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împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

Primirea caldă, sărbătorească la Nicosia, convorbirile rodnice, în spiritul
înțelegerii și respectului reciproc ilustrări grăitoare ale hotărîrii de a Întări
pe mai departe relațiile prietenești româno-cipriote, spre binele ambelor popoare,
pentru promovarea destinderii și a dezvoltării pașnice în zona Mediteranei,
în Europa și în lume
• •

Ceremonia
sosirii

pe aeroportul
din Lamaca
NICOSIA. 24 octombrie 1983. Zi
de o deosebită semnificație in cro
nica relațiilor tradiționale de priete
nie și colaborare dintre România și
Cipru. A început vizita oficială de
prietenie pe care președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. o efectuează în această țară, la invita
ția președintelui Republicii Cipru,
Spyros Kyprianou. și a doamnei
Mimi Kyprianou.
Este prima vizită pe care șeful sta
tului nostru o fare aici, pi (dej feri
cit pentru gazde de a-1 faiti npi eu
onoruri deosebite pe conducă ^rul
României socialiste, de a-si fna>. esta satisfacția pentru această Inti1 ni
ne cu președintele Nicolae Ceauși u.
Vizita tovarășului Nicc.ae
Ceaușescu. împreună cu - .^arășa
Elena Ceaușescu, in Republic., Cipru
este apreciată aici, la Nicosia, 1. (ga
lă măsură ca o importantă cor,
tie la dezvoltarea și adinclri»
tiilor dintre cele două țări,
și la promovarea climatului d
dere. destindere și pace în Bai
In zona Mediteranei. pe conți,
nostru și in întreaga lume.
Ora 12. Aeronava prezidențială
aterizează pe aeroportul din Larnaca.
Împodobit sărbătorește cu drapelele
de stat ale României și Ciprului. Pe
frontonul clădirii este înscrisă; în
limbile română și greacă, urarea

Plecarea din Khartum

(Continuare in pag. a II-a)
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începerea convorbirilor oficiale
Luni, 24 octombrie, la Nicosia au
început convorbirile oficiale intre
președintele Republicii Socialista
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Cipru, Spyooe Kyprianou.

La convorbiri participă :
Din partea română, tovarășa Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, tovarășii Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului, Iosif Banc, secretar al

C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Constantin
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România. Romulus
Neagu, director in Ministerul Aface
rilor Externe, Gheorghe Săvuică, in-

sărcinat cu afaceri ad-lnierim al
României în Cipru.
Din partea cipriotă. G. lacovou, ministrul afacerilor externe,
Gheorghios Andreou, ministrul co
merțului și industriei. Andreas Cristofides, purtător de cuvînt al guver
nului, Iacovos Aristidou, director ge
neral al Biroului de planificare.
D. Hadiimiltis, ambasadorul Cipru
lui în România, Harts Vovides, di
rector al cabinetului președintelui,
Vanias Markides, director general

Vizita oficială de prietenie In Re
publica Democratică Sudan a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro■ ritân, jproțtidihtelfe Republicii S6cia>‘
liste România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu, efectuată la invitația
președintelui Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mohamed
Nimelri, și a doamnei Buthayna
Nlmeiri, a luat sfîrșit luni, 24 octombrie.
întreaga desfășurare a vizitei In
Sudanul prieten, convorbirile avute
au reliefat încă o dată profunzimea
și trăinicia raporturilor româno-sudaneze, dorința României și Suda
nului, a conducătorilor celor două
țări de a extinde in continuare
colaborarea multilaterală și coope
rarea economică, tehnlco-știintlfică
și culturală dintre România și Sudan
in folosul celor două popoare, spre
binele, progresul și bunăstarea lor.
conlucrarea pe plan internațional
pentru Instaurarea unei noi ordini
politice și economice internaționale,
pentru promovarea cauzei păcii șl
destinderii.
După ceremonia semnării docu
mentelor oficiale, înalții oaspeți ro

mâni, Însoțiți de președintele Suda
nului și de doamna Buthayna
Njmeiri, de alte persoane ofi
ciale sudaneze, au părăsit Palatul
PbporuIuTr reședința ce le-â fost re
zervată pe durata vizitei.
Pe traseul urmat da coloana ofi
cială, mii de locuitori ai capitalei
sudaneze, răniți încă din primele
ere ale dimineții să-șl ia rămas bun
de la solii poporului român, salută
eu deosebită căldură pe inalțll
oaspeți, manifestind pentru priete
nia româno-sudaneză, pentru condu
cătorul României socialiste.
Aeroportul internațional din Khar
tum este Împodobit cu drapelele de
stat ale României și Sudanului.
Pentru a-și lua rămas bun de ia
președintele Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au venit
Ia aeroport Omer Mohamed el
Tayed. prim-vicepreședinte al Repu
blicii Democratice Sudan. Joseph
Lago, vicepreședinte al Republicii
Democratice Sudan. Dafalla el Haj
Youslf. șeful justiției. Baha el Din
Idris, ministru pentru problemele
Președinției. Mohamed Mirghant
Mubarak, ministrul afacerilor ex
terne. miniștri, membrii misiunii de
onoare acreditate pe lingă înalții

Declarația comunâ
•® Alte momente ale vizitei
0
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(Continuare în- pag. a II-a)
Președintele
Republicii
Cipru,
Spyros Kyprianou, și doamna Mimi
Kyprianou au oferit luni un dineu
oficial in onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei
Elena Ceaușescu.
Din partea română au participat
tovarășii Gheorghe Oprea, prim vi
ceprim-ministru al guvernului. Iosif
Banc, secretar al C.C. al P.C.R.,
Stefan Andrei, ministrul afacerilor

externe, celelalte persoane oficiale
care 11 însoțesc pe șeful statului ro
mân in această vizită.
Din partea cipriotă au participat
Gheorghios Ladas, președintele Ca
merei Reprezentanților, Ezekias Papaioannou, secretar general al Parti
dului Progresist al Oamenilor Muncii
din Cipru (A.K.E.L.). Glafkos Clerides, președintele Partidului Adunarea
Democratică (D.I.S.L), Vassos Lyssarldes, președintele Partidului Socia-

Toastul președintelui
Spyros Kvprianou

list din Cipru (E.D.E.K.), alti mem
bri ai guvernului, personalități ale
vieții publice din Cipru.
Președinții Spyros Kyprianou și
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.
Urmărite cu deosebit interes de cei
prezenți la dineu, toasturile, cit și
Întreaga desfășurare a dineului, au
reliefat stima și prețuirea reciprocă,
prietenia ce caracterizează raportu
rile dintre România și Cipru.

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu
Domnule președinte.
Doamnă Kyprianou,
Doamnelor și domnilor,

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Cind am vizitat țara dumneavoastră. In Iunie 1979, la
amabila dumneavoastră invitație, eu și colaboratorii mei
na numai că am fost onorați de generoasa dumneavoas
tră ospitalitate, dar am putut si să ne convingem direct
de sentimentele autentice de prietenie ale poporului, gu
vernului dumneavoastră și ale dumneavoastră personal
fată de Cipru si poporul său. precum si de dorința sin
ceră. care este reciprocă, de a dezvolta in cel mai inalt
grad posibil cooperarea dintre cele două țări ale noas
tre. in toate domeniile. Aceste relații de cooperare s-au
dezvoltat de fapt, începind de atunci în mod foarte sa
tisfăcător.
Sînt. astăzi, extrem de fericit și onorat, domnule pre
ședinte. să vă salut, in CIdtu. pe dumneavoastră si pe
doamna Elena Ceaușescu. Vizita dumneavoastră in tara
noastră ne oferă ocazia binevenită de a exprima încă o
dată sentimentele noastre sincere de prietenie față de
poporul român și fată de dumneavoastră, precum si înalta
noastră stimă pentru dumneavoastră, domnule pre
ședinte. ca distins om de stat, larg recunoscut ca atare.
Vă urez incă o dată bun venit in Cipru și o ședere plă
cută. Sint pe deplin convins că această vizită va con
tribui. in mare măsură, la întărirea pe mai departe a
legăturilor de prietenie și cooperare dintre Republica So
cialistă România și Republica Cipru.
Aprecierea noastră comună este că legăturile de coo
perare dintre România si Cipru se dezvoltă constant, pe
multiple planuri. Această cooperare. în cadrul acordu
rilor existente, privește comerțul, domeniile economic,
tehnic, cultural, științific și alte domenii, pe lingă coo
perarea politică. Important este că ne-am reafirmat

Ne este deosebit de plăcut să vizităm Republica Ci
pru. să cunoaștem nemijlocit munca si preocupările po
porului cipriot — și să folosim acest prilej pentru a vă
adresa dumueavoastră și poporului cipriot prieten un
salut călduros si cele mai bune urări.
Vizita pe care o facem in Cipru constituie o ilustrare
a cursului pozitiv al relațiilor româno-cipriote, a dorin
ței comune de a acționa pentru întărirea șl dezvoltarea
lor. îmi exprim convingerea că noul nostru dialog, con
vorbirile pe care le-am început astăzi și Înțelegerile la
care vom ajunge vor înscrie noi și imnortante momente
in dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre țările și popoarele noastre.
în lumea de astăzi, a puternicei revoluții tehnlco-știlntificc. dar și a existenței unui număr mare de stale
subdezvoltate sau in curs de dezvoltare, colaborarea din
tre toate țările, fără deosebire de orinduire socială, con
stituie o necesitate obiectivă pentru progresul fiecărei
națiuni, pentru politica de pace și colaborare interna
țională.
Pornind de Ia aceste considerente. România acționează
pentru extinderea largă a relațiilor cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orinduire socială.
Concentrindu-și eforturile in direcția realizării progra
mului de dezvoltare economico-socială, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a
bunăstării materiale și spirituale a poporului. România
este Profund interesată în promovarea unor relații largi,
de colaborare, in toate domeniile, intr-o politică de pace
care să permită fiecărei națiuni să-și consacre efortu
rile dezvoltării economico-sooiale, realizării dorințelor sale
de prosperitate și bunăstare.

^Continuare In pag. a III-a)
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oaspeți, șefii misiunilor diptomattos
din Khartum.
Erau prazentl tovarășii Gheorghe
Oprea, Iosif Bana, Ștefan Andrei
celelalte persoane oficiale române.
Se afle, de asemenea, ambasadorul
român la Khartum, Gheorghe
Airinei.
Garda militară de onoare pre
zintă onorul președintelui Nicolae
Ceaușescu șl președintelui Gaafar
Mohamed Nimelri.
Cei doi șefi de stat ureă apoi pe
podiumul de onoare. Se intonează
imnurile de stat ale celor d. uă târî.
Cei doi președinți trec in revistă
garda de onoare aliniată pe aeroport.
înainte de a se urca in avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu iși iau ua
călduros rămas bun de la președin
tele Gaafar Mohamed Nimelri șt
doamna Buthayna Nimelri. Cei doi
șefi de stat iși string Îndelung mlinile și se Îmbrățișează cu prietoala.
La ora 9, avionul prezidențial
decolează, îndreptîndu-se spre Re
publica Cipru, următoarea etapă a
vizitei oficiale de prietenie pa «ara
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o efectuează în țări din Europa șl
de pa continentul african.
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VIZITA OFICIALÂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA CIPRU
începerea convorbirilor oficiale

Ceremonia sosirii pe aeroportul din Larnaca
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a.i. în Ministerul Afacerilor Externe.
Elias Ipsarides. directorul Direcției
relațiilor politice din Ministerul Afa
cerilor Externe, Andis Constantinou,
director al cabinetului ministrului
afacerilor externe.
Președintele Spyros Kyprianou a
salutat, și in acest cadru, cu deose
bită căldură, prima vizită pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o efec
tuează. împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în tara sa. subliniind că
aceasta este privită cu sentimente de
deosebită satisfacție și de optimism
de întregul popor cipriot
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru primirea cordia'ă și
ospitalitatea întîlnită pe pămîntul ci
priot. exprimindu-și Încrederea că
această nouă Intilnire la cel mai inalt

nivel va contribui la dezvoltarea co
laborării și cooperării multilaterale
dintre țările noastre.
Președinții României și Ciprului
și-au manifestat deplina satisfacție
față de rezultatele conlucrării din
tre țările noastre în cele mai dife
rite domenii de activitate, precum
și convingerea că actualul dialog la
nivel Înalt se va solda, asemenea ce
lui desfășurat in vara anului 1979
la București, cu rezultate dintre
cele mai fructuoase, contribuind la
dezvoltarea continuă a relațiilor
româno-cipriote in domeniile eco
nomic, tehnico-științlfic și cultural,
cit și a conlucrării pe plan interna
țional, in interesul reciproc al celor
două popoare, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării in regiunea
noastră, în Europa și în întreaga
lume. De comun acord s-a apreciat

că există toate condițiile pentru
dezvoltarea și aprofundarea colabo
rării româno-cipriote pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, res
pectului și avantajului reciproc.
Exprimindu-și satisfacția pentru
cursul favorabil al raporturilor bila
terale pe multiple planuri, pre
ședinții României și Ciprului au în
sărcinat pe membrii celor două de
legații participante la convorbiri să
discute și să analizeze. în continuare,
căile și mijloacele materializării în
măsuri concrete a înțelegerilor la
nivel inalt privind dezvoltarea co
laborării româno-cipriote în dome
niile economic, tehnico-științific. cul
tural și alte domenii de interes
comun.
In continuare s-a procedat la un
larg schimb de opinii in probleme
actuale ale vieții internaționale.

in acest cadru s-a subliniat că agravarea vieții internaționale impu
ne acțiuni hotărîte. imperativul de a
se face totul pentru oprirea cursei
înarmărilor. îndeosebi a înarmărilor
nucleare, a instalării de noi rachete
în Europa și lichidarea celor existen
te. pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța in relațiile dintre
state, pentru soluționarea pe calea
negocierilor a stărilor de conflict și
tensiune, a oricăror probleme, oricît
de grave și complexe ar fi acestea,
pentru reluarea cursului destinderii,
consolidarea păcii și securității, pen
tru dreptul popoarelor la dezvoltare
liberă și independentă.
Schimbul de opinii in problemele
care au stat în atenția celor doi pre
ședinți. ce s-a desfășurat sub semnul
stimei și prieteniei, va continua în
dimineața zilei de marți.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
i-a primit pe președintele Camerei Reprezentanților
și pe conducătorii partidelor politice din Republica Cipru

(Urmare din pag. I)
..Bine ați veiiit în Cipru". încadra
tă
de
portretele
președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, de o parte, și de cel al
președintelui Spyros Kyprianou, de
cealaltă parte.
In întâmpinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu si a tovarășei Elena
Ceaușescu au sosit președintele Re
publicii Cipru. Spyros Kyprianou,
însoțit de doamna Mimi Kyprianou.
Au venit, de asemenea, să-i salute
pe inalții soli ai poporului român
Gheorghios Ladas, președintele Ca
merei Reprezentanților. Ezeklas Pa
paioannou, secretar general al Parti
dului Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (A.K.E.L.). Glaf
kos Clerides. președintele Partidu
lui Adunarea Democratică (D.I.S.I.),

președintele
Vassos
Lyssarides.
Cipru
Partidului
Socialist din
(E.D.E.K.). Stavros Poscotes, se
cretar general al Partidului De
mocratic (D.E.K.O.), de guvernă
mint, precum si G. Iacovou. ministrul
afacerilor externe. Christodoulos Ve
niamin. ministrul de interne și al
apărării, Simos Vasiliou. ministru
de finanțe. Gheorghios Andreou,
ministrul comerțului și industriei,
Christos Mavrellis. ministrul comu
nicațiilor și lucrărilor publice, Di
mitris Christodoulou. ministrul agriculturii si resurselor naturale.
Takis Pelekanos, ministrul sănă
tății. Pavlos Papagheorghiou. mi
nistrul muncii și asigurărilor so
ciale, Phivos Clerides, ministrul
justiției — care, împreună cu soția
ea, Koula Clerides, face parte din
suita de onoare a inalților oaspeți

-l'
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Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au primit, luni dupăamiază. pe Gheorghios Ladas, pre
ședintele Camerei Reprezentanților a
Republicii Cipru, precum și pe con
ducătorii celor patru partide politice
reprezentate în parlamentul țării —
Ezekias Papaioannou. secretar gene
ral al Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.),
Glafkos Clerides, președintele Parti-

dului
Adunarea
Democratică
(D.I.S.I.), Vassos Lyssarides, pre
ședintele Partidului Socialist din Ci
pru (E.D.E.K.), Stavros Poscotes, se
cretar general al Partidului Demo
cratic, de guvernămint.
La întrevedere au luat parte tova
rășii Iosif Banc și Ștefan Andrei.
Exprimind deosebita gratitudine
pentru onoarea de a fi primit de șe
ful statului român, președintele Ca
merei Reprezentanților a adresat un
cald salut de bun venit in Republica

NICOSIA. — Trimisul Agerpres, Dumitru Avram, transmite : In preaj
ma vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in Republica Cipru, numeroase personalități ale vieții politice
și obștești au exprimat satisfacția poporului cipriot de a-i avea ca oaspeți
pe inalții soli ai poporului român, au dat o profundă prețuire personali
tății președintelui României.

în adunul acestui moment poli
tic semnificativ din istoria relați
ilor prietenești româno-cipriote.
ministrul de externe al Republicii
Cipru. G. IACOVOU, a declarat :
..Sintem bucuroși că președin
tele Nicolae Ceausescu și doamna
Elena Ceaușescu ne vizitează, oferindu-ne plăcuta ocazie de a-i
înconjura cu aceeași caldă espitalitate cu care a fost primit
In România președintele Spyros
Kyprianou in tuiul 1979. Este
_
o
vizită ce reflectă excelentele rclății dintre țările noastre, relații
care dispun de toate condițiile pen
tru a fi și mai strinse, și mai
prietenești. Vom discuta cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o
gamă largă de probleme, acordînd
importanța ce se cuvine atit rela
țiilor bilaterale, Îndeosebi in do
meniul comerțului și cooperării,
cît și problemelor internaționale.
Sintem dornici să discutăm cu
președintele României probleme de
interes comun, situația di* Cipru,
din Balcani și, în general, din Eu
ropa, ca și aspectele care se referă
Ia dezarmare și pacea mondială.
Noi considerăm această vizită deo
sebit de semnificativă, pentru că
președinte’e Nicolae Ceaușescu este
o personalitate de reputație inter
națională, pe care sintem bucu oși
să o numărăm printre prietenii
noștri. România a susținut în mod
consecvent Ciprul in lupta sa Pen
tru suveranitate, independență și

integritate teritorială șl pentrn
aceasta ii sintem foarte recunoscă
tori, precum și poporului său.

Cipru tovarășului Nicolae Ceaușescu
șl tovarășei Elena Ceaușescu.
Gheorghios Ladas a relevat satis
facția parlamentarilor cipriot! pentru
noua intilnire la cel mai înalt nivel
dintre România și Cipru, manifestîndu-și convingerea că aceasta se va
încheia cu rezultate dintre cele mai
favorabile, menite să ducă la dezvol
tarea și adincirea continuă a relații
lor bilaterale, constituind, in același
timp, o contribuție importantă la
cauza păcii, destinderii, securității și

GHEORGHIOS ANDREOU, mi
nistrul comerțului și industriei,
a arătat : „vizita președintelui
Ceaușescu șl a doamnei Ceaușescu
este foarte Importantă pentru că
demonstrează prietenia și excelentele relații care există intre țările
noastre. Președintele Ceaușescu
este o personalitate politică
....... de
mare prestigiu internațional. Con-

cooperării în Europa și în întreaga
lume.
în cursul convorbirii s-a subliniat
importanta soluționării grabnice și
durabile, prin negocieri între cele
două comunități, a problemei ciprio
te care să asigure independența, uni
tatea și integritatea Ciprului, carac
terul nealiniat, conviețuirea și con
lucrarea pașnică intre cele două co
munități.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă caldă, prietenească.

CHRISTODOULOS VENIAMIN,
ministru de interne și ai apărării,
a spus : „Sintem foarte bucuroși
că șeful statului român va veni ia
Nicosia. Relațiile dintre Cipru și
România _au ___
fost dintotdeauna
__________
foarte amicale. In domeniile poli
tic, economic, între România șl
Cipru se dezvoltă o cooperare
fructuoasă. Vizita președintelui

GLAFKOS
CLERIDES,
pre
ședintele Partidului Adunarea De
mocratică,
a
spus :
„Sintem
bucuroși să-i intimplnăm pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pe
doamna Elena Ceaușescu in Cipru.
Este prima vizită pe care șeful sta
tului român o va face in țara
noastră. România joacă un mare
rol in relațiile internaționale, iar

„Președintele Nicolae Ceausescu este un prieten apropiat al pnporohii cipriot,
o personalitate de mare prestigiu international
II

Vizita șefului statului român în
Cipru ne convinge încă o dată că
această solidaritate va continua și
in viitor. Noi acordăm o înaltă
apreciere
președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru inițiativele sale
in ceea ce privește dezarmarea,
și. mai ales, dezarmarea nucleară,
transformarea Balcanilor lntr-0
zonă a păcii, lipsită de arme nu
cleare, securitatea și cooperarea
în Europa, rolul țărilor in curs de
dezvoltare și al mișcării de neali
niere, creșterea rolului O.N.U. in
viața internațională. Sintem con
vinși că vizita oficială de prietenie
a președintelui Nicolae Ceaușescu
și a doamnei Elena Ceaușescu va
duce la consolidarea relațiilor bila
terale, precum și la întărirea cola
borării internaționale între țările
noastre, la consolidarea păcii in
lume".

tribuțla sa la instaurarea păcii și
înțelegerii In lume este foarte mult
apreciată și, tocmai de aceea,
considerăm vizita sa ca foarte im
portantă pentru Cipru. Va trebui
să ridicăm relațiile noastre econo
mice și comerciale Ia nivelul exce
lentelor relații dintre țările noas
tre, iar lucrările comisiei mixte,
care s-au desfășurat nu de mult la
București, au avut loc în spiritul
hotărîrii celor doi președinți de a
Împlini dezideratul amintit".

Nicolae Ceaușescu și a doamnei
Elena Ceaușescu va eonstitui o
nouă ocazie pentru a da noi di
mensiuni relațiilor noastre bilate
rale. Sînt foarte cunoscute efortu
rile președintelui Ceaușescu pen
tru soluționarea marilor probleme
internaționale, cum ar fi destin
derea, pacea. Fără îndoială, rela
țiile dintre țările noastre vor de
veni și mai strinse ; vizita va re
prezenta o nouă, etapă in dezvol
tarea lor".

președintele Nicolae Ceaușescu
poate fi considerat un adevărat
arhitect ai păcii. Sintem recunos
cători pentru ■ sprijinul pe care
România l-a acordat Ciprului in
lupta sa pentru independență. Do
rim ca relațiile excelente dintre
Cipru și România să se dezvolte
și mai mult, in toate domeniile, și
îndeosebi in cele ale comerțului,
industriei și culturii".
„Salutăm eu deosebită stimă ac
tivitatea pe care o desfășoară pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pe
plan internațional, și, in acest
cadru, pentru diminuarea tensiunii
și promovarea luptei popoarelor
din Europa pentru prevenirea unui
război nuclear — a declarat EZE
KIAS PAPAIOANNOU, secretar
general al Partidului Progresist al
Oamenilor Muncii din Cipru
(A.K.E.L.). Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei

Elena Ceaușescu va ajuta poporul
cipriot in lupta pe care o duce
pentru o soluție pașnică, democratică a problemei ciprlote".
„Sintem foarte bucuroși de vizita
președintelui Nico’ae Ceaușescu și
a doamnei Elena Ceaușescu in țara
noastră, a declarat VASSOS LYS
SARIDES, președintele Partidului
Socialist din Cipru — E.D.E.K.
Sintem convinși că vizita șefului
statului român va fi foarte impor
tantă pentru impulsionarea rela
țiilor noastre prietenești, care s-au
situat întotdeauna la cel mai înalt
nivel. Cînd o personalitate ca
Domnia Sa ne vizitează tara, este
de la sine înțeles că acest fapt se
constituie într-un mare eveniment
pentru noi“.
MARY PAPADOPOULOU, secre
tar general al Organizației femei
lor a Partidului Democratic, de
guvernămint, membru al Comite
tului Executiv al partidului, a
relevat : „Președintele României
și doamna Ceaușescu au fost tot
deauna prieteni consecvenți șl
sinceri ai Ciprului. Salutăm cn
gratitudine prezența președintelui
Nicolae Ceaușescu și a doamnei
Elena Ceaușescu în Cipru. Sintem
convinși că vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu și a doamnei
Elena Ceaușescu va constitui
punctul de pornire pentru Întărirea
pe mai departe a relațiilor apro
piate și de prietenie dintre cele
două popoare, pentru lărgirea
colaborării pe multiple planuri in
tre cele două guverne. In numele
organizației noastre de femei,
salutăm cu bucurie prezența în
mijlocul nostru, în Cipru, a doam
nei Elena Ceaușescu, om politic și
savant de renume mondial".

