore ale popoarelor, 
ale păcii și securității întregii lumi.

Președinții României și Egiptului Iși exprimă 
convingerea că edificarea securității și intensifi
carea cooperării in Europa, adoptarea de măsuri 
de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nu
cleară, pe acest continent vor exercita o influență 
pozitivă în menținerea și consolidarea stabilității, 
securității și păcii în zona Mării Mediterane și in 
intreaga lume.

V
Efectuind un schimb de păreri cu privire Ia si

tuația din Africa, cei doi președinți reliefează afir
marea tot mai puternică a dorinței popoarelor șl 
țărilor de pe acest continent de a se dezvolta li
bere. independente. Cei doi președinți apreciază 
că pină în prezent s-a acordat o atenție mai re
dusă problemelor africane, in ansamblul relațiilor 
internaționale, cu toate că este bine cudoscută 
contribuția materiilor prime pro enite din Africa 
la edificarea civilizației moderne, pe baze științi
fice, in multe țări dezvoltate. Țările și popoarele 
africane sint pe deplin îndreptățite să dispună de 
independență deplină, de exercitarea liberă a 
dreptului lor la autodeterminare, fără nici un a- 
mestec din exterior, de integritate teritorială si 
securitate, de a-și alege singure sistemul lor eco
nomic și social, fără amenințarea cu opresiunea 
sau dominația străine. Totodată, cei doi președinți 
subliniază necesitatea soluționării politice a pro
blemelor africane, în interesul tuturor popoarelor 
și statelor de pe acest continent.

Republica Socialistă România șl Republica Arabă 
Egipt au reliefat rolul important care ii revine 
Organizației Unității Africane in lupta împotriva 
colonialismului, discriminării rasiale si politicii de 
apartheid pe continent. In acest context, cei doi 
președinți au apreciat eforturile care se depun 
pentru adaptarea in continuare a programelor 
O.U.A. Ia necesitățile actuale și de perspectivă ale 
țărilor africane, îndeosebi printr-o conlucrare eco
nomică mai puternică intre aceste state, pentru 
consolidarea independenței lor politice, prin asigu
rarea independenței economice, pentru întărirea 
solidarității și unității țărilor africane.

Cei doi președinți evidențiază necesitatea im
perioasă de a se asigura accesul neîntârziat la in
dependență al Namibiei, respectarea dreptului po
porului namibian de a-și hotărî singur, de sine 
stătător, calea dezvoltării viitoare, in deplină con
cordanță cu prevederile rezoluției 435 adoptate de 
Consiliul de Securitate al O.N.U. In acest cadru, 
au fost ferm condamnate tacticile regimului rasist 
din Africa de Sud de tergiversare a acordării in
dependenței Namibiei. Șefii de stat ai României și 
Egiptului reafirmă solidaritatea militantă și spriji
nul deplin al țărilor lor cu lupta dreaptă a po
porului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., sin
gurul său reprezentant legitim.

Președinții celor două țări subliniază necesitatea 
lichidării urgente și totale a politicii de apartheid 
și de discriminare rasială din Africa de Sud, a a- 
sigurării drepturilor populației majoritare din 
această țară ia libertate, egalitate și progres social. 
Condamnind cu fermitate actele agresive repetate 
ale regimului rasist din Africa de Sud împotriva 
statelor africane vecine, cei doi președinți cer să 
se pună capăt imediat, necondiționat, oricăror în
călcări a suveranității acestor state, ca și încercă
rilor de destabilizare a țărilor din Africa australă.

VI
Șefii de stat al României șl Egiptului, manifes- 

tîndu-și profunda îngrijorare față de menținerea 
unor situații conflictuale din America Latină și 
Asia, reafirmă convingerea lor că toate disputele 
dintre state pot și trebuie să fie reglementate nu
mai și numai pe cale pașnică, prin tratative, cu 
participarea tuturor statelor' șl părților direct in
teresate, in interesul popoarelor respective, al 
cauzei păcii și securității pe plan regional și in in
treaga lume.

VII
Cei doi președinți iși exprimă profunda îngri

jorare față de înrăutățirea situației economice în 
lume, cu deosebire în țările în curs de dezvoltare, 
și evidențiază că în condițiile interdependențelor 
economice crescinde soluționarea crizei economice 
mondiale presupune nu numai redresarea econo
mică a țărilor dezvoltate, dar și, in primul rînd, ac
celerarea procesului dezvoltării susținute a țărilor 
în curs de dezvoltare, întreprinderea de pași con- 
creți in direcția instaurării noii ordini economice 
internaționale. Relevind faptul că negocierile de 
pînă acum intre țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare nu au condus la rezultate semnificative, 
președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mo
hamed T sni Mubarak se pronunță in favoarea 
angajării de urgență, în cadrul O.N.U., a negocie
rilor globale,_ pe bâza inițiativei statelor nealiniate 
și a țărilor in curs de dezvoltare, cu participarea 
tuturor statelor, pentru convenirea de soluții în 
problemele economice majore, îndeosebi a acelora 
care afectează țările în curs de dezvoltare.

Cei doi președinți apreciază că îmbunătățirea 
situației economice în lume impune promovarea 
unei largi colaborări economice, relansarea comer
țului internațional, renunțarea Ia măsurile proteo- 
ționiste și discriminatorii în cadrul schimburilor 
comerciale, creșterea semnificativă a asistenței 
pentru dezvoltare și a resurselor financiare alo
cate țărilor în curs de dezvoltare, asigurarea unui 
raport corespunzător, echitabil, de prețuri între 
materiile prime și produsele industrializate, solu
ționarea prin măsuri eficace a problemei da<oriei 
externe a țărilor în curs de dezvoltare, reducerea 
în continuare a dobinzilor și stabilizarea lor la 
niveluri rezonabile, asigurarea accesului țărilor în 
curs de dezvoltare, în condiții avantajoase, Ia in
stituțiile financiare și Ia sursele de credit interna
ționale, precum și la tehnologiile moderne.

Lipsa de rezultate semnificative în negocierile 
dintre țăriln dezvoltate și cele în curs de dezvoltare 
și agravarșg situației acestora din urmă impun in- 
tensificarei consultărilor între statele în curs de 
dezvoltare, în scopul întăririi solidarității și unită
ții lor de acțiune, a capacității lor de negociere. In 
acest scop, cei doi președinți acordă o deosebită im
portanță convocării unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor în curs de dezvoltare care să definească 
strategia lor pentru negocierile cu țările dezvoltate 
și să convină măsuri pentru promovarea coope
rării economice între țările în curs de dezvoltare.

VIII
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 

Mohamed Hosni Mubarak reafirmă sprijinul deplin 
al țărilor lor față de Organizata Națiunilor Unite 
care constituie forul cel mai potrivit pentru desfă
șurarea negocierilor multilaterale in vederea so
luționării problemelor majore ale umanității și re
glementarea diferendelor internaționale și a conflic
telor dintre state prin mijloace pașnice. în vederea 
indeplinirii acestei misiuni, cei doi șefi de stat con
sideră că sînt necesare creșterea rolului și efica
cității organizației mondiale. intă,'î>ea autorității 
sale, democratizarea structurilor tj, activităților a- 
cesteia. adaptarea ei Ia exigenței,, actuale și de 
perspectivă ale comunității internaționale. în acest 
sens, cel doi președinți salută adoptarea de către 
Adunarea Generală a O.N.U., prin consens, a De
clarației asupra reglementării pașnice a diferen
delor internaționale și subliniază importanța creă
rii unui organism permanent al O.N.U. de bune 
oficii, mediere și conciliere. în vederea sporirii con
tribuției O.N.U. la prevenirea conflictelor și solu
ționarea pașnică a celor existente.

Avind în vedere faptul că țările mici și mijlocii, 
statele nealiniate, țările in curs de dezvoltare mem
bre ale „Grupului celor 77" constituie majoritatea 
națiunilor lumii si sînt direct interesate în promo
varea unei politici de respect al independentei na
ționale, de pace și cooperare internațională, cei doi 
președinți subliniază necesitatea asigurării partici
pării tuturor acestor state la dezbaterea și soluțio
narea problemelor majore ale contemporaneității, 
ceea ce corespunde intereselor popoarelor lumii de 
democratizare a relațiilor internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, exprimînd satisfacția lor 
pentru colaborarea strînsă și fructuoasă existentă 
intre România și Egipt la O.N.U. și in cadrul altor 
organizații internaționale, in „Grupul celor 77“ si în 
mișcarea țărilor nealiniate, hotărăsc extinderea in 
continuare a conlucrării dintre țările lor în viața 
internațională.

★
Președintele Republicii Socialiste România și pre

ședintele Republicii Arabe Egipt iși exprimă depli
na satisfacție pentru noua intilnire la nivel înalt 
romăno-egipteană, pentru convorbirile și înțelege
rile la care s-a ajuns, fiind încredințați că acestea 
reprezintă o nouă și valoroasă contribuție la apro
fundarea raporturilor de prietenie și strînsă cola
borare dintre cele două țări, în interesul și spre bi
nele popoarelor român și egiptean, al cauzei păcii, 
dezvoltării independente, progresului și cooperării 
internaționale.

întocmită la Cairo, Ia 22 octombrie 1983. in două 
exemplare originale, fiecare în română, arabă șl 
engleză, toate textele avind aceeași valabilitate.
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După sosirea in capitala Sudanului
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CU PREȘEDINTELE GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut, simbătă după- 
amiază, o întilnire la Palatul Priete
niei cu președintele Uniunii Socia

Ceremonia sosirii în capitala Sudanului
(Urmare din pag. I)

Celor doi șefi de stat, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Buthayna 
Nimeiri li se oferă frumoase buchete 
de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu este 
însoțit in această vizită de tovarășii 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
facerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Președintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, 
prezintă inalților oaspeți pe Omer 
Mohamed el Tayed, prim-vicepre- 
ședinte al Republicii Democratice 
Sudan. Joseph Lago, vicepreședinte 
al Republicii Democratice Sudan, 
Dafalla el Haj Yousif, șeful justiției, 
Baha el Din Xdris, ministrul pentru 
problemele Președinției, Mohamed 
Mirghani Mubarak, ministrul aface
rilor externe, miniștri și oficialitățile 
acreditate pe lingă înalții soli ai po
porului român,

Sint pnezenți ambasadorul român 
Ia Khartum. Gheorghe Ai.rinei. și 
ambasadorul sudanez la București. 
Jsam el Din Hassan.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri urcă ne 
podiumul de onoare. în acordurile 
imnurilor de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Demo
cratice Sudan, sint trase 21 de salve 
de artilerie. Președintelui României 
i se prezintă raportul comandantului 
gărzii militare de onoare, după care 

liste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar Mo
hamed Nimeiri.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări și-au exprimat satis
facția de a se întilni din nou, de a 

cei doi șefi de stat trec în revistă 
unitatea militară aliniată pe aero
port.

Președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri prezintă apoi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe Izz el Din el 
Sayed, președintele Adunării Poporu
lui, Hassan el Turabi, consilier pen
tru politica externă al președintelui, 
Badr Eldin Suleiman, prim-secretar 
al Conducerii Centrale a Uniunii 
Socialiste Sudaneze, pe membrii gu
vernului, pe celelalte persoane ofi
ciale venite la aeroport în întîmpi- 
narea înalților oaspeți. Sînt pre
zentați apoi șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Khartum.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați de gazde în salonul de onoare 
al aeroportului, unde se întrețin 
cu președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri și doamna Buthayna Nimeiri, 
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate, tradițională relațiilor româno- 
sudaneze.

Cei doi șefi de stat și persoanele 
oficiale care-i însoțesc se îndreaptă 
apoi spre Palatul Poporului, rezer
vat ca reședință oficială înalților 
oaspeți români pe .perioada vizitei 
lor în Sudan.

Coloana oficială străbate Khar- 
tum-ul. orașul de la confluența Ni
lului Alb cu Nilul Albastru, simbol 
al amplului efort de lichidare a 
grelei moșteniri coloniale, de eman
cipare și progres economic și so
cial. Centrul politic, economic și 
cultural al celui mai întins stat 
african, Khartum-ul, păstrător al 
tradițiilor milenare ale locuitorilor 
din această zonă a văii Nilului, se 
îmbogățește permanent cu noi edi
ficii impunătoare, cu clădiri moder

proceda cu acest prilej Ia un schimb 
de opinii asupra problemelor de in
teres bilateral și internațional. Cei 
doi președinți au evidențiat bunele 
raporturi de prietenie româno-suda- 
neze, aflate într-o continuă dezvol
tare, in folosul și spre binele ambe

ne, funcționale, încadrate armonios 
în arhitectura și urbanistica locale 
și simbolizînd pulsul înnoitor al ca
pitalei și al țării.

Pe traseul urmat de coloana ofi
cială sînt arborate drapelele de stat 
român și sudanez, se află panouri 
mari pe care scrie în limba 
română : „Bun venit președintelui 
Ceaușescu !“, „Ceaușescu — Nimeiri, 
România — Sudan !“, „Trăiască prie
tenia româno-sudaneză !“.

Miile de locuitori ai capitalei, aflați 
pe traseul urmat de coloana oficială, 
salută cu prietenie pe înalții oaspeți 
români. Manifestările de caldă ospi
talitate și prietenie ce se succed 
neîncetat pe tot traseul parcurs de
monstrează simțămintele de stimă și 
admirație față de realizările dobin- 
dite de România socialistă în dezvol
tarea economică și socială, față de 
rolul remarcabil al țării noastre în 
viata internațională, față de contri
buția deosebită adusă de președintele 
Nicolae Ceaușescu la promovarea în
țelegerii între popoare, conlucrării 
internaționale în interesul pro
gresului și păcii în întreaga lu
me, față de activitatea neobosită 
a șefului statului român, consacrată 
apărării independenței și libertății 
popoarelor, victoriei luptei împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
rasismului, soluționării pe cale po
litică, prin tratative, a problemelor 
dificile din viața internațională.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
sudanez generează un interes deo
sebit în cercurile politice și guverna
mentale sudaneze.

Ministrul orientării naționale și 
informațiilor, Said Mohamed Khagali, 
arăta: „Spunem bun venit Excelenței 
Sale Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 

lor țări și popoare, al înțelegerii re
ciproce, cooperării internaționale și 
păcii in intreaga lume.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, de 
stimă și prețuire reciprocă.

președintele României, în vizita pe 
care o efectuează, incepind de sim
bătă, in țara noastră. Apreciem in 
mod deosebit relațiile frățești ex;s- 
tente intre președintele Ceaușescu și 
președintele Nimeiri, precum și re
lațiile de prietenie dezvoltate intre 
țările noastre.

Recunoaștem și apreciem ca bine
venite eforturile politice depuse de 
președintele Ceaușescu în probleme
le care vizează destinele noastre și 
sperăm că vizita pe care o va efectua 
va fi încununată cu deplin succes, că 
rezultatele ei vor constitui o bază 
pentru dezvoltarea unor relații de. 
prietenie și colaborare mai strinse 
între cele două țări și popoare".

