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AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Șl COOPERĂRII ROMÂNO-KENYENE

S-a încheiat vizita oficială de prietenie
a luvarâsuhn Nicolae Ceausescu, împreună
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Sub semnul stimei și considerației reciproce, al dorinței comune I

de dezvoltare a raporturilor româno-tanzaniene, în interesul
Ceremonia plecării din Nairobi

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A lOVAUASULUI

ELENA CEAUSESCU. IN REPUBLICA UNUA TANZANIA

ambelor popoare, al cauzei progresului și păcii, ieri a început

NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA

I

vizitei,

Ceremonia sosirii la Dar es Salaam convorbirilor

sentimente de stimă și 
locuitorilor capitalei 

cîntece și dansuri tra-

Kenya, 
insem-

Miercuri. 7 septembrie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie pe care 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o in Repu
blica Kenya, la invitația președinte
lui acestei țări. Daniel Toroitich 
arap Moi.

Intr-o atmosferă caldă, sărbăto
rească. ce a pus puternic in eviden
tă sentimentele de profundă stimă 
și înaltă considerație, față de dis
tinșii soli • ai României socialiste, 
miercuri, 7 septembrie, a început la 
Dar es Salaam vizita oficială de 
prietenie pe care președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. o efectuea
ză in Republica Unită Tanzania, la 
invitația președintelui acestei țări, 
Alj Hasșan Mwinyi.

Noua intilnire romăno-tanzaniană 
la nivel inalt se înscrie ca un eve
niment de cea mai mare însemnătate 
in cronica relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Tan
zania, de natură să confere dimen
siuni tot mai largi și un conținut, tot. 
mai bogat conlucrării pe multiple 
planuri dintre cele două țări și po
poare. In același timp, vizita repre- 

. zintă o mărturie grăitoare a voinței 
României și Tânzaniei de a dezvolta
(Continuare in pag. a IlI-a)

La Palatul Prezidențial din Dar 
es Salaam au început, miercuri 
7 septembrie, convorbirile ofi
ciale dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, și președin
tele Republicii Unite Tanzania, Aii 
Hassan Mwinyi.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Stefan Andrei, viceprim-ministru 'al 
guvernului, loan Totu, ministrul a-

Dineu oficial
în onoarea președintelui Republi

cii Socialiste România.
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost 
dineu oficial de către președintele 
Republicii Unite Tanzania. Aii 
Hassan Mwinyi. și doamna Sitti 
Mwinyi.

La dineu au participat persoane 
oficiale române și tanzaniene.

In timpul dineului, președintele

tovarășul
oferit un

Aii Hassan Mwinyi și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu viu interes de cei pre- 
zenți. Toasturile au pus in evidență 
importanta dialogului româno-tanza- 
nian.Ia nivel inalt, convingerea că 
acesta va contribui la dezvoltarea in 
continuare a raporturilor de colabo
rare dintre cele două țări, a conlu
crării lor in viata internațională, in 
probleme ale asigurării păcii și

progresului. întăririi prieteniei și în
țelegerii intre popoare.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă cordialitate, sub 
semnul stimei și prețuirii reciproce 
care caracterizează vizita oficială de 
prietenie pe care tovarăși'! 
Nicolae Ceaușescu, improțină cu to
varășa Elena Ceaușescu o efectuează 
in Republica Unită Tanzania.

facerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Din partea tanzaniană — Damian 
Lubuva, ministrul justiției și procu
ror general al Tanzaniei, Jackson 
Makweta, ministrul agriculturii și 
dezvoltării șeptelului, alte persoane 
oficiale.

Președintele Republicii Unite Tan
zania a salutat cu multă cordialitate 
vizita oficială de prietenie pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o întreprinde la Dar es Salaam, ex- 
primind satisfacția deosebită^de a se 
întilrii și a avea convorbiri®tț,șeful 
statului român, precum șiȚconvin- 
gerea că noul dialog la nivel.*inalt 
se Va inscrie ca un moment impor
tant în dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și strînsă 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare. Șeful statului tanzanian a 
subliniat aprecierea deosebită de care 
se bucură pe continentul african — 
ca de altfel in întreaga lume — ac
țiunile și inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu in vederea Înfăp
tuirii dezarmării, afirmării tot mai 
puternice a politicii de pace, inde
pendență, înțelegere și cooperare 
tre națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumit, în numele său și al

varășei Elena Ceaușescu. pentru 
invitația, de a vizita Tanzania, pen
tru primirea prietenească și ospita
litatea de care, s-au bucurat incă de 
lâ sosire, evidențiind că vede in 
acestea o expresie a sentimen
telor pe care și le nutresc reci
proc popoarele celor două țări. 
Adresind, din partea sa și a poporu
lui român, un salut călduros și cele 
mai bune urări poporului tanzanian, 
președintele ■ Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că noul dialog 
Ia nivel înalt româno-tanzanian, 
convorbirile care au loc cu acest 
prilej și înțelegerile la care se va 
ajunge vor da un nou și puternic 
impuls întăririi pe mai departe a 
conlucrării, a relațiilor de prietenie 
și colaborare pe multiple planuri 
dintre România și Tanzania.

Sub semnul dorinței comune de a 
conferi un conținut tot. mai bogat 
conlucrării dintre România și Tanza
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Aii Hassan Mwinyi 
au avut un prim schimb de păreri 
referitor la stadiul și perspectivele 
colaborării dintre cele două țări, 
precum și la unele probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele rodnice, vizita s-a înscris 
ca un nou și important moment în 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
ca un eveniment politic de o 
nătate deosebită.

In legătură cu rezultatele
ale convorbirilor româno-kenyene ,1a 
nivel înalt, a fost adoptat un Comu
nicat comun, care se dă publicității.

De la reședința oficială ce le-a 
fost rezervată pe timpul șederii la 
Nairobi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți, pină la aeroportul interna
țional Jomo Kenyatta, de președin
tele Daniel Toroitich arap Moi și 
vicepreședintele J. N. Karanja, 
soția.

O gardă militară, aliniată 
aeroport, a prezentat onorul. Au
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Kenyei. Președintele Româ
niei a trecut in revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
.tovarășa Elena Ceaușescu au primit, 
apoi, defilarea gărzii militare.

Persoanele oficiale kenyene ve
nite pe aeroport au salutat cu

de
cu

pe 
fost

deosebit respect tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Ceremonia plecării a fost întregită 
de insufletitoare manifestări ilus- 
trînd alesele 
prețuire ale 
kenyene, de 
ditionale.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu prie
tenie, cu deosebită cordialitate, de 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi, de la care și-au luat un călduros 
rămas bun. Cei doi președinți și-au 
strins îndelung miinile, exprimin- 
du-și încă o dată satisfacția pentru 
convorbirile avute și înțelegerile la 
care s-a ajuns, pentru rezultatele 
noului dialog la nivel înalt româno- 
kenyan, ce deschide ample perspec
tive colaborării 
tuoase, dintre 
popoare.

La ora 9,15 — 
nava prezidențială'a decolat, îndrep- 
tindu-se spre Tanzania, următoarea, 
etapă a noii solii de pace și priete
nie a României socialiste pe conti
nentul african.

multilaterale, fruc- 
cele două țări și

ora locală — aero-

COMUNICAT COMUN

Toastul președintelui Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu Aii Hassan Mwinyi

Domnule președinte,
Doamnă Sitti Mwinyi,
Doamnelor și domnilor,
Mulțumim pentru cuvintele de salut și primirea 

ospitalieră pe care ne-ați rezervat-o la sosirea pe pă- 
mîntul Tanzaniei prietene. Vă adresăm și în acest 
cadru, in numele Partidului Comunist Român, al 
Guvernului Republicii Socialiste România, precum și 
al meu și al tovarășei mele, dumneavoastră. întregului 
popor tanzanian prieten un salut călduros și cele mai 
bune urări.

Adresăm, de asemenea, locuitorilor orașului Dar es 
Salaam cele mai calde mulțumiri pentru manifestările 
cu care ne-au întimpinat, în care vedem o expresie a 
relațiilor de bună colaborare existente intre locuitorii 
capitalelor patriilor noastre, intre popoarele român 
și tanzanian, și le transmitem cele mai. calde urări 
de succese in activitatea lor, de bunăstare și fericire.

Constatăm cu satisfacție că intre țările noastre, în
tre Partidul Comunist Român și Partidul Revoluțio
nar din Tanzania s-au statornicit și se dezvoltă relații 
de colaborare în domeniile politic, economic, social, 
precum și pe plan internațional.

tn cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi 
am ajuns la concluzia că există largi posibilități ca 
aceste relații să cunoască o și mai mare extindere — 
pe tărîm economic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii de interes comun —. spre binele po
poarelor român și tanzanian, al dezvoltării lor libere 
pe calea progresului, independenței, libertății și păcii.