Andreas Papageorghiou. pre
ședintele Asociației de prietenie
România — Cipru.
Este, de asemenea, de față S. Astavin, decanul corpului diplomatic
din Nicosia.
Sînt prezenți Gheorghe Săvuica,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
României în Cipru, și D. Hadjimiltis. ambasadorul Republicii Cipru
în România.
Momentul sosirii în Cipru a dis
tinșilor oaspeți din România prie
tenă este marcat de manifestări
de profundă simpatie și stimă ala
mulțimii venite pe aeroport.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întimpinați, la coborîrea din avion, cu
deosebită cordialitate și alese cu
vinte de bun sosit, de președintele
Republicii Cipru, Spyros Kyprianou,
de doamna Mimi Kyprianou. Cel
doi președinți îșl exprimă satis
facția pentru această nouă Intilnire,
prima pe pămîntul cipriot, își string
miinile cu căldură.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu. li se oferă
frumoase buchete de flori.
In continuarea ceremoniei, inalții
soli ai poporului român sînt salutați cu deosebită cordialitate și respect de personalitățile cipriote
venite în Intîmpinare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă președintelui țăril-gazdă ofi
cialitățile române care îl însoțesc în
această vizită : tovarășii Gheorghe
Oprea, prim viceprlm-mintetru al
guvernului. Iosif Banc, secretar al
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.
Președintele Spyros Kyprianou 11
invită apoi pe șeful statului român
în fata drapelului Republicii Cipru.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu salută
drapelul.
Răsună solemn și emoționant acor
durile imnurilor de stat ale celor
două țări. în timp ce sînt trase. în
semn de salut, 21 de salve de artilerie.
Cel doi președinți, tovarășa Elena
Ceaușescu și doamna Mimi Kyprianou
salută apoi pe membrii guvernului și
autoritățile militare șl civile prezente,
pe reprezentanții orașului șl ai dis
trictului Larnaca.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu
prietenie manifestărilor entuziaste ale
numeroșilor ciprioti venițl la aero
port.
Este o atmosferă de puternic en
tuziasm, de stimă și prețuire, ce con
feră vizitei solilor poporului român,
încă din aceste momente de început,
toate atributele unui eveniment cu
adinei rezonante.
După ceremonia sosirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu. președintele Spyros
Kyprianou și doamna Mimi Kypria
nou. însoțiți de celelalte persoane
oficiale venite In intimplnare. se
îndreaptă spre capitala țârii.
Părăsind Lamaca. coloana oficială
de mașini. încadrată de motocicllști.
străbate un traseu de citeva zeci de
kilometri pentru a ajunge la Nicosia.
Din dreptul gospodăriilor lor. bine
îngrijite, al livezilor de lămii și por
tocali. al plantațiilor mereu verzi de
măslini sau de smochini. In toate
localitățile străbătute, oamenii aces
tor locuri îi salută cu bucurie pe
solii poporului român, le adresează
urări calde de bun venit.
Coloana de mașini pătrunde în an
tica Ledrea. Nicosia de astăzi. Lo
cuitorii Nlcosiei au ieșit pe arterele
flancate de palmieri și eucalipți pen
tru a saluta pe oaspeții dragi din
România, au ovaționat pentru priete
nia dintre țările noastre.
Pretutindeni flutură tricolorul ro
mânesc. incadrind portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.
In această atmosferă, ce ilustrează
pregnant trăinicia sentimentelor de
prietenie dintre România și Cipru,
sînt străbătute bulevardele Limas
sol. Makarios. Severis. împodobite
sărbătorește, spre Palatul Preziden
țial.
Inalții oaspeți români au fost conduși la reședința ce le-a fost re*
zervată pe timpul șederii la Nicosia de președintele Spyros Kyprianou și doamna Mimi Kyprianou. Președintele Nicolae Ceaușescu
si tovarășa Elena Ceaușescu se în
trețin cordial cu președintele Spyros
Kyprianou și doamna Mimi Kypria
nou. care le urează Încă o dată bun
sosit pe pămîntul cipriot
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Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
Așezăm la baza relațiilor noastre
cu toate statele — și milităm pentru
afirmarea lor in lume — principiile
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independentei și suveranității
naționale, neamestecului in treburile
interne și avantajului reciproc, renun
țării cu desăvirșire la forță și la
amenințarea cu forța.

Domnule președinte,
După cum este cunoscut, in viata
internațională s-a ajuns, din nou, la
o încordare deosebit de gravă. Asis
tăm la intensificarea fără precedent
a cursei înarmărilor și, îndeosebi, a
celei nucleare — ceea ce duce la
creșterea pericolului unui nou război
mondial, care va fi un război nu
clear și care ar duce la distrugerea
omenirii. Se mențin și chiar se agra
vează unele conflicte, se recurge cu
prea multă ușurință la forță, la calea
militară, in solutionarea diferitelor
probleme litigioase dintre state.
In același timp, trebuie să mențio
nez insă, cu satisfacție, că popoarele
se ridică cu tot mai multă hotărire
împotriva vechii politici de domina
ție și asuprire, pentru a-și apăra in
dependenta și suveranitatea, pentru
o politică nouă, care să asigure fie
cărei națiuni dezvoltarea liberă pe
care o dorește, fără nici un amestec
din afară.
Avind în vedere situația Interna
țională deosebit de gravă, considerăm
că imperativul fundamental al epocii
noastre este de a se face totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la dezarmare și in pri
mul rind la dezarmarea nucleară,
pentru apărarea păcii întregii lumi.
In acest spirit, România participă
Intens la activitatea internațională
pentru întărirea colaborării și încre
derii între state, pentru solutionarea
marilor probleme care preocupă ome
nirea în spiritul politicii de destin
dere, al colaborării și asigurării secu
rității fiecărei națiuni.
Acordăm o atenție deosebită situa
ției din Europa, avind in vedere că
pe continentul nostru s-au concen
trat uriașe cantități de armament. în
deosebi de armament nuclear. Consi
derăm că trebuie să facem totul
pentru oprirea amplasării rachetelor
cu rază medie de aefiune in Europa,
pentru retragerea și distrugerea celor
existente. încercările de a justifica
amplasarea rachetelor cu rază medie
de acțiune prin teza că aceasta va
grăbi realizarea unei înțelegeri și va
servi păcii nu fac decît să, abată
atenția popoarelor, a opiniei publice
de la pericolul deosebit de grav pe
care il prezfntă, pentru Europa, pen
tru fiecare națiune,'noile rachete. de
la pericolul distrugerii civilizației, al
Însăși vieții pe planeta noastră. Dim
potrivă, avind in vedere marele pe
ricol pe care îl reprezintă noile ra
chete, trebuie să spunem cinstit po
poarelor, întregii lumi că instalarea

acestora va duce la intensificarea șl
mai puternică a inarmărilor, va mări
și mai mult pericolul catastrofei nu
cleare. Dezarmarea, securitatea și
pacea nu se pot realiza prin noi ar
mamente distrugătoare, ci prin reali
zarea unui echilibru prin reducerea
la cel mai scăzut nivel al acestora.
Guvernele, oamenii politici care iși
asumă răspunderea de a accepta pe
teritoriul țărilor lor armele nucleare
pun in pericol viața propriilor lor
popoare, dar și viața altor popoare.
Ei iși asumă o grea răspundere in
fața popoarelor lor, a întregii ome
niri. Mai mult ca oricînd, este ne
cesar ca toate popoarele europene,
toți oamenii politici și guvernele care
iubesc pacea și iși iubesc propriul
popor să-și intensifice activitatea
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete, pentru încheierea cît mai curind, cu succes, a negocierilor de la
Geneva. Noi considerăm că propu
nerile formulate și de o parte și
de cealaltă deschid posibilități
reale pentru un acord care să
Împiedice trecerea Ia amplasarea noi
lor rachete și să asigure retragerea și
distrugerea celor existente, trecerea
la noi măsuri de dezarmare, care să
permită realizarea dorinței popoare
lor de a trăi în pace și liniște.
Acționînd in direcția înfăptuirii
securității și cooperării în Europa, a
unei Europe unite, fără arme nuclea
re, România a salutat cu satisfacție
încheierea cu rezultate pozitive a re
uniunii de la Madrid. Adoptarea do
cumentelor de la Madrid, convocarea
unei conferințe pentru încredere și
dezarmare in Europa demonstrează,
încă o dată, că atunci cind se por
nește de la interesele păcii și liber
tății popoarelor, cind se dă dovadă
de realism se pot găsi soluții accep
tabile pentru toate părțile, care să asigure întărirea politicii de destinde
re și de colaborare.
România se pronunță ferm pentru
dezvoltarea colaborării intre toate
statele din Balcani, pentru soluționa
rea pe calea tratativelor a probleme
lor dintre unele țări balcanice și dez
voltarea unei largi colaborări bilate
rale și multilaterale in vederea trans
formării regiunii noastre intr-o zonă
a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare șl fără baze militare străine.
In acest scop, considerăm că organi
zarea unei intilniri la nivel inalt a
statelor din Balcani ar avea o mare
însemnătate in găsirea căilor pentru
întărirea încrederii și colaborării,
ceea ce ar avea o importanță deose
bită pentru poțitica de pace din Eu
ropa și din întreaga lume.

Domnule președinte,
România a manifestat întotdeauna
preocupare și simpatie față de po
porul cipriot. Ea s-a pronunțat tot
deauna și se pronunță pentru soluțio
narea problemelor din Cipru pe calea
negocierilor pașnice, pentru asigura
rea unității Ciprului, a integrității
sale, a respectării statutului său de

țară nealiniată și a conviețuirii pașni
ce a celor două comunități cipriote.
Considerăm că o ademenea cale de
rezolvare a problemelor, între cele
două părți in primul rind, corespun
de pe deplin intereselor fundamenta
le ale întregului popor cipriot, aspi
rațiilor sale de bunăstare și pro
gres. In același timp, aceasta ar
fi și in interesul popoarelor Greciei
și Turciei, al dezvoltării colaborării
dintre ele, ar servi cauzei păcii și
securității in Balcani, in zona Mediteranei și in întreaga lume.
România socialistă se pronunță cu
consecvență pentru renunțarea la
forță și la amenințarea cu folosirea
forței in relațiile dintre state, pen
tru soluționarea tuturor conflictelor
și problemelor litigioase numai și
numai pe cale pașnică, prin tratati
ve, pornindu-se de la interesele
fiecărui popor, ale păcii și colabo
rării internaționale.
România — ca și Ciprul, ca și
alte state, dealtfel — este profund
interesată și se pronunță activ pen
tru realizarea in Orientul Mijlociu
a unei păci trainice și juste, pe
calea negocierilor, care să ducă la
retragerea Israelului din teritoriile
ocupate in urma războiului din 1967,
Ia recunoașterea dreptului poporului
palestinian la autodeterminare, in
clusiv Ia crearea unui stat palesti
nian independent, la asigurarea in
dependenței,. suveranității și integri
tății tuturor statelor din această
regiune. Totodată, considerăm că
trebuie să fie retrase neintirziat
trupele Israelului din Liban, să se
asigure respectarea încetării lupte
lor și realizarea reconcilierii între
toate forțele libaneze, în vederea
asigurării unității, integrității și in
dependenței Libanului.
Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru încetarea conflictului dintre
Iran și Irak, pentru retragerea tru
pelor la granițele internaționale și
soluționarea problemelor dintre cele
două țări pe calea negocierilor.
România, ca țară socialistă In
curs de dezvoltare — ca toate sta
tele în curs de dezvoltare, dealtfel
— este profund preocupată de situa
ția economică gravă existentă in
lume și, îndeosebi, de adincirea de
calajelor dintre țările bogate și ță
rile sărace, ca urmare a crizei eco
nomice, a politicii financiare șl în
special a politicii dobinzilor excesiv
de inalte.
Avind ih vedere că tratativele des
fășurate sub denumirea Nord-Sud,
precum și reuniunea U.N.C.T.A.D. de
la Belgrad nu au dus, de fapt, la nici
un rezultat, considerăm că se impune
ca țările in curs de dezvoltare să-și
întărească solidaritatea și colabora
rea, să acționeze mai unite in vede
rea stabilirii unei strategii comune
în negocierile cu țările dezvoltate,
pentru soluționarea problemelor sub
dezvoltării, reducerii dobinzilor și a
datoriilor, pentru instaurarea unei
noi ordini economice mondiale ba
zate pe deplina egalitate șl echitate,

pe avantajul reciproc — aceasta con
stituind condiția fundamentală pen
tru depășirea crizei economice și dez
voltarea generală a activității eco
nomice. pentru stabilitatea economiei
mondiale, pentru politica de pace in
lume.
Soluționarea problemelor complexe
ale lumii contemporane impune par
ticiparea activă la viața internațio
nală a tuturor statelor, fără deose
bire de mărime și orinduire socială,
și, in mod deosebit, a țărilor mici și
mijlocii, a țărilor în curs de dezvol
tare, a țărilor nealiniate, care sint
direct interesate intr-o politică de
colaborare, independentă și pace.
Este, de asemenea, necesar să
crească și mai mult rolul Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale în soluționarea
democratică a tuturor problemelor, în
vederea asigurării progresului fiecă
rei națiuni, a păcii și promovării
unor raporturi noi intue state, care
să asigure fiecărui popor dreptul Ia
dezvoltare liberă, realizarea unei
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.
Deși problemele vieții internațio
nale sînt deosebit de grave și com
plexe, noi privim cu încredere viito
rul. Avem ferma convingere că po
poarele lumii dispun de forța nece
sară și, întărindu-și unitatea, acționind cu mai multă fermitate, pot opri
cursul periculos spre război, spre o
catastrofă nucleară, pot să asigure
triumful politicii de pace, de destin
dere, colaborare și independentă in
lume.

Tmrarăsnl Nicolae Ceausescu, împreună ca tovarășa
Elena Ceausescu au făcut o vizită protocolară președintelui
Spvros Kvprianou si doamnei Mimi Manon
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut,
luni după-amiază, o vizită protoco
lară președintelui Republicii Cipru,
Spyros Kyprianou. și doamnei Mimi
Kyprianou, ia Palatul Prezidențial
din Nicosia.

Saluttnd din nou pe înalții oaspeți,
președintele Spyros Kyprianou a
subliniat că vizita șefului statului
român ia Cipru reprezintă un eve
niment de o importanță deosebită în
cronica statului cipriot.
Președintele Nicolae Ceaușescu și*â
exprimat. Ia rindul său. satisfacția

pentru această nouă intîlnfre la rtwM
. înalt.
Cel doi președinți au procedat Ih
un prim schimb de păreri, premer
gător convorbirilor oficiale. întilnlrea desfășurindn-se intr-o at
mosferă de caldă prietenie, de
stimă și înțelegere reciprocă.

Domnule președinte,
Aș dori să menționez, cu multă
satisfacție, că, atît pe plan bilateral,
dar mai cu seamă pe plan internațio
nal, popoarele noastre au conlucrat
activ, aducindu-și contribuția la solu
ționarea problemelor complexe ale
lumii. De aceea, aș dori să exprim
convingerea că vizita noastră în Re
publica Cipru va da noi impulsuri și
va deschide noi perspective relațiilor
bilaterale dintre țările noastre și, în
același timp, conlucrării și mai active
Pe plan internațional, in lupta pen
tru dezarmare, pentru independență
și pace.
Cu această dorință și convingere,
vă rog să ridicăm paharul
— in sănătatea președintelui Spyros
Kyprianou și a doamnei Mimi
Kyprianou,
— pentru progresul și prosperitatea
poporului cipriot,
— pentru unitatea și Independența
sa,
— pentm prietenia și colaborarea
dintre Republica Socialistă România
și Republica Cipru,
— pentru pace și colaborare ta
întreaga lume,
— în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor ! (Aplauze).

Solemnitatea lemtnării tovarășului Niculae Ceausescu si tovarășei
Elena Ceausescu a „Marelui culmi al Ordinului Makarios"

Toastul președintelui Spyros Kyprianou
(Urmare din pag. I)
astăzi dorința de a face tot ceea ce
este posibil, in efortul de a lărgi și
adinei această cooperare, in avan
tajul reciproc al țărilor și popoare
lor noastre. Modul in care România
și Ciprul și-au dezvoltat pină acum
relațiile dintre ele constituie cea
mai bună garanție a extinderii
acestora in continuare, In anii ce
vor veni și, fără Îndoială, există
multe posibilități in acest sens. Sint
încredințat că vom putea atinge noi
niveluri de cooperare in diverse do
menii, nu numai pentru binele po
poarelor noastre, ci șl in dorința
noastră comună de a contribui cit
mai mult posibil la cauza Păcii și
securității internaționale.

Domnule președinte,
Trăim intr-o lume a Interdepen
dențelor, in care diversele popoare
și țări nu pot face singure față ce
rințelor multiple ale vieții in con
dițiile in continuă și rapidă schim
bare ale epocii noastre tehnologice.
Nici o țară, oricit de mare sau bo
gată ar fi in resurse umane și ma
teriale, nu poate susține că se află
in situația de a face față singură
numeroaselor probleme care stau in
calea progresului și dezvoltării.
Istoria arată că niciodată nu a fost
posibil ca un stat să-și satisfacă
singur toate necesitățile. Acest lucru
este cu atit mai valabil astăzi.
Această realitate este deosebit de
acută pentru țările mici, ca de exem
plu Ciprul, ceea ce face ca lărgirea
cooperării cu alte țări, in folosul
bunăstării poporului nostru, să de
vină o necesitate stringentă. Ciprul,
conștient de această necesitate, a
promovat permanent, de Ia apariția
sa ca stat independent, in urmă cu
23 de ani, o politică de prietenie și
cooperare pașnică cu toate țările
lumii.
Mai mult, pentru a-și consolida
poziția in comunitatea internațio
nală și din dorința sa sinceră de a
nu se găsi implicat, intr-un fel sau
altul, in viitoarea evenimentelor ge
nerate de antagonismul dintre ma
rile puteri. Ciprul s-a alăturat altor
țări cu aceeași concepție din lumea
a treia, pentru a fonda mișcarea de
nealiniere. Astfel, noi am ajuns ia
concluzia fermă că interesele po
porului nostru sint cel mai bine
servite prin evitarea alinierii la
orice alianță.

Vom continua politica noastră de
nealiniere și cooperare. Procedind
astfel, sintem convinși că îndeplinim
cel mai bine obligațiile noastre, emanind din Carta O.N.U., față de comu
nitatea internațională. Acționind ast
fel, noi credem, de asemenea, că
servim bine interesele adevărate ale
țării șl poporului nostru.

Domnule președinte,
în cursul convorbirilor noastre de
astăzi, noi am consacrat o mare parte
din timp schimbului de opinii privind
situația internațională. Ne-am expri
mat amindoi regretul că ultimele
evoluții, in special in ceea ce priveș
te relațiile Est-Vest, nu răspund,
pentru a nu spune mai mnlt, aștep
tărilor omenirii. Deteriorarea trepta
tă a situației mondiale și, in special,
tendința crescindă de ignorare a
principiilor acceptate de comporta
ment al statelor, intemeiate pe Carta
O.N.U., pe Actul final de la Helsinki
și pe normele fundamentale ale drep
tului internațional sau emanind din
rezoluții ale O.N.U., provoacă pe bună
dreptate o gravă îngrijorare marii
majorități a membrilor comunității
internaționale. Destinderea, regională
sau mondială, a suferit serioase re
culuri, ceea ce a dus Ia suspiciune
reciprocă, in continuă creștere, la o
confruntare gravă, la un nou avint
al cursei inarmărilor, in special a
celei nucleare. Ia amenințarea cu
forța sau folosirea ei in multe părți
ale lumii, la un pericol real pentru
pacea mondială și pentru însăși su
praviețuirea omenirii. Nu se poate
vorbi astăzi de o stabilitate in rapor
turile internaționale, intemeiată pe
domnia legii și ordinii — așa cum a
fost ea concepută de fondatorii
O.N.U. — sau de o securitate bazată
pe justiție și de o evoluție pașnică
a cooperării internaționale. As
tăzi este valabil exact contrariul.
Pe plan economic, ca un rezultat
deplorabil, se poate distinge cu ușu
rință decalajul în continuă creștere
dintre nivelurile de trai ale țărilor
bogate și ale celor sărace. în unele
cazuri, nivelul de trai a ajuns atit
de scăzut, incit pune in pericol insăși supraviețuirea popoarelor res
pective.
Pentru guvernele și liderii mon
diali responsabili, ale căror eforturi
și acțiuni in vederea soluționării
problemelor internaționale sint de
importanță primordială, a proclama
pur și simplu frustrarea față de
acest curs condamnabil al eveni

mentelor ar Însemna resemnare din
partea lor in fața relei voințe a „ce
lor mai puternici și fără de lege",
cum ar fi zis Platon. Ar echivala cu
retragerea lor de pe cimpul de luptă
pentru supraviețuirea omenirii in
momentul cel mai critic. Idealurile
și valorile civilizației noastre ne
oferă puterea morală necesară, in
plus față de puterea dreptății inseși,
pe baza căreia putem să ne dăm
mina intr-un efort colectiv, nu nu
mai pentru a salva generațiile ur
mătoare de „flagelul războiului", ci și
pentru a le construi un viitor mai
fericit și a le lăsa moștenire o lume
pașnică, sigură și dreaptă. Nu mai
este nevoie să spun că Ciprul, care
este credincios bogatei moșteniri a
poporului său, de-a lungul secolelor,
nu va înceta să acționeze pentru
afirmarea demnității umane și drep
tății sociale, pe măsura puterilor
sale limitate, împreună cu celelalte
state nealiniate, cu toate țările din
cadrul O.N.U., pentru promovarea
păcii, libertății și dreptății in lume.

Domnule președinte,
Permiteți-mi să exprim din nou,
in acest cadru, gratitudinea poporu
lui. a Guvernului Republicii Cipru
și a mea personal pentru sprijinul
consecvent acordat cauzei noas
tre juste de Republica Socialistă
România.
Ocupindu-se pe larg de proble
mele din Cipru, președintele Spyros
Kyprianou a subliniat că Ciprul nu
poate supraviețui ca o țară divizată
si a arătat in continuare : Noi
ne vom continua hotărit efortu
rile de a promova o soluție viabilă,
in conformitate cu rezoluțiile Națiu
nilor Unite și acordurile la nivel
inalt. Scopul nostru este asigurarea
independenței, suveranității, integri
tății teritoriale, unității si nealinie
rii Republicii Cipru. Sîntem angajați
— a spus el — față de o soluție care
să asigure o pace trainică, libertatea,
dreptatea și prosperitatea pentru
toți cetățenii Ciprului.