La rindul său, Ibrahim Moneim 
Mansour, membru al Biroului Exe
cutiv al Conducerii Centrale a Uni
unii Socialiste Sudaneze, sublinia că 
„Excelența Sa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, este o 
mare personalitate in politica inter
națională. ale cărei idei și opinii sînt 
deosebit de apreciate. Manifestăm o 
mare stimă și considerație față de 
rolul constructiv jucat de Excelența 
Sa in Orientul Mijlociu și în lume, 
în realizarea de relații de colaborare 
cu toate țările, în vederea atingerii 
țelului final al omenirii de a se in
staura o pace trainică nu numai în 
Orientul Mijlociu, ci și în intreaga 
lume".

Vizita la nivel înalt începe în con
diții dintre cele mai favorabile pen
tru adincirea înțelegerii reciproce, 
lărgirea și diversificarea cooperării 
multilaterale, in folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii, con
lucrării și înțelegerii internaționale.

Pe aeroportul din Khartum

„Sudanul salută pe președintele României"
KHARTUM 22 (Agerpres). — 

Mijloacele de informare în masă 
din Sudan au consacrat spații largi 
relatărilor despre vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu o între
prind, incepind de sîmbătă, în aceas
tă țară.

Cotidianul de limbă arabă „AL 
SAHAFA" a deschis pagina intîi a 
numărului său de simbătă cu fotogra
fiile președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Sudanu
lui, Gaafar Mohamed Nimeiri. înso
țite de un amplu. articol intitulat 
„Țara noastră il salută pe președin
tele României". După ce se anunță 
că duminică încep convorbirile din
tre cei doi președinți, se fac refe
riri la cursul pozitiv, nîereu ascen
dent al relațiilor româno-sudaneze 
în toate domeniile. Același ziar con
sacră o pagină întreagă României, 
ilustrată cu fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în comentariul 
ziarului sînt evidențiate principiali
tatea politicii externe promovate de 
România, preocupările șefului statu
lui român pentru soluționarea crizei 
din Orientul Mijlociu, pentru instau

rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. Relațiilor româno-su- 
dăneze li se acordă un mare spațiu, 
subliniindu-se dezvoltarea lor neîn
treruptă și întărirea legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări și 
popoare.

De asemenea, se publică un edito
rial, intitulat „Salutăm pe președin- 

Revista presei sudaneze

tele Nicolae Ceaușescu", în care se 
fac aprecieri elogioase la adresa șe
fului statului român, a preocupărilor 
sale pentru impulsionarea dezvoltă
rii și consolidarea relațiilor de prie
tenie româno-sudaneze. evidențiin- 
du-se că actuala vizită în Sudan va 
constitui un nou pas spre diversifi
carea relațiilor de prietenie și coope
rare dintre România și Sudan.

în aceeași pagină sint publicate 
date biografice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul inserează, totodată, un ar
ticol amplu consacrat dezvoltării coo
perării româno-sudaneze în domeni
ile economic, cultural și științific. Se 
remarcă importanța întîlnirilor din

tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri.

Agenția de presă sudaneză SUNA . 
a deschis emisiunea de știri din 22 
octombrie cu relatări privind vizita 
oficială de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei1 
Elena Ceaușescu. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, precizează agenția, va 
avea convorbiri cu președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri referitoare 
la evoluția relațiilor bilaterale și la 
alte probleme de interes comun.

In ajunul vizitei oficiale de prie- I 
tenie în Sudan a președintelui Re-' 
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena ■ 
Ceaușescu, TELEVIZIUNEA SU-' 
DANEZA a transmis un program 
special dedicat Republicii Socia
liste România. Emisiunea a început [; 
cu prezentarea portretelor președin-’ 
telui Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu. Comentariile in; 
limbile arabă și engleză s-au refe
rit la realizările remarcabile ale 
României, îndeosebi din ultimii 18; 
ani. Programul a inclus, de aseme
nea, secvențe din ultima vizită in 
România a șefului statului sudanez 
și date cu privire la evoluția relați
ilor politice, economice și culturale 
româno-sudaneze.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NU» CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU, IN EGIPT
COMUNICAT COMUN Un eveniment de amplă semnificație

cu privire la vizita oficială, de prietenie, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Arabă Egipt

pentru dezvoltarea conlucrării multilaterale
prietenești româno-egiptene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o vizită ofi
cială, de prietenie, în Republica 
Arabă Egipt, în perioada 19—22 oc
tombrie 1983. la invitația președin
telui Republicii Arabe Egipt, Moha
med Hosni Mubarak, și a doamnei 
Suzanne Mubarak.

în cursul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România a depus 
coroane de flori la Monumentul sol
datului necunoscut și la mormîntul 
fostului președinte Mohamed Anwar 
El Sadat. Inalții oaspeți români au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din Cairo și Assuan. Pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și persoa
nele oficiale care i-au însoțit in 
cursul vizitei s-au bucurat peste tot 
in Egipt de o primire caldă, expre
sie a legăturilor tradiționale și a ra
porturilor cordiale existente între 
cele două țări și a sentimentelor de 
stimă și respect pe care le nutresc 
reciproc popoarele român și egip
tean prietene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Mohamed Hosni Mubarak, 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
au avut convorbiri oficiale, desfășu
rate intr-o atmosferă cordială, de 
prietenie, deplină înțelegere, stimă 
și respeot reciproc, la care au parti
cipat, din partea română, tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, precum și to
varășii Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică și tehnică cu Egiptul, 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România, Ion Iosefide, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Re
publica Arabă Egipt, Adrian Stoica, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. și Marcel Dinu, director 
In Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea egipteană, la convor
biri au participat : Fuad Mohieddin,

„O importantă contribuție la cauza păcii 
în Orientul Mijlociu și în întreaga lume“

CAIRO 22 (Agerpres). — Desfășurată sub cele mai bune auspicii, 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Egipt continuă să fie pe larg reflectată în coloanele presei egiptene, 
care scoate în evidentă căldura cu care au fost înconjurați solii po
porului român în toate momentele, importanța noului dialog la nivel 
înalt pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, pentru întă
rirea păcii și colaborării între popoare.

„Egiptul și România sînt. hotărite 
să-și dezvolte relațiile", astfel iși in
titulează cotidianul „EGYPTIAN 
MAIL" relatarea de pe prima pagină 
despre cea de-a treia zi a vizitei 
inalților oaspeți români. Articolul 
este însoțit de o fotografie, reprezen- 
tîndu-i pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
și președintele Hosni Mubarak înain
tea unei noi runde de convorbiri. 
Ziarul subliniază că Declarația co
mună, semnată la încheierea vizitei, 
exprimă dorința celor două țări de 
a dezvolta relațiile bilaterale în toa
te domeniile și definește cadrul pen
tru cooperarea pe mai departe pe 
planul cercetărilor științifice și teh
nologice și al schimburilor culturale.

„LE PROGRES EGYPTIEN" își 
Întitulează materialul de pe prima 

prim-ministru, Kamal Hassan Alt, 
viceprim-ministru și ministru al a- 
facerilor externe, Wagih Mohamed 
Shendi. ministru pentru problemele 
investițiilor și cooperării internațio
nale, președintele părții egiptene in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică și tehnică ro- 
mâno-egipteană, Mustafa Ratal El 
Said, ministrul economiei și comer
țului exterior, Mohammad Said El 
Gharouri, ministrul industriei și re
surselor naturale. Ezzedinne Munktar, 
secretar general la Președinția Repu
blicii, Said El Sayed, ambasador, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne, și Mohamed Wafik Hosny, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
in Republica Socialistă România.

în cursuil convorbirilor, oei doi șefi 
de stat s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor țărilor lor in domeniul 
construcției economice și sociale, au 
examinat stadiul actual al relațiilor 
bilaterale pe plain politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte 
domenii de interes mutual și au pro
cedat la un amplu schimb de vederi 
cu privire la problemele majore ale 
vieții internaționale contemporane, 
îndeosebi în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu.

Pornind de la dorința comună de 
a da noi dimensiuni raporturilor 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republi-cii Socialiste 
România, și Mohamed Hosni Mu
barak, președintele Republicii Arabe 
Egipt, au semnat Declarația comună 
cu privire la dezvoltarea susținută a 
cooperării dintre Republica Socialis
tă România și Republica Arabă Egipt, 
document de o deosebită semnifica
ție pentru amplificarea și intensifi
carea în continuare a raporturilor 
reciproc avantajoase dintre cele două 
țări și extinderea conlucrării dintre 
ele in viața internațională.

în cadrul convorbirilor privind 
stadiul actual și perspectivele rela
țiilor bilaterale, un accent special a 
fost pus pe intensificarea schimbu
rilor comerciale și amplificarea co
operării în industrie, agricultură, 
transporturi și în alte domenii de 
interes comun. Exprimîndu-și de
plina satisfacție pentru cursul ascen

pagină, însoțit de o fotografie din 
timpul întîlnirii dintre președinții

RELATĂRI ALE PRESEI EGIPTENE

Nicolae Ceaușescu șl Mohamed Hosni 
Mubarak : „Astăzi va fi semnată o 
importantă declarație comună pri
vind întărirea relațiilor româno- 
egiptene". La rîndul său, „JOURNAL 
D’EGYPTE" publică un articol, în
soțit de o fotografie din timpul în
tîlnirii dintre cei doi șefi de stat, 
relevînd că Declarația comună reflec
tă conținutul convorbirilor Mubărak- 
Ceaușescu. Articolele apărute în „AL 
AHRAM", „AL AKHBAR" și „AL 

dent al acestor relații, cei doi pre
ședinți au subliniat importanța ma
joră a realizării în 1985 a unui vo
lum de schimburi economice de un 
miliard dolari.

Cei doi președinți au luat notă de 
faptul că, în urma celei de-a XlV-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică și 
tehnică (Cairo, mai 1983) și a con
vorbirilor dintre primii miniștri ai 
celor două țări (București, iulie 1983), 
au fost convenite măsuri de natură 
să conducă la realizarea obiective
lor stabilite la nivel înalt.

S-a hotărît ca următoarea sesiune 
a Comisiei mixte româno-egiptene
— care urmează să aibă loc la Bucu
rești, în prima parte a anului 1984
— să stabilească un program comun 
concret de acțiune, pentru stimula
rea in continuarea dezvoltării schim
burilor economice dintre cele două 
țări.

La încheierea vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt, Moha
med Hosni Mubarak, au semnat Me
morandumul privind cooperarea eco
nomică și tehnică și schimburile co
merciale dintre cele două țări. De 
asemenea, în cursul vizitei, miniștrii 
afacerilor externe ai celor două țări 
au semnat un Acord intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Arabe Egipt pri
vind statutul cetățenilor trimiși să 
lucreze la realizarea sarcinilor ce de
curg din cooperarea tehnică și eco
nomică.

Cei doi președinți au constatat cu 
deosebită satisfacție că România și 
Egiptul au poziții asemănătoare sau 
foarte apropiate asupra problemelor 
internaționale cu care este confrun
tată omenirea contemporană. în 
cursul convorbirilor, președinții 
României și Egiptului și-au expri
mat profunda lor Îngrijorare față de 
încordarea gravă la care s-a ajuns 
in viața internațională și au subli
niat necesitatea desfășurării de efor
turi sporite pentru depășirea aces
tei situații, pentru reluarea politicii 
de pace, dezvoltare independentă și 
cooperare între națiuni, pentru în

GOUMHOURIYA" se referă la ace
lași punct culminant al vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Egipt — semnarea documentelor 
oficiale.

Toate ziarele reproduc declarația 
făcută presei de vicepremierul și mi
nistrul egiptean al afacerilor exter
ne, Kamal Hassan Aii, după convor

birile oficiale, care a arătat că între
vederile dintre cei doi președinți au 
fost constructive și că, din punct de 
vedere politic, ele urmăresc stabilirea 
unei păci juste și durabile nu numai 
în Orientul Mijlociu, ci și în întreaga 
lume. „Acest lucru, a spus el, por
nește de la convingerea că cei doi 
președinți și țările lor au nevoie de 
pace, pentru ca toate popoarele lu
mii să-și poată exercita dreptul Ia 
independență și suveranitate, pentru 

cetarea cursei Înarmărilor, pentru 
dezarmare, și in primul rînd dezar
mare nucleară, pentru eradicarea 
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice internaționale, pentru 
reglementarea tuturor conflictelor 
dintre state exclusiv pe cale pașni
că, prin negocieri, pentru democra
tizarea raporturilor internaționale. O 
atenție deosebită a fost acordată 
abordării problemelor referitoare la 
Orientul Mijlociu, Africa și Europa.

Președinții României și Egiptului 
și-au exprimat profunda satisfacție 
pentru rezultatele rodnice ale nou
lui dialog la nivel înalt, subliniind 
că vizita oficială, de prietenie, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu In 
Egipt, Declarația comună româno-e- 
gipteană semnată cu acest prilej, ce
lelalte înțelegeri convenite consti
tuie o contribuție de cea mai mare 
importanță pentru extinderea legă
turilor prietenești, tradiționale de 
strînsă cooperare dintre Republica 
Socialistă România și Republica A- 
rabă Egipt, servind interesele fun
damentale de dezvoltare liberă, in
dependentă. ale popoarelor român și 
egiptean, cauzei generale a păcii și 
înțelegerii în întreaga lume. ,

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat vii mul
țumiri președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, doamnei Suzanne Mubarak, 
guvernului și poporului egip
tean, in numele lor șl al persoa
nelor oficiale care i-au însoțit in 
timpul vizitei, pentru primirea caldă 
si ospitalitatea deosebită de care 
s-au bucurat în timpul șederii în 
Egipt. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au a- 
dresat președintelui Mohamed Hosni 
Mubarak și doamnei Suzanne 
Mubarak o cordială invitație de a 
efectua o vizită oficială, de priete
nie, în Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urrnînd a fi sta
bilită ulterior, prin canale diploma
tice.

Cairo, 22 octombrie 1983.

a-și concentra eforturile în direcția 
dezvoltării potențialului lor econo
mic".

Convorbirile — a menționat Kamal 
Hassan Aii — s-au referit, de aseme
nea, la relațiile dintre Egipt și Româ
nia, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Cairo contribuind Ia 
amplificarea raporturilor bilaterale în 
toate domeniile.

întreaga presă egipteană își infor
mează cititorii despre vizita efec
tuată vineri de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în orașul Assuan, Ba
rajul înalt și templele Philae. Ziare
le subliniază că pretutindeni solii 
poporului român s-au bucurat de o 
primire caldă, entuziastă, mii de ce
tățeni exprimîndu-și satisfacția pen
tru faptul de a-i ivea în mijlocul lor 
pe șeful statului român, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

POSTURILE DE RADIO și TV au 
evidențiat, în emisiunile lor, toate 
momentele vizitei inalților soli ai po
porului român-

Primirea deosebit de călduroasă 
din partea oficialităților și a popu
lației. ambianța de profundă cor
dialitate. deplină înțelegere, stimă 
si respect reciproc în care au decurs 
convorbirile la nivel înalt, rezulta
tele rodnice cu care acestea s-au 
încheiat, importantele documente 
semnate, iată tot atitea trăsături de
finitorii ale vizitei oficiale de priete
nie întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Arabă Egipt, la invitația pre
ședintelui Hosni Mubarak și a 
doamnei Suzanne Mubarak.

Se poate spune că. prin întreaga 
sa desfășurare, vizita a constituit o 
ilustrare a traiectoriei continuu as
cendente a raporturilor româno-e
giptene. evoluție la care o contri
buție hotărîtoare au adus multiple
le intîlniri la nivel prezidențial. în
cheiate de fiecare dată cu impor
tante acorduri și înțelegeri. Pe 
bună dreptate, președintele Nicolae 
Ceaușescu arăta că, de-a lungul a- 
nilor. cele două popoare au învă
țat să se cunoască și să conlucreze 
in interesul dezvoltării economico- 
șociale independente, ca și al cauzei 
păcii.