Avem convingerea că, în aceste zile, vom găsi im
preună noi căi și mijloace pentru a dezvolta și mai 
puternic, pe baze trainice, de lungă durată, colabo-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Distinși oaspeți, 
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă adresez dumneavoastră, domnule 

ședințe, și doamnei Elena Ceaușescu. tuturor mem
brilor delegației dumneavoastră un călduros bun venit 
în Tanzania. Fac aceasta în numele partidului nostru, 
Partidul Revoluționar din Tanzania, al guvernului și 
al întregului popor al Republicii Unite Tanzania. Sîn- 
tem cu toții bucuroși că vă aflați printre noi și spe
răm că șederea dumneavoastră scurtă în țara noastră 
va fi fructuoasă. Vă rog să vă simțiți ca acasă.

Știu, domnule președinte, că dumneavoastră nu sîn- 
teti străin pentru Tanzania. Ne amintim cu toții vizita 
dumneavoastră oficială. în țara noastră în anul 1972. 
în timpul acelei vizite, țările noastre au avut ocăzia 
să exprime dorința de a consolida relațiile prietenești 
și de a întări în continuare colaborarea noastră re
ciprocă. Este important , să subliniem că, începînd de 
atunci, relațiile dintre România și Tanzania s-au ex
tins foarte mult.

Sîntem uniți prin scopul comun de a construi so
cietatea socialistă in țările noastre. Acest țel comun 
a determinat partidele noastre politice să întărească 
relațiile frățești și să stabilească o colaborare foarte 
strînsă. Aceste relații s-au dezvoltat în continuare 
prin schimbul constant de vizite dintre reprezentanții 
partidelor noastre. De exemplu, a fost o mare onoare 
pentru noi că o delegație a partidului dumneavoastră 
a participat, anul trecut, la a III-a Conferință a Parti
dului Revoluționar din Tanzania, de la Dodoma.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a reitera 
dorința puternică a Partidului Revoluționar din Tan-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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IN SPIRIIUL ORIENTĂRILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. Mai ales in tondițiile determinate de vremea instabilă

RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ PENTRU

REALIZAREA INTEGRALA A PLANULUI!
Fiecare zi, fiecare ceas - folosite 
intensiv la recoltat, la executarea

CE REZULTATE AȚI OBȚINUT IERI PRODUCȚIE?
Pină la sfîrșitul anului au rămas mai puțin 

de patru luni de zile. Firește, în această peri
oadă între problemele prioritare se situează 
realizarea integrală a planului la producția 
fizică. In legătură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aprecia la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
că, deși pe ansamblul economiei s-au obținut 
rezultate bune, în unele domenii chiar superioa
re celor înregistrate in aceeași perioadă a anu
lui trecut, totuși, în unele sectoare de activitate 
au continuat să se manifeste o serie de neajun
suri, care au făcut ca realizările să nu se si
tueze la nivelul cerințelor și posibilităților exis
tente, al sarcinilor de plan.

Așa cum preciza secretarul general al parti
dului, este necesar ca, trăgîndu-se toate con
cluziile, analizîndu-se critic și autocritic activi-

tatea din perioada care a trecut din acest an, 
să se stabilească programe și măsuri ferme me
nite să contribuie la recuperarea neîntîrziată a 
restanțelor, acolo unde există, la realizarea rit
mică a planului la producția fizică și la export.

Practic, în perioada imediat următoare, în 
fiecare întreprindere, centrală industrială și mi
nister, dar, mai ales, în sectoarele de bază ale 
economiei - energetica, industria extractivă, 
construcția de mașini - trebuie să se acționeze 
cu maximă exigență, să se ia toate măsurile ce 
se impun pentru îndeplinirea ritmică, zi de zi, 
decadă de decadă a planului la producția fizică 
la absolut toate sortimentele. Și aceasta de
oarece realizarea efectivă a tuturor sortimente
lor cuprinse în plan condiționează îndeplinirea 
în ansamblu a planului pe economie, știut fiind 
că fiecare produs joacă un rol bine determinat

angrenajul atit de complex al producțieiîn
materiale.

lată deci numai cîteva argumente în favoarea 
intensificării eforturilor tuturor colectivelor din 
economie pentru îndeplinirea ritmică în condiții 
de înaltă calitate a tuturor produselor cuprinse 
în nomenclatorul de fabricație. In sondajul de 
astăzi al „Scînteii" efectuat în trei importante 
unități din București, Oradea 
adresat unor factori de 
întrebări :

Și 
răspundere

ați obținut

Buzău am 
următoarele

ieri in acti-Ce rezultate concrete 
vitatea productivă ?

Cu ce probleme v-ați
ați luat pentru grabnica lor solu

confruntat ?
Ce măsuri 

ționare ?

priceperea for- 
constructOri-montori 

Vlad Cilibiu

celorlalte lucrări agricole
învățămintele folosesc 
dacă ții seama de ele!

O concluzie desprinsă din experiența județului Giurgiu

oou: Pregătiri pentru
o campanie de insămințâri

BINE, DAR SE POATE Șl MAI BINE
Colectivul de la 

roșie" din București 
citiva ani — fără să-și propună în 
mod expres acest lucru — cum. prin 
bună organizare și un riguros climat 
de răspundere muncitorească, planul 
la producția fizică și la export poa
te fi realizat ritmic, integral și la 
înalt nivel calitativ. Adică așa cum 
cere conducerea partidului tuturor 
colectivelor din industrie, așa cum 
este și firesc. Fără să considerăm a 
fi un lucru ieșit din comun, preci
zăm că acest rezultat se inregis- 
trează într-o unitate cu o producție 
de mare complexitate, dominată in 
general de comenzi unicat, solicitate 
să fie executate în timp cît mai 
scurt și in cel mai sever regim teh
nologic. “ 
amintim 
chimic, 
avioane, 
de vîrf ale tehnicii nu este admisă 
nici cea' mai mică greșeală.

Care sint rezultatele „la zi" ? Se
cretarul cu probleme economice al 

■ comitetului de partid din întreprin
dere, economistul Mihai Popa, răs
punde laconic : „Pe 8 luni, princi
palele prevederi de plan au fost rea
lizate și chiar depășite ; la export, 
producția suplimentară se ridică la 
23 de milioane lei". Cum s-a muncit 
ieri in întreprindere? O altă întrebare 
care primește un răspuns asemănă- . .
tor : „în general, bine, dar» nu la, <\betoare de /-căldură șr autoclave 
nivelul-maxim al posibilităților'’’ " 

în domeniul construcției de utilaj 
chimic. „Grivița roșie" este o între
prindere modernă. Fluxuri continue. 
Ateliere ce dau imaginea unor labo
ratoare. Operații automatizate. Teh
nologii de nivel mondial. Toate a- 
cestea au contribuit la realizarea 
unor produse de înalt nivel calita
tiv, competitive pe plan mondial, din 
moment ce la export au fdst livrate 
suplimentar un număr însemnat de 
utilaje. în secția cazangerie, prin
tre utilaje agabaritice — vase, virole, 
funduri, capace — toate cu diame- 
tre de 5—6—7 metri, îl întîlnim pe 
inginerul Marian Trașcă, șeful sec
ției. Cu toate că are numeroase mo
tive de satisfacție datorită realizări-

I.U.C. „Grivița 
demonstrează de

Pentru 
că in 

la fel 
la fel

că e suficient să 
producția de utilaj 
ca în producția de 

ca și în alte ramuri

lor de excepție ale secției, realizări 
obținute în acest an și completate 
ieri cu altele, tinărul inginer pare 
totuși preocupat de ceva anume.

— Nu sîntem mulțumiți pentru că 
trebuie să stăm cu produse aproape 
finalizate și să așteptăm țevile de 
la întreprinderea „Republica" din 
Capitală sau cea din Roman. Zilnic 
vorbesc cu depozitul și întreb de 
situația aprovizionării cu țevi și ta
blă de la Galați. Deseori răspunsul 
este „încă nu". Așa s-a intimplat și 
azi. Aceste probleme sint bine cu
noscute și așteptăm soluții de fond. 
Ele sînt discutate, analizate în co
mandamente. Se iau angajamente, 
dar deseori nu se respectă.

— Ce faceți în această situație ?
— Puteam sta cu mîinile in sin ? 

Nu ! împreună cu conducerea între
prinderii și centralei am analizat a- 
ceastă situație și am stabilit să in
troducem în lucru alte utilaje care 
au asigurată baza materială. Cind 
vom primi materialele necesare, vom 
reintroduce in hală utilajele. Altceva 
ce să facem ? Sîntem hotărîți să ne 
facem datoria, și cît mai bine.

Iar aceasta nu se face decit prin 
dăruire și pasiune cu adevărat mun
citorească. Urmărindu-i la lucru pe. 
cazangiii Aurică Drumcea, Marian 
Știreanu, pe șeful de echipă Adrian 
Barabaș din brigăzile complexe de 
lăcătuși și sudori care execută schim-,

- . -urgența, urgențelor" —? și corifrun- ' 
tind graficele zilnice de producție 
am putut 
numai în 

Ieri, la 
de lucru, 
prinderii 
sarcinilor 
constatat : export : toate comenzile 
executate conform graficelor întoc
mite de comisia de export ; sectoa
rele calde : planul realizat la toate 
Sortimentele. Secția cazangerie III : 
planul realizat. în plus. Ia trei uti
laje complexe destinate expoftului. 
ritmul de montaj este superior ce
lui planificat.

Realizări frumoase, pe măsura 
prestigiului acestui harnic colectiv.

potrivă, eforturile și 
mafiilor de 
coordonate de maiștrii 
și Vasile Brîndaș.