Domnule președinte,
Noi dorim cu adevărat și sincer o
soluționare justă, cit mai curind po
sibil. Iată de ce am salutat și spriji
nit decizia secretarului general al
O.N.U. de a întreprinde un nou efort
personal in scopul promovării unei
soluții pașnice. Am cooperat pină
acum cu el cu o totală bunăcredință
și cu o atitudine pozitivă și construc
tivă, așa cum a declarat el însuși pu

blic, și aș dori să reafirm hotărirea
noastră de a coopera in continuare cu
el in același spirit, sperind că această
ocazie va fi folosită de comunitatea
internațională pentru a-și exercita
influenta, astfel incit orice planuri de
divizare ale celeilalte părți să fie
abandonate și înlocuite cu o atitudine
corectă, astfel incit să putem realiza
progrese spre o reglementare pașnică
și durabilă.
Soluția pe care o avem în vedere
nu ar fi numai in beneficiul ciprioților greci, ci, în mod categoric, și al
ciprioților turci. Eu sint ferm convins
că soluția pe care o avem in vedere
va aduce Ciprului și poporului său,
pentru toate generațiile viitoare, o
pace durabilă și prosperitate in con
diții de libertate și demnitate umană.
Sintem conștienți de necesitatea creă
rii condițiilor unei cooperări rodnice
în sinul întregii populații a Ciprului,
astfel incit să se asigure, intre altele,
un inalt nivel de trai pentru toți,
ciprioți greci și ciprioți turci. Solu
ția pe care o avem în vedere va
transforma Cipțul dintr-un teren de
confruntare și frămintări intr-unui
de pace și liniște, cu rezultate deo
sebit de binefăcătoare pentru în
treaga regiune. în acest scop, avem
mai mult decit oricînd înainte ne
voie de sprijinul și asistenta comu
nității internaționale și. legat de aceasta, continuarea sprijinului dum
neavoastră ar fi de mare valoare.
Ca și dumneavoastră, domnule pre
ședinte. și poporul român, noi, in Ci
pru, aspirăm Ia o lume mai bună, o
lume a păcii și înțelegerii, o lume a
oamenilor liberi și fericiți. Pe aceas
tă linie, ne angajăm încă o dată să
cooperăm cu dumneavoastră In con
tinuare, domnule președinte, șl să
facem iot ceea ce putem pentru a ne
îndeplini obligațiile potrivit Cariei
O.N.U. și răspunderile față de po
porul nostru, precum și față de în
treaga omenire.

în cadrul unei solemnități care a
avut Ioc la Palatul Prezidențial din
Nicosia, președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu le-au fost inmtnate de
către președintele Republicii Cipru,
Spyros Kyprianou. cea mai înaltă
distincție cipriotă — „Marele colan
al Ordinului Makarios".
Adresîndu-se președintelui Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu. președintele Spyros Ky
prianou a spus : Este o mare bucu
rie pentru mine st ta același ttmn,
consider eă este și o mare onoare fap
ta! că mț se dă astăzi acazla să vă
luminez cea mal înaltă distincție a
Republicii Cipru — „Marele certau al
Ordinalul Makarios", ta semn de
prețuire rra numai pentnj marea
dumneavoastră contribuție la de^eltarea relațiilor tatre cele două țări
ale noastre, nu numai Pentru înțe
legerea si sprijinul acordai efortu

rilor noastre pentru rezrtfracua ffttrabllă șl justă a problemei cipriote,
în conformitate cu hptărirRe șl re
zoluțiile Organizației Națiunilor Uni
te. dar șl pentru rolril foarte tmportant pe carp, de nrR de rile, fi
Jucațt ta problemei* internaționale
și pentru contribuția dum»eav»asm|ț
esențială ta toate eforturile pentru
servirea cauzei păcii si Mcurităif! ta
lume. (Aplauze).
Răspunztnd, președlniste Nicolae
Ceaușescu a spus i
Aș dori să vă mulțumeop mrrtt
pentru acest taart ordla «I Reprtnrlt
Cipru. Consider H această dlsttaețlp
hste nu simbol al colaborării si
prieteniei dtatre Români* ri wpru,
Intr-adevăr, România s-* prentratei
si se pronunță ferm penirt o sdlnțle
pontică be raita negocierilor a pro»
hiemelbr BM cipru — ea ta gencr>fl
a tataror problemelor tatermțltaidte.
Dorim ea poporul cipriot, ta tatregl-

țrtep tul să trăiască tatr-un cipru
unit, faucpmdent șl nealiniat. Con
siderăm că pu există problemă frai
importantă neutru ciprioți deeît re
facerea mfltățtt șl asigurarea Inde
pendenței Ciprului.
Dorim ea raporturile de colaborare
dintre fSrile noastre să servească
ambelor popoare, caratei păcii și conbăerărfț taterMțlenale. (Aplauze).
ta Încheierea solemnității, pre- 4
ședințele Swms Kyprianou și doam
na Mimi Kyprianou l-au felicitat
călduros pe președintele Nicolae j
Ceatrșâscra și pe tovarășa Elena
Ceaușescu.
La ceremonie au fost prezent! to
varășii Gheftrghe Oprea, Ioslf Banc,
țtafan Andrei, alte persoane oficiale
Oare fl însoțesc pe șeful statului ro
mân ta vizita ta Cipru.
Erau de față G. îacovoti. minis- ■
tatii afacerilor externe, alti mem
bri ai Guvernului Republicii Cipru.

Excelențele voastre,
Doamnelor ți domnilor,
îmi îngădui să vă rog să vă alătu
rați mie pentru a toasta
— in sănătatea și pentru fericirea
președintelui Nicolae Ceaușescu, a
doamnei Elena Ceaușescu,
— pentru prosperitatea poporului
român,
— pentru prietenia dintre Republi
ca Socialistă România și Republica
Cipru,
— pentru pace ta lume ! (Aplauze).

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Luni după-amiază, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, șl tovarășa
Elena Ceaușescu au primit pe șefii

misiunilor diplomatice acreditat! în
Republica Cipru.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut. Intr-o atmosferă cordială.

cu șefii misiunilor diplomatice, care
au exprimat gratitudinea pentru
deosebita onoare de a se întîlni cu
șeful statului român.
La primire a participat Ștefan

Andrei, ministrul afacerilor exter
ne.
A fost de fată Phivos Clerides,
ministrul justiției, ministru a i. al
ministrului Președinției Republicii.

Entuziaste menlfeetSri, profund! satisfacția teț! de vizita inalțflot oaspeți români
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, In republica democratică sudan
Semnarea documentelor oficiale
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Luni, 24 octombrie, la Palatul Po
porului din Khartum a avut'loc ce
remonia oficială a semnării de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general a! Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Gaafar Mohamed
Nimeiri, președintele Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, a Declarației
comune româno-sudaneze.
Din partea română au luat parte
tovarășa Elena Ceaușescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim vlceprlm-mlnlstru al guvernului, tovarășii Gheorghe
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-minlstru al guvernului,
Iosif Banc, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. Constantin Mitea,
consilier al președintelui Republicii
Socialiste România, Gheorghe Airinei, ambasadorul homâniei in Su
dan. Petre Tănăsle, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe.
Din partea sudaneză au participat
Ibrahim Monelm Mansour, membru
el Biroului Executiv al Conducerii
Centrale a Uniunii Socialiste Suda
neze, ministrul finanțelor și plani
ficării economice, Mohamed Mirghani Mubarak, ministrul afacerilor ex
terne, dr. Ahmed al Sayed Hamad,
membru al Biroului Executiv al
Conducerii Centrale a U.S.S., consi
lier al președintelui Republicii pen
tru problemele politice. Ahmed
Salim, ministru de stat în Ministerul
Cooperării, Comerțului și Aprovizio
nării. general Youslf Housatn. co
mandantul Forțelor Navale Sudaneze,
prof. Abdul Rahman Abu Zeyd, șeful
Secretariatului Conducerii Centrale
a Uniunii Socialiste Sudaneze, Mo
hamed Dașoud el Khalifa, consilier al
președintelui Republicii pentru pro
bleme de dezvoltare și producție,
Cmar Mohamed Yassin, ambasador
cu însărcinări speciale la Președin
ția Republicii, Aii Mohamed Aii,
ambasador, directorul Departamentulul Europa de răsărit din Ministerul
Afacerilor Externe, Mustafa AU Arbab, director pentru problemele poIltice ia președintele Republicii.
După semnare, cei doi șefi de stai
tși string mflnile eu căldură, se Îm
brățișează. Se rostese scurte alo
cuțiuni.
Adres!ndu-se președintelui Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu. președintele Gaafar Mo
hamed Nimeiri a spus :
Am semnat in aceste momente im
portante documente care reflectă o
nouă dezvoltare a raporturilor româno-sudaneae.
Este cunoscut faptul eă relațiile
dintre țările noastre sint sincere și
trainice, iar documentele semnate
astăzi reflectă fneă o dată dorința
noastră comună de a consolida și

întîlniri ale președintelui Nicolae Ceaușescu
cu președintele Gaafar Mohamed Nimeiri

dezvolta pa mal departe aceste ra
porturi.
Avem convingerea că relațiile
noastre se vor întări continuu, in
Interesul reciproc, șl vă asigurăm de
dorința noastră In acest sens.
Vă urăm dumneavoastră, donmule
președinte,
și
doamnei
Elena
Ceaușescu o călătorie șl o reîntoar
cere plăcută in patrie. (Aplauze).
Răcpunzind. tovarășul Nicolae
Ceaușescu a spus :
'
Semnarea documentelor In această
dimineață, prin caro se asigură nai
perspective dezvoltării colaborării
multilaterale dintre România și Su
dan, precum și exprimarea unor po
ziții comune in problemele complex»

ale viețH Internaționale reprezintă
un eveniment important In relațiile
româno-sudaneze șl vor marca un
moment de seamă în direcția întă
ririi colaborării dintre popoarele
noastre.
Vreau să mulțumesc pentru ospi
talitatea șt prietenia de care ne-am
bucurai în țara dumneavoastră.
Avem ferma convingere eă cele
două popoare ale noastre vor dez
volta in continuare o largă colabo
rare și că vor întări conlucrarea pe
plan Internațional în direcția destin
derii, a dezarmării, a soluționării
problemelor litigioase pe calea trata
tivelor, In lupta pentru colaborare
și pace In lume.

Vă urez dumneavoastră, tuturor.
Si poporului sudanez prieten succese
tot mai mari in dezvoltarea econotnico-socială a patriei.
Vă urez dumneavoastră personal
no| succese și doresc ca, și in acest
cadra, să vă adresez invitația de a
efectua, cit mai curind, împreună cu
doamna Nimeiri, o vizită in (ara
noastră. (Aplauze).
*
După încheierea solemnității sem
nării Declarației comune; președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu s-au întreținut, într-o atmosferă caldă, prietenească,
cu președintele Gaafar Mohamed Ni
meiri ei doamna Buthayna Nimeiri.

Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Gaafar Mohamed Nimeiri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar generai al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, 6-a reintilnit. du
minică după-amlază, cu Gaafar
Mohamed Nimeiri, președintele Uni
unii Socialiste Sudaneze, președintele
Republicii Democratice Sudan, continuind intr-o atmosferă de caldă
prietenie șl înțelegere deplină dialo
gul în probleme Internaționale de
interes comun.
Cei doi președinți au apreciat, si
cu acest prilej, că este necesar să
fie conjugate eforturile tuturor po
poarelor pentru acțiuni hotărite în
direcția lichidării focarelor de încor
dare si conflict din lume. S-a rea
firmat. în acest context, poziția
României și a Sudanului pentru so
lutionarea grabnică, justă si globală,
a situației din Orientul Mijlociu, pe
baza retragerii trupelor israeliene
din teritoriile ocupate în urma răz
boiului din 1937, rezolvarea proble
mei palestiniene — plecînd de la
dreptul de autodeterminare și făurire

a unui stat palestinian Independent,
asigurării independentei, integrității
teritoriale și securității tuturor sta
telor din zonă. S-a subliniat, totoda
tă, cu privire la situația din Orien
tul Mijlociu, necesitatea încetării
imediate a războiului dintre Iran și
Irak, retragerea forțelor armate în
interiorul frontierelor internaționale
ale celor două state și începerii de
tratative pentru soluționarea proble
melor lor litigioase.
Cel doi președinți au subliniat ho
tărârea țărilor lor de a acționa. în
continuare, pentru făurirea unui cli
mat de pace, colaborare și înțele
gere in lume.
în dimineața zilei de 24 octombrie,
înaintea semnării Declarației comu
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au reintilnit, la Palatul
Poporului, cu Gaafar Mohamed
Nimeiri, președintele Uniunii Socia

liste Sudaneze, președintele Repu
blicii Democratice Sudan.
Conducătorii de partid și de stat
din cele două țări au exprimat satis
facția pentru rezultatele fructuoase
ale vizitei, hotărirea României și
Sudanului de a pune în practică
aceste noi înțelegeri, care constituie
un moment important, de referință
pentru stadiul la care au ajuns ra
porturile româno-sudaneze și per
spectivele de dezvoltare a relațiilor
de prietenie și conlucrare dintre po
poarele noastre, în interesul progre
sului și prosperității lor, al cauzei
păcii și independenței naționale, a
înțelegerii și conlucrării internațio
nale.
S-a subliniat, totodată, importanța
deosebită a continuării dialogului la
nivel
înalt, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu adresînd președintelui
Gaafar Mohamed Nimeiri șl doam
nei Buthayna Nimeiri invitația de a
efectua o vizită in România. Invita
ția a fost acceptată cu deosebită
plăcere.

Spectacol de gala
Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu au asistat, duminică 6eara.
împreună cu președintele Republicii
Democratice Sudan, Gaafar Mohamed
Nimeiri, și cu doamna Buthayna
Nimeiri, la un spectacol de gală pre
zentat de un grup folcloric sudanez
la Sala festivă a Palatului Priete

La Khartum au început, dumini
că, 23 octombrie, convorbirile oficiale
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, șl Gaafar
Mohamed Nimeiri, președintele Uniunli Socialiste Sudaneze, președin
tele Republicii Democratice Sudan.
Din partea română au participat
tovarășa Elena Ceaușescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim vlceprirn-ministru al guvernului, tovarășii Gheorghe
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
vleeprim-ministru al guvernului,
Ioslf Bane, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Constantin Mitea,
consilier al președintelui Republicii
Socialiste România, Gheorghe Alrlnei, ambasadorul României in Su
dan, Petre Tănăsle, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.
Din partea sudaneză au participat
Ibrahim Monelm Mansour, membru
al Biroului Executiv al Conducerii
Centrale a Uniunii Socialiste Suda
neze, ministrul finanțelor și planifi
cării economice, Mohamed Mirghanl
Mubarak, ministrul afacerilor exter
ne. dr. Ahmed al Sayed Hamad,
membru
al
Biroului
Executiv
al Conducerii Centrale a U.S.S.,
consilier al președintelui Republicii
pentru problemele politice. Ahmed
Salim, ministru de stat în Ministerul
Cooperării. Comerțului si Aprovizio
nării. general Yousif Houșaln, co
mandantul Forțelor Navale Sudaneze,
prof. Abdul Rahman Abu Zeyd. șeful

Secretariatului Conducerii Centrale a
Uniunii Socialiste Sudaneze. Moha
med Desoud el Khalifa, consilier al
■președintelui Republicii pentru pro
bleme de dezvoltare șl producție,
Omar Mohamed Yassin, ambasador
ca Însărcinări «sociale la Președinția
Republicii, All Mohamed All, amba
sador. directorul Departamentului
Europa de răsărit din Ministerul Afacerilor Externe, Mustafa Aii
Arbab. director pentru problemele
politice Ia președintele Republicii,
în cadrul convorbirilor, președin
tele Gaafar Mohamed Nimeiri a
adresat tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, precum și Întregii dele
gații române un salut călduros si
urări de succes în desfășurarea vizi
tei pe care • Întreprind în Sudan.
Evidențiind evoluția pozitivă, ascen
dentă a relațiilor româno-sudaneze,
șeful statului sudanez a exprimat
convingerea că actuala vizită va pri
lejui punerea in valoare a noi mij
loace șl posibilități de întărire în
corrtinuare a prieteniei șl colaborării
româno-sudaneze.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru primirea și ospita
litatea de care se bucură șl a adre
sat președintelui Nimeiri. conducerii
Uniunii Socialiste Sudaneze șl gu
vernului un salut de prietenie șl
cele mai bune urări.
Subliniind satisfacția de a «e afla
din nou pe pămintul Sudanului prie
ten și de a continua dialogul româno-sudanez la nivel înalt, președin
tele Nicolae Ceaușescu a exprimat
satisfacția pentru Întărirea priete
niei, solidarității și cooperării româ
no-sudaneze, în spiritul Tratatului
de prietenie șl cooperare semnat lâ

Khartum, în 1979.
Președintele
României a evidențiat cursul pozitiv
pe care îl cunosc relațiile bilaterale
in domeniile politic, economic, teh•ico-științlfic și cultural. Abordlnd
posibilitățile existente pentru dez
voltarea. în continuare, a conlucrării
româno-sudaneze pe linie de partid
și de stat, șeful statului român a ex
primat dorința șl convingerea sa. a
României socialiste, că această vizi
tă se va înscrie ca un nou moment
important in promovarea pe multi
ple planuri a colaborării șl conlu
crării . dintre România și Sudan, in
spiritul deplinei egalități, al stimei
fi respectului reciproc, in folosul de
plin al celor două ponoare, al dez
voltării lor libere, independente, pe
calea progresului economic ei social,
în acest context, președintele Româ
niei s-a referit Ia o serie de domenii
de cooperare concretă Intre cele
două țări.
în cadrul convorbirilor an fost
apreciate reeuttatele recentei se
siuni a Comisiei mixte de coopera
re economică si tehnică românosudaneză sl s-a convenit ca membrii
celor două delegații participante la
convorbiri să examineze In conti
nuare căile șl mijloacele de a lărgi
șl mal mult cadrul colaborării și
cooperării româno-sudaneze. îndeo
sebi in domeniul agriculturii și al
mecanizării lucrărilor agricole, al
industriei, energeticii, transporturi
lor și în alte sectoare de interes co
mun.
în continuarea convorbirilor au
fost prezentate aprecierile și pozi
țiile celor două țări In principalele
probleme ale vieții internaționale
actuale, subllnitndu-se dorința co
mună de a întări în continuare con

lucrarea României și Sudanului pe
arena internațională în sprijinul so
luționării constructive a acestor pro
bleme. în spiritul păcii și colaboră
rii internaționale. In acest cadru au
fost abordate evoluțiile periculoase
din viața internațională, exprimindu-se profunda îngrijorare față de
Încordarea gravă din lume, ca rezul
tat al politicii de forță și amenin
țare cu forța, de amestec și inter
venție în treburile interne ale altor
state, menținerii unor zone de con
fruntare și război, accentuării cursei
înarmărilor, în primul rind a înar
mărilor nucleare, lipsei de progrese
în eforturile pentru instaurarea unei
noi ordini economice internaționale.
A fost subliniată necesitatea ca po
poarele să acționeze în tot mai
strinsă unitate, in temeiul răspun
derii lor fată de soarta omenirii,
pentru a se opri cursul spre con
fruntare și război, pentru reluarea
politicii de destindere și pace și re
zolvarea problemelor grave ce con
fruntă omenirea, în interesul păcii,
progresului și Înțelegerii interna
ționale.
în timpul convorbirilor s-a expri
mat, de asemenea, dorința de a în
tări în continuare legăturile și
schimbul de experiență intre cele
două partide — Partidul Comunist
Român și Uniunea Socialistă Suda
neză — precum șl intre organizații
le de masă și obștești din cele două
țări, în scopul adîncirii bunei cu
noașteri dintre cele două popoare,
al întăririi prieteniei și colaborării
dintre ele.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă caldă, prietenească, de
stimă șl Înțelegere reciprocă.

niei, in onoarea solilor poporului
român.
Au asistat persoanele oficiale care
îl însoțesc pe președintele Nicolae
Ceaușescu în actuala vizită, precum
și persoanele oficiale sudaneze.
Cintece și dansuri specifice diferi
telor zone ale Sudanului, reprize de
acrobație au fost interpretate cu
măiestrie, ilustrind bogata tradiție
artistică de pe aceste meleaguri, ta

lant. ritan. muzicalitate, precizie, ar
monie și o deosebită sensibilitate.
în inicheiere. un sugestiv tablou
muziical-coregrafic a fost dedicat
prieteniei dintre popoarele român și
sudanez.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au felici
tat cu căldură pe artiști pentru fru
mosul spectacol prezentat.

La Fabrica de textile „Jedid El Thawra“
O vibrantă manifestare a senti
mentelor de caldă prețuire șl stimă,
de prietenie pentru președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, a bucuriei poporului su
danez de a-i avea ca oaspeți pe
înalțil soli ai României socialiste a
fost exprimată, duminică după-amlază, de un mare număr de muncitori
de la Fabrica de textile ..Jedid El
Thawra". situată la circa 40 km de
Khartum.
Dind expresie acestor sentimente,
președintele corporației a subliniat
că muncitorii de aici, asemenea po
porului sudanez, adresează președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu calde mulțumiri
pentru vizita pe care o efectuează in
țara lor. salută cu deosebită satisfac
ție convorbirile dintre conducătorii
de partid și de stat al României și
Sudanului. El a relevat că această
manifestare, care are loc cu prilejul
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Sudan, reprezintă o expresie a
dragostei poporului sudanez față de
înaltii oaspeți, a prieteniei și respec
tului dintre cele două popoare, dintre
conducerile celor două țări, a dorin
ței reciproce de a dezvolta colabo
rarea româno-sudaneză.
Aceste aprecieri si sentimente au
fost exprimate cu prilejul vizitei pe
care tovarășii Gheorghe Oprea și
Ioslf Banc au făcut-o duminică
după-amiază la acest important o-

biectiv industrial al Sudanului
prieten.
Pentru toate aceste manifestări de
prietenie și știmă Ia adresa Româ
niei, a președintelui ei. a mulțumit
tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. prim viceprlm-ministru al guvernului, care a transmis,
din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, a muncitorilor din tara
noastră, a poporului român, un
călduros salut si cele mai bune urări
de succes in activitatea pe care o

desfășoară acest colectiv pentru pro
gresul și prosperitatea poporului su
danez, pentru dezvoltarea liberă și
Independentă a patriei sale.
Apreciind munca șl realizările
acestui colectiv, tovarășii Gheorghe
Oprea si Ioslf Banc au urat, in nu
mele conducerii partidului si statului
nostru, o bună colaborare între mun
citorii textiillști din cele două țări si
si-au exprimat convingerea că aceas
ta va cunoaște o continuă dezvoltare,
pe măsura relațiilor de prietenie si
conlucrare dintre țările și popoarele
noastre.