în spiritul acestor tradiții, al ra
porturilor cordiale existente, cei doi 
președinți au semnat DECLARAȚIA 
COMUNA CU PRIVIRE LA DEZ
VOLTAREA SUSȚINUTA A CO
OPERĂRII DINTRE REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA ȘI REPU
BLICA ARABA EGIPT, document 
de o deosebită semnificație pentru 
intensificarea în continuare a rela
țiilor reciproc avantajoase dintre 
cele două țări, pentru extinderea 
conlucrării lor pe arena internațio
nală, care vine astfel să se alăture 
documentelor similare semnate an
terior la nivel înalt, la București său 
la Cairo, toate la un loc constituin- 
du-se într-o adevărată cartă a prie
teniei și colaborării — contribuție de 
preț la instaurarea în lume a unor 
relații noi. democratice, de încredere 
și egalitate în drepturi între țări și 
popoare.

Noua Declarația stăruie. în mod 
deosebit, asupra importanței pri
mordiale pe care o prezintă inten
sificarea schimburilor comerciale și 
extinderea cooperării economice pe 
baze reciproc avantajoase, reafir- 
mînd convingerea în posibilitatea 
realizării, prin eforturi oomune, pînă 
în 1985, a unud volum total al schim
burilor economice în valoare de un 
miliard de dolari. Neîndoios, semnă
turile puse de oei doi președinți pe 
MEMORANDUMUL PRIVIND CO
OPERAREA ECONOMICA ȘI TEH
NICA ȘI SCHIMBURILE COMER
CIALE DINTRE CELE DOUA ȚARI 
ilustrează cu prisosință dorința de a 
imprima un dinamism sporit în acest 
domeniu, pentru accelerarea pro
gresului economic al ambelor țări.

La fel de Importantă este șl ho- 
tărirea de a se acționa și mai pu
ternic pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării in domeniile ști
inței, tehnologiei, invățămîntului, ar
tei șl culturii, al mijloacelor de in
formare în masă, de a extinde le
găturile pa linia instituțiilor parla
mentare, a organizațiilor politice și 
obștești, toate acestea fiind de na
tură să ducă la mai buna cunoaștere 
și apropiere intre cele două po
poare prietena.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit 
șl un amplu schimb de păreri asupra 
aspectelor fundamentale ale situa
ției internaționale, scoțînid în evi
dență profunda Îngrijorare față de 
Încordarea gravă la care s-a ajuns 
pe arena mondială, ca urmare a ma
nifestărilor politicii de forță și ame
nințare cu forța, a încercărilor da 
consolidare a zonelor și sferelor de 
influență, a menținerii vechilor con
flicte și focare de tensiune și apari
ției altora noi, a cursei fără prece
dent a înarmărilor, îndeosebi nu
cleare, a lipsei de progrese în efor

turile pentru eradicarea subdezvol
tării. Toate aceste evoluții primej
dioase îndreptățesc pe deplin apre
cierea comună că este îndatorirea 
supremă a tuturor statelor, a condu
cătorilor lor, a popoarelor din întreaga 
lume de a acționa cu toată hotărîrea 
pentru oprirea cursului spre con
fruntare și război, pentru asigurarea 
și consolidarea păcii și dezvoltarea 
colaborării în întreaga lume.

In mod firesc, un loc important In 
ansamblul convorbirilor l-au ocu
pat evenimentele grave din Orientul 
Mijlociu. Președintele României a 
subliniat din nou. în legătură atît cu 
situația din această parte a lumii, 
cit și cu ansamblul problemelor in
ternaționale litigioase, că nu există 
decît o singură cale de soluționare 
— cea a tratativelor politice. în 
«cest cadru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Acțiunile 
desfășurate de Egipt au demonstrat 
că este posibil ca pină și cele mai 
complicate probleme să fie soluțio
nate prin tratative. Se poate afirma 
că, de fapt, prietenia dintre popoare
le noastre s-a cimentat tocmai in 
aceste acțiuni complexe pentru 
pace. Iată de ce consider că va tre
bui să intensificăm conlucrarea 
noastră bilaterală, cit și pe plan in
ternațional, pentru a contribui la 
soluționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu, din Europa și din alte 
zone ale lumii, pentru o lume a pă
cii și dreptății sociale".

La rîndul său, președintele HOSNI 
MUBARAK a ținut să omagieze în 
mod deosebit aportul României, al 
președintelui său la apărarea și în
tărirea păcii mondiale : „Am urmă
rit contribuția pe care și-a adus-o 
România, sub conducerea dumnea
voastră clarvăzătoare, în cadrul efor
tului îndreptat spre soluționarea pro
blemelor internaționale, rolul eficace 
al României în rezolvarea proble
melor păcii în lume, contribuția 
dumneavoastră personală la sprijini
rea țelurilor comune ale națiunilor, 
a cauzei juste a popoarelor. Noi, în 
Egipt, dăm o înaltă apreciere rolu
lui dumneavoastră constructiv, efor
turilor dumneavoastră perseverente 
îndreptate spre ajungerea Ia o pace 
justă și trainică in această zonă a 
lumii".

In cursul dialogului la nivel înalt, 
președintele României a reafirmat po
ziția țării noastre privind căile con
crete de realizare a unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu, pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționării pro
blemei poporului palestinian, prin 
respectarea dreptului său la auto
determinare și la constituirea unui 
stat propriu independent, pronunțîn- 
du-se totodată pentru organizarea 
unei conferințe inte. .-aționale. sub 
egida O.N.U., la care să participe 

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Părăsind teritoriul Republicii Arabe Egipt, doresc ca, în numele meu șl 
81 tovarășei mele, să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru primirea 
cordială, plină de ospitalitate, de care ne-am bucurat în frumoasa dumnea
voastră țară.

Sînt încredințat că vizita și convorbirile purtate, înțelegerile convenite 
și documentele pe care le-am semnat se vor înscrie ca un nou moment 
important în dezvoltarea relațiilor româno-egiptene, conferind noi dimen
siuni colaborării și cooperării reciproc avantajoase dintre țările noastre. în 
interesul și spre binele celor două popoare, al dezvoltării lor libere și inde
pendente. al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, odată cu salutul nostru de 
bun rămas, calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul egiptean prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

toate țările Interesate, inclusiv Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei.

în ce privește problema libaneză, 
dialogul la nivel înalt a scos în evi
dentă necesitatea retragerii necondi
ționate a trupelor israeliene din 
Liban. respectării independenței, 
suveranității si integrității teritoriale 
a acestei țări, creării condițiilor ca 
poporul libanez să-și rezolve singur 
problemele, pe baza reconcilierii și 
conlucrării tuturor forțelor politice 
naționale. In mod deosebit s-a sub
liniat însemnătatea realizării solida
rității și unității de acțiune a țărilor 
arabe. în eforturile comune pentru 
o reglementare de ansamblu a situa
ției din Orientul Mijlociu.

Pe bună dreptate, în cursul con
vorbirilor s-a apreciat că problema 
fundamentală a vieții internaționale 
o constituie oprirea imediată a 
cursei înarmărilor, înfăptuirea dezar
mării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare, apărarea dreptului suprem 
al popoarelor — la viață, la pace, la 
libertate. Fără îndoială realizarea. în 
cadrul convorbirilor de la Geneva, a 
unui acord pentru oprirea ampla
sării de noi rachete nucleare, pen
tru retragerea și distrugerea celor 
existente, adoptarea unor măsuri 
eficiente de dezarmare reprezintă, 
cum au evidențiat cei doi șefi de 
stat, cerințe de vitală însemnătate in 
sprijinul cărora România și Egiptul 
se pronunță cu fermitate. •

Pe parcursul dialogului la nivel 
înalt au fost abordate și alte aspec
te importante ale actualității inter
naționale, cum ar fi necesitatea unei 
rezolvări grabnice, prin tratative, a 
conflictului între Irak și Iran; asigu
rarea accesului la independentă al 
Namibiei ; lichidarea politicii de a- 
partheid și discriminare rasială ; spo
rirea eficienței O.N.U., creșterea ro
lului țărilor mici și mijlocii, al state
lor nealiniate în ansamblul vieții po
litice mondiale. Totodată, s-a subli
niat că soluționarea crizei economice 
mondiale presupune o dezvoltare 
susținută, accelerată, a țărilor rămase 
în urmă, eliminarea măsurilor protec- 
ționiste și discriminatorii din calea 
schimburilor comerciale internațio
nale, rezolvarea problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare, reducerea în continuare a 
dobinzilor și stabilizarea lor la ni
veluri acceptabile.

Opinia publică din România socia
listă, care a urmărit cu cel mai viu 
interes si cu profundă satisfacție des
fășurarea noului dialog româno- 
egiptean la nivel înalt, își exprimă 
convingerea că rezultatele deosebit 
de rodnice ale acestei vizite vor 
marca un valoros aport la dezvolta
rea conlucrării multilaterale dintre 
cele două țări și popoare, în inte- 
restil și spre binele reciproc, al 
cauzei generale a păcii, progresului 
și dezvoltării independente a tuturor 
națiunilor.

Romulus CAPLESCU

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
d« alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, din domeniul circulației mărfurilor.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 septem
brie *)  pe primele locuri se situează :

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile tint calculați pe opt luni.

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : Întreprinderea de rețele 

electrice Timișoara, cu 686,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 24,9 la sută la pro
ducția netă in activitatea de con- 
strucții-montaj, 23 la sută la pro
ductivitatea muncii ; unitatea s-a în
cadrat în repartițiile de energie 
electrică și prevederile de plan pri
vind reducerea consumului propriu 
tehnologic : cheltuielile la 1 000 lei 
producție de construcții-montaj au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 1,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de rețele 
electrice Iași.

IN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 
Locul I : Schela de foraj Zădăreni, 

județul Arad, cu 593,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 10,3 la sută la pro
ducția fizică la forajul de exploa
tare și injecție, 5,6 la sută la viteza 
de lucru la forajul de cercetare geo
logică, 26 la sută la sonde terminate 
din foraj ; prețul de cost al lucrări
lor de foraj efectiv realizate a fost 
mal mic decît cel planificat cu 1,7 
la sută, iar consumurile de materii 
prime șl materiale au fost, de ase
menea, mai mici decît cele normate 
cu 15,9 la sută.

Locul II : Schela de foraj Tg. Ocna, 
județul Bacău.

IN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Răsări
tul" — Brașov, cu 555,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19 la sută la pro
ducția netă, 1,9 la sută la producția 
fizică, 11,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 12,2 la sută 
la productivitatea muncii, 4.4 la sută 
la beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 16,7 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa — Ploiești.

Locul III : întreprinderea „Carbo- 
chim" Cluj-Napoca.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ȘI ECHIPAMENTE AERONAUTICE
Locul I : întreprinderea „Turbo- 

mecanica" — București, eu 927,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,9 la sută la pro
ducția netă, 18,2 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 16,6 la sută 
la productivitatea muncii ; consumu
rile de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate cu
34.8 la sută, Iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 21,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, jude
țul Brașov.

Locul III : întreprinderea de avioa
ne Bacău.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de celule 
electrice prefabricate Băilești, cu
716.8 puncte.

Unități fruntașe în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului 

și angajamentelor pe acest an
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 3 la sută la producția fizică; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și beneficii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 4,6 la sută, iar cele 
materiale cu 1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de mașini 
electrice București.

Locul III : întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE 

Locul I : întreprinderea de anvelo
pe „Victoria" — Florești, județul 
Prahova, cu 875,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la pro
ducția netă, 10,5 la sută la export, 
8,9 la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii și la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele normate 
cu 5,4 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 9,2 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de anve
lope „Danubiana" — București.

Locul III : întreprinderea chimică 
„Prodcomplex" — Tg. Mureș.

IN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hirtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 786,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,4 la sută la pro
ducția fizică, 3,7 la sută la producția 
netă și la productivitatea muncii, 1,5 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 9,4 la sută la beneficii ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la export ; consumurile de 
energie electrică și combustibili au 
fost mai mici decît cele normate cu 
1,3 la sută.

Locul II : Combinatul de celuloză 
și hîrtie Suceava.

Locul III : întreprinderea de hirtie 
Bușteni.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul Iași, 
cu 1 186,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția netă, 1,7 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 2,1 la 
sută la beneficii ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
producția fizică, export și la livrări 
de mărfuri Ia fondul pieței ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 3,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
16,9 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ades- 
go"-București.

Locul III : întreprinderea „Cri- 
nul“-Bucureștl.

IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 
Locul I : întreprinderea de con

fecții Scornicești, județul Olt, cu 
874,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția fizică, 17 la sută la produc
ția netă, 3 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 12 la sută la 
productivitatea muncii, 8,9 la sută 
la beneficii, 6 la suta la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele normate 
cu 6 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Tulcea.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Suceava.
IN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Local I : întreprinderea de bere 

București, cu 988,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 17,9 la sută la pro
ducția fizică, 12,2 la sută la produc
ția netă, 5,5 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 6,5 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export și la beneficii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mal mici decît cele 
planificate cu 1,7 la sută, iar cele 
materiale cu 1,8 la sută.

Locul II : întreprinderea viei și 
vinului Roșiori de Vede, județul 
Teleorman.

Locul III : întreprinderea de țiga
rete București.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „13 Decembrie 1918“ — Bucu
rești, cu 600,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 1,3 la sută la producția fi
zică, 3,6 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 7,9 la sută la 
beneficii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export ; cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică Bucureștii Noi.

Locul III : întreprinderea poligra
fică Bacău.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCTII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări și 
telecomunicații București, cu 951,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20,1 la sută la pro
ducția netă în construcții-montaj, 
18,3 la sută Ia numărul locuințelor 
date în folosință, 14,1 la sută la pro
ductivitatea muncii, 18,3 la sută la 
producția de construcții-montaj ter
minată ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; consumu
rile de ciment, metal, combustibili 
și carburanți au fost mai mici decît 
cele normate.

Locul II : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și mate
riale de construcții Brașov.

Locul III : Grupul de șantie
re montaj „Vulcan“-București — 
M.I.C.M.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană d« 
poștă și telecomunicații Buzău, cu 
389,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la volu
mul activității de poștă și telecomu
nicații, 18,5 la sută Ia prestări în 

unități fizice ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; chel
tuielile la 1 000 lei venituri au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
6,5 la sută.

Locul II : Direcția de poștă a mu
nicipiului București.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vrancea.

IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri ali
mentare Timișoara, cu 260,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,3 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata, 7,2 la 
sută la volumul livrărilor de măr
furi pe un lucrător ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei livrări au fost mai mici de
cît cele planificate cu 10,7 la sută, 
iar nivelul fondului de retribuire la 
1 000 lei livrări a fost, de asemenea, 
mai mic decît cel planificat cu 5,6 
la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri me- 
talo-chimice Ploiești.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri tex- 
tile-încălțăminte Oradea.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județeană 

de transport local Vrancea, cu 1147 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23 la sută la veni
turi brute în activitatea de trans
port, 10 la sută la indicele de utili
zare a capacității mijloacelor de 
transport auto de marfă și cu 24 la 
sută la cel de călători ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la produc
ția netă, productivitatea muncii, nu
mărul de călători transportați și la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei venituri brute au fost mai mici 
decît cele planificate cu 3 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Argeș.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău.