Numeroase alte fapte 
depun mărturie pentru 
lectivului de aici. Și totuși, loc pen
tru mai bine există. Mai cu seamă 
în ceea ce privește ritmicitatea apro
vizionării. Nelivrarea conform gra
ficelor a bauxitei din sorturile cali
tativ superioare influențează consu
murile specifipe. Același efect nega-

de muncă 
hărnicia co-

tiv are și calitatea necorespunzătoa
re a varului livrat.

In aceste condiții, ce măsuri s-au 
întreprins ? S-au trimis delegați la 
furnizori cu sarcina specială de a 
impulsiona zi de zi livrările. S-a a- 
sigurat o mai judicioasă repartizare 
pe schimburi și faze de producție a 
asistentei tehnice în vederea rezol-1 
vării operative a oricăror disconti
nuități qe pot apărea pe fluxul de fa
bricație. mai ales în faza de purifi- 

, care a soluției de aluminat.

La întreprinderea de contactoare Buzău

observa’ că acestea nu sînt 
grafice, ci chiar- în avans, 
sfîrșitul primului schimb 
la serviciul plan al între- 
facem bilanțul realizării 
de producție. Iată ce am

La întreprinderea de alumină Oradea

De la bun început, o precizare : 
jumătate din alumina tării se reali
zează la Oradea. Faptul că harnicul 
colectiv de aici se situează intre 
fruntașii întrecerii socialiste eviden
țiază experiența bună acumulată in 
realizarea exemplară_ a planului, 

septembrie, 
fizică 

la nivelul planu- 
și in zilele prece-

rilor de combustibil convențional cu 
20 la sută la fiecare tonă de alumi
nă. Acțiuni care incorporează, deo-

DACĂ SI FURNIZORII SI-AR RESPECTA OBLIGAȚIILES » ’
întreprinderea de contactoare Bu

zău a 
trecut 
pășiri 
ciență 
lei Ia 
persoană la productivitatea 
De asemenea, au fost livrate parte
nerilor externi produse în valoare 
de peste 50 milioane lei.

Conform programului de fabrica
ție, ieri s-a realizat o producție in 
valoare de peste 2 milioane lei, ma
terializată în aparataj electric de joa
să tensiune, utilaje specifice, mijloa
ce de automatizare și produse ale 
industriei de mecanică fină. La sec
ția montaj produse electrotehnice, 
Condusă de inginerul Mircea Cio- 
banu, după un riguros control tehnic 
de calitate, asigurat de specialiștii 
din subordinea inginerului Dănut 
Brătescu, au fost ambalate și pregă
tite pentru a fi expediate parteneri
lor externi din Republica Democra
tă Germană, Italia și Arabia Saudi- 
tă : 4 500 relee termice, 2 500 sonerii 
și 2 500 transformatoare pentru 
lămpi fluorescente. De remarcat că 
al doilea lot de 10 000 de sonerii, 
planificat pentru prima decadă a 
lunii septembrie, a fost realizat cu 
3 zile mai devreme, iar primul lot 
de transformatoare pentru lămpi 
fluorescente se va finaliza pînă la 
9 septembrie.

— De ce atîta grabă ?
— Vrem ca pînă la sfîrșitul lunii 

septembrie să recuperăm restanțele 
la export — ne precizează tovarășul 
Corneliu Gogan, inginer-șef cu pre
gătirea fabricației.

— Cu ce probleme v-ați confrun
tat astăzi ?

— Cu o problemă care, începînd 
din luna iulie, afectează intr-o foar
te mare măsură realizarea ritmică a 
producției fizice și, mai ales, a ex
portului, în principal la : transfor
matoarele pentru lămpi fluorescen-

obținut în perioada care a 
din acest an importante de- 

Ia principalii indicatori de efi- 
economică : peste 12 milioane 

producția-marfă și 2 682 lei pe 
muncii.

te, rafturile metalice pentru echipa
mentele electrotehnice și instalațiile 
de stins incendii. Deși s-au făcut 
numeroase intervenții din partea 
centralei, deși am trimis 15 delegați 
și zeci de telexuri, întreprinderea 
„Policolor" din București nu ne-a a- 
sigurat, conform contractului, emai
lurile alb și roșu, restanțele înregis
trate în acest trimestru ridieîndu-se 
la 6.2 tone. De asemenea, întreprin
derea „Apolo" din Galați ne-a livrat 
cantități foarte mici de lac electro
izolant, restanța pe lunile iulie și 
august fiind de 2,6 tone.

— Ce măsuri ați luat pentru solu
ționarea acestor probleme ?

— în primul.rind, conducerea uni
tății și merceologii de la serviciul 
de aprovizionare s-au deplasat de 
cite două, trei ori pe săptămină la 
acești furnizori, dar in zadar. Am 
dat spre studiu specialiștilor noștri 
problema înlocuirii lacului 
izolant. De asemenea, la 
de asamblare și montaj 
electric de joasă tensiune 
formatoare, in această săptămină am 
introdus în fabricație alte produse 
care fac obiectul exportului indirect 
și care nu necesită folosirea emailu
rilor și a lacului electroizolant, ceea 
ce ne va permite onorarea în avans 
a unor contracte. Astăzi, două for
mații de 60 de oameni de la atelie
rele de transformatoare au fost di
rijate la benzile de pregătire a re
leelor termice, tot în scopul onorării 
în avans a unor 
miți 
și a 
a fi 
iată
ziarului un nou apel la cei doi fur
nizori să-și onoreze toate contractele 
la termenele stabilite.

Gheorqhe IONITA 
loan 1AZA 
Stelian CHIPER

electro- 
atelierele 
aparataj 

și trans-

contracte Cu anu- 
parteneri. Problema emailurilor 
lacului electroizolant se impune 
soluționată însă de wgență și 
de ce facem și prin intermediul

în aceste zile, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului Giurgiu acțio
nează din zori și pină seara la strîn- 
gerea, transportul și depozitarea 
roadelor toamnei, pregătesc terenul 
pentru a pune 
ducției agricole

Am parcurs 
cîmpurile mai 
cole din județ. Unele din ele au rea
lizat în acest an producții bune de 
grîu și orz. iar floarea-soarelui, po
rumbul și sfecla de zahăr 
de asemenea, recolte bune.

Cooperativa agricolă din 
reni a obținut în ultimii ani 
ții mari la culturile păioase, 
porumb. Anul trecut, bunăoară, hăr
nicia cooperatorilor din Călugăreni 
a fost răsplătită prin acordarea 
înaltului titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" pentru o producție 
de peste 20 000 kg știuleti la hectar. 
Anul acesta, cooperatorii au realizat 
8 000 kg de griu și orz la hectar, iar 
porumbul promite din nou o produc
ție foarte bună. „Cooperatorii noștri 
au o experiență îndelungată in ob
ținerea de producții mari — ne 
spune inginerul-șef al unității. Ion 
Slujitoru. Toate forțele mecanice 
sînt concentrate acum la pregătirea 
terenului in vederea însămînțării 
culturilor de toamnă. Am făcut ară
turi de foarte bună calitate, cu plu
guri cu scormonitor, am administrat 
o apreciabilă cantitate de îngrășă
minte organice. Avem în magazie 
semințe din categorii biologice supe
rioare pe care le-am selectat cu 
mare grijă pentru a nu avea nici un 
fel de impurități. Culturile păioase 
le-am amplasat după premergătoare 
bune, respectînd cu strictețe asola- 
mentul. Pot spune că pregătirile pe 
care le-am făcut în acest an ne vor 
asigura producții și mai mari. Din 
punct de vedere agrotehnic avem ' 
totul pus la punct și așteptăm să de
clanșăm campania de semănat".

în județul Giurgiu au fost culti
vate cu floarea-soarelui 20 500 
tare. Pînă in seara zilei de 6 sep
tembrie, recolta a fost strînsă de pe 
80 la sută din suprafață. Viteza zil
nică de 1 360 ha realizată la recoltat 
reprezintă un indiciu că în cîteva 
zile lucrarea se va încheia. De altfel, 
sînt numeroase unitățile, printre 
care se numără cooperativele agri
cole din Ghizdaru, Frasinu, Comana, 
Mihai Bravu, Prundu, Ghimpați, Vă- 
răști. Mironești, Adunații Copăceni 
și altele, care au strins recolta de 
pe întreaga suprafață. Sînt însă si 
unități care în mod nejustificat au 
mari întirzieri. De pildă, la C.A.P. 
Hulubești, la data documentării 
noastre, din cele 400 de hectare cu 
floarea-soarelui nu se recoltase nici 
măcar un hectar. Fiecare zi de întîr
ziere poate pricinui pierderi de re
coltă, cultura ajungînd de mult la 
maturitate. Este cu atît mai de neîn-

baze puternice pro- 
a anului viitor.
timp de cîteva zile 
multor unități agri-

anunță,
Călugă- 
produc- 
ca și la

hec-

scurtă, desfășurată

prilej de bilanț 
agricultură în 
dezbătute pro- 
pentru această 

la învățăminte-

țeles această întîrziere cu cît multe 
din unitățile vecine au încheiat re
coltatul. Normal ar fi fost ca specia
liștii de la consiliul agroindustrial să 
organizeze aici o acțiune de întraju
torare. De asemenea, in această pe
rioadă de vîrf de campanie este ne
cesar ca toate forțele satului să fie 
concentrate la lucrările agricole. 
Consiliul agroindustrial Călugăreni 
și consiliul popular au datoria să ia 
măsuri ca și la C.A.P. Hulubești ' 
recoltarea florii-soarelui să se în
cheie grabnic. Asemenea râmîneri 
în urmă se constată și în consiliul 
agroindustrial Putineiu. unde nici 50 
la sută din suprafața cu floarea- 
soarelui nu a fost recoltată, și a- 
ceasta în condițiile în care pe linele 
din solele ocupate cu această cultu
ră urmează să se însămînteze grîu și 
orz.