Întîlniri de lucru
Tovarășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. prim vicenrim-ministru al guvernului, și Iosif Banc,
membru ai Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele părții române in Comisia
mixtă de cooperare economică și
tehnică româno-sudaneză, s-au întîlnit cu Ibrahim Moneim Mansour,
membru al Biroului Executiv al Con
ducerii Centrale a Uniunii Socialiste
Sudaneze, ministrul finanțelor și pla
nificării economice, cu altt membri
ai guvernului sudanez. Cu prilejul

convorbirilor, In spiritul Înțelegerilor
convenite între președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae
Ceaușescu. și președintele Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar
Mohamed Nimeiri, au fost examinate
măsuri și acțiuni pentru intensifica
rea colaborării și cooperării românosudaneze. a relațiilor economice in
general.
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, a avut o convor
bire cu Mohamed Mirghani Mubarak,
ministrul afacerilor externe al Suda
nului. în probleme internaționale de
interes comun.
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DECLARAȚIE COMUNĂ

Un nou și puternic impuls relațiilor

lul reciproc, reglementării diferendelor internațio
nale exclusiv prin mijloace pașnice, respectării
dreptului fiecărui popor de a-și decide singur
destinele, in conformitate cu propriile aspirații.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Gaafar Mohamed Nimeiri au apreciat că, in etapa
actuală, problema centrală a vieții internaționale o
constituie lupta pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a
dezarmării nucleare, pentru realizarea unui echi
libru militar nu pe calea acumulărilor de noi ar
mamente, ci prin reducerea celor existente la un
nivel cit mai scăzut. Ei s-an pronunțat pentru în
cetarea producției și perfecționării armelor nu
cleare, reducerea treptată a stocurilor acestora
pină la completa lor lichidare, interzicerea expe
riențelor cu aceste arme. Ei au relevat importanța
adoptării de măsuri pentru interzicerea tuturor
tipurilor de arme de distrugere în masă, inclusiv
chimice, pentru dezarmare in domeniul armamen
tului convențional. Cele două părți au reliefat ne
cesitatea și Însemnătatea înghețării de urgență a
bugetelor militare, reducerii cheltuielilor militare,
a trupelor și armamentelor, a interzicerii creării
de noi tipuri și sisteme de arme.
Ele an subliniat necesitatea ca mijloacele ce vor
fi eliberate in procesul de dezarmare să fie folosite
pentru rezolvarea problemelor dezvoltării econo
mice și sociale, in primul rînd pentru sprijinirea
țărilor in curs de dezvoltare.
Cei doi președinți reafirmă hotărirea țărilor lor
de a depune in continuare, împreună cn alte state
ale lumii, cn toate forțele sociale interesate în
menținerea și întărirea păcii, eforturi intense pen
tru dezarmare și prevenirea războiului. Ei au apre
ciat importanta deosebită a amplelor mișcări de
masă in favoarea dezarmării și păcii, care au loc
pe continentul european și în diferite alte părți
ale lumii.
Președintele Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Democratice Sudan și-au ex
primat profunda lor preocupare in legătură cu
situația deosebit de gravă existentă in Europa, ca
nrmare a acumulării pe continent a unor uriașe
forte militare $1 a unui imens arsenal de arme, in
primul rind nucleare. Relevind că în momentul
de față problema crucială pentru Europa o consti
tuie pericolul amplasării, incă in acest an, a noilor
rachete cu rază medie de acțiune, ceea ce ar des
chide calea intensificării cursei înarmărilor, ar
crește primejdia de război, cei doi președinți au
subliniat necesitatea imperioasă a opririi amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune in
Europa, a retragerii și distrugerii celor existente,
nucleare
de. pe cona înlăturării tuturor armelor
______ ______
„__
tinent. In acest sens, ei au apreciat că trebuie
făcut totul pentru încheierea cu succes a negocie
rilor sovieto-americane de la Geneva privind aceste
rachete, prin convenirea unui acord care să co
respundă intereselor și aspirațiilor popoarelor
europene, ale păcii și securității pe continent și
în lume. Ei și-au exprimat părerea că ar fi ne
cesar ca, în cazul că nu se va putea ajunge ia
un acord pină la sfirșitul acestui an, să se con
vină aminarea amplasării de noi rachete nucleare
în Europa cel puțin pină la finele anului 1984,
începutul anului 1985, urmind ca in acest răstimp
să fie continuate negocierile, pentru a se rea
liza o înțelegere. De asemenea, ei au apreciat că
pină la eliberarea completă a Europei de orice
fel de arme nucleare ar avea o mare importanță
crearea de zone denuclearizatc pe continent, în
Balcani, in nordul Europei și in alte părți ale ei.
Cei doi președinți au salutat încheierea cu
rezultate pozitive a reuniunii de la Madrid, adop
tarea prin consens a documentului final, realizarea
înțelegerii privind convocarea în 1984 a conferin
ței pentru măsuri de încredere și dezarmare,
precum și organizarea unui șir de reuniuni vi
itoare care asigură continuitatea procesului inițiat
la Helsinki. Ei consideră că acum este important
să se acționeze pentru consolidarea rezultatelor
obținute pentru promovarea securității și dezvol
tarea cooperării In Europa.
Cei doi conducători au reliefat eă destinele
păcii și securității mondiale sint strins legate de
soluționarea problemelor dezvoltării. A fost ex
primată convingerea că lichidarea subdezvoltării,
reducerea treptată a decalajelor care separă țările
sărace de țările bogate și asigurarea condițiilor
pentru dezvoltarea armonioasă a raporturilor
dintre state in domeniile economic, financiar,
tehnologic și științific reprezintă una din cerințele
fundamentale ale stabilității pe plan internațio
nal, ale însănătoșirii climatului politic in lume.
Relevind amplificarea manifestărilor crizei eco
nomice mondiale, care afectează in mod deosebit
țările in curs de dezvoltare, cele două părți au
exprimat deosebita îngrijorare față de tendințele
de extindere a protecționismului și practicilor dis
criminatorii, de accentuare a disproporțiilor intre
prețurile materiilor prime și ale produselor in
dustriale, creșterea datoriei externe, dobinzile
"*
nejustificat de mari pentru credite, reducerea
programelor de asistență, împiedicarea accesului
la tehnologiile moderne.
Cei doi președinți au apreciat că, in condițiile
interdependenței tot mai strinse dintre țările
bogate și țările sărace, ieșirea din criza economică
reclamă reluarea activității economice nu numai
în țările dezvoltate, ci și revitalizarea procesului
de dezvoltare, asigurarea condițiilor ca acestea
să-și recapete roiul dinamic in economia mon
dială, in creșterea comerțului internațional.
Reliefind starea negativă a economiei mon
diale și, cu deosebire, gravitatea situației econo
mice a țărilor in curs de dezvoltare, cei doi șefi
de stat au subliniat necesitatea imperioasă a unei
conlucrări reale intre țările dezvoltate și țările
în curs de dezvoltare, pe principii de egalitate,
de echitate care să asigure generalizarea rapida
a unei relansări economice durabile, relansarea
procesului dezvoltării in țările in curs de dezvoltare
și întreprinderea de pași concreți in direcția
instaurării noii ordini economice internaționale
mai drepte, care să țină seama de interesele
tuturor națiunilor.
Președinții celor două țări au apreciat că depă
șirea crizei economice și relansarea procesului de
dezvoltare in țările in curs de dezvoltare reclamă
imperios angajarea de urgență a unui dialog
economic internațional autentic intre aceste țări
și țările dezvoltate.
In scopul facilitării acestui dialog, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Gaafar Moha
med Nimeiri se pronunță pentru stabilirea in
cadrul O.N.U. a unui mecanism deschis tuturor
țărilor membre ale O.N.U., care să examineze
problemele economice majore cu care este confruntată omenirea, urmind să se treacă imediat
la negocieri pentru găsirea de soluții unanim
acceptabile care să contribuie la însănătoșirea
durabilă a economiei mondiale.
Totodată, președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Gaafar Mohamed Nimeiri au apreciat ca
fiind deosebit de importante extinderea și adin
cirea cooperării economice intre țările in curs de
dezvoltare, întărirea solidarității și unității lor de
acțiune și s-au pronunțat, in acest sens, pentru or
ganizarea unei conferințe la nivel inalt a țărilor in
curs de dezvoltare care să dezbată problemele com
plexe ale subdezvoltării si ale edificării noii ordini
economice internaționale, să stabilească măsuri
concrete de colaborare intre țările in curs de dez
voltare, precum și o strategie comună pentru nego
cierile cu țările dezvoltate.
In cadrul examinării situației din Africa, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohamed
Nimeiri au salutat afirmarea tot mai puternică a
dorinței popoarelor și țărilor de pe acest continent
de a se dezvolta liber, independent, fără nici un fel
de amestec din afară. în această ordine de idei, ei au
subliniat necesitatea respectării principiilor Cartei
Organizației Națiunilor Unite și ale Organizației
Unității Africane cu privire la respectarea reci
procă, de către toate statele africane, a suverani
tății, integrității teritoriale, inviolabilității frontie
relor de stat, neintervenției in treburile interne, re
glementării pașnice, prin negocieri, a disputelor
dintre ele.
Președinții României și Sudanului au subliniat

de prietenie și colaborare româno-sudaneze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a efectuat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de priete
nie in Republica Democratică Sudan, in perioada
22—24 octombrie 1983, la invitația președintelui
Uniunii Socialiste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri,
și a doamnei Buthayna Nimeiri.
Intre secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și președintele Uniu
nii Socialiste Sudaneze, președintele Republicii
Democratice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, au
avut loc convorbiri oficiale desfășurate într-o
atmosferă cordială, de înțelegere și Încredere re
ciprocă. în cadrul convorbirilor s-a procedat la o
analiză aprofundată a căilor și mijloacelor de pro
movare în continuare a raporturilor de prietenie
și colaborare româno-sudaneze și s-a făcut un
schimb de păreri asupra problemelor actuale ale
vieții internaționale.
La convorbirile oficiale au participat, din partea
română, tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, prim viceprimministru al guvernului, precum și următorii tovarăși : Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, prim viceprimministru al guvernului, Iosif Banc, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Constantin Mitea, con
silier al președintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Gheorghe Airinei, ambasadorul Republicii So
cialiste România in Republica Democratică Sudan,
Petre Tănăsie, director în Ministerul Afacerilor
Externe.
Din partea sudaneză au participat : Ibrahim
Moneim Mansour, membru al Biroului Executiv
al Conducerii Centrale a Uniunii Socialiste Suda
neze. ministrul finanțelor și planificării economice,
Mohamed Mirghani Mubarak, ministrul afacerilor
externe, dr. Ahmed al Sayed Hamad, membru al
Biroului Executiv al Conducerii Centrale a U.S.S.,
consilier al președintelui Republicii pentru proble
mele politice. Ahmed Salim, ministru de stat in
Ministerul Cooperării, Comerțului și Aprovizionării,
general Yousif Housain, comandantul Forțelor Na
vale Sudaneze, prof. Abdul Rahman Abu Zeyd,
șeful Secretariatului Conducerii Centrale a Uniunii
Socialiste Sudaneze. Mohamed Dasoud el Khalifa,
consilier al președintelui Republicii pentru proble
me de dezvoltare și producție, Omar Mohamed
Yassin, ambasador cu însărcinări speciale la Pre
ședinția Republicii, Aii Mohamed Aii, ambasador,
directorul Departamentului Europa de răsărit din
Ministerul Afacerilor Externe, Mustafa Aii Arbab,
director pentru problemele politice la președintele
Republicii.

1

Analizind stadiul de dezvoltare a relațiilor dintre
! Republica Socialistă România și Republica Demo
cratică Sudan, cei doi șefi de stat și-au exprimat
I satisfacția față de întărirea continuă a prieteniei,
solidarității și cooperării dintre țările și popoarele
lor. in spiritul Tratatului de prietenie si cooperare
semnat. Ia Khartum, ia 25 aprilie 1919. In acest
context, ei au relevat evoluția pozitivă a colabo
rării pe plan politic, economic, social-cultural, ca
și in alte domenii de interes comun, intensificarea
conlucrării româno-sudaneze pe plan internațional
in favoarea păcii, securității și înțelegerii între
toate națiunile Si au reâfirmat hotărirea partidelor,
țărilor si popoarelor lor de a acționa în continuare
, pentru aprofundarea acestei ‘colaborări.
1 Relevînd importanta primordială a cooperării
, economice și comerțului pentru ansamblul raportut rilor dintre cele două țări și popoare șl țlnind sea; ma de însemnatele posibilități de care dispun, de
' prioritățile programelor de dezvoltare economică și
j socială, cei doi șefi de stat au hotărit să fie inten' șificate eforturile pentru creșterea volumului și
diversificarea schimburilor comerciale, pentru dez
voltarea cooperării in producție în domeniile ener
giei. hidroenergiei, explorării, rafinării și trans
portului țițeiului, petrochimiei, minelor, electrifică
rii, agriculturii, prelucrării bumbacului, industriei
alimentare, construcțiilor, transporturilor si tele
comunicațiilor.
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Republicii Democratice Sudan au
apreciat activitățile desfășurate și rezultatele fruc
tuoase ale lucrărilor Comisiei mixte politice și ale
Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică,
care au avut loc, recent, la Khartum, și an hotărit
ca organele de resort din cele două țări să adopte
măsuri eficiente pentru asigurarea îndeplinirii, in
cele mai bune condiții, a Înțelegerilor realizate.
în dorința de a întări colaborarea si în celelalte
sectoare ale vieții sociale din țările lor. cei doi
conducători au fost de acord să extindă legăturile
si conlucrarea în domeniile învățămîntului. științei,
culturii, sportului și mijloacelor de informare in
masă. în acest scop, ei au convenit să încurajeze
contactele și colaborarea directă intre parlamente,
organele guvernamentale, Instituțiile și organismele
de specialitate din sectoarele respective.
Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân și președintele Uniunii Socialiste Sudaneze au
dat o înaltă apreciere raporturilor de colaborare
existente între Partidul Comunist Român și
Uniunea Socialistă Sudaneză și au reafirmat ho
tărirea lor de a intensifica in continuare contactele
și schimburile de informații și experiență, cu con
vingerea că acestea vor coniribui la o mai bună
cunoaștere și apropiere intre țările și popoarele
lor. Totodată, s-a exprimat dorința de amplificare
a contactelor dintre organizațiile de tineret, femei,
sindicate și alte organizații de masă și obștești.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Gaafar Mohamed Nimeiri au exprimat convingerea
lor profundă că dezvoltarea și adincirea raportu
rilor de prietenie și cooperare in domeniile politic,
economic, tehnico-științific, cultural-sportiv_ și in
alte domenii intre Republica Socialistă România și
Republica Democratică Sudan servesc intereselor
celor două țări și popoare și constituie, totodată, o
importantă contribuție la întărirea cooperării din
tre țările in curs de dezvoltare, la promovarea păcii
ți înțelegerii între toate statele și popoarele lumii.
II
Examinind problemele actuale ale vieții interna
ționale, președintele Republicii Socialiste România
și președintele Republicii Democratice Sudan au
exprimat profunda lor îngrijorare față de încor
darea gravă la care s-a ajuns ca rezultat al ma
nifestării politicii de forță și de amenințare cu
forța in relațiile dintre state, de consolidare a zo
nelor șl sferelor de influență, de amestec și in
tervenție în treburile interne ale altor state, al
menținerii unor zone de confruntare și război in
diferite părți ale lumii, al cursei fără precedent a
înarmărilor, în primul rind a înarmării nucleare,
al lipsei de progrese in eforturile pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea noii ordini econo
mice internaționale.
în fața acestor periculoase evoluții, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Gaafar Mohamed
Nimeiri au subliniat că, in temeiul răspunderii
față de soarta omenirii, față de dreptul sacru al
popoarelor la existentă, la viață, la libertate și
pace, tuturor statelor le revine înalta îndatorire de
a acționa acum, prin măsuri concrete, intr-un spi
rit constructiv și de colaborare, să contribuie in
mod efectiv Ia curmarea cursului spre confruntare,
la insănăioșirea radicală a climatului internațional,
la rezolvarea in interesul popoarelor a problema
ticii grave și complexe care confruntă astăzi
omenirea.
Cei doi conducători au reafirmat convingerea lor
că pacea, securitatea și progresul pot și trebuie șă
fie asigurate numai pe baza respectării stricte in
relațiile interstatale a principiilor deplinei egalități
In drepturi, independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile interne, avantaju-

rolul important care revine Organizației Unității
Africane in lupta împotriva politicii imperialiste,
colonialiste și neocolonialiste, a rasismului și a po
liticii de apartheid pe continent, ca și eforturile pe
care le face această organizație pentru soluționarea
politică a diferendelor și stărilor de tensiune din
Africa, pentru creșterea contribuției O.U.A. la so
luționarea problemelor complexe .politice, econo
mice și sociale cu care sint confruntate popoarele
africane, pornind de la interesele lor fundamen
tale de a trăi in pace, de a-și asigura o dezvoltare
economică și socială liberă. Cei doi președinți au
apreciat eforturile care se depun pentru adaptarea
in continuare a programului O.U.A. Ia necesitățile
actuale și de perspectivă ale țărilor africane, îndeo
sebi prin stimularea unei mai puternice conlucrări
economice intre aceste state, pentru consolidarea
independenței lor politice prin asigurarea indepen
denței economice, pentru întărirea și pe această
cale a solidarității și unității țărilor africane.
Președinții Republicii Socialiste România și Re
publicii Democratice Sudan subliniază necesitatea
asigurării accesului ncintirziat la independență al
Namibiei, dreptului poporului namibian de a-și alege
liber calea dezvoltării sale viitoare și reafirmă
sprijinul lor față de eforturile și acțiunile între
prinse de O.N.U., de țările africane, de mișcarea de
nealiniere pentru găsirea unei soluții politice pro
blemei namibiene, care să țină seama de aspirațiile
și interesele legitime ale poporului namibian. Cei
doi președinți iși exprimă solidaritatea militantă cu
cauza dreaptă a poporului namibian și reafirmă
sprijinul țărilor lor față de lupta lui pentru liber
tate și independență, sub conducerea S.W.A.P.O.,
reprezentantul său legitim.
Cei doi șefi de stat au evidențiat necesitatea li
chidării urgente și totale a politicii de apartheid și
de discriminare rasială din Africa de Sud, pentru
asigurarea drepturilor majorității populației din
această țară la libertate, egalitate și progres social.
Părțile au condamnat ferm actele agresive repetate
ale regimului de la Pretoria împotriva statelor afri
cane independente vecine.
Președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Moha
med Nimeiri au relevat profunda lor preocupare
față de persistența unor grave focare de tensiune
și conflict in diferite părți ale planetei. Ei au sub
liniat că interesele supreme ale popoarelor, ale
păcii și securității internaționale cer să se excludă
cu hotărire politica de forță și amenințare cu forța,
indiferent de formele sale de manifestare, să se
pună capăt conflictelor și acțiunilor armate și să se
ireacă la rezolvarea tuturor problemelor litigioase
dintre state numai pe calea pașnică, a tratativelor.
în acest context, referindu-se la situația tot mai
gravă din Orientul Mijlociu, ei au reafirmat con
vingerea lor că o reglementare globală, justă și du
rabilă a problemelor din această parte a lumii
poate fi asigurată pe baza retragerii trupelor israe
liene din teritoriile arabe ocupate din 1967, a recu
noașterii dreptului poporului palestinian la auto
determinare și la crearea unui stat propriu, inde
pendent, a garantării securității tuturor statelor
din regiune. Ei consideră că trebuie să se pornească
de la problema centrală și prioritară, anume asi
gurarea drepturilor poporului palestinian. Ambii
președinți au reafirmat deplinul sprijin al țărilor
lor față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei,
singurul reprezentant legitim al poporului palesti
nian, și au apreciat că este esențială participarea
acestei organizații la negocierile de pace consacrate
realizării unei soluții drepte și trainice in Orientul
Mijlociu.
Totodată, șefii celor două state s-au pronunțat
pentru consolidarea încetării luptelor din Liban,
pentru reconcilierea națională, retragerea necondi
ționată a trupelor israeliene din Liban, pentru res
pectarea independenței, suveranității, unității na
ționale și integrității sale teritoriale.
Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea față
de continuarea războiului dintre Irak și Iran, care
produce enorme pierderi de vieți omenești și pa
gube materiale. Părțile s-au pronunțat pentru înce
tarea imediată a ostilităților militare, pentru retra
gerea in cadrul frontierelor internaționale existente
înainte de război și pentru trecerea Ia negocieri,
pentru reglementarea politică a conflictului dintre
cele două țări vecine, pe baza principiilor Cartei
O.N.U.
Președintele Republicii Socialiste România și
președintele Republicii Democratice Sudan au
reafirmat convingerea lor că Organizația Națiunilor
Unite reprezintă forul cel mai potrivit pentru ne
gocierile multilaterale, pentru dezbaterea și regle
mentarea problemelor mari cu care este confrun
tată omenirea. în scopul realizării acestor obiective,
cei doi președinți s-au pronunțat pentru creșterea
rolului, responsabilităților și eficienței organizației
mondiale, pentru adaptarea sa la cerințele și rea
litățile vieții internaționale actuale^
Cei doi șefi de stat au Subliniat importanța
participării active, in condiții de deplină egalitate
în drepturi, a tuturor statelor lumii, indiferent de
mărime, sistem politic sau potențial militaro-cconomic, la soluționarea problemelor de interes ge
neral. După părerea lor, țările mici și mijlocii, sta
tele nealiniate, țările in curs de dezvoltare trebuie
să joace un rol mai însemnat in dezbaterea și so
luționarea problemelor majore ale contemporanei
tății. în această ordine de idei, ei au reliefat în
semnătatea activității mișcării țărilor nealiniate in
lupta împotriva imperialismului, colonialismului și
neocolonialismultii, pentru pace, securitate și inde
pendență națională, pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare și făurirea unei noi ordini
economice internaționale.
Președinții României și Sudanului au hotărit să
fie intensificată conlucrarea dintre cele două țări
pe arena internațională, in cadrul O.N.U. și al in
stituțiilor sale specializate, al „Grupului celor 77“
și al mișcării țărilor nealiniate, in scopul creșterii
contribuției lor la reglementarea justă, democra
tică a problemelor majore ale vieții internaționale,
pentru promovarea păcii, securității și cooperării
in întreaga lume.
III
Secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu au vizitat obiective economice Și
social-culturaie din Khartum.
Pretutindeni, in locurile vizitate, înalții oaspeți
români au fost primiți și înconjurați cu deosebită
stimă și caldă ospitalitate de cetățenii Republicii
Democratice Sudan, expresie a sentimentelor de
prietenie, solidaritate și prețuire ce și le nutresc
reciproc popoarele român și sudanez.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Gaafar Mohamed Nimeiri exprimă profunda lor
satisfacție față de rezultatele fructuoase ale
convorbirilor purtate, față de înțelegerile și hotăririle adoptate cu prilejul vizitei. Ei iși exprimă
convingerea că acestea vor da un impuls nou,
determinant adincirii și extinderii cooperării bi
laterale pe multiple planuri, precum și conlucrării
dintre cele două țări pe arena internațională. Ei
consideră că rezultatele vizitei confirmă încă o
dată rolul deosebit de important al întilnirilOr la
nivel inalt in determinarea cursului dezvoltării
raporturilor româno-sudaneze.
Secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu au exprimat mulțumiri cordiale pre
ședintelui Uniunii Socialiste Sudaneze, președintele
Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed
Nimeiri, și doamnei Buthayna Nimeiri, poporului
sudanez pentru calda primire și ospitalitate de care
s-au bucurat in cursul vizitei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu au adresat președintelui Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, invitația do
a efectua, împreună cu doamna Buthayna Nimeiri,
o vizită oficială de prietenie in Republica Socia. listă România. Invitația a fost acceptată cu plăi cere, data vizitei urmind a fi stabilită ulierior,
prin canale diplomatice.