(Agerpres)
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Excelenței Sale Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 

Președintele Republicii Zambia

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Zambia, vă adresez calde felicitări și cele mal bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului 
prieten al Zambiei.

Reafirmînd satisfacția pentru rezultatele fructuoase ale vizitei pe care 
am făcut-o recent in țara dumneavoastră, exprim convingerea că, pe baza 
înțelegerilor la care am ajuns împreună, raporturile de prietenie, solidari
tate și cooperare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai puternică, in interesul popoarelor român și zambian, al politicii de 
pace, colaborare și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Lusaka, capitala Re
publicii Zambia, este 
un oraș relativ tinăr, 
care în urmă cu trei 
decenii avea doar 
30 000 de locuitori. In- 
cepind însă cu 24 oc
tombrie 1964, cînd țara 
străbătută de apele 
învolburatului Zam
bezi și-a obținut inde
pendența. în existența 
a a început o epocă 

nouă, marcată de mul- 
'ple prefaceri ce i-au 
ihimbat complet ln- 
țișarea. Dintr-o lo- 
litate oarecare, si- 

rată pe drumul de 
legătură dintre regiu
nile sudice și vestita 
„centură de cupru", el 
a devenit un cen
tru politico-adminis- 
trativ cu peste 500 000 
de locuitori, în care 
pulsează o intensă 
viață economică. în 
cuprinsul său au luat 
ființă o serie de im
portante întreprinderi 
industriale, perimetrul 
tradițional s-a extins 
considerabil, iar de o 
parte și de alta a 
străzilor lungi de clți- 
va kilometri au apărut 
numeroase construcții 
moderne care găzdu
iesc sediile unor insti
tuții centrale, bănci, 
magazine, hoteluri. în- 
tr-un cuvint, Lusaka 
de azi oferă o imagine 
edificatoare a efortu
rilor depuse de po
porul zambian pentru

lichidarea înapoierii 
moștenite din trecut 
prin valorificarea în 
folosul propriu a re
surselor materiale și 
umane.

într-adevăr. Repu
blica Zambia (supra
fața — 752 614 kmp ; 
populația — 5 140 000 
locuitori) este situată 
intr-o zonă a Africii 
care beneficiază de o 
mare varietate a bo
gățiilor naturale. în 
subsolul țării se gă
sesc apreciabile re
zerve de cărbune, 
mangan, plumb, zinc, 
aur. argint, cobalt și 
mai ales cupru, al că
ror volum evaluat Ia 
circa un miliard de 
tone de minereu re
prezintă un sfert din 
rezervele mondiale de 
metal roșu. în prezent, 
ca urmare a măsurilor 
luate de autoritățile 
de la Lusaka, pentru 
dezvoltarea industriei 
extractive. In „centu
ra de cupru" funcțio
nează șapte combina
te de prelucrare de 
800 000 tone anual. 
Cuprul asigură 90 la 
sută din totalul veni
turilor obținute de 
Zambia din export. 
Concomitent au fost 
puse bazele altor sec
toare industriale. S-au 
construit fabrici și 
uzine în domeniile si
derurgiei. cimentului, 
chimiei, s-au înălțat

ironica
Sîmbătă, s-au încheiat în Capitală 

Licrările celui de-al V-lea Congres 
lațional de igienă, medicina muncii 
;i medicină socială, organizat sub 
îgida Uniunii Societăților de științe 
nedicale, la care au participat spe- 
:ialiști români și din diferite țări 
•uropene.

La reuniune, școala românească de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL - Etapa a IX-a

Rînduri despre o surpriza
Elementul senzațional al celei de-a 

IX-a etape a fost trecerea echipei 
Dinamo București, de la acel 3—0, 
împotriva faimoasei S.V. Hamburg, 
la 0—3, în fața Stelei. într-un inter
val de timp de numai trei zile 1 
Poate că tocmai acest interval, prea 
scurt, ar constitui o scuză pentru 
involuția de la performanță la con- 
traperformanță, dar vă propunem 
s-o respingem și să le acordăm 
campionilor țării numai o oarecare 
circumstanță atenuantă. Cauza pro
fundă a învingerii la scor trebuie 
s-o căutăm mai degrabă în modali
tatea de pregătire a meciurilor — 
excelentă și pînă la amănunt fața 
de adversarul vest-german. iar, ieri, 
destul de superficială. în raport cu 
trăsăturile noii formații a clubului 
Steaua, cu multi jucători tineri, iuti 
și plini de vigoare. Cu cîteva ore 
înaintea derbiului Dinamo — Steaua, 
antrenorul echipei naționale spu
nea că alcătuirea formației re
prezentative pentru meciurile din 
Cipru și Cehoslovacia va fi influen
țată de evoluția jucătorilor dinamo- 
viști, firește, în campionat, dar, în 
special cu ocazia revanșei de la 
Hamburg. Le propunem deci dina- 
moviștilor să elimine scuzele și să 
caute cauzele insuccesului, pentru a 
realiza un joc superior în campionat, 
și. pe această bază, să pregătească, 
iarăși ireproșabil, returul din „Cupa 
campionilor europeni", acesta din 
urmă constituind, cum afirma Mircea 
Lucescu, o probă de valoare inter
națională, valabilă la compunerea 
formației naționale.

Meciul etapei : 
Steaua — Dinamo 3—0

Steaua a arătat ieri o forță de 
atac și contraatac pe care Dinamo 
n-a reușit s-o stăvilească, poate și 
pentru că a nesocotit calitățile teh- 
nico-tactice ale noii formații mili
tare, antrenate de Emmerich Jenei — 
consilier tehnic, Gheorghe Popescu. 
Au înscris cele trei goluri, unul 
mai frumos decît celălalt — Lăcă
tuș (min. 4), Majaru (49) și Viorel 
Turcu (88), acesta din urmă la o 
superbă fază de contraatac Balint- 
Lăcătuș-Turcu (lovitură cu capul 
din plonjon).

Apărarea Stelei, în frunte cu 
portarul Iordache, și jocul întregii 
echipe în apărare au fost la înăl
țime ; nici Mulțescu n-a putut crea 
breșe, nici Augustin n-a reușit 
faimoasele lui străpungeri, nici in
ventivul Orac nu s-a descurcat în 
fața unui fundaș, Iovan, cam de 
același tip cu Kaltz.

Jocul a fost destul de Incrlncenat ; 
una dintre dovezi — cele 5 carto
nașe galbene (Stoica, Augustin, Tă- 
tăran, Nicolae, FI. Marin). Arbitra
jul, la centru — Dan Petrescu, bun.

Victoria Rapidului
Deznodămîntul senzațional al par- 

tidei-derbi a cam trecut în umbră 
rezultatul excelent al Rapidului, 
2—1, cu Sportul studențesc, una 
dintre cele patru echipe foarte 
puternice din campionatul nostru. 
Deși fără Ion Ion și Sameș, totuși, 
feroviarii au jucat destul de bine 

baraje și hidrocentra
le, a fost declanșată o 
acțiune pe scară lar
gă pentru sporirea 
producției agricole.

In spiritul politicii 
sale de solidaritate ac
tivă cu tinerele state 
africane, cu lupta lor 
pentru libertate, pro
gres și bunăstare, po
porul român urmăreș
te cu interes și simpa
tie succesele obținute 
de poporul zambian. 
între Republica Socia
listă România și Re
publica Zambia s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colabora
re, care cunosc o con
tinuă dezvoltare. O 
importanță deosebită 
pentru ridicarea ’pe o 
treaptă superioară a 
conlucrării româno- 
zambiene au avut-o 
întîlnirile frecvente 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth 
David Kaunda. care 
s-au încheiat de fie
care dată cu rezultate 
rodnice. Astfel. Decla
rația comună și cele
lalte documente sem
nate cu prilejul dialo
gului la nivel înalt de 
la Lusaka, din iulie 
a.c., deschid noi ori
zonturi colaborării bi
laterale. în interesul 
celor două țări si po
poare. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

zilei
specialitate a prezentat valoroase 
studii.

în încheiere a avut loc masa ro
tundă „Medicina omului sănătos", în 
cadrul căreia au fost dezbătute as
pecte privind perspectivele de dez
voltare a medicinii preventive, pînă 
în anul 2 000, creșterea natalității, 

■ dezvoltarea armonioasă a viitoarei 
generații. (Agerpres)

tactic, în condițiile unui adversar 
evident superior valoric și care 
domina continuu terenul. Pe fondul 
acestei dominări, Rapid a contra
atacat foarte îndrăzneț, mai ales 
prin Manea, același înaintaș care 
creează panică în preajma porții 
adverse. Din ocaziile numeroase 
la ambele porți, Rapid a fructificat 
prin Damaschin (31) și Manea (11 m 
— 82), iar Sportul, prin Cazan. Cu 9 
puncte, Rapid este echipa cea mai 
bine clasată dintre noile promovate.

O notă specială pentru portarul 
rapidist Mânu si pentru ambițiosul 
fundaș al studenților. Munteanu. 
Așteptăm mai mult de la Hagi, Coraș 
și Iorgulescu.

Rezultatele celorlalte partide
Iată celelalte rezultate ale etapei : 

Chimia Rm. Vîlcea — S.C. Bacău 
3—2 (1—1). Victoria vilcenilor a fost 
obținută prin golurile marcate de 
Vergu (min. 42). Udrea (min. 49, din 
lovitură de la 11 m) și Basno (min.
66) . pentru oaspeți înscriind Șoșu 
(min. 42) și Udrică (min. 85). Petro
lul — Dunărea C.S.U. 0—0. C.S. 
Tîrgoviște — Politehnica Iași 0—0 ; 
F.C. Baia Mare — A.S.A. 2—0 (1—0). 
Tulba (min. 30) și Bălan (min. 72) 
sînt autorii golurilor. F.C. Bihor — 
F.C. Argeș 3—0 (1—0). Gazdele au 
punctat prin Georgescu (min. 41), 
Mureșan (min. 46) și Grosu (min.
67) . F.C. Olt — Corvinul Hunedoara 
0—0. Amintim că vineri. In avanpre
miera etapei. Jiul si Universitatea 
Craiova au terminat la egalitate : 
1—1.

Valerin MIRONESCU

CLASAMENTUL
1. Steaua 9 8 1 2 22— 7 13
2. Sportul stud. 9 6 1 2 17— 6 13
3. F.C. Bihor 9 5 3 1 16— 8 13

<—5. F.C. Olt 9 3 5 1 8— 5 11
4—5. Politehnica Iași 9 3 5 1 8— 5 11

C. Dinamo 8 4 2 2 12— 6 10
7. Jiul 9 4 2 3 9—11 10
8. Rapid 9 3 3 3 10— 9 9
9. Chimia 9 3 3 3 9—11 9

10. A.S.A. 9 3 3 3 9—12 9
11. S.C. Bacău 9 4 1 4 9—15 9
12. Univ. Craiova 8 3 2 3 11— 8 8
13. F.C. Baia Mare 9 3 2 4 9—16 8
14. F.C. Argeș 9 3 0 6 10-13 6
15. C.S. Tîrgoviște 9 1 4 4 5—11 6

16. Dunărea 9 1 4 4 2— 8 6
17. Corvinul 9 1 3 5 8-13 5
18. Petrolul 9 1 2 6 8—18 4

ETAPA VIITOARE
— 29 octombrie —

F.C. Argeș — Dinamo. Politehnica 
Iași — Chimia. Steaua — Jiul, Du
nărea — F.C. Bala Mare, Corvinul — 
C.S. Tîrgoviște, Universitatea Cra
iova — Petrolul, Sportul studențesc 
— F.C. Olt, A.S.A. — F.C. Bihor,
S.C. Bacău — Rapid.

GOLGETERII
Lăcătuș (Steaua) și Grosu (F.C. 

Bihor) — 6 goluri ; Coraș (Sportul 
studențesc), Pițurcă (Steaua) si Sep- 
timiu Cîmpeanu (Steaua) — 5 goluri.

Simpozion organizat de Asociația Juriștilor

»»

Sîmbătă a avut loc. în Capitală, 
simpozionul cu tema „Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la încetarea cursei înarmărilor 
și începerea unui proces autentic de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară", organizat de Asocia
ția juriștilor din Republica Socialistă 
România.

în cadrul lucrărilor s-a dat o înaltă 
apreciere strălucitelor inițiative de 
pace ale președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, vibrante
lor chemări cuprinse în Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. ce pun cu pregnanță în lumină 
voința de pace a poporului român.

în comunicările prezentate de con
ducători de ministere, instituții cen
trale, de cadre didactice, cercetători 
și juriști s-a relevat că în actualele 
împrejurări internaționale nu există 
problemă mai importantă decît aceea 
de a se face totul pentru preîntîm- 
pinarea unui război pustiitor, pentru 
asigurarea dreptului vital al omeni
rii Ia existență, la independentă și 
pace.

în încheierea lucrărilor, lj),tr-o at
mosferă de vibrant patriotism, parti- 
cipanții la simpozion au adoptat 
textul unei telegrame adresate tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se arată :

„Strălucitele dumneavoastră ini
țiative în favoarea păcii, demersurile 
și acțiunile pe care le promovați cu

Solemnitatea depunerii jurâmîntului militar în școlile 
militare aie Ministerului de Interne

Sîmbătă dimineața, In școlile mi
litare de ofițeri și subofițeri aparți- 
nînd Ministerului de Interne a avut 
loc festivitatea depunerii jurămîn- 
tului de credință de către elevii 
anului întli.

Acest emoționant ceremonial ostă
șesc s-a desfășurat în condițiile în 
care întregul nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează cu elan pa
triotic și fermă angajare revoluțio
nară pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru înălțarea României 
socialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație.

La solemnități, care s-au transfor
mat într-o vibrantă manifestare a 
dragostei fierbinți față de patrie, 
partid și popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au participat 
tovarășul George Homoștean, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministru de 
interne, membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului de Inter
ne, activiști de partid și de stat, ge
nerali și ofițeri superiori din unită
țile centrale, membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, pionieri, părinți ai elevilor.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, au fost adresate telegrame 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului -Co

în întîmpinarea Zilei armatei
România continuă 
multiple activități 
si cultural-educa-

si numis-

din Con- 
genericul

în întîmpinarea Zilei Armatei Re
publicii Socialiste 
să se organizeze 
oolitico-ideologice 
tive.

La Casa Centrală a Armatei a avut 
loc o seară tematică „Ostașul în fil
mul artistic românesc și interpreții 
săi". Au participat actori de film, 
interpreți ai unor semnificative ro
luri de ostași din creațiile cinema
tografiei noastre. Numeroșii specta
tori prezenți la această manifestare 
au vizitat, de asemenea, expoziția 
..Armata Republicii Socialiste Româ
nia — apărătoarea cuceririlor revo
luționare ale poporului român — o- 
glindită în piese filatelice 
matice".

Muzeul marinei române 
stanța a organizat, sub ________
„Participarea Marinei române la în
făptuirea revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă și an
tiimperialistă si la războiul antihitle
rist". expuneri si comunicări, pro
iecții de filme documentare și dia
pozitive. întîlniri cu veterani de 
război, la care au fost prezenți oa
meni ai muncii din întreprinderi șl 
instituții, cadre militare și ostași, 
elevi și ștudenți.