Zilele trecute s-a desfășurat la 
reședința județului plenara cu acti
vul din agricultură, 
al rezultatelor din 
acest an, și au fost 
gramele întocmite 
toamnă. Pornind de
le desprinse din activitatea de pînă 
acum, trăgind toate concluziile din 
experiența bună, dar și din neajun
surile manifestate, pe baza indicații
lor și orientărilor secretarului gene
ral al partidului formulate la recen
ta consfătuire de lucru pe probleme 
de agricultură, au fost stabilite 
direcțiile în care trebuie să se acțio
neze pentru ca viitorul an agricol 
să marcheze un moment important 
în sporirea producției agricole. „Așa 
cum ne cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar să 
obținem recolte maxime pe fiecare 
hectar, pe fiecare metru pătrat, își 
exprima opinia tovarășa Georgeta 
Oprea, secretar al comitetului jude
țean de partid. Ne-am preocupat, în 
această perioadă, de amplasarea cul
turilor de grîu și orz, respectînd cu 
strictețe asolamentele. Avem o bună 
bază materială și întreaga cantitate 
de sămînță din soiurile biologice de 
înaltă productivitate, specialiștii au 
fost instruiți temeinic. Există, așa
dar, toate condițiile ca, 
unitate, anul agricol 1989 
an deosebit în privința 
păioase. Avem conștiința
pină la declanșarea campaniei 
insămîntări mai avem mult de mun
cit. Totodată, am luat măsuri deo
sebite în vederea mobilizării tuturor 
forțelor disponibile spre a grăbi la 
maximum culesul porumbului, sfe
clei de zahăr, legumelor și fructelor. 
Realizarea întocmai a producțiilor 
evaluate reprezintă pentru toți oa
menii muncii din agricultura jude
țului Giurgiu, o sarcină de o denser 
bită importanță și ne angajăm să ne 
achităm cu cinste de ea“.

Pe baza sarcinilor și orientărilor 
formulate de secretarul general al 
partidului la recenta consfătuire pe 
problemele agriculturii, in județul 
Dolj s-a regindit și îmbunătățit pro
gramul privind recoltarea culturilor 
de toamnă, însămînțarea păioaselor, 
executarea ogoarelor și altor lucrări 
de creștere a fertilității solului. Ast
fel, pornind de la faptul că în pe
rioada imediat următoare trebuie să 
fie pusă sub brazdă sămînța cultu
rilor de toamnă pe mai bine de 
180 000 hectare, din care peste 130 000 
hectare cu grîu și secară, s-au luat 
măsuri corespunzătoare pentru rea
lizarea unei campanii agricole cît 
mai scurte, In condiții superioare 
de calitate. Se poate aprecia că ac
tuala campanie de insămîntări s-a 
pregătit mai temeinic atit din punct 
de vedere al amplasării culturilor, 
cit și al calității soiurilor de semin
țe,- al utilajelor și mașinilor agri
cole aferente lucrărilor de sezon. 
Dovada : în acest an a scăzut sim
țitor suprafața de griu ce se va în- 
sămința după păioase (de la 35 la 
sută, cît a fost anul trecut, la 13 la 
sută în această toamnă). Loturile 
semincere au fost amplasate numai 
după leguminoase, respectîndu-se cu 
strictețe rotația culturilor în asola- 
mente. Ilustrativ pentru modul res
ponsabil în care lucrătorii ogoarelor 
doljene pregătesc anul agricol ’89 
este faptul că — pe baza unei largi 
consultări cu specialiștii din terito
riu, cu cercetătorii și cadrele didac
tice universitare ce au în răspun
dere unități agricole — in această 
toamnă se vor semăna numai so
iuri de înaltă productivitate ce sl-au 
dovedit eficacitatea pe solurile din 
județ. Inginerul Constantin1 •Grigo- 
rașcu, director cu producția vegetală 
la direcția agricolă, ne preciza « „Cu 
soiul Fundulea-133 va fi însămlnțată 
38 la sută din suprafața de grîu. 20 
la sută — cu Fundulea-29, iar 19 la 
sută
țitor ponderea 
Siminic-30, 
nostru, soi 
8 000 kg 
dulea-4“.

întreaga
asigurată din județ și la această dată 
condiționată, avind buletine roșii de 
analiză. întrucît. ne aflăm în pragul 
declanșării semănatului, sămînța ar 
trebui, firesc, să fie în cea mai mare 
parte în unitățile cultivatoare. Așa 
cum aveam să constatăm însă, să- 
mința de orz nu a fost ridicată, pină 
luni seara, 
din cele
iar cea de griu se află... în stadiul 
repartizării pe unități. Cauza ? „So
sirea cu întîrziere (pe 3 septembrie) 
a repartiției griului de sămîntă din 
verigile superioare" — ni se spune 
la direcția agricolă. Lucru adevărat. 
Dar adevărat eSte și faptul că re
partizarea semințelor din înmulțirea 
intii, care dețin ponderea în județ, 
este de competența direcției agricole 
și a centrului județean de speciali
tate ; or, nici aceste cantități nu au 
luat în întregime calea unităților 
cultivatoare. Deși au primit reparti
ția pentru sămînța de orz, C.A.P. - 
urile din Plenița, Izvor, Giubega și 
Robănești încă nu ridicaseră sămînța 
necesară, cu toate că se află la mică 
distanță de depozitele respective.

în ceea ce privește starea la zi ■ 
mașinilor și utilajelor agricole — por
nind de la necesitatea de a se asi
gura o densitate la insămînțare de 
500—700 boabe germinabile pe metrul 
pătrat la 
centimetri 
duri, și 
pătrat la
pentru aducerea unor modificări se
mănătorilor. „Pe baza unei demon
strații practice organizate la S.M.A. 
Circea, am stabilit clar condițiile 
tehnice pe care trebuie să le îndepli
nească toate cele aproape 700 semă
nători pentru păioase pentru a primi 
girul intrării în brazdă — ne spune 
inginerul Mihail Păduraru, directorul 
trustului județean de mecanizare. 
Pentru a asigura un control strict 
asupra modului în care se face pre
gătirea utilajelor, am hotărit ca se- 
mănătorile să le reparăm numai la 
centrul mecanic al stațiunilor de 
mecanizare, și nu la secții. Avînd în 
vedere seceta prelungită din această 
vară, am luat măsuri în consecință 
pentru buna pregătire a patului ger
minativ. La întreprinderile de trac
toare și mașini agricole și de utilaj 
greu din Craiova s-au realizat 130 
tăvălugi „agresivi" pentru sfărimarea 
bulgărilor, iar în unitățile de meca
nizare am 
ușori ce vor 
toare în caz 
la realitatea 
gricole, cum
agroindustriale Măceșu. 
cea. Segarcea și 
arăturile pentru 
toamnă sînt mai rămase în urmă, se
impun măsuri pentru urgentarea lu
crărilor și in aceste unități.

in fiecare 
să fie un 
culturilor 
clară că 

de

cu Lovrin-34. Am sporit sim- 
unor soiuri noi, ca 

obținut în județul 
timpuriu ce asigură circa 
la hectar — și Fun-

cantitate de semințe este

decit de 21 unități
94 care cultivă orz,

Petre CRISTEA

_ ____  _ exemplară
„Operativa" de ieri. 7 
consemna lapidar : producția 
realizată integral, 
Iui. Ca, de altfel, 
dente.

— Avem mereu 
ducția fizică rămine indicatorul de 
bază al activității fiecărui colectiv ; 
este și motivul pentru care acțio
năm cu maximă responsabilitate 
pentru conducerea exigentă a tutu
ror fazelor din procesul tehnologic, 
pentru instituirea unui control ferm 
și permanent asupra funcționării cu 
randamente sporite a instalațiilor, 
pentru executarea la timp și de bună 
calitate a tuturor reparațiilor și re
viziilor — ne spunea inginerul Titu 
Marin Radulescu, directorul între
prinderii.

Și. ca să-și întărească spusele, In
terlocutorul ne înfățișează bilanțul 
celor opt luni care au trecut din 
acest an. perioadă în care aluminiș- • 
tii orădeni și-au îndeplinit integral 
producția fizică prevăzută. La teme
lia acestor succese stă un singur 
lucru : utilizarea rațională la indici 
superiori a instalațiilor de autocla
ve. Situație pe care aveam să o con
statăm si ieri, pe flux, de-a lungul 
traseului pe care-1 parcurge bauxita 
pină cînd devine alumină. La fil
trare albă, la filtrare roșie. în toate 
celelalte faze tehnologice, interesîn- 
du-ne de pulsul producției, răspunsul 
a venit prompt : zi normală Adică o 
zi în care graficul producției fizice 
a fost îndeplinit întocmai.