NICOLAE CEAUȘESCU

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze,
Președintele Republicii Democratice Sudan

Caracterul deosebit de rodnic al
noului itinerar de pace, prietenie și
colaborare, pe care îl Întreprinde pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, și-a găsit o nouă și pu
ternică ilustrare prin rezultatele
marcante, substanțiale ale celei de-a
treia etape — vizita în Republica De
mocratică Sudan, la invitația pre
ședintelui Gaafar Mohamed Nimeiri
și a doamnei Buthayna Nimeiri.
Si cu acest prilej și-a găsit ex
presie înalta apreciere față de reali
zările României socialiste in dezvol
tarea economică și socială, față de
rolul remarcabil al țării noastre în
viața internațională, față de con
tribuția
deosebită
a
președin
telui Nicolae Ceaușescu la promo
varea cauzei păcii, înțelegerii și
destinderii în lume. Multiple au fost
manifestările prin care și-au găsit
expresie sentimentele de stimă și
considerație ale poporului sudanez
față de înalții oasoeți, prietenia cor
dială dintre conducătorii celor două
țări, voința comună de a dezvolta
în continuare colaborarea românosudaneză, în interesul reciproc, al
cauzei păcii și progresului.
în acest sens, la semnarea Declara
ției comune, președintele NICOLAE
CEAUȘESCU spunea : „Avem ferma
convingere că cele două popoare ale
noastre vor dezvolta in coniinuare o
largă colaborare și că vor întări con
lucrarea pe plan internațional in di
recția destinderii, a dezarmării, a
soluționării problemelor litigioase
pe calea tratativelor, in lupta pentru
colaborare și pace in lume“.
La
rindul
său,
președintele
GAAFAR MOHAMED NIMEIRI de
clara : „Relațiile dintre țările noas
tre sint sincere și trainice, iar do
cumentele semnate astăzi reflectă
incă o dată dorința noastră comună
de a consolida și dezvolta pe mai de
parte aceste raporturi. Avem convin
gerea că relațiile noastre se vor în
tări continuu, in interesul reciproc,
și vă asigurăm de dorința noastră
in acest sens".
Rezultatele deosebit de rodnice ale
noii întîlniri la nivel înalt au fost
sintetizate în DECLARAȚIA CO
MUNA, purtînd semnătura celor doi
președinți — document de o însemnă
tate deosebită pentru întărirea con
tinuă a prieteniei, solidarității și
cooperării dintre țările și popoarele
noastre, pentru extinderea conlucră
rii lor pe plan internațional, care
vine astfel să se adauge Tratatului
de prietenie și cooperare din 1979,
celorlalte documente semnate de con
ducătorii României și Sudanului.
Declarația comună relevă Importan
ța primordială a extiftderil și adin
cirii schimburilor comerciale și coo
perării economice dintre Românîh'și
Sudan, în domenii ca energia, indus
tria petrolului și pețrochimia, indus
tria ușoară șl alimentară, con
strucțiile, transporturile și telecomu
nicațiile ș.a., pornind de la posibi
litățile mereu crescînde de care dis
pun cele două țări, de la prioritățile
programelor lor de dezvoltare econo
mică și socială. în acest sens, s-a
stabilit ca organele de resort din cele
două țări să adopte măsuri eficiente
pentru asigurarea îndeplinirii. în cele
mai bune condiții, a înțelegerilor
realizate în cadrul sesiunilor Comi
siei mixte politice și ale Comisiei
mixte de cooperare economică si teh
nică, desfășurate în aceste zile la
Khartum. Totodată, s-a convenit să
se extindă legăturile și conlucrarea
în domeniile invățămintului. științei,
culturii, sportului și mijloacelor de
informare in masă, să se încurajeze
contactele și colaborarea între parla
mente, organele guvernamentale, or
ganizațiile de masă și obștești, ceea
ce va contribui la mai buna cunoaș
tere și apropiere între cele două țări
și popoare.
Așa cum se știe, un rol deosebit
de important în adincirea conlucrării
româno-sudaneze revine legăturilor
dintre Partidul Comunist Român și

Uniunea Socialistă Sudaneză și toc
mai de aceea a fost reafirmată hotârîrea de a se intensifica în continua
re contactele și schimburile de infor
mații și experiență dintre cele două
partide.
Convorbirile la nivel înalt au abor
dat amplu și aspectele majore ale
situației internaționale actuale, evidențiindu-se îngrijorarea profundă
față de încordarea gravă la care s-a
ajuns pe arena mondială, ca urmare
a manifestării în continuare a poli
ticii de forță și amenințare cu forța,
de consolidare a zonelor și sferelor
de influență, de amestec și inter
venție în treburile interne ale altor
state, a menținerii unor focare de
confruntare și război, a cursei fără
precedent a înarmărilor nucleare, ca
și a lipsei de progrese în eforturile
pentru lichidarea subdezvoltării și
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale. Cu atît mai mult se
evidențiază in aceste împrejurări ne
cesitatea, subliniată Cu putere în
timpul dialogului la nivel înalt, ca
toate statele să acționeze într-un spi
rit constructiv și de colaborare pen
tru a contribui la oprirea cursului
spre confruntare, la însănătoșirea
climatului internațional.
în acest context, cel doi conducă
tori au apreciat că problema cen
trală a vieții internaționale o con
stituie lupta pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru înfăptuirea dezar
mării, in primul rînd a dezarmării
nucleare. Pornind de la constatarea
că amplasarea in Europa a noilor
rachete ar deschide calea intensifi
cării cursei înarmărilor, ar spori
primejdia de război, convorbirile la
nivel înalt au subliniat că este ne
cesar să se facă totul pentru opri
rea amplasării pe continent de noi
rachete cu rază medie de acțiune,
pentru retragerea si distrugerea ce
lor existente. înlăturarea tuturor ar
melor nucleare din Europa si. în acest cadru, pentru încheierea cu
succes a negocierilor sovieto-ameri
cane de la Geneva.
O atenție deosebită a fost acorda
tă problemei soluționării pe cale
pașnică, prin tratative, a tuturor li
tigiilor dintre state și, în acest ca
dru, a'.situației din Orientul Mijlo
ciu, încă o dată s-a reafirmat că o
reglementare globală, justă și du
rabilă a acestei situații poate fi asi
gurată numai pe baza retragerii tru
pelor israeliene din teritoriile arabe
ocupate din 1967, a recunoașterii
dreptului poporului palestinian la
autodeterminare și la crearea unul
stat propriu, independent, a garan
tării securității tuturor statelor din
regiune. în mod deosebit s-a sțos in.

relief că problema centrală și prio
ritară a situației din Orientul Mij
lociu o constituie asigurarea dreptu
rilor poporului palestinian, reafirmîndu-se sprijinul deplin al celor
două țări față de Organizația pentru
Eliberarea Palestinei, ca singurul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian. precum și necesitatea
participării acesteia la negocierile de
ipapa.
în legătură cu evenimentele din
Liban, cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru consolidarea încetării
focului și reconcilierea națională,
pentru retragerea necondiționată a
trupelor israeliene, respectarea in
dependenței. ' suveranității, unității
naționale si integrității teritoriale a
acestei țări.
Reliefind că destinele păcii șl
securității mondiale sint strins le
gate de problemele dezvoltării. In
cursul dialogului la nivel inalt româno-sudanez s-a exprimat cu tărie
convingerea că realizarea de mă
suri ferme în direcția lichidării
subdezvoltării reprezintă una din ce
rințele fundamentale ale stabilității
pe plan internațional. în acest con
text s-a subliniat necesitatea impe
rioasă a unei conlucrări reale între
țările dezvoltate și țările în curs da
dezvoltare, a extinderii cooperării economice între țările în curs de dez
voltare. întăririi solidarității si uni
tății lor de acțiune.
Aceeași convergență a pozițiilor a
fost pusă în evidență și cu prilejul
abordării altor probleme importante
ale actualității internaționale, cum
ar fi necesitatea trecerii la negocieri
in vederea reglementării politice a
conflictului dintre Irak și Iran ; asi
gurarea accesului neînțirziat la inde
pendență al Namibiei și lichidarea
politicii de apartheid și de discrimi
nare rasială din Africa de Sud ;
creșterea rolului, responsabilităților
și eficienței O.N.U., adaptarea sa la
cerințele și realitățile vieții interna
ționale actuale etc.
Opinia publică din țara noastră,
care a urmărit cu un profund inte
res și vie satisfacție desfășurarea vi
zitei în Sudan a președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu. își exprimă ferma con- ;
vingere că prin rezultatele sale rod- 1
nice, prin documentele încheiate și
înțelegerile convenite, prin pozițiile
exprimate noul dialog la nivel înalt
marchează un moment de seamă în
întărirea pe mai departe a conlucră
rii multilaterale prietenești românosudaneze, în interesul reciproc, al
cauzei păcii, cooperării și înțelegerii
între popoare.

Nicolae PLOPEANU
"
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței sale
"
Domnului GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze,
Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM
Părăsind teritoriul Republicii Democratice Sudan, doresc să vă adre
sez, la încheierea vizitei in frumoasa dumneavoastră țară, cele mai calde
mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea prietenească de care
ne-am bucurat.
Sint încredințat că noua noastră întîlnire, convorbirile purtate și înțele
gerile la care am ajuns vor contribui la întărirea in continuare a prieteniei,
colaborării româno-sudaneze, in interesul și spre binele celor două popoare,
al dezvoltării lor libere și independente, al cauzei păcii și înțelegerii
internaționale.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, odată cu salutul nostru de
rămas bun, calde urări de sănătate și fericire personală, de progres șl
prosperitate pentru poporul sudanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Un dialog constructiv sub semnul
cordialității și respectului reciproc
KHARTUM 23 (Agerpres). — Pre
sa și celelalte mijloace de infor
mare in masă acordă spații ample
vizitei oficiale de prietenie pe care
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o efectuează in
Republica Democratică Sudan. Ia
invitația președintelui Gaafar Mo
hamed Nimeiri și a doamnei Bu
thayna Nimeiri.
Cotidianul „AL-SAHAFA". de
limbă arabă, deschide pagina întîi
cu ample relatări de la sosirea înalților oaspeți români și de la cele
lalte momente ale vizitei care au
avut loc simbătă intitulate ..Con
vorbirile între președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Gaafar
Mohamed Nimeiri încep astăzi, 23
octombrie", cu subtitlul „Președin
ții Ceaușescu șt Nimeiri au discu
tat, intr-o întîlnire particulară, pro
bleme regionale și internaționale".
Sint publicate fotografii înfătișind
momente de la sosirea la aeropor
tul internațional din Khartum și de
la întilnirea de la „Palatul Priete
niei", însoțite de relatări privind
ceremonia sosirii și toate celelalte
momente, inclusiv dineul de stat
oferit în onoarea distinșilor oaspeți
români.
Același ziar publică. In pagina a
doua, o fotografie infățișlnd pe to
varășa Elena Ceaușescu și doamna
Buthayna Nimeiri. In ultima pa
gină sint prezentate imagini grăi
toare ale manifestărilor de priete
nie făcute de miile de locuitori ai
Khartumului, veniți să-i salute,
de-a lungul întregului traseu, cu
căldură și prietenie, pe înalții soli
ai poporului român.
La rindul său, cotidianul „ALAYOUÂ". de limbă arabă, deschide
pagina întîi cu relatarea sosirii la
Khartum a președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, însoțită de imagini înfățișind pe cei doi președinți în
timpul lntîlniril de simbătă dupăamiază. După ce anunță programul
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continuării vizitei, ziarul precizează
că. in afara relațiilor bilaterale,
cei doi președinți vor examina pro
bleme internaționale pe plan regio
nal și general de interes comun,
care privesc pacea și securitatea
popoarelor. în pagina a doua, ziarul
publică o fotografie înfățișindu-i
pe cei doi președinți stringindu-și
mîinile cu căldură în momentul so
sirii la aeroportul international din
Khartum.
Revista săptămînală „THE AR
MED FORCES" a publicat pe prima
pagină fotografiile președinților
României și Sudanului, informin-

Revista presei sudaneze
du-și cititorii asupra vizitei oficia
le de prietenie pe care o intreprinde in R.D. Sudan președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu.
Postul de televiziune național a
relatat, simbătă seara, pe cele două
canale, principalele momente ale
vizitei, arătind că noul dialog la
nivel înalt se desfășoară sub
semnul cordialității și respectului
reciproc.
★
Ziarele, posturile de televiziune
și radio sudaneze au relatat in con
tinuare pe larg despre vizita ofi
cială de prietenie efectuată in Su
dan de tovarășul Nicolae Ceaușescu
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu.
Cotidianul „AL-SAHAFA". de
limbă arabă, deschide pagina întii
cu fotografii infățișînd momente
din timpul convorbirilor oficiale,
însoțite de o amplă relatare, sub
titlul „Acord complet între părți
asupra problemelor regionale și in
ternaționale discutate". Se relatea
ză că în cursul convorbirilor pre
ședintele Nimeiri — evidențiind

cursul ascendent al relațiilor bila
terale, îndeosebi in domeniul eco
nomic, a elogiat activitatea șefului
statului român pentru asigurarea
securității și păcii în Europa, pen
tru instaurarea unor relații bazate
pe cooperare și bună înțelegere
între state, pentru depășirea stărilor
dificile și de încordare
pe cale
pașnică, prin tratative.
Ziarul rezervă, de asemenea,
toată pagina a treia relatărilor pri
vind diferitele momente din penul
tima zi a vizitei, însoțite de foto
grafii ale celor doi șefi de stat, ale
tovarășei Elena Ceaușescu. „Coope
rare reușită în domeniile economic
și tehnic" și , „Cooperare pentru
dezvoltarea agriculturii, căilor fe
rate și transporturilor maritime*
sint titluri ale acestor relatări.
La rindul său. ziarul „AL
AYAM" inserează în pagina întîi
reportaje ample despre vizita șefu
lui statului român, trecind in revis
tă momentele dialogului la nivel
înalt româno-sudanez.
întreaga pagină a doua a ziaru
lui, ilustrată cu fotografiile celor
doi șefi de stat, trece in revistă
problemele abordate în cursul con
vorbirilor oficiale, subliniindu-se
dorința României și Sudanului de
a se acționa in continuare pentru
stringerea conlucrării bilaterale în
diferite domenii de activitate, spre
binele și progresul celor două țări
și popoare, în folosul păcii. înțele
gerii și colaborării internaționale.
POSTUL NAȚIONAL DE TE
LEVIZIUNE a transmis duminică
seara pe ambele canale relatări am
ple despre desfășurarea vizitei, punînd accentul. în comentariile di
fuzate, pe acordul părților în pro
blemele discutate.
La rindul lor. POSTURILE DE
RADIO au informat, în toate bule
tinele de știri, despre desfășurarea
vizitei și au transmis comentarii
asupra semnificațiilor acesteia.
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23 OCTOMBRIE: ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Primire la primul ministru al guvernului
Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România,
luni după-amiază a avut loc în Ca
pitală adunarea festivă organizată de
Ministerul Apărării Naționale și Co
mitetul municipal București al
P.C.R.
La adunare au participat tovarășii
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., general-colonel
Constantin Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul apărării naționale,
Nicolae Gîrbă, adjunct al ministrului
de interne. Ion Popa, secretar al Co
mitetului municipal București al
P.C.R., membri ai consiliilor de con
ducere ale Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne,
reprezentanți ai conducerilor unor
Instituții centrale și organizații ob
ștești, veterani din războiul antifas
cist, generali, ofițeri, maiștri militari
și subofițeri, oameni ai muncii din
întreprinderile bucureștene. membri
ai gărzilor patriotice și al formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.
Au luat parte atașați militari
acreditați în țara noastră.
La începutul festivității a fost in
tonat Imnul de Stat al Republicii
Socialiste România.
Despre semnificația evenimentului
sărbătorit a vorbit general-colonel
Vasile Milea, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al
Marelui Stat Major, care a evocat
patrimoniul milenar de fapte eroice
făurit de apărătorii de vatră strămo
șească. existenta oștirii fiind, de-a
lungul neîntreruptei noastre dăinuiri
pe
aceste
meleaguri.
legată
nemijlocit de
întreaga istorie
și luptă a poporului român împotriva
dominației străine, pentru cucerirea
Independenței, formarea statului na
țional unitar și apărarea suverani
tății naționale. A fost subliniat
faptul că realizarea marii uniri, în
cununare a luptei și voinței liber
exprimate a întregului nostru popor,
eveniment cu profunde semnificații
patriotice și naționale, a fost primită
cu justificată bucurie de oștirea ță
rii. Totodată, vorbitorul a reliefat
contribuția armatei la victoria revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă șl antiimperialistă
din August 1944, la bătăliile purtate.
Împreună cu armata sovietică, pen
tru eliberarea părții de nord-vest a
țării de sub dominația fascistă, pen
tru eliberarea Ungariei, Cehoslova
ciei și a unei părți din Austria, pină
la victoria finală asupra Germaniei
naziste.
Au fost relevate activitatea politică
șl organizatorică a Partidului Co
munist Român pentru dezvoltarea
armatei de astăzi a României socia
liste. inestimabila contribuție a
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la elaborarea concepției apărării
patriei de către întregul popor, pre
mium și rolul său de fondator al
doctrinei militare naționale. Reliefind grija permanență a partidului
și statului față de armată, vorbito
rul a evidențiat că în anii revoluției
și construcției socialiste, și în mod
deosebit in perioada care a trecut de
la Congresul al IX-lea, de cind la
conducerea destinelor națiunii se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
armata a cunoscut ample mutații
calitative. Făurită, educată și con
dusă de Partidul Comunist Român
— oștirea se prezintă astăzi, ca ur
mare a grijii partidului, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca o
armată modernă, temeinic instruită,
cu o conștiință politică ridicată, cu
un înalt nivel de organizare, bine
înzestrată cu mijloace tehnice de
luptă. în mare parte produse de in
dustria națională, gata permanent să
apere cu fermitate interesele funda
mentale ale poporului, orîndulrea
nouă, socialistă.
Arătînd că Ziua armatei se sărbă
torește in climatul de amplă anga
jare a întregului popor în înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, în preajma
aniversării a 65 de ani de la făurirea
statului național unitar român,
vorbitorul a evidențiat că uni
tățile și marile unități ale ar
matei acționează cu hotărîre pentru
îndeplinirea sarcinilor trasate de
comandantul suprem la convocareabilanț a activului cadrelor de bază
ale armatei, perfecționează pregăti
rea comună cu celelalte forte ale sis
temului național de apărare, potri
vit doctrinei militare românești, con
lucrează cu consiliile locale de apă
rare în vederea transformării fiecă
rei localități și unități economico-sociale în puternice cetăți de muncă,
luptă și apărare.
Comandanții, organele și organiza
țiile de partid și cele ale U.T.C., mi
litarii de toate gradele depun efor
turi neobosite pentru îndeplinirea
prevederilor Directivei comandantu
lui suprem, întărirea ordinii și dis
ciplinei militare, realizarea noii ca
lități. superioare în toate domeniile
activității ostășești.
Evidențiindu-se preocuparea arma
tei pentru a se pregăti temeinic în

cinema
• Neamul Șoimâreștilor :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Căruța cu mere : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventuri la Marea Neagră : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 12; 16; 18,45.
•
Misterele
Bucureștilor :
LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Pe malul sting a! Dunării albastre:
MODERN — (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
e B.D. intră în acțiune : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Baloane de curcubeu :
PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Întoarcerea din iad : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• B.D. la munte și la mare : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Atenție la gafe ; SALA MICA A
PALATULUI — 15; 17,15; 20.
• Balul de slmbătă seara : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

vederea apărării patriei, s-a relevat,
în același timp, participarea oștirii,
alături de oamenii muncii, la reali
zarea unor importante sarcini in eco
nomia națională, precum și la viata
social-politică a țării, In cuvintare
s-a subliniat cu putere că armata
sprijină politica externă a partidului
si statului nostru, de pace si colabo
rare cu toate popoarele lumii, vizite
le oficiale de prietenie întreprinse în
aceste zile de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in Republica Mal
ta, Republica Arabă Egipt, Republi
ca Democratică Sudan și Republica
Cipru constituind o nouă și strălu
cită mărturie a eforturilor depuse
constant de România socialistă și
președintele ei pentru asigurarea
unei conlucrări fructuoase intre toa
te popoarele, pentru afirmarea cau
zei prieteniei, colaborării și înțele
gerii între națiuni, a progresului si
păcii in lume. S-a reliefat, totodată,
că, pe baza principiilor politicii ex
terne a partidului și statului nostru,
armata își lărgește și dezvoltă rela
țiile de prietenie și colaborare cu ar
matele țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, cu armatele
celorlalte state socialiste. își multi
plică contactele cu armatele altor
state, contribuind activ la înfăp
tuirea politicii de pace și colaborare
a partidului și statului nostru socia
list
In încheiere s-a arătat că, profund
conștienti de măreția și noblețea
cauzei, sub al cărei luminos steag
sînt înrolați, militarii de toate gra
dele — de la soldat la general — își
reinnoiesc. și cu acest prilej sărbă
toresc. legămîntul solemn ca. înde
plinind cu fermitate revoluționară și
responsabilitate patriotică misiunile și
sarcinile încredințate de partid, de co
mandantul nostru suprem, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. să fie întotdeauna
gata să-și facă datoria sacră de a
apăra. împreună cu întregul popor,
cuceririle revoluționare, independen
ta, suveranitatea si integritatea teri
torială a scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.
Au rostit cuvîntări de salut general-maior (r) Andrei Miclescu. vete
ran din războiul antifascist. Constan
tin Stroiescu. secretarul comitetului
de partid, comandant al gărzilor pa
triotice la Uzina ..Automecanica". Păiuș Benone, secretarul comitetului
U.T.C.. comandant al centrului de
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei la întreprinderea „Vul
can".
Adunarea festivă s-a constituit Intr-o nouă și deosebit de vibrantă ma
nifestare a dragostei profunde, a ne
țărmuritului devotament pe care mili
tarii de toate gradele le nutresc față
de popor și partid, fată de conducă
torul încercat al destinelor României
socialiste, comandantul suprem al for
țelor noastre armate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
In Încheierea adunării festive a fost
prezentat un spectacol artistic.

De ziua ef. armata tă
rii prezintă patriei, parti
dului. comandantului nos
tru suprem, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un
bogat bilanț de fapte și
împliniri. Acționînd potri
vit principiilor și cerințe
lor doctrinei militare na
ționale, unitățile și subu
nitățile și-au perfecționat
pregătirea militară și
politică, sporind rînduriJe celor de frunte, ac
ționează cu perseverentă
pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al
XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului,
a prevederilor Directivei
comandantului
suprem.
Spiritul revoluționar al
cadrelor și ostașilor, en
tuziasmul cu care traduc
în viată sarcinile trasate
la convocarea-bilant a
activului
cadrelor de
bază ale armatei din pri
măvara acestui an dau
măsura înaltei lor competente profesionale, a
sîrguintei. hărniciei, climatului de ordine și ,disciplină.
...Era o zi de vară Plină cind comandantul
nostru suprem a între
prins o vizită de lucru in
unitatea mecanizată în
care muncește maiorul
Constantin Zeca. O unitate cu bogate tradiții,
care a înscris nepieritoare pagini de eroism pe
cîmpiile Mărăseștilor. in
anii
primului
război
mondial și. mai tîrziu. în
1944. în luptele pentru eliberarea Părții de nord a
Transilvaniei, a Ungariei
si Cehoslovaciei. Zorii di
mineții de 25 octombrie
i-au găsit pe ostasii aceste! glorioase unităti
trecînd prin Cărei in efortul pentru eliberarea
ultimei brazde din pămîntul scump al tării.
De-atunci au trecut ani.
Dar în vîrsta acestei u^nităti aproape centenare

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale
al Republicii Socialiste România
La 25 Octombrie sărbătorim Ziua Armatei Republicii Socialiste România,
In condițiile în care întregul nostru popor — strins unit în jurul Partidului
Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu —
înfăptuiește neabătut hotăririle Congresului al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, obținind succese remarcabile in realizarea prevederilor
celui de-al șaptelea plan cincinal.
Simbol ad înaltei cinstiri și profundei recunoștințe pe care generațiile de
azi le datorează înaintașilor care au luptat cu abnegație si eroism, de-a lun
gul veacurilor, pentru libertatea și neatirnarea neamului, această zi evocă mo
mentul înălțător de acum 39 de ani cind, prin luptă armată, a fost eliberată
ultima brazdă de pămînt românesc de sub dominația hitleristo-horthystă. Ea
reprezintă, totodată, o mărturie a dragostei si stimei de care se bucură, din
partea poporului și partidului, cei care slujesc astăzi patria socialistă sub
drapelele oștirii.
Cu prilejul Zilei armatei aducem un fierbinte omagiu comuniștilor, militanților revoluționari, tuturor patrioților români care au dovedit spirit de
jertfă și înaltă dăruire in confruntările decisive pentru triumful revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, glorioasei
oștiri române care, la chemarea Partidului Comunist Român, a întors în to
talitate armele împotriva trupelor hitleriste. înscriind pagini de glorie
nepieritoare in cronica de aur a istoriei naționale. Ne exprimăm aleasa pre
țuire față de eroismul probat de ostașii armatei noastre în crincenele bătălii
purtate umăr la umăr cu ostașii armatei sovietice, care au dus greul celui
de-al doilea război mondial, pentru alungarea trupelor hitleristo-horthyste din
partea de nord-vest a patriei, pentru eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei și a
unei părți din Austria, pină la înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste.
Ridicind pe noi culmi luminoasele tradiții ale înaintașilor, devotată cu
toată ființa poporului, armata noastră de astăzi își face cu cinste datoria, slu
jind, împreună cu întreaga națiune, cauza înfloririi patriei socialiste, a întă
ririi permanente a capacității ei de apărare. Și la această aniversare a sa.
armata română prezintă cel mai înalt onor patriei, comandantului nostru su
prem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, raportînd bogate realizări în efortul pen
tru obținerea unei calități noi. superioare in procesul instructiv-educativ. in
îndeplinirea tuturor misiunilor încredințate.
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri și generali,
Purtători ai înaltelor virtuți ostășești plămădite de poporul român de-a
lungul eroicei sale existente, consacrat)-vă întreaga capacitate de muncă,
toate cunoștințele și experiența înfăptuirii neabătute a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru. Militați. în continuare, cu pasiune si
spirit revoluționar pentru realizarea sarcinilor ce revin armatei din documen
tele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la convocarea-bilant a activului ca
drelor de bază ale armatei, pentru îndeplinirea ireproșabilă a prevederilor
Directivei comandantului nostru 6uprem.
tn lumina orientărilor cuprinse in cuvîntarea secretarului general al
partidului la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice si
politico-educative din 2—3 august 1983, acționați pentru afirmarea și mai
puternică a spiritului partinic, dinamic și novator, a principiilor și normelor
eticii și echității socialiste, întărirea continuă a ordinii și disciplinei militare,
transformarea tuturor unităților și subunităților în puternice detașamente de
luptă patriotică și revoluționară, formate din ostași temeinic pregătiți, cu
ferme convingeri politico-ideologice si o înaltă conștiință socialistă, buni pro
pagandiști ai politicii partidului, participanti activi la viața social-politică a
țării, la întreaga operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.
Dăruiți-vă întreaga energie pentru a asigura creșterea permanentă a ca
pacității combative a unităților și marilor unități, astfel incit, potrivit cerin
țelor doctrinei militare naționale al cărei strălucit fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu. armata să fie gata în orice moment să acționeze împreună
cu trupele Ministerului de Interne, cu gărzile patriotice și celelalte forma
țiuni populare de luptă, cu întregul popor, pentru apărarea libertății, inde
pendenței. suveranității și integrității teritoriale a României socialiste.
Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Trăiască patria noastră liberă și independentă. Republica Socialistă
România !
Trăiască Armata României socialiste I