„Fapte de arme săvîrșite de osta
șii români in lupta eroică pentru e- 
liberarea tării" a fost tema evocă
rii ce a avut Ioc la Casa armatei 
din Ploiești. Cu acest prilej, parti- 
cipanții au vizitat expoziția de car
te intitulată „Arc peste timp", pre
cum si o expoziție realizată de mem
brii cercului de pictură al casei ar
matei.

Evocarea tradițiilor glorioase ale 
poporului nostru și armatei sale, a 
luptelor duse pentru apărarea liber
tății, suveranității si independentei

t

18,50
19,00
19,20 ___
20,15 Telecinemateca

PROGRAMUL 1
Agronomie TV 
Almanahul familiei 
De strajă patriei 
Bucuriile muzicii 
Viața satului (parțial color) 
Lumea copiilor 
Album duminical 
Micul ecran pentru cel mici 
Film serial : „Cervantes- (color) 
Episodul 1 
1001 de seri 
Telejurnal (parțial color) 
Floarea din grădină
— : — (color). Ciclul !
„Mari actori, mari regizori". „Cea
ța". Premieră pe țară

22,05 Intîlnire cu opera, opereta șl ba
letul

22,30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2
Muzica 7... nimic mal simplu (III) 
Muzică ușoară
Instantanee 
Melodii populare 
Carnet cultural 
Farmecul muzici! 
O viată pentru o idee
Teatru TV : „Marele soldat" de 
Dan Tărchilă 
Desene animate 
Serată muzicală TV
Telejurnal 
Telerama 
Caleidoscop muzical 
Din marea carte a patriei 
Jaz in nocturnă

16,35 
17,00 
19,00
19.20
19,50
21.30
21,55
22.30 Telejurnal

LUNI 29 OCTOMBRIE 1983
PROGRAMUL 1

14,30 Telex
14,35 Emisiune în limba maghiară
17,20 Pentru o lume mai bună. Docu

mentar realizat de O.N.U. cu pri- 

deosebită clarviziune și consecventă 
pentru soluționarea problemei funda
mentale a epocii noastre — dezar
marea, și în primul rind dezarmarea 
nucleară — v-au impus definitiv în 
conștiința omenirii ca o personalitate 
politică proeminentă a lumii contem
porane. Ne exprimăm mîndria că 
prin dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului român si cel mai auto
rizat reprezentant al său. glasul 
României socialiste, aspirațiile de 
pace, libertate si dreptate ale tuturor 
celor ce muncesc si trăiesc pe acest 
pămînt se fac auzite si sînt privite 
cu respect în întreaga lume.

Juriștii din țara noastră își expri
mă îngrijorarea față de situația gra
vă ce s-a creat în viata internaționa
lă și se alătură întregului popor. în
tregii mișcări mondiale pentru pace 
spre a cere celor care răspund de 
soarta omenirii să dea dovadă de ra
țiune, de bunăvoință și înțelegere în 
toate acțiunile care privesc viitorul 
popoarelor.

Membrii Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă România vă a- 
sigură. mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că vor depune eforturi necontenite 
pentru traducerea în viată a obiecti
velor profund umaniste ale politicii 
interne și externe a partidului, pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României". (Agerpres)

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandant 
suprem al forțelor armate, prin care, 
mulțumind din adîncul inimilor pen
tru minunatele condiții de învăță
tură și de viață create, tinerii elevi 
și-au exprimat hotărîrea nestrămu
tată de a sluji cu credință și devo
tament interesele supreme ale pa
triei, de a nu precupeți nici un efort 
pentru a înfăptui hotărîrile de 
partid și legile țării, sarcinile ce 
decurg pentru activitatea lor din 
documentele Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, din Directiva comandantului 
suprem, cerințele formulate de se
cretarul general al partidului cu 
ocazia deschiderii noului an de în- 
vățămint.

în lumina Înaltului legămînt pe 
care l-au făcut, tinerii elevi se an
gajează ferm să acționeze cu înaltă 
responsabilitate pentru a se forma, 
în spiritul prevederilor doctrinei 
militare naționale, ca buni ofițeri ai 
Ministerului de Interne, cu o temei
nică și multilaterală pregătire poli- 
tico-ideologică, militară și de spe
cialitate, cu alese calități morale și 
profesionale, gata oricînd să apere 
cu bărbăție și devotament, împreună 
cu întregul popor, independența și 
suveranitatea patriei, securitatea 
statului, avuția națională, ordinea și 
liniștea publică, drepturile și liber
tățile cetățenilor.

patriei, pentru victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă si antiimperialistă din au
gust 1944. a bătăliilor purtate pen
tru eliberarea deplină a tării și, a- 
poi, pe frontul antihitlerist pînă la 
victoria finală asupra Germaniei na
ziste constituie subiectul prelegeri
lor susținute, în aceste zile. în co
mandamente și unități de către gru
purile de propagandiști ale consilii
lor politice, alti activiști de partid, 
specialiști de la Centrul de studii 
și cercetări de istorie și teorie mi
litară. lectori ai Academiei militare.

Pe linia frumoaselor tradiții de 
organizare a unor concursuri pe 
teme inspirate din trecutul de luptă 
al poporului și armatei noastre, la 
Muzeul militar central a avut loc 
concursul „Cine știe răspunde", pe 
tema „25\ Octombrie — pagină de 
eroism". )

Zilele de luptă, efort si încordare 
pentru eliberarea pămîntului țării de 
sub dominația hitleristă. momente 
din luptele duse mai departe, pe te
ritoriul Ungariei. Cehoslovaciei și 
Austriei, pînă la înfrîngerea defini
tivă a Germaniei naziste, au fost e- 
vocate, în întîlnirea cu veterani ai 
războiului antihitlerist. în cadrul 
simpozionului „25 Octombrie — pa
gină luminoasă a istoriei naționale".

în întreprinderi, instituții, școli, 
case de cultură și cămine cultura
le. generali și ofițeri activi prezin
tă expuneri Infățișînd eroismul osta
șilor români în războiul antihitlerist, 
profundele transformări revoluționa
re petrecute in armată în anii con
strucției socialiste, preocuparea parti
dului și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru continua întărire a capacității de 
apărare a patriei.

lejul Zilei Națiunilor Unite
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.30 Panoramic economic
20.50 Tezaur folcloric
21,20 La zl In 600 de secunde
21.30 Roman foileton : Rebecca. (Pre

mieră pe țară). Episodul 1
22.25 Melodiile Bucureștlulul
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
14.30 Telex
14.35 Melodii populare
15,05 Gala tinerilor concertlștl
15.35 Cenacluri ale tineretului
16,00 ’ ‘ .............................
18,00
20,00
20.30
21.25
21.35
22,00
22.30 Telejurnal

La început de săptămînă 
închiderea programului 
Telejurnal
Moștenire pentru viitor 
Publicitate
De pretutindeni 
Seară de muzică de cameră

vremea

La 
de
P.

DAMASC

Nicolae Ceaușescu și președintele
Hafez Ăl-Âssad

Nicolae 
Elena 

președin- 
doamnei 

priete- 
împreună cu cele mai bune 

fericire, de prp- 
pentru poporul

DAMASC 22 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje de prietenie a 
avut loc între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Hafez Al-Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

Din partea tovarășului 
Ceaușescu și a tovarășei 
Ceaușescu s-au transmis 
telui Hafez Al-Assad șl 
Anisse Al-Assad un salut 
nesc, 
urări de sănătate și 
greș și prosperitate 
sirian prieten.

Mulțumind pentru 
președintele Hafez Al-Assad a rugat

mesajul primit,

înaltă apreciere a inițiativelor președintelui 
României consacrate păcii și dezarmării 

întrevedere a tovarășului
Nicu Ceaușescu cu Javier Perez de Cuellar, 

secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Corespondență de la loan Timof- 
te : Tovarășul Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, a avut o întrevedere la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite cu secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

Secretarul general al O.N.U. a 
rugat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un res
pectuos mesaj de salut și cele mal 
bune urări, împreună cu înalta sa 
apreciere față de inițiativele con
stante ale șefului statului român 
consacrate păcii, dezarmării, secu
rității și colaborării internaționale, 
de sprijinul permanent pe care 
România îl acordă organizației Na
țiunilor Unite, creșterii rolului aces
teia în viața internațională.

în timpul întrevederii, cu prilejul 
schimbului de păreri în legătură cu

Cursa înarmărilor impune omenirii 
mari și dramatice privațiuni

Sub titlul „Cursa înarmărilor 
nucleare și primele sale victime", 
revista „Nouvelles Perspectives" 
publică un articol semnat de John 
Takman, medic suedez, în care se 
atrage atenția că nu trebuie uitate 
niciodată învățămintele pe care 
le oferă omenirii bombardamen
tele atomice din 1945 ale aviației 
americane asupra orașelor japo
neze Hiroshima și Nagasaki. în 
prezent, se estimează la 140 000 
numărul persoanelor care au murit 
instantaneu sau înainte de sfîrșitul 
anului tragic la Hiroshima și Ia 
70 000 numărul victimelor de la 
Nagasaki. Ulterior, alți 100 000 de 
japonezi au murit ca urmare a 
maladiilor provocate de radiațiile 
atomice ale bombelor. Pînă acum, 
în Japonia s-au înregistrat peste 
300 000 de „hibakusha", adică

formării prețurilor m- 
fost aprobat planul de 
consfătuirii pe anii

CAPITALA REPUBLICII 
1 POPULARE MONGOLE au avut 

loc lucrările ședinței a 16-a a Con- 
i sfătuirii conducătorilor organelor 

de preturi din țările membre ale 
C.A.E.R. Delegația Republicii So- 

Icialiste România a fost condusă de 
tovarășul Ion Tulpan, președintele 
Comitetului de Stat pentru Pre
turi. La ședință a fost efectuat un 

1 schimb de experiență pe probleme 
actuale ale 
terne si a

■ lucru al 
1984—1985.

PENTRU 
. NALELOR

Suediei se _
1 plasării in Europa a noi rachete nu

cleare americane cu rază medie de 
I acțiune și militează pentru o dimi

nuare substanțială 
nucleare care se află

< continentul european

REDUCEREA ARSE- 
NUCLEARE. Guvernul 

pronunță împotriva am-

a arsenalelor 
în prezent pe 
— a declarat

cinema
• Pe malul sting al Dunării albastre:
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 
0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 8; 11,30; 15; 17,30; 20.
• Balul de sîmbătă seara : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Program de desene animate — 
9,30; 12; 14,30; CIprian Porumbescu — 
16,15; 19: DOINA (16 35 38).
• Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 0; 11; 13; 15; 17; 19.
• Baloane de curcubeu : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; ; 18;
20, ARTA (21 31 86) — 17; 20,30.
• întoarcerea din Iad : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un surts tn plină vară : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Misterele Bucureștilor : G1ULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, COSMOS (27 54 95) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Aventuri ta Marea Neagră : PA
CEA (60 30 85) — 15; 18,30; FLOREAS- 
CA (33 29 71) — »; 12; 16; 19.
• B.D. intră In acțiune : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Aleargă cu mine : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 0; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Alblnuța : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. 

să se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu salutul său prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
noi împliniri ale poporului român 
pe calea progresului și prosperității.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea la Damasc, de către 
șeful statului sirian, a tovarășului 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., aflat în Siria la in
vitația Federației Generale a Sindi
catelor Muncitorilor din această țară 
și pentru a lua parte la lucrările 
Biroului Federației Sindicale Mon
diale.

■ ■

problemele înscrise pe ordinea de 
zi a celei de-a 38-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., a fost re
levată îngrijorarea față de continua 
deteriorare a situației internaționa
le, de intensificarea cursei înarmă
rilor și s-a subliniat necesitatea im
perioasă de a se trece de urgență la 
adoptarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru eliminarea 
politicii de confruntare și tensiune, 
pentru promovarea păcii, a cursului 
spre destindere și înțelegere inter
națională. S-au abordat, de aseme
nea, aspecte privitoare la pregătirea 
și marcarea corespunzătoare a Anu
lui Internațional al Tineretului, a 
cărui examinare este în curs în Co
mitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U.

La întrevedere a participat am
basadorul Teodor Marinescu, repre
zentantul permanent al României la 
Națiunile Unite.

victime ala bombardamentelor 
atomice.

în pofida acestei tragedii, care 
a zguduit omenirea, cursa înarmă
rilor nucleare continuă nestăvi
lită. Această cursă aberantă de 
pregătire a unui război nuclear 
își are și ea victimele sale, prin 
privațiunile grave pe care le im
pune : 250 milioane de oameni
din întreaga lume sint lipsiți de 
locuință ; 300 de milioane sînt
șomeri ; 500 de milioane nu știu 
nici să eitească, nici să scrie ; 700 
de milioane sint subalimentați ; 
900 milioane au un salariu de mi
zerie, venitul lor zilnic situîndu-se 
sub 30 de cenți ; două miliarde nu 
au acces la apă potabilă, privațiune 
care se află la originea declan
șării a 80 la sută din maladiile 
existente în lume. (Agerpres) 

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
in Riksdag (parlament) ministrul 
afacerilor externe suedez, Lennart 
Bodstroem. El a subliniat că rezul- 

de la Geneva 
o reducere 
în Europa.

tatul negocierilor 
trebuie să-l constituie 
a arsenalelor nucleare

totaliza, la 
de oameni, 

o creștere

POPULAȚIA LUMII 
30 iunie. 4 721 887 000 ,
ceea ce reprezintă o creștere de 
82,077 milioane in cele 12 luni ante
rioare — se arată intr-un studiu al 
Biroului american de statistică dat 
publicității la Washington. Din 1970. 
populația globului a crescut cu a- 
proximativ 
in timp ce 
au scăzut.

CURTEA
TORIA a condamnat, recent, 
acuzația de „înaltă trădare", la 18 
și respectiv 15 ani închisoare pe 
Alpheus Zacharia Molotsi și Jacob 
Molefe. deși împotriva lor nu au

un miliard de oameni, 
ritmurile de dezvoltare

SUPREMA DIN PRE-
sub

• Drumul spre victorie : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
BUCUREȘTI (15 61 84) — 8,45; 11,15;
14; 17; 19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 
8,45; 11,15; 14; 17; 19,30; FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45. 
0 Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Vraciul : UNION (13 49 04) — 9; 12; 
16; 19.
• Fiul Măriei i LIRA (31 71 71) —
15,30; 18; 20.
• Șatra — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
Chirurgul Schroth — 20 : VIITORUL 
(11 48 03).
• Fata care vinde flori : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. .
• S-a lnttmplat lingă Rostov : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Bobby Deerfield: STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12,30; 15,45; 18; 20,15.
• Visînd la Zambezi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Cariera mea strălucită : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Hercule cucerește Atlantida : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Elvis î GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — •; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Omul păianjen se Întoarce : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• Cascadorul Hooper î MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Despărțire temporară : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
• Vulcanul : CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

Sesiunea Adunării de Stat 
a R P. Ungare

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
Budapesta s-a desfășurat sesiunea 
toamnă a Adunării de Stat a R. 
Ungare, la lucrările căreia au parti
cipat Jânos Kâdăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., alți conducători de 
partid și de stat în cadrul sesiunii 
— relatează agenția M.T.I. — au fost 
dezbătute situația și sarcinile actuale 
ale industriei ungare, precum și une
le probleme ale activității controlu
lui popular.