— Ceea ce ar fi de reținut, adaugă 
directorul, este faptul că producția 
fizică a fost realizată la nivelul pla
nului chiar in condițiile prelucrării 
unor bauxite de calitate mai scăzu
tă. Iar dacă avem in vedere că func
ționăm la nivelul capacității proiec
tate. sînt cu atît mai evidente efor
turile întregului colectiv pentru asi
gurarea unor parametri optimi în 
fiecare fază, astfel incit să obținem 
o eficientă maximă a recirculării in 
fluxul tehnologic.

Afirmație susținută convingător de 
eficienta acțiunilor de modernizare 
aplicate. Amintim, bunăoară. îmbu
nătățirile aduse la instalațiile de 
descompunere și filtrare albă, lucra
re realizată de echipele coordonate 
de maistrul Mihai Urzică. Efectul ? 
Creșterea cu 13 la sută a randamen
tului la aceste faze. Nu este dealt- 
minteri singurul loc îngust soluțio
nat. Modernizările de la cuptorul de 
calcinare nr. 1. executate de forma
ția maistrului Traian Talabur. echi
valează cu o diminuare a consumu-

în vedere că pro-
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ARBUȘTII FRUCTIFERI - întirzieri ne justificate in
doncomitent cu celelalte lucrări 

agricole, în această toamnă urmează 
să fie plantate suprafețe apreciabile 
cu pomi și arbuști fructiferi. în a- 
cest scop, este necesar să fie grăbite 
amenajarea și desfundarea terenu
lui, să se asigure materialul sădi
tor. Organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și organe
le de specialitate au datoria să 
acorde o mare atenție realizării sar
cinilor de plantări, cu deosebire la 
arbuștii fructiferi. Subliniem această 
cerință intrucit, potrivit „Programu
lui privind cultura viței de vie și a 
pomilor fructiferi in perioada 
1986—1990", la sfîrșitul actualului 
cincinal suprafața ocupată cu arbuști 
trebuie să însumeze 15 000 hectare. 
Or, așa cum se sublinia și în artico
lul „Arbuștii fructiferi", publicat în 
„Scînteia" nr. 14 294 din 3 august a.c., 
sarcinile de plantări în cei trei ani 
ai cincinalului nu au fost îndepli
nite, restanțele însumînd aproxima
tiv 10 000 hectare. în primăvara 
acestui an, de pildă, față de 1200 
hectare s-au plantat doar 620 hecta
re, restanța de 580 hectare adăugin- 
du-se celor 1 800 hectare care, po
trivit planului, urmează să se plan
teze în această toamnă. Pentru a 
lămuri cauzele care au determinat 
asemenea întirzieri și a cunoaște ce 
trebuie întreprins acum în vederea 
îndeplinirii prevederilor din pro
gram privind extinderea culturii 
arbuștilor fructiferi, am reținut 
opiniile și observațiile a trei spe
cialiști care au legătură directă cu 
problema respectivă : Titu Pă- 
trășcoiu și Stelian Nica, din cadrul 
Direcției generale economice a 
horticulturii, și Gheorghe Mla- 
din, cercetător la Institutul de 
cercetare și producție pomicolă Mă- 
răcineni, județul Argeș. Iată între
bările și sinteza răspunsurilor dale 
de cei trei interlocutori :

— Cum explicați restanța foarte 
mare la înființarea plantațiilor de 
arbuști fructiferi ? A intervenit ceva 
pe parcurs de natură să amine atît 
de mult realizarea prevederilor din 
program ?

— Nu a intervenit nimic. Cerințele 
economiei naționale impun ca pre
vederile din program privind extin
derea culturii arbuștilor fructiferi

și sporirea producției de fructe să 
fie realizate integral. Faptul că se 
înregistrează restanțe atit de mari 
se datorează unor cauze de ordin 
subiectiv, dar și obiectiv. Iată cîteva 
din prima categorie. Nu sînt cunos
cute multiplele însușiri ale fructe
lor de arbuști fructiferi : conținut 
bogat în vitamine și materii hrăni
toare, varietatea produselor care pot 
fi obținute din ele. De asemenea, nu 
se știe că majoritatea speciilor de 
arbuști fructiferi — coacăz negru și 
roșu, zmeur, afin, mur — se înmul
țesc foarte ușor, iar lucrările de 
întreținere nu reclamă cine știe ce 
eforturi. Cunoscîndu-se această si
tuație, se cerea ca acțiunea de ex
tindere a arbuștilor fructiferi să fie 
însoțită de popularizarea largă a 
acestor avantaje prin filme docu
mentare, broșuri și alte materiale 
care să lămurească toate problemele 
legate de cultivarea acestor valo
roase specii pomicole. Cînd între
prinzi o acțiune de mari proporții 
trebuie să faci o propagandă cores
punzătoare. Nu te mulțumești să 
spui: „plantează coacăz"; cultivatorii 
trebuie să știe ce avantaje prezintă 
pentru ei această cultură. Prin ur
mare, este necesară o propagandă 
largă a avantajelor cultivării arbuș
tilor fructiferi, susținută și de pre
zentarea experienței unităților agri
cole fruntașe, a diferitilor cultiva
tori.

— Dar măsurile de ordin organi
zatoric ? Sînt județe întregi în care 
au fost făcute plantații pe supra
fețe mari, in timp ce în altele rea
lizările sînt neînsemnate sau chiar 
nule. Situația poate fi atribuită 
doar necunoașterii avantajelor 
tivării arbuștilor fructiferi ?

— Faptul că în unele județe 
Uzările sînt minime sau că rfu
plantat nici o suprafață din preve
derile cuprinse în program se dato
rează modului nesatisfăcător în care 
au acționat și acționează organele 
locale de specialitate. în multe ca
zuri s-a mers pe calea justificărilor. 
S-a invocat că nu se pot face ase
menea plantații deoarece la recol
tare este nevoie de un număr mare 
de oameni. Adevărat, așa este. Dar 
problema putea și poate fi rezolvată

cul-
rea- 
s-a
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prin amplasarea plantațiilor în 
pierea localităților cu forță de 
că mai numeroasă, existind destule 
asemenea localități în zona de deal 
și submontană, unde se cultivă de 
obicei arbuști fructiferi. întrucît cu
lesul fructelor are loc intr-o perioa
dă cînd oamenii încheie întreținerea 
culturilor și deci sînt mai puțin 
ocupați, ar putea participa în mare 
număr la' cules ciștigînd bani 4in 
plus. Aceasta presupune însă ca'ei 
să fie retribuiti în funcție de canti
tatea de fructe strinsă de fiecare. 
In scopul încurajării activității de 
cultivare a arbuștilor ar trebui revi
zuit prețul la fructele acestora, de
oarece una este să culegi piersici 
mari și alta bobitele de coacăz, afin 
sau zmeură. Problema recoltării poa
te fi rezolvată apoi prin mecanizarea 
acestei lucrări. Or, combina realiza
tă nu corespunde, necesitind a fi 
perfecționată. Cel mai adesea s-a 
invocat lipsa terenurilor corespunză
toare atît ca urmare a neobținerii 
aprobărilor necesare, cît și a ne- 
executării lucrărilor de combatere a 
eroziunii solului. Dar este greu de 
crezul ca in județe ca Brașov, Har
ghita, Neamț și Bacău să nu se gă
sească surse de teren pentru cele 
cite 50 hectare cit aveau de plantat 
în primăvara acestui an. Adevărul 
este că organele de specialitate din 
județele respective au neglijat 
această problemă. Acum lipsa de te
ren nu mai poate fi invocată. Prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 119 
din 3 august a.c. au fost aprobate 
terenurile solicitate de județe pen
tru plantări de vii. pomi și arbuști 
fructiferi. Trebuie să se treacă la 
lucru. Aceasta presupune să fie de
finitivate amplasamentele pentru 
cultivarea arbuștilor fructiferi, să se 
întocmească proiectele și să se ma
terializeze pe teren lucrările nece
sare, materialul săditor din pepi
nieră să fie scos din timp pentru a 
putea fi preluat de către unitățile 
agricole.

— A existat și există suficient ma
terial săditor pentru organizarea 
plantațiilor de arbuști fructiferi la 
nivelul prevederilor din program ?