★

în cinstea acestei aniversări.
ORDON:
în ziua de 25 Octombrie, la București, se vor trage. In semn de salut 21
salve de artilerie î
Ministrul apărării naționale
General-colonel
CONSTANTIN OLTEANU

se adună, la fantele de
ieri, cele de azi. tinere
țea. robustă a contingen
telor chemate sub Dra
pel.
Vizita comandantului
nostru suprem i-a găsit
pe toți cei din unitate in
plin efort pentru indeplinirea angaiamentelor
asumate in adunările organizațiilor de partid și
ale U.T.C. de a cuceri
titlul de „Unitate de
frunte", Primul din istoria unității. 1Pretioasele
indicații date de tovarăsul Nicolae Ceaușescu
cu acel prilej aveau să
adea noi aripi elanului
<
cestui harnic: colectiv
spre împlinirea obiecti
velor noii calități. Și, iată,
acum, in cinstea Zilei ar
matei. cadrele si ostasii
unității raportează co
mandantului suprem că
îndeplinesc toate condi
țiile pentru obținerea
celui de-al doilea titlu de
frunte. Pe acest alinia
ment se situează si alte
unități de diferite arme
și. specialități, intre ele
cele din care fac parte
ofițerii Gheorghe Răzme
riță, Mihail Sima, Vasile
Ilie, Nicolae Vasile, Ion
Mirilă.
înnoiri substanțiale s-au
produs in desfășurarea
aplicațiilor și exercițiilor
tactice. Acționînd intr-o
strinsă cooperare, unită
țile armatei, cele ale
Ministerului de Interne,
gărzile patriotice, deta
șamentele de pregătire
militară a tineretului, ce
lelalte componente ale
sistemuluiI national de
apărare au dobîndit o
valoroasă experiență In
folosirea unor procedee
de luptă iscusite, transformarea fiecărei localităti. a fiecărei întreprin
deri. a fiecărei unități economice in puternice
fortărețe, adevărate ce
tăți de muncă, luptă și

• Tănase Scatiu : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Citeva zile din viața Iui Oblomov :
UNION (13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• S-a Intîmplat lingă Rostov : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
•Limita dorințelor :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Aleargă
cu mine :
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni in Rusia: ARTA (213186) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
• Fiul Măriei : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
• Tora ! Tora ! Tora ! : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19.
• Program de desene animate
—
9,30; 12,30; 15,30; Micul lord — 17,30;
19,30 : DOINA (16 35 38).
• Aventuri In Arabia :
TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Albinuța : EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Adio, dar rămin cu tine : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Despărțire
temporară :
DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
• Camionul de cursă lungă s
FE

apărare. Strinsă conlu
crare dintre subordonații
locotenent-colonelului Du
mitru Marangoci și sub
unitățile din întreprin
derea în care șef de stat
major al gărzilor patrio
tice
este
inginerul
Gheorghe Miu. căpitan
in rezervă. în cadrul unei aplicații cu tematică
foarte complexă privind
apărarea unei platforme
industriale, a reliefat uriasul potențial al acțiu
nilor comune in perfec
tionarea pregătirii de
luptă și politice. Dintotdeauna. oamenii acestor
meleaguri, la fel ca în
tregul nostru popor, au
fost gata să apere liber
tatea si independenta
patriei, dreptul la viată,
la dezvoltare.
Cadrele si ostasii slnt
prezenti și pe marile șan
tiere ale construcției so
cialiste. participă direct
la înălțarea României pe
noi culmi de civilizație și
progres. Pe magistrala
albastră, ostașii, umăr la
umăr cu hidrotehnicienii,
apropie, clipă cu clipă,
cota finală a acestui im
punător obiectiv eco
nomic. Dintr-un vis. dintr-un proiect, dintr-o ne
cesitate. Canalul Dună
re — Marea Neagră a
devenit fapt real, pre
zentă de marcă a cute
zanței. voinței, dirzeniei
si priceperii inginerilor,
tehnicienilor, muncitori
lor și ostașilor. Intre
ecluzele de la Cernavodă
și Basarabi — lucrare efectuată în întregime de
ostasi — se fac ultime
le finisări. Bătălia se
dă acum la kilometrii
care au mai rămas. Pen
tru finisare, pentru taluzarea malurilor înalte,
tăiate in calcar. Au fost
strămutate 300 de milioa
ne de metri cubi de oămint și de rocă. Au fost
mutate din loc dealuri.

RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30.
• Drumul spre victorie : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14;
17,45;
19.30, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20.
• Hercule cucerește Atlantida : ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Colosul
din Rhodos :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
• Clinele: AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Elvis : 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.
• Femeia dispărută: TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul
Național (14 71 71,
sala
mică) : Titanic vals — 19,30;
(sala
Atelier) : Fata din Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu*
(15 68 75, Ateneul
Român) :
Seară
Claude Debussy susținută de
Ion
Ivan Roncea — harpă și orchestra
Quodlibet Musicum — 19.

fost secate mlaștini,
fost ridicate viaduc
te. Au fost scrise. în pia
tră si beton, prin arșițe
si vînturi. biografii. Ofiterii Neculai Suvejan,
Vasile Birleanu. Aurel
Mitulită. ofițerii ingineri
Constantin
Vână
și
Necula Florea. precum si
subordonații lor și-au că
lit. la această scoală a
construcției, a șantieru
lui. voința, conștiința.
Pe șantierele de irigatii din Cîmpia Română,
la exploatările carbonifere de la Rovinarl sau de
la Roșiuta.
... Leurda și
Lupoafa. la sistemele hi
droenergetice
sau
la
schelele \netroliere. osta
șii își îndeplinesc. în ritm
militar, sarcinile de pro
ducție. contribuie efectiv
la înfăptuirea marilor
obiective ale socialismu
lui.
întregul
proces de
pregătire militară și po
litică. munca pe șantie
re. aplicațiile si exerci
țiile tactice reprezintă o
Înaltă școală de educare
politică.
patriotică
si
ostășească a cadrelor și
militarilor în termen.
Comandanții, statele ma
jore. organele și organi
zațiile de partid se preo
cupă îndeaproape de calitatea procesului educativ. de finalizarea lui deplină. Pentru că ostașii,
indiferent de armă si
specialitate, de misiunile
pe care le îndeplinesc,
sînt hotărîti să cinsteas
că prin fapte remarcabi
le cea de-a 65-a aniver
sare a făuririi statului
național unitar român,
marea sărbătoare de la
1 Decembrie a poporului
nostru. Să crească drepți
si frumoși intre fiii pa
triei libere, demne, inde
pendente și suverane.
Locotenent-colonel
Gh. VĂDUVA

• Opera Română (13 18 57) : Aida —
.18.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandrâ"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna
dezmoșteniților — 19;
(sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, ne
privim In ochi — 19.
• Teatru! Mic (14 70 81) : Evul mediu
intlmplător — 19,
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi
tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara- (59 31 03,
sala
Magheru) : Scoica de lemn — 19,30;
(sala Studio) : Acești Îngeri
triști
~ 19.
• Teatru! Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul Iui Ion — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*
(15 56 78, sala Savoy) : Vacanță
la
București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*
(13 13 00) : La izvor de -dor și cîntec
— 19.
• Teatrul Fantasio-Constanța
(sala
Teatrului „Ion Creangă*, 50 26 55) :
Mușchetarii măgăriei sale — 9: 11.
• Teatrul „Ion Vasilescu* (12 27 45) :
Se caută un cintăreț — 19.
• Teatrul
„Țăndărică*
(15 23 77) :
Punguța cu doi bani — 10; Nică fără
frică — 17.
• Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia
are cuvîntul — 19,30.

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
luni după-amiază, pe Sin In Ha,
ambasadorul Republicii Populare
Democrate Coreene, in vizită de ră

mas bun, în legătură cu încheierea
misiunii sale in țara noastră. Cu
acest prilej a avut loc o convorbire
care s-a desfășurat într-o atmosferă
cordială.
(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
și Săptăminii internaționale a dezarmării
In fiecare an, la 24 octombrie, în
întreaga lume este marcată Ziua Na
țiunilor Unite, dată la care, în urmă
cu 38 de ani, a intrat in vigoare Carta
O.N.U., document fundamental al
organizației mondiale.
Suita de manifestări organizate în
țara noastră cu prilejul Zilei Națiu
nilor Unite și Săptăminii internațio
nale a dezarmării a programat luni,
la Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea, o adunare
festivă organizată de Asociația româ
nă pentru Națiunile Unite și Asocia
ția tineretului și studenților din
România pentru Națiunile Unite.
După cuvîntul de deschidere rostit
de Nestor Ignat, vicepreședinte al
Asociației române pentru Națiunile
Unite, a luat cuvîntul Raymond Rabenold, directorul a.i. al Centrului de
informare al O.N.U. la București,
care a prezentat Mesajul secretaru
lui general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, cu ocazia Zilei Națiuni
lor Unite.
în continuare. Alexandru Bălăci,
președintele Asociației române pen
tru Națiunile Unite, a vorbit despre

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 25 octombrie, dra 20 — 28
octombrie, ora 20. In țară : Vremea se
va Încălzi ușor, îndeosebi tn zonele
de deal șl de munte. Cerul va fi varia
bil cu tnnorărl mai pronunțate in a
doua parte a intervalului în vestul ți
nordul țârii, unde pe alocuri va ploua
slab. Vlntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi

semnificația evenimentului sărbăto
rit. despre inițiativele României pen
tru creșterea continuă a rolului
O.N.U. în viata internațională.
★
Tot cu această ocazie, luni dimi
neață a avut loc, in Piața Națiuni
lor Unite din București, solemnita
tea arborării de către un grup de
pionieri a drapelului Națiunilor
Unite.
Au vorbit cu această ocazie Stefan
Bârceri, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular
al municipiului București, și directo
rul a.i. al Centrului de informare al
O.N.U. la București.
La cele două manifestări au parti
cipat Gheorghe Dolgu. adjunct al
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai consiliului popular
municipal, ai Asociației de Drept
Internațional si Relații Internaționa
le. un numeros public.
Au fost de față conducători ai unor
instituții internaționale cu sediul in
România.
(Agerpres)
cuprinse intre minus 4 șl plus 0 grade.
Izolat mai coborite în depresiuni, iar
cele maxime între 8 șl 18 grade, local
mai ridicate tn sudul țării. Condițiile
rămin favorabile producerii brumei, tn
primele zile. Dimineața și seara,
pe
alocuri, ceață. în București : Vremea
va fi răcoroasă la început, apoi în în
călzire. Cerul variabil, vîntul va su
flă slab. Temperaturile minime vor os
cila între minus 2 și plus 2 grade, iar
cele maxime între 13 șl 17 grade. Con
diții de brumă, la Începutul Interva
lului. Ceață, seara șl. dimineața. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

TIMIȘ :

3 675 de apartamente
„la cheie*
In perioada care a trecut din acest an. constructorii de locuințe timiseni au realizat și predat „la
cheie" 3 675 de apartamente și gar
soniere. cu 834 mai multe decit sar
cinile de plan la zi. Printre benefi
ciarii noilor locuințe se numără oa
menii muncii din municipiile Timi
șoara și Lugoj, din orașele SînnicoIau Mare și Buziaș, din centrul mun
citoresc Nădrag și din alte localități
ale județului. La parterul noilor
blocuri. înălțate pe principalele ar
tere de circulație, și în noile zone
de locuințe au fost amenajate nu
meroase unităti comerciale și de
prestări servicii.

tv
11,00
11,05
12,10
12,35
18,00
16,05
16,25

17,00
17.50
20,00
20.30

21,15
21,40
22.30

PROGRAMUL 1
Telex
Roman foileton : „Rebecca"
România pitorească
Desene animate : Povestiri
din
Pădurea Verde
Telex
Festivalul
național
„Ctntarea
României". Ansamblul
folcloric
„Oltul" din Slatina
Clubul tineretului. Ediție specială
dedicată Zilei Armatei Republicii
Socialiste România
Amfiteatru studențesc
1001 de seri
Telejurnal (parțial color) • Ac
tualitatea tn economie
Ostași partidului și țării. înregis
trare din spectacolul festiv organi
zat cu prilejul sărbătoririi Zilei
Armatei
Republicii
Socialista
România
Vldeoteca internațională (color)
Telefllmoteca de aur (parțial co
lor). Emanoll Petruț.
Medalion
cinematografic șl teatral
Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal • Actualitatea în eco
nomie
20.30 Buletinul rutier al Capitalei
20,45 Publicitate
20,55 Laureați la concursurile Interna
ționale ,
21,15 Salonul TV al artelor
plastice.
22,05 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

„SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI"

Economisirea veniturilor bănești ale populației
- in folosul direct ai populației
A intrat tn tradiție ca, tn fiecare
an. Casa de Economii și Consemnațiuni să organizeze, în perioada 25—31
octombrie, „Săptămîna economiei",
prilej de intensificare a acțiunilor
privind dezvoltarea spiritului de eco
nomie in rindurile populației. Ul
tima zi a acestei tradiționale mani
festări a prietenilor economiei — 31
octombrie — coincide cu „Ziua mon
dială a economiei".
„Săptămîna economiei" se desfă
șoară in acest an in condițiile dez
voltării in ritm susținut a economiei
naționale. Rezultatele obținute pină
in prezent In industrie, agricultură,
construcții, in celelalte sectoare de
activitate demonstrează justețea și
realismul politicii partidului și statu
lui nostru de înfăptuire neabătută a
programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. Strategia dez
voltării economico-sociale a fost și
este subordonată bunăstării materia
le și spirituale a oamenilor muncii.
Așa după cum sublinia secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu :
„Socialismul trebuie
să-și afirme superioritatea și in do
meniul eficienței, și al calității, dar
și prin realizarea unei productivități
superioare a muncii, pornind tocmai
de la faptul că astăzi oamenii mun
ci sint și proprietari, și producători,
și consumatori, că ei sînt aceia care
hotărăsc atit producția, cit și nive
lul tehnic și productiv al intregii ac
tivități, că lot ceea ce se realizează
aparține și servește întregului popor,
dezvoltării, bunăstării și fericirii
sale".
tn anii construcției socialiste, în
deosebi după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului s-au infăptuit am
ple programe de măsuri menite să
determine sporirea venitului național
și, pe această bază, ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al
poporului.
Veniturile populației vor cunoaște
in continuare sporuri substanțiale.
Astfel, în conformitate cu Programul
privind aplicarea fermă a principii
lor autoconducerii muncitorești și
autogestiunii, perfecționarea meca
nismului economico-financiar, a sis
temului de retribuire a muncii și
creșterea retribuției în acest cinci
nal, retribuția reală a oamenilor
muncii va crește in a doua jumă
tate a anului 1984 cu 5 la sută față
de 1980, iar la sfirșitul anului 1985,
ca urmare a aplicării unei noi ma
jorări, cu 8 la sută. Prin majorarea
retribuțiilor tarifare și creșterea păr
ții variabile, oamenii muncii vor be
neficia de venituri suplimentare care
însumează, la nivelul unui an, peste
25 de miliarde de lei. De asemenea,
veniturile reale ale țărănimii, pe o
persoană activă, realizate din munca
in cooperativele agricole și din gos
podăria personală, vor fi in anul 1935
cu 12,2 la sută mai mari față de
anul 1980. Creșterea bunăstării popu
lației va fi determinată și de spori
rea continuă a fondurilor sociale de
consum, a pensiilor de asigurări so
ciale, a înzestrării populației cu bu
nuri de folosință îndelungată de uz
casnic și cultural, ceea ce reflectă
grija permanentă a partidului și sta
tului nostru pentru a asigura tutu
ror oamenilor muncii o viață mate
rială tot mai bună, dar și o deschi
dere mai largă spre cultură. Totoda
tă. trebuie relevată și grija deose
bită a statului pentru îmbunătă
țirea condițiilor de locuit. Rit
mul inait al construcțiilor de locuin
țe înregistrat in perioada 1966—1982
situează România printre primele
țări în lume în ce privește numărul
de locuințe la o mie de locuitori.
Toate marile înfăptuiri din anii
construcției socialiste, care au dus la
creșterea bunăstării poporului, la spo
rirea veniturilor sale bănești, au in
fluențat și influențează in mod fa
vorabil procesul de economisire or
ganizat de C.E.C., asigurind premise
optime pentru dezvoltarea și extin
derea sa în continuare.
La fel ca in toate celelalte ramuri
de activitate, procesul de economi
sire în tara noastră a cunoscut un
ritm ascendent de la un an la altul.
Soldul general al economiilor popu

lației păstrate la C.E.C. era la 1 oc
tombrie a.c. cu 6,3 la sută mai mare
decit cel existent ia aceeași dată a
anului trecut. Aceasta reflectă creș
terea calității vieții celor ce mun
cesc, expresie a politicii consecvente,
profund umaniste a partidului și sta
tului nostru.
Prin aplicarea măsurilor de majo
rare cu o unitate procentuală a ra
tei dobinzilor la toate instrumentele
da economisire incepind cu acest
an, s-â stimulat acțiunea de econo
misire, fapt reflectat in creșterea
gradului de cointeresare a popu
lației in utilizarea tuturor formelor
de economisire puse la dispoziție de
Casa de Economii și Consemnațluni,
oamenii muncii deținînd peste 21,5
milioane librete de economii față de
7,8 milioane de librete in 1970, in pre
zent revenind 962 de librete la 1 000
de locuitori. A crescut, de asemenea,
de la o perioadă la alta și durata de
păstrare a unui leu la C.E.C., de la
789 zile la începutul cincinalului la
1 268 zile în prezent, iar soldul me
diu pe locuitor s-a majorat cu 19 la
sută. Evident, numărul depunătorilor
la C.E.C. nu se limitează numai la
titularii diferitelor librete de econo
mii și conturi curente personale. La
dispoziția populației se află și alte
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ministrul finanțelor
instrumente de economisire, cum ar
fi, de exemplu, obligațiunile C.E.C.
cu ciștiguri. O tot mai largă răspîndire cunosc in prezent depunerile
prin virament direct la locul de
muncă al depunătorilor pe bază de
consimțămint scris, care, pe lingă nu
meroase avantaje,-asigură celor ce le
utilizează și o prețioasă economie de
timp, deoarece depunătorii nu se
mai deplasează la unitățile C.E.C. in
scopul efectuării diferitelor operații.
O grijă deosebită se acordă for
mării și dezvoltării in rindurile ti
nerei generații a spiritului, de econo
mie. Acesteia ii sint destinate instru
mente de economisire speciale, cu
caracteristici ce vizează și îmbogăți
rea cunoștințelor din diferite dome
nii și materii predate in școală.
Odată cu dezvoltarea procesului de
economisire, a fost extinsă și rețeaua
de unități C.E.C. și apropierea aces
tora de locul de muncă al depună
torilor. S-au obținut rezultate me
ritorii în îmbunătățirea servirii de
punătorilor prin scurtarea timpului
de efectuare a operațiilor și extin
derea operațiilor fără numerar, mai
ales pe bază de consimțămint scris
prin virament, precum și în intensi
ficarea și diversificarea acțiunilor
privind informarea populației asu
pra avantajelor economisirii și de
popularizare a acțiunii de economi
sire. Prin dezvoltarea rețelei de uni
tăți C.E.C. (proprii și mandatare),
care a ajuns în prezent la 10 805, se
asigură o servire mai bună a tutu
ror cetățenilor ce apelează la ser
viciile Casei de Economii și Consemnațiuni, instituție care își realizează
prin activitatea sa complexă sarci
nile in calitate de bancâ specializată
in relațiile cu populația. Totodată,
preocupîndu-se de îmbunătățirea
servirii depunătorilor la locul lor de
muncă, C.E.C. a înființat puncte de
servire in toate întreprinderile și in
stituțiile cu peste 500 de oameni ai
muncii, urmind să se înființeze
puncte C.E.C. și in celelalte unități
economice și instituții.
Multiplele drepturi și avantaje de
care se bucură depunătorii la C.E.C,
au dus la intărirea încrederii popu
lației în serviciile oferite de Casa de
Economii și Consemnațluni. Un prim
și important avantaj de care benefi
ciază toți depunătorii la C.E.C., indi
ferent de forma de economisire folo
sită, ti constituie garanția statului
asupra sumelor depuse și asigurarea
de către stat a păstrării secretului.
Printre avantajele importante pe care
le conferă economisirea la C.E.C. se
numără, de asemenea, dobinzile și
ciștigurile In bani și obiecte, care

răsplătesc spiritul de economie al de
punătorilor și contribuie la creșterea
veniturilor lor bănești. Operațiunile
de depunere și restituire a economii
lor bănești ale populației, ca și ciș
tigurile și dobinzile. indiferent de "
mărimea lor, sint scutite de Impo
lite și taxe și sint imprescriptibile.
O latură însemnată a activității I,
Casei de Economii și Consemnațiuni “
o constituie sprijinirea populației cu
credite pentru construirea sau cum
părarea de locuințe proprietate per
sonală. De la Începutul anului și pină
In prezent s-au acordat populației
peste 22 000 de Împrumuturi, In va
loare de peste 1,3 miliarde lei. soldul
general al creditelor ridicindu-se în
prezent la 26,9 miliarde lei.
Realizarea prevederilor Congresu
lui al XII-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului privind crește
rea nivelului de trai material și spi
ritual al populației in acest cincinal
va determina o sporire a posibilită
ților acesteia de economisire a unei
părți din venituri prin depunere spre
păstrare la C.E.C. Ca urmare. Casei
de Economii și Consemnațiuni îi vor
reveni sarcini sporite pe linia identi
ficării și punerii în valoare a tuturor
surselor de venituri ale populației,
contribuind astfel la asigurarea unei
circulații monetare echilibrate.
Ca bancă specializată în relațiile
cu populația. Casa de Economii șl
Consemnațiuni trebuie să-și perfec
ționeze activitatea de servire a cetă
țenilor prin toate unitățile proprii șl
mandatare ; să diversifice gama de
operații și servicii oferite depunăto
rilor. finind seama de cerințele aces
tora ; să ia măsuri pentru moderni
zarea unităților și mai buna lor am
plasare și dotare. în strinsă legătură
cu dinamica creșterii populației din
marile cartiere urbane.
De asemenea. Casei de Economii și
Consemnațiuni ii revin sarcini im
portante în perioada următoare în
direcția intensificării activității de
formare și dezvoltare a spiritului de
economie in rîndul tinerei generații,
colaborind mai strins cu instituțiile
cu sarcini pe această linie pentru gă
sirea celor mai atractive metode în
scopul atragerii unui număr cit mai
mare de tineri in acțiunea de econo
misire.
Cu sprijinul comisiilor financiarbancare, al băncilor, al celorlalte unități financiare, al unor organizații
obștești etc.. Casa de Economii și
Consemnațiuni trebuie să dezvolte in
mat mare măsură operațiile de atra
gere a disponibilităților bănești ale
populației prin virament, pe bază de
consimțămint scris, formă de econo
misire modernă și avantajoasă pen
tru toți oamenii muncii.
Avînd în vedere că acțiunea de
economisire organizată de C.E.C. este
influențată în mod nemijlocit și de
modul în care se asigură servirea
cetățenilor, se impune perfecționa
rea în continuare a pregătirii profe
sionale, paralel cu pregătirea socialpolitică a tuturor lucrătorilor, asigurindu-se prin aceasta o atitudine
plină de solicitudine în relațiile cu
populația, pentru creșterea calității
servirii cetățenilor.
O expresie a aprecierii de care se
bucură in țara noastră chibzuință,
spiritul de economie și cumpătare o
constituie și marcarea in fiecare an
a „Săptăminii economiei", care se
desfășoară prin tradiție în anotimpul
cind s-au cules roadele pămintului.
în prezent aflîndu-se la a XXVII-a
ediție a sa. A doua zi a acestei săr
bători semnificative, 26 octombrie,
este consacrată „Zilei elevului eco
nom", prilej cu care în școlile din în
treaga țară, la casele pionierilor și
șoimilor patriei au loc șezători, miniconcursuri pe tema economiei, sim
pozioane, că și alte acțiuni instructiv-educative, care scot în evidență
roiul și importanta economisirii in
viața personală, faptul că nu poți fi
econom cu bunurile proprii și risi
pitor cu cele obștești.
Pentru lucrătorii C.E.C.. „Săptămina economiei" constituie un prilej de
angajare deplină pentru a lărgi și
perfecționa continuu relațiile cu
populația, de îndeplinire la un nivel
calitativ din ce în ce mai ridicat a
sarcinilor ce le revin.
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Vibrant ecou al mobilizatoarelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
al Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste

PRIN FORJA LOR UNITĂ, POPOARELE LUMII POT IMPUNE PACEA,
POT ÎNLĂTURA PRIMEJDIA UNUI RĂZBOI NUCLEAR!
F

I

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ CONTINUĂ ADUNĂRILE OAMENILOR MUNCII

In timpul marii adunări ■ aamenilor muncii din sectarul 1 al Capitalei

„In ultimele două decenii — a
relevat in cuvintul său ziaris
tul Ștefan Zaides — pe zbu
ciumata si mult prea încercata
noastră planetă s-au desfășurat
peste 65 de războaie, așa-zise lo
cale, în care și-au pierdut viața
peste zece milioane de oameni. Ne
săbuita cursă pentru ceva irealiza
bil — asigurarea securității prin în
armare — irosește, numai în acest
an, in fiecare minut, peste un mi
lion trei sute de mii de dolari și
mai mult de 25 la sută dim fondu
■problemelor controversate numai pe
rile de cercetare și dezvoltare știin
calea tratativelor".
țifică. Dar ceea ce este mai pericu
La rîndul său, maistrul Anton
los este vertiginoasa cursă a înar
Dobrin, Erou al Muncii Socialiste, a
mărilor nucleare, care a condus la
arătat : „Exprimindu-ne deplina
aberanta realitate că. astăzi, un eu
adeziune la întreaga politică inter
ropean poate fi ucis de 144 000 de
nă șl externă promovată de parti
ori ! Ca ziariști, ne exprimăm do
dul și statul nostru, noi, toți cei ce
rința de a fi reporteri ai păcii, prin
muncim în întreprinderea de utilai
ziare, radio și telereportaje, cărți,
de a sădi in mintea semenilor noș
chimic „Grivița roșie", citadelă
tri Ideea de pace, de construcție,
muncitorească cu vechi șl glorioase
de promovare a vieții in condiții
tradiții revoluționare, ne opunem
cit mai bune".
categoric proiectelor de amplasare
într-o atmosferă de vibrant pa
in Europa a unor noi tipuri de ra
triotism, participanții la adunare
chete nucleare, intrucit acestea, de
parte de a asigura securitatea po
au adootat textul unei te.epoarelor, liniștea căminelor noastre,
grame adresate tovarășului Nicolae
Ceaușescu în care, printre altele,
reprezintă o gravă amenințare asu
se spune :
pra existenței și civilizației umane".
Dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general,
ctitorul României socialiste moderne, încercat revoluționar și neobosit
luptător pentru pace, slujiți cu tnalt devotament cauza înțelegerii
și conlucrării între popoare, propunind lumii contemporane soluții
realiste, practice, pentru dezarmarea nucleară, pentru neamplasarea
rachetelor nucleare eu rază medie de acțiune șl trecerea Ia retragerea
și distrugerea celor existente. însuflețiți de exemplul și îndemnurile
dumneavoastră, vă asigurăm că vom fi mereu in primele rtnduri ale
luptei pentru pace, că ne vom opune oricăror aventuri militare, că
vom munci neprecupețind nici un efort pentru Înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului șl statului nostru, politică al cărei țel
suprem este fericirea și bunăstarea națiunii noastre socialiste, pacea
și progresul întregii omeniri.

SECTORUL I, BUCUREȘTI.

„Sintem mindri că inițiativele

președintelui țării se bucură

de un larg răsunet internațional"
;-

In numele a tot ce >s»-a înfăptuit,
In numele idealurilor ce ne
călăuzesc, în numele apărării vie
ții și al dreptului nostru la muncă,
cerem tuturor oamenilor politici să
acționeze cu hotârîre pentru ca asu
pra omenirii să nu mai plutească
spectrul războiului — sub acest im
perativ al zilelor noastre s-a des
fășurat, luni după-amiază. o mare
și entuziastă adunare populară a
oamenilor muncii, a tuturor locui
torilor din sectorul 1 al Capitalei,
consacrată păcii și dezarmării, la
care au participat aproape 30 000 de
constructori de mașini, electronist!
și țesători, tipografi, cercetători și
proiectanți, oameni de știință, artă
și cultură, elevi și gospodine. A fost
reafirmată, și cu această ocazie,
adeziunea deplină a participanților
față de politica internă și externă
a partidului și statului nostru, față
de noile inițiative și demersuri,
profund umaniste, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru triumful
cauzei păcii și progresului întregii
omeniri.
Deschizind adunarea, Maria Săvescu, președinta Consiliului F.D.U.S.
al sectorului 1, a spus : „Alături de
Întregul popor, noi, cei ce muncim
și trăim în acest sector, susținem
din toată inima inițiativele de pace
ale secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Sintem mindri de faptul că. prin
întreaga sa activitate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — exponentul
cel mai autorizat al vocației de pace
a poporului român — s-a impus in
conștiința contemporaneității ca
strălucit militant pentru făurirea
unui nou tip de relații între state,
bazate pe respectul independentei
și suveranității naționale, pentru
excluderea forței și amenințării cu
forța, pentru soluționarea tuturor

ARAD.

Deschizind mitingul, tovarășul
ultima conflagrația mondială, ve
Romulus Popescu, secretar al co
teranul de război Emil Vamosiu
mitetului municipal de partid, pre
a spus : „Noi, cei care am trăit
ședintele Consiliului Arad al
acele vremuri aducătoare de sără
F.D.U.S., a spus : „înflăcăratele
cie, nenorociri și moarte, facem
chemări, inițiative si propuneri
apel la înțelepciunea conducători
ale secretarului general al partidu
lor tuturor statelor să oprească
lui. președintele României socialis
cursa nebunească a înarmărilor,
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
acum pină nu este prea tirziu. Și
Apelul F.D.U.S. exprimă voința
de aici, de la marea noastră adu
nare, spunem un categoric NU
noastră, a tuturor, de a spune un
NU răspicat politicii de înarmare
amplasării de noi rachete in Eu
nucleară, un DA hotărit păcii, în
ropa. cai-șm reducerea celor exis
țelegerii și prieteniei cu toate sta
tente la nivel urile cele mai' »că-■
zute".
!
tele lumii". în același spirit a vor
„Noi, tinerii din acest frumos
bit muncitorul Dumitru Sirian, de
Ia întreprinderea de mașini-unelte.
oraș al României socialiste — a
arătat utecista Liliana Pustea, de
care. în numele muncitorimii Ara
dului. a adus tovarășului Nicolae
la Liceul industrial nr. 5 — ase
Ceaușescu un vibrant omagiu
menea tuturor celor din generația
noastră, vrem să trăim, să Învă
pentru tot ceea ce întreprinde
țăm și să muncim într-o lume mai
spre binele poporului și al patriei
bună, să nu fim martorii unui de
noastre socialiste, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea păcii,
zastru nuclear, care să transforme
a vieții pe Pămînt.
Pămîntul într-o planetă fără via
„în numele femeilor din între
ță. Iată de ce susținem și noi. din
toată inima, poziția iubitului con
prinderea de tricotaje — a spus
ducător al partidului si statului
muncitoarea Ecaterina Bogdan,
secretar al comitetului de partid —
nostru".
cerem din toată inima să fie au
într-o atmosferă de puternică
zit și glasul nostru, să .nu mai fie
angajare patriotică, participanții la
războaie, să se oprească cursa înar
miting au adresat tovarășului
mărilor nucleare, să se distrugă ar
Nicolae Ceaușescu o telegramă, în
mamentele existente".
Evocînd dezastrul provocat de
care, printre altele, se spune :
Ne exprimăm totala adeziune Ia înflăcăratele dumneavoastră che
mări, inițiative și propuneri pentru pace și dezarmare și vă asigurăm,
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul
pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, pentru apă
rarea păcii și vieții pe planeta noastră.

SLATINA:

„Europa are nevoie nu de rachete
nucleare, ci de înțelegere

„NU— înarmărilor nucleare.

DA —păcii, securității și destinderii"
Peste 20 000 de locuitori ai Ara
dului — constructori de vagoane
și de mașini-unelte. chimiști. textiliști, tineri și virstriici, români.

maghiari, germani și de alte națio
nalități — au participat. vineri
după-amiază. la un vibrant miting
consacrat păcii si dezarmării.

pe platoul din fața Casei de cul
pentru efortul pe care 11 depune in
tură a sindicatelor. Purtind dra
scopul apărării păcii. Ca să
pelele roșii și tricolore, portretele
construim, să Înfăptuim Progra
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
mul partidului, tocmai da pace
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
avem nevoie".
cum și mari pancarte cu lozinci
în același sens, Valentina TOce exprimă întreaga aprobare a
zes, membru al Consiliului na
populației din municipiu și județ
țional al oamenilor muncii da
Ia demersurile șl inițiativele da
naționalitate maghiară, subliniind
pace ale României socialiste, ale
că oamenii muncii din acest mi
președintelui ei, marea de oameni
nunat colt al patriei — români,
făcea, să. răsune chemările la ra
maghiari și de alte naționalități —
țiune <și înțelegere. „Vrem pace , jtrăiesc și muncesc împreună de
pe -pămint
„NU rachete-n Eu
i veacuri, în frăție și armonie, a
ropă l“, „în strînsă conlucrare, să
relevat voința lor de a sa elimina
făurim cea mai puternică armă —
pericolul unul război pustiitor, de
arma unității, arma păcii șl cola
a se asigura o pace trainică in
j/borării !“.
Europa și in Întreaga lume.
Mitingul a fost deschis de to
Evidențiind pericolul nuclear ce
varășul Isailă Pop, prim-secretar
al comitetului municipal de partid,
amenință omenirea, ceilalți vor
care a dat glas sentimentului de
bitori — Vasile Donca, președin
nemărginită adeziune a locuitori
tele consiliului municipal al sin
lor do pe malurile Săsarului față
dicatelor, Dorina Rusu, președinta
de nobilul ideal al Înfăptuirii so
comitetului municipal al fe
cialismului și comunismului pe
meilor, loan Blrdă, prim-secretar
pămîntul României. în condiții de
al comitetului municipal U.T.C.,
pace, înțelegere și colaborare ca
pioniera Alina Voicu și protopopul
toate popoarele.
Gavril Mociran — s-au pronunțat
„în numele celor peste 2 000 de
pentru măsuri imediate de dezar
mare, pentru scoaterea in afara
mineri de la Exploatarea minieră
Săsar — a spus in cuvintul său
legii a armamentului atomic.
maistrul miner Stefan Bodi — aduc
în telegrama adresată
to
cele mai fierbinți
mulțumiri
varășului Nicolae Ceaușescu
se
tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
spune, printre altele :
Exprimfnda-ne întreaga adeziune la politica de pace șl eoîaborare a României socialiste,_al
_______ __ cărei
___________
______ neobosit
____
inițiator și promotor
sintețl dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
oamenii muncii din municipiul Baia Mare se
preca-
te angajează să na
nu precu
pețească nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce
le revin din Programul partidului, adactndn-și astfel contribuția Ia
prosperitatea scumpei noastre pairii, la creșterea necontenită a
prestigiului el in Itrme, Ia apărarea și consolidarea păcii șt a bunel
înțelegeri Intre toate popoarele de pe planeta noastră.

ȘIRET.

si colaborare"

„Alături de milioanele de oameni

La grandioasa adunare ce a
cîmpurile de luptă, ci pentru
bătălia pașnică a progresului și
avut loc în Piața Independenței din
bunăstării".
municipiul Slatina, județul Olt,
Exprimlnd voința fermă a to
peste 35 000 de oameni ai muncii
— tineri și vîrstnici, bărbați și
varășilor săi de muncă de a face
totul, împreună cu Întregul popor,
femei, cetățeni din toate catego
pentru înflorirea continuă a pa
riile socio-profesionale — și-au
unit glasurile pentru a-șl exprima
triei. muncitorul Florea Sucală, de
deplina adeziune față de activitatea
la întreprinderea de produse cărneobosită a tovarășului Nicolae
bunoase, a dat o înaltă apreciere
Ceaușescu, consacrată asigurării
activității neobosite a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru înceta
păcii, pentru apărarea dreptului
suprem al popoarelor Europei, al
rea cursei înarmărilor, pentru eli
berarea Europei și a lumii de
tuturor popoarelor la viață, la
existență liberă și demnă. „Româ
pericolul distrugerii nucleare. „Ne
unim cu muncitorii din Întreaga
nia — Ceaușescu — Pace !“. „De
țară pentru ca idealul nostru
zarmare — Pace !“, „Ceaușescu —
scump, pacea, să fie înfăptuit pen
Pace !“, „Vom munci și vom
tru totdeauna pe Terra" — a
lupta, pacea o vom apăra !“, „Nu
rachete în Europa !“ — iată nu
spus el.
mai cîteva din lozincile care au
Vorbind in numele tineretului din
subliniat pregnant gîndurlle și
municipiul Slatina, tovarășa Ana
simțămintele, voința și acțiunea
Luca a cerut : „Noi. tinerii, con
celor ce trăiesc și muncesc în
siderăm că trebuie făcut totul
acest colț de țară.
pentru eliminarea definitivă a ra
„Noi, femeile de la întreprin
chetelor, a oricăror arme nucleare
derea „Textila" — spunea tovarășa
din Europa, pentru crearea unui
Viorica Ionescu. președinta comi
climat trainic de destindere și
siei de femei — ne alăturăm gla
înțelegere între toate națiunile
sul și faptele celor ale milioane
continentului și ale lumii".
lor de femei care doresc fierbinte
în încheiere a fost adoptat tex
să-și crească copiii în liniște și
tul unei telegrame adresate to
pace, în minunatele condiții create
varășului Nicolae Ceanșescu, în
de statul nostru socialist Nu
care, între altele, se spune :
vrem să ne creștem copiii pentru
Cunoseind prețui deosebii de mare pe care poporal nostru T-a
plătit de-a lungul istoriei sale pentru apărarea ființei naționale,
pentru independență și Hberiate, strins uniți in jurul partidului, al
dumneavoastră, mult iubite și stimate iovar&șe Nicolae Ceaușescu,
locuitorii municipiului Slatina, județul Olt, spun an NU hotărit răz
boiului, rachetelor in Europa și cer cu toată fermitatea să se treacă
la dezarmare, la o politică de pace șl colaborare între toate națiunile.

de pe toate meridianele

BAIA MARE:

„Să făurim cea mai puternici armă
- arma picii și încrederii"
La Vaslui, ca ți pe tot cuprinsul țării, aceeași fermă voin.ă da paca
Foto : Petrlcă Lascăr

Foto: Sanda Cristian

țntr-o vibrantă solidaritate uma
nă, răspunzind cu entuziasm la
Apelul Frontului Democrației și

Unității Socialiste, mii de locuitori
din Baia Mare au participat la
mitingul de pace care a avut loc

M lupta pentru o lume mai dreaptă
l—
și mai Duna
Cetățeni do toate virstele și pro
„Profund preocupata de viitorul
fesiile din orașul Șiret s-au reunit
familiilor noastre, al întregii noas
intr-o vibrantă adunare consacrată
tre națiuni, ca și al tuturor po
dezarmării și păcii. Participanții au
poarelor, arăta Viorica Cazac, se
dat glas sentimentelor de profundă
cretara comitetului de partid de la
dragoste și prețuire față de tova
întreprinderea de covoare, adresăm
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru
organizațiilor șl mișcărilor de fe
consecventa cu care militează pen
mei din întreaga lume, fiecărei fe
tru apărarea păcii, a dreptului su
mei de pe zbuciumata noastră pla
prem al oamenilor — dreptul la
netă apelul de a acționa neîntirviată — și-au exprimat îngrijorarea
ziat, cu tot mai multă hotârîre,
față de amploarea cheltuielilor
pentru a nu se ajunge niciodată la
militare, de creșterea fără precedent
folosirea armelor nucleare".
a arsenalelor nucleare, manlfestinîn numele acelorași sentimente
du-și. in aceiași timp. încrederea în
Înălțătoare, al dorinței fierbinți de
victoria rațiunii, speranța că glasul
a se instaura pe planeta noastră un
ferm al popoarelor va fi auzit și
climat de înțelegere și colaborare
respectat
fructuoasă între popoare, au vorbit
„Ne unim glasurile cu cele ale
si Silvia Crăciun, secretara comi
milioanelor de oameni dornici de
tetului orășenesc al U.T.C., profe
pace, a spus maistrul Ion Mazareasorul Leon Gabor, de la Liceul in
nu, șeful secției de confecții „Zim
dustrial din localitate, medicul
brul", și in numele viitorului nos
George Popescu, elevii Fedluc
tru, al muncii noastre libere șl
Cristina și Aivanesl Victor.
demne, în numele dreptului la via
în telegrama adresată tovarășului
tă. spunem un răspicat NU războ
Nicolae Ceaușescu se spune, intre
iului. NU armelor nucleare".
altele :
Oamenii muncii din orașWI Șiret, întruniți intr-a adunare populară
consacrată dezarmării șl păcii, tșl manifestă și ca acest prilej înalta
admirație și profunda recunoștință pentru marele prestigiu interna
tional de care vă bucurați dumneavoastră, mult iubite șt stimate
conducător, neobosit promotor al dialogului ta nivel tnalt, luptător
consecvent pentru soluționarea exciustv prin mijloace pașnice, prin
tratative a tuturor problemelor Internaționale.

Participanta la adunări ti mi
tinguri au trimis scrisori amba
sadelor U.R.S.S. si S.U.A. la
București, ambasadelor tuturor
statelor europene, precum și
mesaje către Organizația Națiu

nilor Unite, In care se adresează
chemarea de' a se întreprinde
acțiuni pentru curmarea cursei
înarmărilor, in primul tind a
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea
păcii.

J

O nouâ si grăitoare mărturie a înaltei aprecieri
de care se buctiră România socialistă, președintele
Nicolae Ceausescu pentru consecventa cu care
militează in vederea dezarmării, colaborării si păcii
Mesajele pentru pace și dezarmare adoptate la adunările oamenilor muncii
din țara noastră — remise președintelui Adunării Generale a 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE (Corespondență de la loan Timofte). Strălucitele inițiative promovate pe plan internațional de România
socialistă, demersurile stăruitoare ale președintelui țării noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru eliminarea pericolului nuclear, adoptarea unor
măsuri de derarmare, reducerea tensiunii in Europa și întreaga lume care au inspirat Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste și care
cu generat un profund ecou in conștiința poporului român, evidențiat prin
marile adunări șl mitinguri pentru pace și dezarmare desfășurate în toate
colțurile patriei, au găsit o nouă și elocventă confirmare la Națiunile
Unite. La sediul O.N.U. din New Yerk a avut loc solemnitatea în cursul
căreia mesajele pentru pace șl dezarmare adoptate de participanțil la
adunările și mitingurile oamenilor muncii de pe cuprinsul întregii noastre
țări au fast Inmînate președintelui actualei sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U., Jorge lllueca.
ta înmînarea mesajelor a parti
în cursul ceremoniei remiterii
mesajelor, reprezentantul perma cipat Jan Martenson, secretar gene
nent al României la Națiunile ral adjunct, șeful Departamentului
pentru problemele dezarmării al
Unite, ambasadorul Teodor Mari
O.N.U.
nescu.
evidențiind semnificația
Mesajele sosite la New York,
acestora in contextul actualei si
tuații Internationale, a arătat că ele care, practic, poartă semnătura
exprimă in mod elocvent aspirațiile întregului popor român, care își
de pace și dezarmare ale poporului exprimă astfel deplina adeziune
român, ale României socialiste, în- la demersurile președintelui țâ
scriindu-se ca e contribuție va rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
loroasă la promovarea Înaltelor consacrate soluționării problemei
idealuri de pace, securitate si în fundamentale a epocii contem
porane — oprirea cursei înar
țelegere internațională.
Președintele actualei sesiuni a mărilor, în special a celei nu
cleare, prevenirea războiului și
Adunării Generale a O.N.U. a ară
tat eă masajele primite constituie o asigurarea păcii — cheamă Or
mărturie revelatoare a dorinței de ganizația Națiunilor Unite, statele
pace și dezarmare a poporului ro membre să-și intensifice eforturile
mân. dorință atit de pregnant de pentru a asigura însănătoșirea cli
monstrată în amplele manifestații matului politic internațional, pen
tru promovarea păcii, colaborării și
Împotriva cursei înarmărilor, ce au
înțelegerii internaționale,
loc in România.
într-o lume caracterizată prin
Cb această ocazie, președintele
Adunării Generale a O.N.U. a ex
confruntare și amenințări. în care
primat respectul său deosebit și se acumulează mijloace de distra
gere tot mai incredibile și care pot
profunda apreciere pentru efortu
rile consecvente și inițiativele pre transforma întregul pămint intr-o
uriașă torță nucleară — se arată în
ședintelui Nicolae Ceaușescu În
dreptate spre promovarea unor mesaje — neliniștiți de impasul
acțiuni concrete de salvgardare a tratativelor de dezarmare, ne ală
păcii și securității internaționale, turăm glasul celui al celorlalte po
pentru dezarmare și crearea condi poare cerînd să se întreprindă noi
țiilor propice liniștii și progresului acțiuni și Inițiative pentru salvarea
pe planeta noastră. El a arătat eă vieții, cel mai de preț dar pe care
oamenii politici îl pot face po
nutrește o profundă considerație
pentru activitatea neobosită a șefu
poarelor lor. Avem nevoie de li
lui statului român, față de iniția niște, de prietenie și colaborare
tivele României prezentate Ia pentru ca, la adăpost de orice ame
O.N.U. cu privire Ia viața In nințare, să ne putem consacra
ternațională, în favoarea păcii, munca, eforturile creatoare edifică
a Înlăturării amenințării unui rii vieții noi, socialiste, pentru a
război nuclear, arătind că, în se asigura generațiilor prezente și
Împrejurările actuale ale agravării viitoare posibilitatea împlinirii lor
situației din viața internațională, multilaterale. Avem nevoie de pace
toate statele, toate forțele iubitoare pentru a întări prietenia și colabo
de pace trebuie să-și unească efor rarea cu toate popoarele lumii,. Nu
turile pentru a se ajunge cit mal există și nu poate exista dovadă
surind la eliminarea forței și a mai grăitoare că se vrea pacea deamenințării cu forța din relațiile cît acționînd în interesul ei. înlătudintre state, pentru evitarea con rind armele, cu precădere cele nu
fruntărilor militare și triumful pă cleare, care o pun în cei mai înalt
grad în pericol.
cii generale.