S-a subliniat că industria ungară 
constituie baza trainică a vieții so- 
cial-economice a țării și că, în ulti
mii ani, oamenii muncii din R. 
Ungară au obținut unele succese 
acest domeniu.

P. 
în

SPANIA

La

Proteste împotriva 
atentatelor comise de 
organizațiile teroriste

MADRID 22 (Agerpres). — 
apelul principalelor partide politice 
și al organizațiilor sindicale, la 
Madrid și în alte orașe spaniole au 
avut loc mari demonstrații împotri
va terorismului. La demonstrația 
de la Madrid au participat, potrivit 
autorităților municipale, circa 700 000 
de persoane, iar în întreaga țară — 
peste un milion.

Demonstranții au păstrat, la amia
ză, un moment de reculegere în me
moria victimelor terorismului. Prin 
acțiunile desfășurate în întreaga 
țară ei și-au exprimat indignarea 
față de actele de terorism și asasi
natele comise de gruparea separa
tistă din provincia spaniolă Țara 
Bascilor — E.T.A. De la constituirea 
acestui grup separatist, în 1968, 
atentatele cu bombe și alte acte cri
minale au dus la pierderea a sute 
de vieți omenești — menționează 
agenția United Press InternationaL 
De aceea, manifestațiile antiteroriste 
au adunat în întreaga țară peste un 
milion de spanioli, alături de care 
se aflau conducători ai partidelor 
politice reprezentate în parlament, 
ai organizațiilor sindicale și obștești.

GRENADA
Desemnarea 

membrilor 
Consiliului Militar 

Revoluționar
SAINT GEORGE’S 22 (Agerpres). 

— Postul de radio oficial al Gre
nadei a difuzat un comunicat ofi
cial în care se precizează că au fost 
desemnați cei 16 membri ai Consi
liului Militar Revoluționar, organul 
suprem al puterii de stat din țară, 
transmit agențiile Prensa Latina și 
France Presse. în funcția de pre
ședinte al consiliului a fost numit 
generalul Hudson Austin, ministru 
al apărării și comandant-șef al for
țelor armate în fostul guvern. Ca 
vicepreședinți au fost desemnați lt. 
col. Ewart Layne și It. col. Liam 
James.

Comunicatul precizează, totodată, 
că în cursul incidentelor de 
miercuri, cînd au avut loc înfrun
tările armate de la Fort Rupert, și-au 
pierdut viața 18 persoane.

Starea 
mas în 
cate, pe 
tiile de

de asediu din tară a ră- . 
vigoare, dar au fost ridi- 
o durată limitată, restric- 

circulație.

putut fi prezentate probe conclu
dente. De fapt, subliniază agenția 
France Presse. cei doi sînt membri 
ai Congresului Național African 
(A.N.C.), organizație interzisă în 
Republica Sud-Africană, care luptă 
împotriva inumanei politici de a- 
partheid.

„PROGRESSES" CUPLATA CU 
COMPLEXUL ORBITAL. Agenția
T.A.S.S. anunță că la 22 octombrie 
a fost realizată cuplarea navei 
automate de transport „Progress-18“ 
cu complexul orbital pilotat „Sa- 
liUt-7“ — „Soiuz T-9“, la bordul 
căruia își desfășoară activitatea 
cosmonauta Vladimir Liăhov și 
Aleksandr Aleksandrov. Nava „Pro- 
gress-18“ a transportat carburanți, 
echipamente și diferite alte mate
riale necesare echipajului și efec
tuării cercetărilor științifice pe or
bită.

CUTREMUR. Institutul geologic 
din Colorado (S.U.A.) a anunțat 
că sîmbătă dimineața în sudul 
Atlanticului a avut loc un cutre
mur măsurind 7 grade pe scara 
Richter. Epicentrul cutremurului a 
fost la aproape 4 500 kilometri est 
de Buenos Aires — capitala Argen
tinei.

1

I

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Vlaicu Vodă — 10; Hagi Tu- 
dose — 15; Zbor deasupra unui cuib 
de cuci — 19,30; (sala Atelier) : Ino
centul — 10,30; Idolul șl Ion Anapoda
— 15; Harap Alb — 20.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Opera
„Inima de copil". Conducerea muzi
cală : Claudlu Negulescu — 11; Con
cert coral de muzică engleză, susți
nut de corul Filarmonicii. Dirijor : 
John Alldis (Marea Britanie) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mal lungă, Interogatoriul din zori
— 11; Lacul lebedelor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 10,30; O noapte la Vene
ția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 10; Mobilă și durere — 15; 
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădi
na icoanei, 12 44 16) : Cabala blgoțllor
— 10; Liniște, ne privim In ochi — 
15; O zi de odihnă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 10.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 10; Nu pot să dorm — li; 
Șoareci de apă — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10,30; 
Turnul de fildeș — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Copiii soarelui — 10; Ne
gru și roșu — 19,30; (sala Studio) : 
Trăsura la scară — 15; Calandria —
19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; Incidentul — 10; Șapte mar
tori — 15; Opinia publică — 19,30.

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 23 octombrie, ora 20 — 26 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi in general rece mai ales la Începu
tul intervalului. Cerul va fl variabil. 
Izolat vor cădea ploi slabe șt burniță. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, izolat 
mal coborlte In primele nopți, cele 
maxime vor oscila intre plus 6 grade 
șl 16 grade. Se va produce ceață sea
ra șl dimineața. Condiții de brumă în
deosebi tn primele nopți, cînd. Izolat, 
se va semnala șl Îngheț la sol. In Bucu
rești : Vreme în general rece, cu cerul 
variabil. Vlntul va sufla slab. Tempera
turile minime vor fl cuprinse Intre mi
nus 2 șl plus 2 grade, cele maxime în
tre 12 șl 15 grade. Seara șl dimineața, 
ceață. Condiții de brumă. (Liana Ca
zacioc, meteorolog de serviciu).



Interviul tovarășului Nicolae Ceaușescu
acordat ziarului olandez „Trouw“

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit la 14 octombrie a.c. pe ziaristul olandez Jaap Den Boef, trimis 
special al cotidianului „Trouw", câruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, in țara mea sinteți 
bine cunoscut pentru inițiative
le promovate de dumneavoas
tră de mai mulți ani pentru 
dezarmare, pace și securitate, 
în prezent, cind negocierile de 
la Geneva privind rachetele cu 
rază medie de acțiune din Eu
ropa nu au dus la rezultate po
zitive, ce soluții de compromis 
s-ar putea găsi pentru scoaterea 
acestora din impasul in care se 
află ?

RĂSPUNS : După cum este cunos
cut, în viata internațională s-a ajuns 
la o încordare deosebit de gravă. 
S-a intensificat cursa înarmărilor și 
îndeosebi a înarmărilor nucleare, 
ceea ce a dus Ia creșterea conside
rabilă a pericolului unui război nu
clear. care ar putea duce la distru
gerea civilizației, a însăși existenței 
vieții pe planeta noastră.

Pornind de la această situație, 
România a acționat si acționează cu 
toată hotărirea în vederea opririi 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, și în primul rind 
la dezarmare nucleară. Acordăm o a- 
tenție deosebită problemelor din Eu
ropa. avind în vedere că pe conti
nentul nostru s-au concentrat uriașe 
cantități de armament, și in special 
de armamente nucleare. în acest con
text. considerăm că trebuie să facem 
totul pentru a opri amplasarea in 
Europa a rachetelor cu rază medie de 
acțiune, în general a altor armamente 
nucleare, pentru trecerea la retrage
rea și distrugerea celor existente.

în prezent, la Geneva au loc ne
gocierile dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii m legătură 
cu rachetele cu rază medie de ac
țiune. S-au formulat propuneri inte
resante și de o parte și de alta, dar, 
pină acum, nu s-a ajuns la un acord. 
Noi considerăm însă că propunerile 
prezentate oferă posibilitatea unui 
acord acceptabil pentru ambele părți, 
și în mod deosebit pentru Europa — 
care nu are nevoie de noi rachete 
cu rază medie de acțiune și de nici 
un fel de armament nuclear.

Este necesar, intr-adevăr, să se a- 
jungă la o soluție de compromis, ac
ceptabilă pentru ambele părți, care 
să mențină echilibrul de forțe, dar 
nu prin noi armamente, ci prin re
ducerea celor existente la cel mai 
scăzut nivel.

ÎNTREBARE: După întâlnirea 
cu dumneavoastră, domnule pre
ședinte, vicecancelarul Genscher 
a avansat ideea că in cazul in 
care nu se realizează nici o 
înțelegere la Geneva, dumnea
voastră veți promova o ‘sugestie 
în această privință. Despre ce 
este vorba ?

RĂSPUNS : în scrisorile adresate 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
ale Americii. cit și altor sțate, am 
formulat unele sugestii in direcția a- 
ceasta. Desigur, sint multe posibilități, 
și noi considerăm că incă nu s-au 
epuizat căile realizării unui compro
mis acceptabil intre cele două părți.

ÎNTREBARE: Excelență, scri
sorile adresate de dumneavoas
tră Statelor Unite ale Americii 
și Uniunii Sovietice de a conti
nua tratativele de la Geneva și 
după data stabilită pentru in
stalarea rachetelor „Pershing 11“ 
și „Cruise" în unele țări occi
dentale, perioadă in care să nu 
se efectueze amplasarea de no< 
rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune, sint realiste și în
țelepte. Considerați insă că — dat 
fiind importantele dezacorduri 
existente intre cele două mari 
puteri. S.U.A. și Uniunea So
vietică, privind numărul de 
rachete sovietice existente deja 
in Europa, cit și cel al focoase
lor nucleare — se poate ajunge la 
o soluție acceptabilă pentru toa
te părțile ?

RĂSPUNS : în scrisorile adresate 
conducătorilor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii. Româ
nia a propus să se acționeze în așa 
fel, de către ambele state, incit să 
se ajungă la un acord privind ne
amplasarea noilor rachete, retrage
rea și distrugerea celor existente. 
Avînd în vedere timpul scurt pînă la 
«firșitul acestui an. cind N.A.T.O. 
prevede să treacă la instalarea noilor 
rachete americane în Europa, am for
mulat propunerea de a nu se încheia 
tratativele la această dată, ci de a 
le continua pînă la realizarea unui 
acord, avînd convingerea că este po
sibil ca, într-un timp rezonabil, să se 
realizeze o Înțelegere acceptabilă. în

acest sens, pentru a permite con
tinuarea tratativelor, am formulat 
propunerea de a nu se trece la am
plasarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune ale Statelor Unite ale Ameri
cii în Europa pe toată durata trata
tivelor. In același timp. Uniunea So
vietică să-și asume obligația de a nu 
amplasa noi rachete, și chiar de a 
trece la reducerea și distrugerea 
unui anumit număr de rache
te existente. în acest fel s-ar permi
te continuarea tratativelor și reali
zarea unui acord privind neam- 
plasarea. trecerea la distrugerea ce
lor existente și realizarea unui echi
libru la un nivel cit mai scăzut — 
așa cum propun dealtfel atit Uniu
nea Sovietică, cit și Statele Unite ale 
Americii.

Ținind seama de faptul că ambele 
state — posesoare de arme nucleare 
— recunosc că armamentul nuclear 
reprezintă un grav pericol pentru 
existența omenirii, că ambele se pro
nunță, intr-o formă sau alta, pentru 
oprirea înarmărilor nucleare și trece
rea la reducerea acestora, conside
răm că este posibil și că trebuie să 
se ajungă la un acord pentru a se 
trece la realizarea acestui obiectiv.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, ați propus ca neampla- 
sarea rachetelor. americane 
„Pershing 11“ și „Cruise" să fie 
urmată de retragerea și distru
gerea celor existente în Europa. 
Se referă această propunere și 
la rachetele sovietice, precum 
și la cele din arsenalele fran
ceze și engleze ?

RĂSPUNS : Este, intr-adevăr, ne
cesar să se ajungă la un acord pri
vind neamplasarea rachetelor ameri
cane, cit și trecerea la retragerea si 
distrugerea celor existente. Desigur, 
cind mă refer la retragerea și. dis
trugerea rachetelor existente, am in 
vedere în primul rind rachetele U- 
niunii Sovietice, dar, în realizarea; 
unui echilibru al forțelor, este nece
sar să fie luate in calcul și rachetele 
deținute de Franța si Anglia. în ca
drul unei soluții de compromis s-ar 
putea ajunge la un acord de luare în 
calcul a rachetelor franceze si engle
ze, in raportul general de for
țe al armelor strategice și cu rază 
medie de acțiune. în orice caz, pen
tru a se putea ajunge la măsuri 
reale de neamplasare și de reducere 
a armelor nucleare, trebuie neapărat 
ca, intr-o formă sau alta, intr-un 
anumit stadiu — in primul stadiu, 
sau in al doilea — să fie luate in 
calcul și rachetele franceze și engle
ze, toate armele nucleare și mijloa
cele de transportare a lor.

ÎNTREBARE: Excelență, ați 
propus in mai multe rinduri ca 
problemele dezarmării pe conti
nentul european să nu fie discu
tate doar de un număr restrins 
de state, ci, la tratative, să par
ticipe toate statele Europei. Cum 
vedeți realizarea unei asemenea 
propuneri? Ce rol ar putea să 
joace O.N.U. in această privință?

RĂSPUNS : După cum este bine 
cunoscut, cursa înarmărilor, acumu
larea de noi armamente creează un 
pericol grav pentru toate statele eu
ropene, și pentru toate statele lumii. 
Deci este necesar ca toate statele și 
toate popoarele să participe activ la 
oprirea cursei înarmărilor, la reali
zarea măsurilor de dezarmare. De
sigur, trebuie să avem permanent în 
vedere faptul că acestea trebuie să 
înceapă cu marile puteri, cu Uniunea 
Sovietică și cu Statele Unite ale 
Americii ; dar ele nu se pot limita 
numai la aceste state. Dealtfel, 
există conferința de dezarmare de 
la Geneva, unde participă toate sta
tele, iar, nu demult, la Madrid — 
odată cu încheierea cu succes a reu
niunii pentru securitate și cooperare 
europeană — s-a stabilit și convoca
rea unei conferințe de încredere și 
dezarmare în Europa, care urmează 
să aibă loc la începutul anului viitor.

In legătură cu problemele din Eu
ropa și. mai cu seamă, cu oprirea 
amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune, statele socialiste au pro
pus organizarea unei întilniri directe 
între țările din Pactul de la Varșo
via și din N.A.T.O. S-ar putea deci 
avea in vedere o intilnire specială a 
țărilor europene, sau cel puțin a ță
rilor din N.A.T.O. și Pactul de la 
Varșovia, pentru a acționa împreună 
și a ajuta la realizarea unui acord 
între Uniunea Sovietică și Statela 
Unite ale Americii.