— Există material săditor în can
tități suficiente. In pepiniere se pro-

apro- 
mun-

executarea planului de plantări
duc anual un mare număr de butași 
de arbuști fructiferi, dar din care, o 
parte, datorită suprafețelor restrinse 
ce se plantează, rămin nefolosiți. în 
1987, de exemplu, s-au produs 19 mi
lioane butași. întrucît nu s-au făcut 
plantațiile pe suprafețele prevăzute, 
4,3 milioane au rămas în stoc. Și în 
acest an situația este asemănătoare. 
Materialul săditor răminind de la un 
an la altul în pepiniere, conduce la 
cheltuieli suplimentare, iar perso
nalul acestora, deși a realizat planul, 
nu poate fi retribuit corespunzător. 
Ca urmare, scade interesul față de 
producerea unui material săditor de 
bună calitate, oamenii caută să în
mulțească alte specii și n-ar fi de
loc întîmplător dacă la un moment 
dat numărul de butași obținuți în 
pepiniere să nu fie 
este să se respecte 
țări, iar unitățile să 
ferme. Producția de 
din acest an — mai
realizată în 1987 — la care se adau
gă și stocul rămas din anul trecut 
permite plantarea unei suprafețe de 
3 500 hectare în toamna acestui an 
și primăvara viitoare. Ar fi bine ca, 
pe cît posibil, plantarea să se facă 
din toamnă.

— Din cele relatate rezultă că pro
blemele legate de îndeplinirea pre
vederilor din program privind ex
tinderea arbuștilor fructiferi sînt cu
noscute. Cum a acționat și ce între
prinde. în continuare. Direcția ge
nerală economică a horticulturii în 
vederea intensificării lucrărilor de 
plantare in acest sector ?

— Ultima analiză privind stadiul 
realizării programului de dezvol
tare a culturii arbuștilor fructiferi 
a fost efectuată în ședința biroului 
executiv al Direcției generale a 
horticulturii din 12 iulie a.c. Relie- 
fîndu-se cauzele care au determinat 
rămînerile în urmă la înființarea 
plantațiilor, s-a cerut organelor ju
dețene de specialitate să acționeze 
mai hotărit în vederea asigurării 
tuturor condițiilor necesare reali
zării programului de plantări, soli- 
citîndu-se în această privință spri
jinul comitetelor județene de partid. 
Nimic nu mai poate justifica 
nerealizările întrucît există de pe

suficient. Totul 
planul de plan- 
depună comenzi 
material săditor 
mică decit cea

acum teren aprobat prin decret al 
Consiliului de Stat. Pentru ca acti
vitatea in acest domeniu să fie mai 
eficientă, s-au prevăzut măsuri me
nite să asigure utilizarea eficientă 
a forței de muncă și a capacităților 
de producție pe o perioadă cit mai 
lungă a anului. Intrucit unele fer
me care cultivă arbuști fructiferi se 
confruntă cu probleme de ordin fi
nanciar și de folosire a forței de 
muncă, s-a stabilit ca acestea să cul
tive și alte specii pomicole : măr 
din soiurile de toamnă-iarnă desti
nate producerii de sucuri ; gutui — 
pentru compot ; prun pentru prelu
crare sub diferite forme. De aseme
nea. vor fi extinse și perfecționate 
formele de cooperare cu întreprin
derile de prelucrare a legumelor și 
fructelor. Tot în scopul sporirii efi
cienței economice in acest 
se va extinde colaborarea 
far" și Institutul de 
chimico-farmaceutice în 
rea stabilirii soluțiilor < 
rificare completă a fructelor și sub
produselor de arbuști fructiferi — 
muguri, frunze, lăstari. Cercetarea 
științifică va acționa pentru actua- 

- lizarea și generalizarea tehnologiilor 
de cultură' ,și înmulțire a arbuștilor 
fructiferi, astfel îneît să sporească 
randamentul la hectar. Se va acțio
na, în continuare, in direcția com
pletării și îmbunătățirii sistemei de 
mașini : de stropit pe două rînduri, 
de cosit iarba între rînduri 
crat solul pe rînd, precum și 
derea perfecționării combinei 
coltat coacăze.

Sînt. fără îndoială, măsuri
Se impune ca organele județene de 
specialitate, cu sprijinul comitetelor 
județene fie partid să le aplice în
tocmai. Intrucit sarcinile ce revin 
județelor din programul de plantări 
nu sînt benevole, trebuie lămurite 
la timpul cuvenit toate problemele 
legate de realizarea plantațiilor. Și 
aceasta cit mai repede, pentru a se 
putea trece imediat la efectuarea 
lucrărilor pregătitoare. Restanțele la 
plantarea arbuștilor fructiferi tre
buie recuperate repede. în fiecare 
județ.

griu, la adîncimea de 6 
și 6 centimetri între rîn- 
400—500 boabe pe metrul 

orz — s-au luat măsuri

t sector, 
cu „Pla- 
cercetări 

vede- 
de valo-

și lu- 
în ve
de re-
bune.

Ioan HERȚEG
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Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu Primirea șefilor misiunilor
(Urmare din pag. I)
rarea și cooperarea româno-tan- 
zaniană reciproc avantajoasă.

Ne aflăm pentru a doua oară in 
frumoasa dumneavoastră tară și 
avem convingerea că noua noas
tră vizită ne va oferi prilejul de a 
cunoaște unele din realizările ob
ținute de poporul tanzanian pe 
calea dezvoltării economico-șocia- 
le, a consolidării independenței 
sale naționale. Apreciem realiză
rile pe care le obțineți. sub 
conducerea partidului, și vă urăm 
din toată inima — dumneavoastră, 
Partidulpi Revoluționar din Tan
zania, întregului popor tanzanian 
prieten — succese tot mai însem
nate pe acest drum !

Domnule președinte,
România a sărbătorit in acest 

an. la 2.3 August. 44 de ani de la 
Victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. In cele peste pa
tru decenii de viață liberă și inde
pendentă, cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului, țara 
noastră a obținut realizări de sea
mă pe calea dezvoltării sale so
cialiste, transformîndu-se dintr-o 
tară slab dezvoltată, predominant 
agrară, într-o țară industrial-agra- 
ră în plin progres, cu o viață știin
țifică și culturală dezvoltată, cu o 
creștere continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului.

Realizările României în con
strucția socialistă' demonstrează 
forța unui popor care a devenit 
stăpin pe destinele sale, faptul că 
numai in condițiile socialismului 
popoarele își pot asigura cu adevă
rat progresul, libertatea și inde
pendența.

Pentru realizarea programelor 
de dezvoltare economico-socială, 
atît România, cit; și Tanzania, toa
te popoarele lumii au nevoie de 
pace, de o largă cooperare și cola
borare internațională. în acest spi
rit, România participă activ la 
viața internațională, dezvoltînd 
larg relațiile sale cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările capitaliste dezvolta
te, cu toate statele, fără deosebire 
de orânduire socială. La baza aces
tor relații așezăm ferm principiile 
deplinei egalități în drepturi, in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
dreptului fiecărui popor de a fi 
deplin stăpîn pe destinele sale, de 
a-și făuri viitorul așa cum doreș
te, fără nici un amestec din afară.

în ce privește situația interna

(Urmare din pag. I)

zania de a menține și întări în 
continuare relațiile de prietenie cu 
Partidul Comunist Român. Aceas
tă prietenie ne-a permis să învă
țăm mult din experiența îndelun
gată a țării dumneavoastră și din 
realizările mărețe în construirea 
societății socialiste, pe baza prin
cipiilor echității, dreptății sociale 
și prosperității economice a între
gului popor din România. Sîntem, 
de asemenea, impresionați și încu
rajați de marile realizări ale 
României în domeniile economic, 
științific și tehnologic.

Apreciem marile realizări ale 
Partidului Comunist Român. Do
rim, de asemenea, domnule pre
ședinte, să vă aducem un fierbinte 
omagiu pentru înțelepciunea și 
competența cu care conduceți des
tinele partidului și țării dum- 

• neavoastră, ca secretar general al 
Partidului Comunist Român. Dum
neavoastră ați îndeplinit întot
deauna aceste înalte responsabili
tăți cu totală dăruire, profund pa
triotism și spirit de sacrificiu.

Actuala dumneavoastră vizită pe 
continentul nostru, în Tanzania în 
special, este încă o manifestare a 
dorinței României de a împărtăși 
din experiența sa îndelungată și 
din mărețele sale realizări celor
lalte țări care luptă pentru ridi
carea bunăstării economice și so

țională, România apreciază că, deși 
în ultima vreme s-au făcut unii 
pași pozitivi, totuși ea continuă 
să se mențină contradictorie și 
complexă. Sau — așa cum se spu
ne — deși in anumite zone a în
ceput să bată un vînt mai cald, de 
primăvară, totuși în altele se sim
te încă puternic vîntul rece.

Pe baza negocierilor, s-a ajuns 
la încheierea acordului sovieto-a- 
merican privind eliminarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune și s-a trecut chiar la 
realizarea lui. Cu toate acestea, nu 
s-a produs încă o schimbare ra
dicală în cursul periculos al eve
nimentelor — spre destindere, co
laborare și pace. Continuă să aibă 
loc experiențe nucleare, și de o 
parte și de alta, și se lucrează la 
perfecționarea acestor arrrie. Au 
loc unele conflicte și stări de ten
siune în diferite zone ale plartsțtei 
și se manifestă din plin efectele 
crizei economice mondiale, care 
agravează tot mai mult situația 
țărilor în curs de dezvoltare.