Pornind de la situația existentă
în Europa, unde se află concentrate
cele mai multe armamente și efec
tive militare din lume, participan
ts! la manifestări dau glas în me
sajele transmise îngrijorării în fața
pericolului antrenării continentului
intr-o nouă și gravă escaladă a
cursei înarmărilor și adresează un
apel călduros tuturor factorilor po
litici ca, acționînd în spiritul năzu
ințelor de pace și colaborare ale
popoarelor europene, ale întregii
omeniri, să facă tot posibilul pen
tru evitarea amplasării noilor ra
chete nucleare cu rază medie de
acțiune și pentru reducerea, pină
la lichidarea completă, a tuturor
armelor nucleare instalate în Eu
ropa. Se subliniază necesitatea con
tinuării negocierilor sovieto-americane de la Geneva pină la înche
ierea lor cu rezultate pozitive, fapt
care ar constitui un pas deosebit
de important în reluarea procesu
lui de destindere, de sporire a în
crederii reciproce, deschizînd tot
odată perspective favorabile adop
tării unor măsuri de dezarmare
nucleară, cu efecte din cele mai
stimulative asupra atmosferei poli
tice internaționale.
Ziua de mîine trebuie să fie mai
senină, mal apropiată de visurile
oamenilor și, de aceea, este nece
sară pacea, care nu vine de la sine,
ci prin voința politică de a înlă
tura o dată pentru totdeauna ar
mele din viața societății și asigurîndu-se rezolvarea prin tratative,
pe cale pașnică a diferendelor
dintre state.
în mesaje se dă glas încrederii că
oamenii politici, care poartă o grea
răspundere în fata propriilor po
poare, a istoriei vor adopta la timp
măsurile urgente ce se impun pen
tru a înlătura spectrul unui război
devastator. în care nu vor mai
exista nici învingători nici învinși,
și vor acționa pentru triumful ra
țiunii, al adevăratei solidarități
umane, aslgurlnd oamenilor dreptul
lor fundamental, dreptul la viață,
dreptul la pace.
încrezători în puterea rațiunii, în
victoria idealurilor umaniste, par
ticipanțil la adunările și mitingu
rile pentru pace și dezarmare din
România își exprimă în mesajele
trimise
Organizației
Națiunilor
Unite speranța că, în final, prin
eforturi stăruitoare, popoarele, acționind unite, vor determina un
curs nou în viața internațională,
asigurînd pacea, bunul cel mai de
preț al omenirii.

Vizita delegației P. C. R. in Somalia
MOGADISCIO (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au fost trans
mise tovarășului Mohamed Siad
Barre, secretar general al Partidului
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, și tovarășei Siad Barre, un
cald mesaj de prietenie, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de progres po
porului somalez.
Mulțumind pentru mesaj, tovarășul
Mohamed Siad Barre a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, din partea sa

și a tovarășei Siad Barre, un călduros
salut prietenesc, urări de sănătate,
fericire personală și succes, de pro
gres și prosperitate poporului român.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Mohamed Siad Barre a tovarășului
Ludovic Fazekas, membra al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, care in fruntea unei delegații
a P.C.R. efectuează o vizită pentru
schimb de experiență în Somalia.
In timpul întrevederii, desfășurate
lntr-o atmosferă cordială, au fost
abordate aspecte ale relațiilor româno-somaleze, exprimîndu-se do
rința comună de amplificare a ra
porturilor dintre cele două partide
și țări.

Tovarășul Hu Yaobang a primit
delegația F. D. U. S.
BEIJING 24 (Agerpres). — La
Beijing a avut loc un călduros
schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Hu yaobang, secre
tar general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Chinez.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu șl a tovarășei Elena
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Hu Yaobang un cordial salut
prietenesc, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire, de
noi realizări poporului chinez prieten
în înfăptuirea hotăririlor celui de-al
XII-lea Congres al P.C. Chinez.
Mulțumind, tovarășul Hu Yaobang
a rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu cele mai calde urări de să
nătate și fericire, de noi realizări

poporului român prieten în opera de
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre
comunism.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea de către tovarășul Hu
Yaobang a delegației F.D.U.S., con
dusă de tovarășa Tamara Maria
Dobrin. președintele executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S. în ca
drul întîlnirii, a fost exprimată sa
tisfacția pentru bunele relații de
prietenie și colaborare multilaterală
rorrtâno-chlneze.
întîlnirea, la care au participat
Deng Yingchao, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.C., președintele
Comitetului Național al Conferinței
Consultative Politice Populare, și
Angelo
Miculescu,
ambasadorul
României la Beijing, s-a desfășurat
într-o atmosferă de caldă prietenie.

Ședința Comisiei permanente C. A. E. R.
pentru colaborare in domeniul statisticii
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La
Kiev s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 41-a a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul statisticii, la care au participat
delegații ale țărilor membre ale
C.A.E.R. și R.S.F.I.
Au fost examinate sarcinile ce
decurg pentru comisie din hotărîrile
Comitetului Executiv al C.A.E.R.,
materiale metodologice ce vor fi uti
lizate în lucrările de comparare a

principalilor indicatori valorici, metodologiile unor indicatori necesare
schimbului reciproc de informații,
propuneri privind perfecționarea
programelor publicațiilor statistice,
precum și probleme referitoare la
prelucrarea automată a informației
statistice.
La ședință au fost examinate și
alte probleme ale colaborării și a
fost aprobat planul de lucru al Co
misiei pe anii 1984—1985.

Manifestări consacrate
României
• Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de Ia făurirea
statului național unitar român
BRUXELLES 24 (Agerpres). — tn
cadrul manifestărilor consacrate îm
plinirii a 65 de ani de la făurirea
statului national unitar român, in
orașul belgian Gand a avut loc ver
nisajul expoziției de carte „România
de teri, de azi și de milne", organi
zată sub auspiciile Universității din
Gând și Ambasadei române din Bel
gia. Expoziția — in cadrul căreia
operele și selecțiunile de texte din
gindirea social-politlcă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu ocupă un loc de
frunte — prezintă lucrări din dome
niile istoriei, social-politic, științific
și cultural.
In cuvintul de deschidere, directo
rul Bibliotecii centrale a universi
tății, prof. Van Den Brande, a sub
liniat că organizarea acestei expoziții
va fi de natură să permită vizitato
rilor o mai bună cunoaștere a istoriei
poporului român, marcată de lupta sa
neîncetată de apărare a independen
ței naționale, de dezvoltarea multi
laterală a societății românești.
Operele președintelui Ceaușescu,
care sint o adevărată retrospectivă a
acestei lupte, înfățișează societatea
românească de astăzi și o prefigu
rează pe cea de miine — a arătat
vorbitorul.
La vernisai au participat rectorul
Universității din Gand, prof. A. Cottenie, prorectorul acesteia, prof. A.
Devreker, profesori, cadre didactice
de la Lectoratul de limba română din
cadrul universității, studenți și zia
riști.

mică, sublinilndu-se, In cadrul ra
portului prezentat, că B.I.C.E. a des
fășurat o activitate susținută și că
s-au obținut rezultate pozitive.
Ședința Consiliului B.I.C.E. a' fost
prezidată de conducătorul delegației
Republicii Socialiste România.
Ședințele s-au desfășurat lntr-o
atmosferă de prietenie șl colaborare
tovărășească.

AMPLI MANIFESTAȚII lN EUROPA Șl ÎN ÎNTREAGA LUME

în numeroase țări ale lumii au
continuat să se desfășoare, în aceste
zile, manifestări diverse cu prilejul
Zilei Armatei Republicii Socialiste
România — 25 octombrie.
Ministerul Apărării al Uniunii
Sovietice a organizat, la Muzeul mi
litar central al Forțelor armate din
Moscova, o expoziție ilustrind mo
mente din istoria armatei române,
ale luptei împotriva fascismului,
precum și aspecte din pregătirea de
luptă și politică a militarilor ro
mâni, pentru apărarea independen
ței și suveranității patriei.
La Casa Armatei populare iugo
slave din Belgrad, precum și la o
unitate militară de geniu din Hanoi
au avut loc adunări festive.
La Moscova, Budapesta, Praga,
Hanoi, Delhi, Berna, Londra și
Tokio au fost deschise standuri de

UN „LANȚ UMAN" DE-A LUNGUL A PESTE
100 DE KILOMETRI
Din BONN, corespondenții mari
lor agenții de presă au trans
mis neîntrerupt știri despre pre
gătirile, neobișnuite prin am
ploare și diversitate, pentru „Săptămîna păcii", care avea să atingă
momente culminante în zilele de
simbătă și duminică. Flash-uri
transmise din Bonn, Hamburg, Stut
tgart informau despre mari miș
cări de vehicule speciale. Nu, nu
erau blindate, ci pașnice autocare
transporting militanți pentru de
zarmare și pace spre localitățile
ce urmau să devină scena acestor
impresionante acțiuni menite să
facă cunoscută voința fermă
II

de a nu fi instalate noi rachete,
de a fi lichidate toate rachetele
din Europa.
...Sub un cer albastru complet
senin, 220 000 de manifestanți s-au
înșiruit ținindu-se de mină pe o
distantă de 108 kilometri, intre
Stuttgart, unde se află marele
cartier general american din Eu
ropa, și baza militară Wiley Bar
racks din Neu-Ulm, unde urmează
să fie amplasate patru baterii de
rachete nucleare „Pershing—2".
„Cel mai lung lanț uman din isto
rie"
după aprecierea agenției
France Presse.

PENTRU 0 PLANETA FĂRĂ ARME!"

Din Bonn, corespondentul agen
ției U.P.I. vine să completeze
acest tablou. Circa 100 000 de per
soane au format două lanțuri
umane care, după ce au încercuit
cartierul guvernului vest-german,
au continuat spre ambasadele
U.R.S S. șl S.U.A., apoi spre am
basadele celorlalte
puteri nu
cleare, descriind pe harta orașu
lui o inedită stea umană. Cortegille .reuneau membri ai tuturor
bisericilor, sindicatelor, ecologiștilor, ai diferitelor partide politica.
Delegații constituite din partici
pant! au remis fiecărei ambasade

cite un balon albastru slmbolizind
„planeta noastră fără arme" și
cite o petiție cerind Încetarea
cursei înarmărilor. Mitingul final
a avut loc Ia Hofgarten, cu parti
ciparea a 300 000 de persoane și
unde a luat cuvintul, între alții,
fostul cancelar Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social-Demo
crat.
Manifestări similare au avut loc
și în alte orașe vest-germane, re
unind în total, în această neobiș
nuită săptămlnă a păcii, 3 MILI
OANE DE OAMENI.

0 SCENĂAVERTISMENT

„VIATA - BUNUL CEL MAI DE PREȚ"

Corespondenții de presă au fost
unanimi in a aprecia că in ultimul
deceniu la Roma nu a mai fost vă
zută o manifestație de amploarea ce
lei organizate simbătă. în jur de un
milion de persoane participante la
manifestație au inur#dat literal
mente străzile capitalei italiene.
La ora 16 au răsunat zeci de si
rene. Ca răspuns la această sim
bolică alarmă toți manifestanții
s-au aruncat cu fața la pămint,
simulind „moartea nucleară". Mul
țimile de manifestanți s-au grupat
in două mari cortegii. In fruntea
uneia din coloane se aflau citeva
zeci de reprezentanți ai populației
din Comiso, orașul sicilian care
ar urma să adăpostească 112 rachete
„Cruise". Printre miile de pan
carte, banderole se puteau dis
tinge imense machete din carton
ale rachetelor nucleare, pe care
scria „NU !“.

Sesiunea Biroului Federației Sindicale Mondiale
DAMASC 24 (Agerpres). — La
•Damasc s-au desfășurat lucrările
celei de-a 30-a sesiuni a Biroului
Federației Sindicale Mondiale. Din
partea sindicatelor din țara noastră
a participat o delegație condusă de
tovarășul Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.
Șeful delegației române a prezen
tat poziția țării noastre, concepția
și activitatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, pri
vind soluționarea pe cale politică a

tuturor problemelor vieții interna
ționale, oprirea cursei înarmărilor
și înfăptuirea dezarmării, în primiil
rînd a dezarmării nucleare, edifi
carea unei Europe a păcii. Au fost
evidențiate manifestările ample pen
tru pace și dezarmare care au loc în
țara noastră, la inițiativa conducăto
rului partidului și statului nostru.
Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, inițiativele tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru soluționarea poli
tică globală a conflictului din Orien
tul Mijlociu, pentru instaurarea unei
păci drepte și trainice în această
parte a lumii.

MOSCOVA

întîlnirea reprezentanților comitetelor naționale
pentru apărarea păcii din unele țări socialiste
MOSCOVA 24 — Trimisul Agernres. Mihai Fabian, transmite : La
Moscova au luat sfîrșit lucrările în
tîlnirii reprezentanților comitetelor
naționale pentru apărarea păcii din
unele țări socialiste, inclusiv din
România.
Participanții au făcut un schimb
de păreri ‘în probleme actuale ale

luptei pentru pace, în contextul
campaniei mondiale pentru dezar
mare promovate de O.N.U. Ei s-au
pronunțat pentru întărirea solida
rității și amplificarea colaborării cu
toate organizațiile antirăzboinice din
țările capitaliste și din cele în curs
de dezvoltare.

După atentatele de la Beirut
BEIRUT (Agerpres). — Duminică
dimineața. Ia Beirut au avut loc
două, atentate împotriva cartierului
general al contingentului S.U.A. și
a unui post al contingentului fran
cez din cadrul Forței multinaționa
le din Liban — anunță agențiile in
ternaționale de presă. Un camion,
încărcat cu exploziv, a pătruns for
țat printre două baraje, dună care
s-a izbit de o clădire a cartierului
general al contingentului american,
unde a explodat. Potrivit ultimelor
știri. 183 de militari americani au
fost uciși și cel puțin 45 răniți.
în atentatul săvirșit. intr-o manie
ră similară. împotriva postu'ui fran
cez. și-au pierdut viața, dună cum
a anunțat Ministerul Apărării al
Franței. 20 de militari francezi. 15
au fost răniți, iar 38 sint dați dis
păruți.

„SĂ FIE LICHIDATE
TOATE RACHETELE!"
„.LONDRA. Peste 200 000 de per
soane din întreaga Mare Britanie
au participat simbătă la unul din
tre cele mai ample marșuri popu
lare împotriva armelor nucleare și
a războiului. Rîndurile demon
stranților au Inclus cele mai dife
rite categorii sociale profesionale și
de virstă, de la copii pină la vete
rani ai mișcării pentru pace din
anii ’50 și ’60.
...BRUXELLES. O uriașă demons
trație de protest împotriva proiec
telor de amplasare în Europa occi
dentală a rachetelor nucleare
„Pershing-II“ și „Cruise", pentru
eliminarea tuturor armelor nucleare
de pe continent, a reunit peste
300 000 de persoane. Manifestanții,
veniți din toate colțurile tării,
scandau : „Nici o rachetă in Belgia".
„Nici o nouă Hiroshima".
...PARIS. La apelul Mișcării
franceze pentru pace, la Paris și in
toate principalele orașe ale țării au
avut loc mari manifestații în ca
drul cărora participanțil s-au pro
nunțat împotriva prezenței armelor
nucleare cu rază medie de acțiune
pe teritoriul european, în favoarea
reducerii înarmărilor. în capitala
franceză, 150 000 de parizieni și lo
cuitori ai suburbiilor orașului au
luat parte la manifestație.

carte românească cu caracter socialpolitic, la loc central fiind expuse
opere ale președintelui Nicolae
Ceaușescu publicate, în traducere,
în diferite țări ale lumii.
Revista indiană „Socialook" a
editat un număr special dedicat
Zilei armatei române.
Expoziții de fotografii tnfățișînd
imagini din viața poporului român,
din activitatea pe plan intern și in
ternațional a președintelui Nicolae
Ceaușescu și aspecte din viața mili
tarilor noștri, precum și filme docu
mentare au fost prezentate în dife
rite țări.
într-o serie de capitale au fost
organizate conferințe de presă.
La manifestări au participat ge
nerali și ofițeri superiori, oficialități
din țările gazdă, membri ai corpu
lui diplomatic.
(Agerpres)

DAMASC

pentru lichidarea rachetelor nucleare pe continent,
pentru dezarmare, destindere și colaborare
Zilele de slmbâtd șl duminică au fost zile de deosebită semnificație In viața Europei, marclnd momente de vlrf - cele mai ample demonstra
ții de masă de pină acum - ale mișcărilor de luptă ale popoarelor împo
triva rachetelor, pentru dezarmare șl pace. De la un capăt la altul al
continentului, sute și sute de mii de persoane au luat parte la Impresio
nante manifestații, marșuri, pichete și alte forme, de o largă diversitate,
exprlmîndu-țl voința fermă de a se opune Instalării de noi rachete nucleare
în Europa, cerlnd totodată retragerea și distrugerea celor existente, lichi
darea tuturor armelor nucleare. O deosebită amploare au avut ma
nifestațiile erganizote In Republica Federală Germania, Anglia, Belgia,
Olanda, Italia, țări în care ar urma să fie amplasate noile rachete ame
ricane cu rază medie de acțiune. Potrivit relatărilor agențiilor de presă,
la aceste acțiuni au luat parte forțe de cele mai diferite orientări po
litice și filozofice. In marile coloane ale demonstranților s-au aflat alături
bărbați de cele mai diverse profesii, preocupați de creșterea primejdiei
unui război nuclear nimicitor, femei care doresc să-și știe copiii in si
guranță, să le «sigure un viitor fericit, de pace și progres, tineri care
nu vor să piară pe timpurile de luptă, ci să învețe, să-și clădească in
liniște propriile destine. Pe drept cuvtnt «gențiHe internaționale de presă
eu apretfat aceste manifestări ca fiind fără precedent în Europa occiden
tală. Se oonfirmă astfel in că o dată forța uriașă de care dispun masele
populare, popoarele «are, așa oum sublinia tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, acționînd in strfnsă unitate, pot bara drumul spre abisal
nuclear, pot impune dezarmarea, asigurarea dreptului Ier fundamental la
existență, la viață.
lată clteva secvențe din transmisiile agențiilor internaționale de
presă.

LONDRA 24 (Agerpres). — Tn ca
drul acțiunilor consacrate zilei de 1
Decembrie, in Marea Britanie. la Ga
leriile de artă din orașul Newport s-a
deschis o expoziție de artă populară
și folclor românesc. La vernisaj au
participat primarul orașului, Stephen
Borckes, secretarul filialei din Bir
mingham a Asociației de prietenie
Marea Britanie — România, repre
zentanți ai autorităților și presei, in
alocuțiunea rostită cu acest prilej,
primarul orașului a subliniat bogata,
tradiție culturală a poporului român,
particularitățile folclorului și portului
românesc.

• Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste
România

Reuniunile Consiliilor Băncii Internaționale
de Colaborare Economică și Băncii Internaționale
de Investiții
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La
Moscova au avut loc ședințele Con
siliilor Băncii Internaționale de
Colaborare Economică și Băncii In
ternaționale de Investiții. Au fost
examinate probleme curente ale ac
tivității celor două bănci.
Cu această ocazie, s-au aniversat
20 de ani de la înființarea Băncii In
ternaționale de Colaborare Econo

DELHI 24 (Agerpres). — Sub aus
piciile Consiliului indian pentru rela
ții internaționale, la Delhi se desfă
șoară „Săptămina filmului româ
nesc", acțiune organizată in cadrul
manifestărilor prilejuite de împlini
rea a 65 de ani de la făurirea statului
național unitar român. In alocuțiunea
inaugurală, Jag Parvesh Chandra,
șeful executiv al teritoriului unional
Delhi, a scos in evidență „similitu
dinea de idei și aspirații existentă
intre popoarele român și indian",
care au luptat neabătut pentru inde
pendență și libertate.
La manifestare au participat H. S.
Josh, vicepreședinte al Consiliului
indian pentru relații internaționale,
deputațt, personalități ale vieții poli
tice și culturale, un numeros public.

într-o declarație făcută postului de
radio francez „Europa I". președin
tele Libanului. Amin Gemayel. a
condamnat energic aceste atentate.
PARIS 24 (Agerpres). — După cum
transmit agențiile internaționale de
presă, președintele Partidului Socia
list Progresist din Liban. Walid
Joumblatt, a denunțat cele două
atentate comise duminică la Beirut,
într-un interviu acordat postului de
radio
„France
Internationale",
Joumblatt a adăugat că singura cale
de eliminare a unor asemenea inci
dente o reprezintă găsirea unei „so
luții politice, stabile și reale" pentru
problema Libanului. El și-a expri
mat -speranța că proiectatul congres
de reconciliere națională de la Ge
neva va oferi o astfel de soluție.
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Imaginea de mal sus, care înfățișează un aspect al marii demonstrații
desfășurate la Hamburg sub această lozincă, este grăitoare pentru
amploarea acțiunilor în sprijinul păcii de pe tot cuprinsul Europei
occidentale

„DA, PĂCII, NU, RĂZBOIULUI!"
.„BERLIN. Agenția A.D.N. infor
mează că în orașul Halle (R.D.G.)
a avut loc o amplă manifestație
pentru pace, la care au participat
peste 100 000 de persoane. Pe pan
cartele purtate de demonstranți
era scris : „Da — păcii, nu — răz
boiului !“. De asemenea, 25 000 de
cetățeni din Jena au demonstrat în
piața centrală a orașului.
„.BRNO. La Brno a avut loc o
demonstrație pentru pace, la care
au participat aproximativ 100 000
de locuitori ai acestui important
oraș industrial din Cehoslovacia.
Vorbitorii la mitingul care a urmat
demonstrației au adresat tuturor
forțelor iubitoare de pace din lume
chemarea de a-și uni eforturile in
lupta pentru pace și dezarmare.
.„MADRID,

Ample

manifestații

de protest împotriva planurilor
N.A.T.O. privind amplasarea de
noi rachete nucleare cu rază medie
de acțiune în Europa occidentală
au avut loc pe întreg cuprinsul
Spaniei. Sute de mii de locuitori ai
Madridului și al altor orașe din
țară au spus un „Nu categoric
cursei înarmărilor nucleare !“
...WASHINGTON. La demonstra
țiile și mitingurile pentru dezarma
re și pace desfășurate duminică și
luni în diferite orașe americane au
luat parte zeci de mii de persoane.
Cele mai mari manifestații au avut
Ioc in orașele Boston, St. Louis,
New Orleans și New York. Participanțil s-au pronunțat împotriva
instalării noilor rachete americane
în Europa, pentru retragerea și
distrugerea celor existente.

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC. La Bi
blioteca română din New York a
avut loc un simpozion științific, cu
participarea unor specialiști din
România și Statele Unite in dome
niul bolilor ulceroase, in cadrul
căruia s-a făcut o prezentare a rea
lizărilor de prestigiu ale școlii medi
cale românești in acest domeniu.

PRIMUL MINISTRU AL INDIEI,
Indira Gandhi, a lansat un apel la
utilizarea tuturor reuniunilor in
ternaționale pentru consolidarea
păcii și condamnarea cursei înar
mărilor. Luînd cuvintul la deschiI derea, in capitala indiană, a AduI nării Generale a Asociației Inter
naționale a Transporturilor AerieIne, Indira Gandhi a apreciat, de
asemenea, că dezvoltarea legături
lor internaționale în domeniul
j aviației civile va contribui la adin-
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cirea înțelegerii și extinderea con
lucrării între popoare.

I
I

ACTIVITATEA STAȚIEI COS
MICE AUTOMATE „VENUS-16".
După cum transmite agenția
T.A.S.S., in cadrul programuîui de
studiere a planetei Venus, stația
cosmică automată „Venus-16", ca și
„Venus-15“, a transmis spre Pămint
fotografii ale suprafeței planetei,
făcute prin stratul de nori care o
acoperă. Realizate cu ajutorul radiolocației, fotografiile cuprind o
zonă cu lungimea de 9 kilometri, și
lățimea de 150 de kilometri, din
regiunea Polului Nord. Au fost rea
lizate, de asemenea, măsurători ale
temperaturii la suprafața planetei
și s-au studiat compoziția și pro
prietățile atmosferei și norilor venusieni.
|
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