Desigur, in acest cadru Organiza
ția Națiunilor Unite ar putea avea 
un rol mai important in organizarea 
unei asemenea intilniri și, mai cu

seamă, în determinarea Comitetului 
de dezarmare de la Geneva să de
pășească stadiul discuțiilor și să 
treacă la elaborarea de măsuri prac
tice în domeniul dezarmării.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, in Olanda sint bine cu
noscute, de asemenea, preocu
pările dumneavoastră in legătu
ră cu evoluția situației din Ori
entul Mijlociu. Cum apreciați 
că s-ar putea ajunge la o solu
ție care să restituie Libanului 
independența și care să condu
că, în același timp, la o anumi
tă înțelegere între Israel și pa
lestinieni 2

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și a acționat întotdeauna pentru 
soluționarea pe calea tratativelor po
litice a problemelor din Orientul 
Mijlociu. Viața, evenimentele au de
monstrat că nu există o altă cale de- 
cit tratativele, in vederea unei so
luții globale și a realizării unei păci 
juste și trainice in Orientul Mij
lociu. Aceasta presupune retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967, soluționa
rea problemei palestiniene pe baza 
dreptului la autodeterminare și la 
realizarea unui stat palestinian in
dependent, asigurarea in ace
lași timp a unor relații de bună 
vecinătate și garantarea integrității 
și suveranității fiecărui stat din 
Orientul Mijlociu. Noi am spus, nu 
o dată, că există loc și trebuie să co
existe atit Israelul, cit și un stat pa-, 
lestinian independent. împreună, de
sigur, cu celelalte state arabe din 
Orientul Mijlociu.

S-a creat o situație foarte gravă în 
Liban, ca urmare a insăși existenței 
conflictului și mai cu seamă a ac
țiunilor militare agresive ale Israe
lului în Liban, dar și a unor diver
gențe și lupte între diferite forțe din 
Liban. Noi considerăm că este nece
sar să se facă totul in direcția asi
gurării independentei și suveranității 
Libanului. în această privință are o 
importanță deosebită consolidarea 
acordului de încetare a focului, reali
zarea congresului de reconciliere 
națională. Pornind de la faptul că, 
în momentul de față, nu există pro
blemă mai importantă, în Liban, decît 
aceea a consolidării încetării focului, 
reconcilierii naționale și asigurării 
independenței și suveranității aces
tei țări — toți libanezii, indiferent 
de concepțiile lor politice, filozofice 
sau religioase, trebuie să facă totul 
pentru a asigura pacea internă, inde
pendența și suveranitatea Libanului, 
soluționarea problemelor de către ei 
înșiși.

În același timp, este necesar să se 
acționeze pentru retragerea, fără con
diții, a trupelor Israelului din Liban, 
realizarea unor înțelegeri corespun
zătoare cu celelalte state, inclusiv cu 
O.E.P., privind asigurarea indepen
denței și integrității Libanului.

în ce privește problemele generale 
ale Orientului Mijlociu, considerăm 
că, în vederea soluționării acestor 
probleme, ar fi necesară organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U.. cu participarea si a 
O.E.P. Dealtfel, atit la Geneva, cit 
și la O.N.U., înșiși reprezentanții 
palestinieni au insistat și s-au pro
nunțat pentru organizarea unei ase
menea conferințe și pentru realizarea 
unei delegații arabe în care să fie 
incluși și reprezentanții palestinieni, 
ca participanți la această reuniune. 
Aceasta ar deschide, după părerea 
mea, calea trecerii la pregătirea și 
organizarea conferinței internaționa
le in vederea unei soluții globale, in 
spiritul a ceea ce am menționat mai 
înainte.

ÎNTREBARE: Excelență, lu
mea este frămlntată de serioase 
conflicte cu caracter regional. 
Mulți oameni se tem de posibi
litatea unui nou război mondial 
care să înceapă in Europa. Con
siderați că și în alte părți ale 
lumii sint situații care ar putea 
deveni mai periculoase pentru 
pacea globală, decît ceea ce se 
petrece in Europa ?

RĂSPUNS : în viața internațională 
sint multe probleme complicate, o 
serie de conflicte care, fiecare, in
tr-un fel sau altul, constituie un grav 
pericol pentru pace. Pe lingă aceste 
probleme ar mai trebui menționate și 
cele economice, și mărirea decalaje
lor dintre țările bogate și țările săra
ce, ceea ce reprezintă, de asemenea, 
o problemă de o importanță deosebită 
pentru asigurarea păcii și stabilității 
în lume.

Dacă ne referim Insă numai la 
aspectele de ordin militar, ale rapor
tului de forțe militare, se poate spu
ne că în Europa s-au concentrat 
cele mai puternice armamente — și 
deci principalul pericol pentru un 
război mondial continuă să răminâ 
tot in Europa. De aici decurge și ne

cesitatea de a se face totul pentru 
trecerea la măsuri de dezarmare, și 
în ' primul rind de dezarmare nu
cleară. aceasta reprezentind o cerință 
nu numai pentru Europa, dar și pen
tru întreaga lume.

Fără îndoială că ește necesar să se 
acorde însă atenție și soluționării 
conflictelor din alte zone ale lumii. 
Așa cum am discutat deja, este ne
cesar să se asigure soluționarea pe 
cale politică a problemelor din Orien
tul Mijlociu, a conflictului dintre 
Iran și Irak, a problemelor din Ame
rica Centrală. De asemenea, - trebuie 
să se asigure soluționarea problemei 
Namibiei prin realizarea independen
ței poporului namibian, deoarece toa
te acestea afectează, într-o formă sau 
alta, pacea internațională.

Dar, în mod obiectiv, pornind de 
la raportul de forțe, principalul 
pericol pentru un nou război mon
dial continuă să se afle în Europa. 
De aceea, acționînd pentru soluțio
narea pe calea tratativelor a con
flictelor existente, trebuie să facem 
totul pentru realizarea măsurilor de 
dezarmare, pentru înfăptuirea docu
mentelor de la Helsinki, a documen
telor realizate la Madrid, pentru des
fășurarea cu succes a conferinței 
pentru încredere și dezarmare în 
Europa.

ÎNTREBARE : Domnule pre- 
ședințe, cu puțin timp in urmă 
o delegație olandeză a vizitat 
România pentru a. discuta des
pre situația actuală și perspecti
va contactelor și relațiilor din
tre cele două țări. La 24 oc
tombrie a.c., primul ministru al 
României va începe o vizită o- 
ficială în Olanda. Cum apreciați 
stadiul actual al relațiilor româ- 
no-olande-.e și cum vedeți dum
neavoastră dezvoltarea acestor 
raporturi în viitor? Ce posibili
tăți sint pentru extinderea co
merțului și a cooperării econo
mice dintre cele două țări?

RĂSPUNS: Aș dori să menționez, 
cu multă satisfacție, bunele relații 
dintre România și Olanda. în de
cursul anilor am realizat o dezvolta
re puternică a schimburilor econo
mice, precum și unele acțiuni de co
operare in producție. Este adevărat 
că în ultimii doi ani a avut loc o 
anumită reducere a volumului schim
burilor economice. pe care eu o con
sider insă vremelnică, determinată 
de influența crizei economice mondi
ale. Dar aș putea spune că acum 
există deja condițiile pentru depăși
rea acestei situații și pentru conti
nuarea dezvoltării puternice a schim
burilor economice și a cooperării 
în producție.

Vizita delegației olandeze în Româ
nia. ca și vizita pe care primul mi
nistru al României o va face in cu- 
rînd în Olanda vor permite — și 
una și alta — identificarea de noi 
posibilități în vederea depășirii greu
tăților care s-au ivit și dezvoltarea 
în continuare a schimburilor econo
mice, a cooperării în producție româ- 
no-olandeze. Noi dorim să facem to
tul în această direcție — și am con
vingerea că. împreună, țările noas
tre vor reuși să realizeze o colabo
rare economică bună.

în același timp, aș dori să mențio
nez dezvoltarea colaborării în dome
niul științei, înyățămîntului, culturii, 
al schimbului de reprezentanți ai ță
rilor noastre la diferite niveluri, cit 
și între cetățenii din România și 
Olanda.

Totodată, doresc să subliniez că 
țările noastre colaborează activ pe 
plan internațional. Aș menționa, in 
acest sens, buna colaborare dintre 
reprezentanții țărilor noastre la re
uniunea de la Madrid. Soer că vom 
colabora activ și la conferința pen
tru încredere și dezarmare, care va 
începe anul viitor, astfel incit, oda
tă cu dezvoltarea relațiilor bilatera
le pe diverse planuri, să acționăm. 

, împreună cu alte state, pentru o po
litică de pace, de independență na
țională, de progres economico-social, 
al fiecărui popor. \

ÎNTREBARltl : Ne amintim cu 
toții de vizita dumneavoastră 
in Olanda, de vizita reginei lu- 
liana in România. Vă rog să ne 
spuneți, domnul# președinte, 
dacă întrevedeți o nouă vizită a 
dumneavoastră in Olanda ?

RĂSPUNS : într-adevăr, ambele 
vizite au contribuit la dezvoltarea re
lațiilor noastre. Sperăm să continuăm 
aceste vizite — și vizita mea în 
Olanda, și vizita reginei Olandei în 
România. în cadrul colaborării noas
tre, aceste vizite au un rol impor
tant și ele trebuie să continue.

în încheiere, doresc ca, prin inter
mediul ziarului dumneavoastră, să 
adresez poporului olandez un mesaj 
de prietenie și cele mai bune urări 
de progres, prosperitate și pace.

„România, președintele Nicolae Ceausescu acționează 
neabătut pentru înlăturarea pericolului unui război 

nuclear, pentru destindere, înțelegere si colaborare 
in Europa si în întreaga lume11

In paginile presei de peste hotare iși găsesc o amplă 
reflectare luările de poziție ale conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în marile probleme ale lumii contemporane, caracterul 
dinamic și constructiv, principialitatea politicii externe 
a României socialiste, care poartă amprenta distinctă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, magistral arhitect al 
unei lumi fără arme și războaie, al unei lumi a con

lucrării pașnice, în care fiecare popor să aibă dreptul 
de a se dezvolta potrivit voinței sale.

Mijloacele de informare în masă din diferite țări ale 
lumii oglindesc, în același timp, în continuare aspecte 
majore ale actualității românești, împlinirile poporului 
nostru, angajat cu toate forțele în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate.

r Vizitând, in orice anotimp al anu
lui, Nicosia, Larnaca, Limassol sau 
Paphos, străbătind sate din regiu
nea producătoare de citrice, Pha- 
ssouri, sau din zona lanțului mun
tos Troodos, unde livezile de pomi 
fructiferi, podgoriile și terenurile 
de legume se ridică la peste 1 500 
de metri înălțime, pretutindeni ești 
martorul strădaniilor ciprioților 
consacrate unui trai mai bun, mai

greci și ale lui Shakespeare, la 
care participă actori de renume 
mondial.

Ciprul sugerează frumuseți năs
cute din capriciile naturii și 
din măiestria, talentul și în
clinarea spre durabil a celor care 
au populat „insula înmiresmată a 
florilor", cum ii spunea Homer, 
evocă veacuri consumate sub apă-

afară de faptul că pămintul 
este, pe suprafețe întinse, sterp, re
sursele naturale sint puține, iar fru
musețea de basm a plajelor insulei 
nu este suficientă, cu tot afluxul 
turistic, pentru a soluționa dificultă
țile pe care le cunoaște țara. De 
aceea, noul plan de acțiune pe pe
rioada 1982—1986, elaborat de gu
vernul cipriot, acordă o atenție

relațiilor dintre comunitatea ciprio
ților de origine greacă și cea a ci
prioților de origine turcă — a rămas 
deosebit de complex, iar criza pe 
care insula a cunoscut-o este incă 
departe de a fi soluționată. Cu atât 
mai mult sint de înțeles preocupă
rile ciprioților — ale ciprioților 
greci și ciprioților turci — țintind 
să lecuiască rănile conflictului care

prosper. Pentru că, pe acest petic 
de pămînt din nord-estul Me- 
diteranei, nimic n-a fost și nu 
este obținut fără eforturi și. fră- 
mintări. O dovedește întreaga is
torie a acestui pămint, pe care 
evenimentele și cuceritorii s-au 
perindat dramatic. Legenda spune 
că, undeva, pe stâncile de Ungă 
Paphos s-ar fi întrupat, din spuma 
mării, zeița iubirii și a frumuseții 
— Afrodita. Legendele sint insă 
legende și realitățile — realități. 
Or, pentru țăranii din această zonă 
realitatea o constituie terenurile

Cipru, între legendă 
și contemporaneitate

aride, sărăcăcioase, orice palmă de 
pămint roditor fiind ciștigată cu 
sudoarea frunții. Mai întâi, pantele 
dealurilor sint tăiate in trepte, in 
terase, apoi de la mari distanțe oa
menii aduc cu spinarea pămint ro
ditor, care, așezat pe stincă. în
găduie plantelor, arborilor și viței 
de vie să-și implinte rădăcinile. 
Teatrul din imediata apropiere a. 
templului lui, Apollon, de lingă 
Limassol, a fost rgștaurat — dăl
tuit in piatră și pavat cu mozaic — 
aidoma celui existent cu peste două 
milenii in urmă. Aici, în. fiecare an, 
sint găzduite festivalurile in aer li
ber consacrate operelor clasicilor

sarea neliniștii — Byron o numea 
„insula suferinței" : dar ea înseam
nă. mai mult decit orice, speranța 
locuitorilor' săi intr-un viitor pașnic 
și prosper. Speranță pe care nimic 
n-a putut-o și nu o poate stăvili.

Această speranță transpare din 
migala cu care este zăgăzuit fiecare 
piriiaș pentru a se stringe apa ne
cesară irigațiilor, tn zonele de mun
te și de deal au fost înălțate baraje 
care să rețină apa provenită din 
topirea zăpezilor și din torentele 
de primăvară, pentru a fi folosită 
tot la irigații — in timpul secetos 
al verii și toamnei. Această mun
că tenace reclamă bărbăție, toc
mai pentru că natura n-a fost 
prea generoasă cu Ciprul : in

deosebită continuării dezvoltării 
unor sectoare-cheie ale economiei : 
industria, agricultura, turismul și 
exportul de servicii.

Sint dovezi care atestă cu priso
sință că locuitorii Ciprului iși în
soțesc speranța într-un viitor mai 
bun, de pace și progres, cu fapte 
de muncă vrednice de laudă. Au 
dovedit-o și o dovedesc zi de zi, cu 
toate că existența le-a fost, prea 
des. tulburată de întâmplări vitrege. 
Cucerirea independenței in 1960 n-a 
însemnat și sfîrșitul încercărilor di
ficile. Deși anii care au trecut de 
atunci au fost marcați de incontes
tabile realizări in direcția progresu
lui economic, totuși „dosarul ci
priot" — in primul rind problema

a făcut să singereze „Insula Afrodi-- 
tei", să se ajungă la o reglementare 
trainică.

Este bine cunoscut sprijinul ferm 
al României socialiste, in repetate 
rinduri reafirmat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru o solu
ționare justă și durabilă a proble
mei cipriote. Interesele păcii, cola
borării și înțelegerii in Balcani, in 
zona Mediteranei, pe continentul 
nostru și in întreaga lume reclamă 
perseverență și realism în efortu
rile pentru o reglementare exclusiv 
prin mijloace politice, prin tratati
ve, pe baza respectării independen
ței, suveranității și nealinierii Re
publicii Cipru, asigurării conviețui
rii pașnice a celor două comunități.

Un viu ecou internațional au gene
rat în aceste zile pozițiile exprimate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
tr-o serie de probleme majore ale ac
tualității internaționale, in cadrul in
terviului acordat unui grup de zia
riști mexicani, reprezentanți ai Clu
bului de presă .,PRIMERA PLANA".