De aceea, noi considerăm că, în 
actualele împrejurări, este mai 
necesară ca Pricind unirea tuturor 
statelor și popoarelor pentru a ac
ționa ferm, hotărît, pornind de la 
problema fundamentală ă epocii 
noastre — trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, și în primul, 
rind de dezarmare nucleară. în 
acest sens, apreciem că, pe lingă 
realizarea , practică a acordului so- 
vieto-american cu privire la ra
chetele cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, trebuie să se 
facă totul pentru a se trece hotărît 
la încheierea acordului de redu
cere cu 50 la sută a armamentelor 
strategice nucleare și. în același 
timp, să se intensifice eforturile 
în direcția realizării unui program 
complex de dezarmare. în mai 
multe etape, a opririi experiențe
lor nucleare și a militarizării Cos
mosului.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale. a 
efectivelor și cheltuielilor milita
re, pentru eliminarea armelor chi
mice și a altor arme de distrugere 
în masă. Fondurile rezultate pe 
această cale trebuie să fie utili
zate în direcția dezvoltării econo
mice și sociale a fiecărei țări, în 
primul rînd pentru acordarea de 
ajutor țărilor in curs de dezvol
tare. în acest spirit, țara noastră 
a prezentat propuneri concrete de 
dezarmare la O.N.U. și în alte fo
ruri, fiind ferm hotărită să acțio
neze, împreună cu toate forțele 
iubitoare de pace, pentru a se 

Toastul președintelui Aii Hassan Mwinyi
ciale a popoarelor lot. Noi. in Tan
zania, am beneficiat foarte mult 
din cooperarea cu țara dumnea
voastră. Un număr de experți au 
fost la specializare în țara dum
neavoastră, alții sînt încă în 
România, urmînd studii tehnice cu 
ajutorul guvernului dumnea
voastră.

Vă mulțumim pentru acest va
loros sprijin. Dorim ca țara dum
neavoastră să ne acorde în conti
nuare sprijin în eforturile noastre 
de a forma necesarul de cadre ca
lificate. Dorim, de asemenea, să 
dezvoltăm cooperarea dintre țările 
noastre și în alte domenii, cum ar 
fi schimburile comerciale, mineri
tul și industria. De aceea, acor
dăm o mare importanță acti
vității Comisiei mixte de coo
perare. Sperăm că această comisie 
se va strădui să identifice și să 
promoveze punerea în practică a 
unor proiecte concrete, în avanta
jul reciproc.

Domnule președinte,
Pe lîngă obiectivul nostru comun 

privind ridicarea bunăstării eco
nomice și sociale a popoarelor 
noastre. România și Taneania au, 
de asemenea, ca obiectiv comun 
asigurarea libertății tuturor po
poarelor lumii.

Lupta puternică a României îm
potriva colonialismului și opresiu
nii rasiale este pretutindeni cu
noscută. Sprijinul dat de România 

pune capăt politicii de înarmări, 
pentru o politică de pace și co
laborare intre toate națiunile 
lumii.

în acest scop, am dori ca țările 
noastre să colaboreze activ în or
ganismele internaționale, inclusiv 
în problema dezarmării. De altfel, 
toate popoarele trebuie să acțio
neze strîns unite în această direc
ție fundamentală pentru apărarea 
dreptului națiunilor la pace, la 
viață, la o existență liberă și 
demnă.

în ce privește Europa. România 
acționează consecvent pentru în
cheierea cu succes a Conferinței 
general-europene de la Viena, pen
tru dezvoltarea largă și neîngră
dită a colaborării economice, teh- 
nico-științifice și în șite domenii, 
pentru realizarea unei. Europe uni
te. a păcii. înțelegerii și . colabo-' 
rări ■.

Totodată, ne pronunțăm pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, colaborării și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străi
ne, și sprijinim crearea unor ase
menea zone în nordul și centrul 
Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii.

România s-a pronunțat întot
deauna pentru încetarea conflicte
lor și soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai 
pe cale politică, prin tratative. 
Doresc să remarc cu satisfacție 
tendința ce se manifestă în diferite 
zone ale lumii pentru soluționarea 
conflictelor și încordării pe calea 
pașnică a tratativelor. în mod 
deosebit, apreciem că trebuie in
tensificate eforturile pentru reali
zarea unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, pentru reali
zarea unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U., la care să 
participe toate țările interesate, 
inclusiv Organizația pentru Eli
berarea Palestiriei și Israelul.

România a salutat hotărîrea 
Iranului și Irakului de încetare a 
ostilităților și de începere a nego
cierilor în vederea realizării unei 
păci trainice.

Poporul român, România socia
listă au sprijinit totdeauna activ 
și exprimă deplina solidaritate cu 
lupta popoarelor africane pentru 
independență și libertate. Acordăm 
în continuare întregul nostru 
sprijin luptei popoarelor africane 
pentru lichidarea deplină a colo
nialismului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de exploatare și 
dominație colonialistă, pentru con
solidarea independenței lor națio
nale, pentru dezvoltarea economică 

mișcărilor de eliberare națională 
a contribuit în mod substanțial la 
obținerea unor progrese remarca
bile în domeniul decolonizării.

In ciuda acestor progrese, Afri
ca este încă confruntată cu cel 
mai umilitor și degradant sistem 
de opresiune rasială și dominație 
colonială. Frații și surorile noastre 
din Africa de Sud continuă să fie 
oprimați de regimul rasist de la 
Pretoria, care ocupă Namibia în 
mod ilegal, prin forță.

Statele din prima linie au deve
nit, de asemenea, victimele frec
ventelor acte de agresiune și des
tabilizare ale Africii de Sud. Ase
menea acte ostile urmăresc inti
midarea noastră și încetarea spri
jinului pe care îl acordăm fraților 
și surorilor care luptă pentru li
bertate, dreptate și demnitate 
umană. Deci apartheidul este cau
za principală a instabilității poli
tice și a altor probleme conexe 
în Africa de Sud. El trebuie elimi
nat. Este încurajator să remarcăm 
că popoarele oprimate din Africa 
de Sud și Namibia și-au intensi
ficat lupta împotriva apartheidu
lui și împotriva ocupării ilegale, 
de către Africa de Sud, a Nami
biei. Mișcările de eliberare din 
Africa de Sud și Namibia merită 
aprecierea noastră pentru munca 
excelentă pe care o depun în mo
bilizarea maselor din țările res
pective împotriva opresiunii exer
citate de regimul rasist. 

și socială. Noi considerăm că pro
blema fundamentală pentru țările 
africane, ca și pentru toate țările 
în curs de dezvoltare, o constituie 
lichidarea subdezvoltării, fără de 
care nu se poate asigura nici in
dependența lor politică. în acest 
sens, considerăm că un rol deose
bit de important revine Organiza
ției Unității Africane, care poate 
contribui nemijlocit la întărirea 
unității de acțiune a tuturor sta
telor de pe acest continent, Ta în
țelegere și colaborare pașnică intre 
toate popoarele africane, precum 
și la colaborarea activă cu toate 
popoarele prietene care doresc să 
contribuie la dezvoltarea econo
mico-socială a țărilor africane.

Sprijinim activ lupta Namibiei, 
sub conducerea S.W.A.P.O.. pen
tru independență, pentru lichida
rea a incă unui focar al colonia
lismului din Africa. Condamnăm 
cu toată hotărîrea politica de 
apartheid din Africa de Sud și ne 
pronunțăm pentru realizarea unui 
stat democratic, în care majorita
tea populației să- poată participa 
cu drepturi egale la întreaga dez
voltare a țării. Apreciem tratati
vele dintre Angola și Africa de 
Sud, cu participarea Cubei și 
Ș.U.A., și ne exprimăm speranța 
că ele vor duce la soluții care să 
pună capăt amestecului Africii de 
Sud in treburile țărilor din prima 
linie, să asigure independența An- 
golei și a celorlalte' state.

în ce privește situația econo
mică mondială, care afectează in 
mod deosebit statele în curs de 
dezvoltare, considerăm că este 
mai necesar ca oricînd să se in
tensifice eforturile în vederea de
pășirii acestei situații, a lichidării 
subdezvoltării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mon
diale, bazată pe relații de deplină 
egalitate și echitate.

în acest sens, ne pronunțăm 
pentru o conferință internațională 
in cadrul O.N.U., care să dezbată 
problemele subdezvoltării — in
clusiv problema datoriilor exter
ne, deosebit de mari, ale țărilor 
în curs de dezvoltare —, și care să 
asigure progresul rapid al tuturor 
statelor, în primul rînd al celor 
rămase în urmă.

Apreciem că problemele com
plexe din viața internațională im
pun participarea activă la rezolva
rea lor, în condiții de deplină ega
litate, a tuturor țărilor, și îndeo
sebi a țărilor mici și mijlocii, -a 
țărilor în curs de dezvoltare și 
nealiniate, care constituie marea 
majoritate a lumii și sînt direct 
interesate într-o politică de pace,

Ele au nevoie de tot sprijinul 
posibil al prietenilor și tovarășilor 
în vederea susținerii și întăririi 
condițiilor pentru o schimbare. 
Tanzania va sprijini continuu aces
te mișcări, ca o chestiune de prin
cipiu și ca o obligație morală.

Știm că ei pot conta pe sprijinul 
continuu al României în lupta lor 
dreaptă.