Ziarele mexicane ..EXCELSIOR" și 
„EL NACIONAL" subliniază în mod 
deosebit pasajele din interviu referi
toare la soluționarea problemelor A- 
mericii Centrale, reliefarea necesită
ții de a fi respectat dreptul popoare
lor din această zonă — ca și din orice 
altă parte a lumii — la dezvolta
rea economico-socială independentă, 
dreptul de a-și alege calea dezvoltă
rii pe care o doresc, fără nici un a- 
mestec din afară. Avînd in vedere 
încordarea
giune. noi considerăm 
care se fac de grupul țărilor Americii 
Centrale — între care și Mexicul — 
pentru o soluționare a problemeloi’ pe 
calea politică, a tratativelor, trebuie 
sprijinite — scriu ziarele mexicane. 
citîndu-1 pe președintele Românie;. 
Sint reținute. în context, aprecierile 
tovarășului Nico’ae Ceaușescu privind 
importanța aces
tei acțiuni, 
trebuie să

existentă în această re- 
că eforturile

care 
ducă 

la evitarea orică
rui amestec în 
treburile țărilor 
Americii Centra
le, ale Americii 
Latine în gene
ral.

La rîndul ei, 
agenția CHINA 
NOUA remarcă posibilitatea — rele
vata in interviu — de a se ajunge la 
un acord corespunzător între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
ricii in ce privește rachetele cu rază 
medie de acțiune, pentru a nu se 
trece la amplasarea noilor rachete și, 
totodată, a se proceda la retragerea 
și distrugerea celor existente. Româ
nia — se arată in relatarea agenției 
citate — a făcut o serie de propuneri 
în această direcție, printre care aceea 
cu privire la participarea țărilor eu
ropene la tratative, la organizarea 
unei întilniri directe între țările din 
N.A.T.O. și cele participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Sint reliefate, pe de altă parte, 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit cărora promovarea 
unei politici de deplină independență 
constituie un factor esențial pentru 
făurirea societății socialiste, iar po
litica independentă nu inseamnă izo
lare, ci dezvoltarea largă a colaboră
rii internaționale, pe baza principii
lor egalității in drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

în legătură cu lupta împotriva do
minației imperialiste și colonialiste 
— continuă China Nouă — președin
tele Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
aceasta nu trebuie considerată înche
iată odată cu proclamarea indepen
denței politice, fiind necesară, în 
continuare, o luptă susținută pentru 
asigurarea independenței depline — 
în primul rînd prin dezvoltarea unei 
economii proprii, puternice.

Ziarul „JORNAL DE ANGOLA" 
subliniază că' „România, prin vocea 
președintelui său, Nicolae Ceaușescu, 
a propus o intilnire directă intre ță
rile N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, pentru a 
discuta problemele existente". Se 
arată că în cadrul interviului acor
dat unui grup de ziariști mexicani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că există posibilitatea de a se 
ajunge la un acord corespunzător 
privind rachetele cu rază medie de 
acțiune. In încheiere se scoate în evi
dență că președintele României a 
subliniat importanța deosebită a ac
țiunilor privind eliminarea posibili
tății unui război nuclear.

în relatarea despre interviul acor
dat de președintele României grupu
lui de ziariști mexicani, agenția 
REUTER remarcă, la rindul său, 
aprecierea privind posibilitatea reali-

între Uniunea So
in problema rache-

zării unui acord 
vietică și S.U.A. 
telor cu rază medie de acțiune in Eu
ropa. în context este menționată 
propunerea privind participarea și a 
altor state la negocierile purtate in 
acest sens.

Agenția ASSOCIATED PRESS se 
oprește mai ales la problema datorii
lor țărilor în curs de dezvoltare, ară- 
tind că președintele României s-a 
pronunțat pentru o soluție radicală 
și pentru realizarea unui sistem fi
nanciar mondial în care țările în 
curs de dezvoltare să aibă un cuvint 
m ’i important de spus.

De asemenea, este relevat pasajul 
din interviu in care președintele 
Nicolae Ceaușescu arată că ar fi ne
cesar ca țările în curs de dezvoltare 
să se intîlnească la nivelul cel mai 
înalt pentru a elabora o strategie co
mună in vederea soluționării acestor 
probleme.

Profundul umanism ce caracteri
zează politica externă a României, 
identitatea dintre aspirațiile vitale 
ale poprului nostru, ale celorlalte 
popoare ale planetei și cauza păcii

Ample relatări și comentarii ale presai internaționale 
consacrate realizărilor în dezvoltarea multilaterală a țării 
noastre, politicii externe constructive a României socialiste, 

personalității proeminente a președintelui republicii

Desigur, pentru vizitatorul din 
România este un prilej de satisfac
ție să audă din cele mai diverse 
cercuri cuvinte de caldă apreciere 
la adresa țării noastre, și, in acest 
cadru, a poziției României privind 
rezolvarea pe cale politică, la masa 
tratativelor, a problemei cipriote.

Și, fără îndoială, este un motiv 
de satisfacție pentru popoarele am
belor țări, România și Cipru, cursul 
ascendent pe care l-au cunoscut și 
îl cunosc relațiile reciproce. Un 
moment important al acestui curs 
l-au constituit întâlnirea și convor
birile la nivel înalt de la București 
din iunie 1979, Declarația solemnă 
comună semnată cu acel prilej pu
nind in evidență dorința ambelor 
părți de a conferi noi dimensiuni 
colaborării pe plan politic, econo
mic, cultural, științific și in alte 
domenii.

Acum, relațiile româno-cipriote 
urmează a cunoaște un nou moment 
sărbătoresc prin apropiata vizită in 
Cipru a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Spyros Kyprianou și a 
doamnei Mimi Kyprianou. Este un 
eveniment de profundă semnifica
ție, care va înscrie, cu certitudine, 
o contribuție de cea mai mare im
portanță la continua dezvoltare și 
adincire a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-cipriote. in in
teresul și spre binele reciproc, al 
cauzei destinderii, încrederii și 
păcii în Balcani, Europa și întreaga 
lume.

Nicolae PLOPEANU

și colaborării mondiale sint reliefa
te de cotidianul nipon „THE DAILY 
YOMIURI“, într-un amplu articol, 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Pentru îndepli
nirea cu succes a marilor sale pro
grame de dezvoltare economică și so
cială — se arată în articol — po
porul român are nevoie de pace, 
securitate și cooperare. România 
participă, astfel, activ Ia viața inter
națională, aducindu-și contribuția la 
rezolvarea constructivă a complexe
lor probleme ale lumii contempora
ne, acționind pentru destindere, în
credere și securitate internațională". 
Ziarul arată că „activitatea interna
țională a României este fundamen
tată Pe principiile respectării egali
tății in drepturi. independentei si 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu folosirea ei. a drep
tului fiecărui popor de a fi doar el 
însuși stăpin pe destinele sale, de a 
se dezvolta liber și independent".

Punind in evidentă rolul hotărîtor 
al conducătorului partidului și sta
tului român in elaborarea și promo
varea acestei politici de amplă rezo
nanță internațională, articolul subli
niază că președintele Nicolae 
Ceaușescu este o personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, 
luptător neobosit pentru triumful 
cauzei păcii și prosperității, pentru 
generalizarea. în raporturile inter
statale. a acestor principii larg îm
brățișate de opinia publică interna
țională. de toate forțele iubitoare 
de pace.

în articolul intitulat „Ceaușescu și 
pacea mondială", publicația italiană 
„LA GAZZETTA DEL MATTÎNO", 
subliniind că „activitatea politică pe 
plan internațional a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu este 
binecunoscută de mult timp observa
torilor politici", evidențiază acțiunile 
susținute întreprinse de țara noastră, 
de președintele ei pentru soluționa
rea marilor probleme internaționale, 
pentru garantarea păcii și indepen
denței popoarelor.

Una dintre problemele fundamen
tale ale epocii noastre este aceea a 
opțiunii între pace și război, arată 
ziarul, reliefind acțiunile neobosite 
ale președintelui României pentru 
dezarmare nucleară, pentru stoparea 
cursei înarmărilor, pentru reducerea 
arsenalelor existente. „în acest con
text — scrie ziarul — România con
sideră ca prioritare oprirea instală
rii rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa, retrage
rea și distrugerea celor existente si 
depunerea unor eforturi maxime 
pentru salvgardarea păcii".

Totodată, ziarul pune in evidentă 
poziția tării noastre, exprimată in 
numeroase rinduri de președintele 
Nicolae Ceaușescu. favorabilă regle
mentării pe cale pașnică, prin trata
tive a problemelor litigioase dintre 
state.

Referindu-se apoi la poziția țării 
noastre cu privire la Balcani, publi
cația italiană arată : „România este 
convinsă că popoarele din regiune 
pot intr-adevăr realiza o zonă ca
pabilă de colaborare pașnică, lipsită 
de arme nucleare, o zonă a priete
niei și colaborării".

în încheierea articolului sint scoa
se în evidență acțiunile perseverente 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
vizind realizarea 
economice 
bazată pe 
ciproc, pe 
dat fiind 
subdezvoltării 
din zone 
putea fi 
niciodată 
nală.

Cotidianul „ELEFTHEROTYPIA", 
din Cipru, publică un amplu articol, 
intitulat „Poziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a României 
privind securitatea și cooperarea în 
Europa", in care evidențiază că. „în 
concepția președintelui Ceaușescu, 
realizarea securității europene este 
de neconceput fără extinderea co
laborării economice, a schimburilor 
comerciale, fără dezvoltarea econo
mico-socială a tuturor popoarelor".

unei noi ordini 
și politice internaționale, 
egalitate și respect re- 
independența popoarelor, 

faptul că fără lichidarea 
economice și sociale 

vaste ale planetei nu va 
asigurată și garantată 

pacea la scară internațio-

Ziarul evidențiază poziția fermă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind neamplasarea unor noi rachete 
nucleare in Europa, retragerea și 
distrugerea celor existente, redînd 
apoi sublinierea șefului statului ro
mân potrivit căreia statele care ar 
accepta instalarea unor astfel de 
arme pe teritoriul lor își asumă o 
mare răspundere în fața propriilor 
popoare, a intregii omeniri.

Cotidianul reliefează, de aseme
nea, hotărirea luată de România de 
a menține la nivelul anului 1982 
cheltuielile pentru apărare pină în 
1985.

în încheiere se relevă că „Româ
nia face tot ceea ce este posibil 
pentru realizarea unei securități 
reale și întărirea colaborării intra 
state".

Un alt cotidian din Cipru, „HA- 
RAVGHI" publică, un amplu articol, 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care relevă că 
în perioada de cînd președintele 
Ceaușescu se află in fruntea parti
dului și a țării noastre, viața politică 
și economică a poporului român ă 
cunoscut numeroase schimbări înnoi

toare, care ati 
transformat în
tregul complex al 
realității româ
nești, al produc
ției și construcți
ei social-politice. 
Ziarul subliniază 
că „strategia dez
voltării economi
ei românești esto 
marcată de con- 
și practică a pre- 

Se
tribuția teoretică 
ședintelui Nicolae Ceaușescu", 
prezintă apoi, pe larg, realizările 
țării noastre obținute m diverse do
menii in ultimii ani.

Cotidianul cipriot, „PHILELEF- 
THEROS" reliefează într-un comen
tariu rolul deosebit de important ju
cat de președintele Nicolae Ceaușescu, 
pe plan internațional, șeful statului 
român „aflîndu-se la baza oricărui 
efort pentru Soluționarea probleme
lor internaționale și a diferendelor 
prin negocieri, pe calea convorbiri
lor". Ziarul subliniază, totodată, 
cursul independent al politicii ex
terne a României.

Rezultatele deosebite ale industriei 
românești constructoare de instalații 
peritru extracția petrolului — care 
se înscriu, firesc, în roadele Unei 
politici de dezvoltare impetuoasă a 
forțelor de producție, temelie sigură 
a ascensiunii continue a țării — sint 
prezentate într-o amplă corespon
dență publicată de ziarul polonez, 
„TRYBUNA LUDU". Autorul de
scrie activitatea rodnică a co
lectivului întreprinderii plofește- 
ne constructoare de echipamente 
de foraj, relevind înaltele caracteris
tici ale instalațiilor realizate aici și 
livrate în cele mai diverse zone ale 
lumii. în corespondența intitulată 
semnificativ „De ia Ploiești la Pata
gonia. Petroliștii români" se fac re
feriri la performantele instalațiilor 
de foraj de mare adinciime fabricate 
la Ploiești și ale platformelor pen
tru forajul în zona platoului conti
nental. în legătură cu nivelul înalt al 
școlii românești de explorare și ex
ploatare a petrolului, este prezentată 
și activitatea Institutului de învăță- 
mint superior cu acest profil din 
Ploiești, unde studiază și mulți ti
neri de peste hotare, institut care 
— după cum subliniază autorul — 
are un renume deosebit în lume.

Dezvoltarea actuală și de perspec» 
tivă a Bucureștiului sint conturate 
intr-o corespondență publicată de 
ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO‘, 
Această dezvoltare a capitalei Româ
niei se Întemeiază pe ascensiunea e- 
conomiei. subliniază autorul cores
pondenței. remareî.nd că potențialul 
industrial al orașului a crescut în 
comparație cu perioada antebelică de 
citeva zeci de ori. Bucureștiul, scrie 
ziarul, a devenit un mare laborator 
pentru noi ramuri, un făurar al noii 
industrii a României și a cadrelor ei.

în articolul intitulat „Efervescentă 
și eficiență", revista indiană „SO- 
CIALOOK" subliniază că imaginea 
generală â dinamicii și structurii e- 
conomice românești demonstrează 
o strategie coerentă de largă deschi
dere, ce a permis, intr-o scurtă pe
rioadă istorică, edificarea unei eco
nomii moderne. în mod deosebit se 
relevă caracterul profund umanist 
al politicii intome a partidului și 
statului, subliniindu-se că, „in 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, dezvoltarea economică nu 
constituie un scop in sine, ea repre
zentind modalitatea de împlinire a 
obiectivului suprem : creșterea ni
velului de trai material și spiritual, 
ridicarea pe noi culmi a calității 
vieții întregului popor".

Această idee este reiluat'ă și în ar
ticolul „Avint economic", publicat de 
aceeași revistă. Referindu-se pe larg 
la rezultatele deosebite obținute ir 
domeniul social-economic în primii 
doi ani ai actualului cincinal, la pro
iectele pOnt.ru viitorul imediat și de 
perspectivă, publicația arată că în
florirea multilaterală a țării, creș
terea gradului de cultură și civili
zație al întregului popor constituie 
țelul suprem al politicii românești. 
Se insistă asupra profundului demo
cratism al societății noastre, mențio- 
nindu-se că. prin intermediul a noi 
forme și organisme democratice, 
„poporul român se afirmă drept 
constructor conștient și ferm al des
tinului propriu". Se evidențiază pre
ocuparea stăruitoare a partidului și 
statului. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, de a promova 
neabătut noul în toate domeniile de 
activitate, de a refuza închistarea și 
imobilismul, de a căuta și oferi răs
punsuri novatoare problemelor de
gajate din analiza permanentă a 
realității, cerințelor impuse de con
dițiile concrete în care se desfășoară 
procesul devenirii social-economice 
a tării.

(Agerpres)
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