Ca țări în curs de dezvoltare, noi 
trebuie să acționăm strîns, îm
preună. pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale. Actualul sistem economic 
inechitabil este controlat de cîteva 
țări dezvoltate în interesul lor și 
în detrimentul țărilor sărace. 
Acest sistem perpetuează și accen
tuează inegalitatea dintre țările 
bogate și cele sărace.

Edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale trebuie să 
fie considerată ca parte a luptei 
pentru depășirea sărăciei in lume 
și pentru promovarea unei adevă
rate interdependențe între toate 
țările.

Noi apreciem în egală măsură 
colaborarea strînsă a țării dum
neavoastră cu mișcarea de neali
niere. Sprijinul dumneavoastră 
activ acordat scopurilor și obiecti
velor acestei mișcări este o ma
nifestare clară a angajamentului 
României pentru promovarea și 
menținerea păcii în lume. Partici
parea activă a României Ia toate 

de independență și largă colabo
rare internațională.

Este necesar să crească și mai 
mult rolul O.N.U. și al altor orga
nisme internaționale în viața 
mondială, in democratizarea rela
țiilor ‘dintre state și în asigurarea 
participării tuturor țărilor la solu
ționarea problemelor grave și com
plexe care preocupă întreaga ome
nire.

Doresc să vă spun deschis că, 
după părerea noastră, soluționarea 
problemelor grave ale vieții inter
naționale nu poate veni din mila 
nimănui'. Bogății nu vor înțelege 
niciodată de bunăvoie pe cei să
raci. Politica de forță și dictat, de 
amestec in treburile interne nu 
poate fi lichidată decît ca rezultat 
al luptei popoarelor. Iată de ce 
este, necesar ca țările, in curs-de 
dezvoltare, țările nealiniate, .toate 
forțele progresiste să-și întărească 
solidaritatea și colaborarea./ Vrem 
soluții pe calea tratativelor cu ță
rile dezvoltate, dar trebuie să se 
înțeleagă că răbdarea tarilor să
race are o limită. Trebuie să înțe
legem că forța stă în unitatea ță
rilor în curs de dezvoltare, în 
unitatea popoarelor, care doresc 
pacea, libertatea, independența, o 
viață demnă, mai bună și liberă. 
Un poet român din secolul trecut, 
adresîndu-se celor mulți, spunea : 
„De ce uitați că-n voi e și număr 
și putere". Cind vrem, putem prea 
bine .pămîntul să-l schimbăm. O 
viață mai bună, libertatea fiecărei» 
națiuni stau în forța unită, în lup
ta popoarelor pentru a fi pe deplin 
stăpîne in țara lor, pentru a-și 
făuri viața așa cum o doresc. Noi 
avem încredere în forța popoare
lor, avem încredere în triumful ra
țiunii, al păcii, al dreptății so
ciale !

Domnule președinte,
Sînt încredințat că noua noastră 

vizită în țara dumneavoastră și 
convorbirile pe care le-am început 
astăzi vor deschide noi perspecti
ve pentru dezvoltarea puternică a 
cooperării și pentru dezvoltarea 
relațiilor economice, tehnico-știin- 
țifice și în alte domenii dintre ță
rile noastre.

Cu această convingere, doresc să 
toastez :

— pentru sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte, și a 
doamnei Mwinyi !

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Tanzania, dintre par
tidele noastre, dintre popoarele ro
mân și tanzanian I

— pentru progres și pace în în
treaga lume ! (Aplauze).

eforturile de dezarmare a consti
tuit totdeauna o sursă de mare in
spirație pentru toate popoarele și 
țările iubitoare de pace. Este spe
ranța noastră sinceră că Tratatul 
pentru eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune, semnat de către S.U.A. și 
Uniunea Sovietică, va fi urmat de 
măsuri mai substanțiale pentru 
dezarmarea generală și completă.

Mi-am permis să menționez nu
mai cîteva din problemele in 
legătură cu care România și Tan
zania au obiective comune. Știu 
însă că avem poziții comune și în 
legătură cu alte probleme impor
tante. Vreau să reafirm dorința 
puternică a Tanzaniei de a con
tinua să conlucreze strîns cu țara 
dumneavoastră, la Națiunile Unite 
și în alte foruri internaționale, în 
vederea atingerii acestor obiective 
comune.

Doamnelor și domnilor,
Vă rog să vă alăturați în a 

toasta :
— pentru sănătatea Exce

lenței Sale președintele 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu 1

— pentru continua dezvoltare a 
prieteniei și cooperării dintre 
România și Tanzania !

— pentru pace, dreptate și 
prosperitate în întreaga lume !

Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte ! (Aplauze).

diplomatice
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, miercuri 7 septembrie, la re
ședința oficială rezervată pe timpul 
vizitei in Republica Unită Tanzania, 
pe șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Dar es Salaam.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost transmise, cu acest prilej, oma
giul șefilor de stat si de guvern re
prezentau de ambasadori. împreună 
eu expresia dorinței acestora de a 
dezvolta legăturile de prietenie și 
colaborare dintre Romania și țările 
lor. A fost subliniată, de asemenea, 
aprecierea deosebită de care se 
bucură politica externă a României.

începerea convorbirilor
oficiale

(Urmare din pag. I)
în timpul convorbirilor au fost 

relevate posibilitățile existente pen
tru extinderea și diversificarea, in 
continuare, a colaborării și cooperă
rii economice, îndeosebi in domenii
le industrial, petrolier, minier, agri
col, al transporturilor și telecomuni
cațiilor. al prelucrării lemnului, al 
conlucrării pe tărim tehnico-științi- 
fic și în alte sfere de activitate, pre
cum și pentru dezvoltarea schimbu
rilor comerciale. S-a reliefat în
semnătatea încheierii de acorduri 
pe termen lung, care să confere sta
bilitate și perspectivă relațiilor 
româno-tanzaniene.

Ceremonia sosirii 
la Dar es Salaam

(Urmare din pag. I) 
în continuare relațiile bilaterale, de 
a-și aduce o contribuție activă la so
luționarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea,i la instaurarea, pe 
arena internațională, a unui climat 
trainic de destindere și pace, de in
țelegere și cooperare.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul internațional Kilimanjaro 
din capitala Tanzaniei, împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două țâri.

Ora 10,30. Aeronava prezidențială, 
purtind tricolorul românesc, ateri
zează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au foșt 
intimpinați, la scara avionului, cu 
deosebită cordialitate, de președintele 
Aii Hassan Mwinyi și doamna Sitti 
Mwinyi.

Cei doi șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu prietenie, s-au îmbrățișat.

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Sitti Mwinyi s-au salutat cu 
multă căldură.

După. datină, tinere fete au oferit 
distinșilor oaspeți buchete de flori.

De pe un podium special amena
jat. președintele României a primit 
onorurile rezervate șefilor de stat.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Unite Tanzania, in timp 
ce, în semn de salut, au fost trase 
21 de salve de artilerie.

După raportul comandantului 
gărzii de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trecut in revistă 
unități ale armatei tanzaniene ali
niate pe aeroport.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate persoanele oficiale tanza
niene venite în intîmplriare — Joseph 
Sinde Warioba, prim-vicepreședinte 
al Republicii și prim-miriistru al 
guvernului, Adam Sapi Mkwawa, 
președintele Adunării Naționale. 
R.M. Kawawa, secretar general al 
Partidului Revoluționar din Tanza
nia, Salim Ahmed Salim, viceprim- 
minjstru și ministru al apărării, alte 
persoane oficiale.

Numeroși locuitori ai căpitalei tan
zaniene, aflați pe aeroport, au -făcut 
inalților oaspeți români o caldă și 
entuziastă primire. Cei prezenți au 
aclamat îndelung pentru prietenia 
româno-tanzaniană. au fluturat ste- 
gulețe ale celor două țări. Grupuri 
de tinere și tineri, in pitorești costu
me. au executat dansuri tradiționale 
din bogatul folclor tanzanian.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Aii Hassan Mwinyi 
și doamna Sitti Mwinyi. au luat loc 
într-o mașină deschisă, îndreptîn- 

demersurile și inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu consa
crate înfăptuirii dezarmării, instau
rării in lume a unui climat de des
tindere, securitate, pace, ințelegere 
și colaborare internațională.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a rugat pe ambasadorii acre
ditați la Dar es Salaam să transmită 
salutul său prietenesc și cele mai , 
bune urări șefilor de stat și de 
guvern, iar popoarelor respective 
urări de progres, bunăstare și pace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut cordial, cu șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Dar es 
Salaam.

Cei doi președinți au început, de 
asemenea, schimbul de păreri cu 
privire la unele aspecte actuale ale 
vieții politice internaționale, o aten
ție deosebită fiind acordată proble
melor dezarmării, și în primul rind 
ale dezarmării nucleare, soluționării, 
Pe calea tratativelor a tuturor pro-, 
blemelor litigioase dintre state, li
chidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice mondiale, 
bazată pe relații de deplină egalata-1 
te și echitate, făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

Convorbirile se desfășoară într-n 
atmosferă de caldă prietenie și. in
țelegere reciprocă.

du-se spre Palatul Prezidențial, re
ședința rezervată înalților oaspeți, ,

Coloana oficială a străbătut prin
cipalele artere ale Capitalei, împo
dobite sărbătorește cu drapelele de 
stat ale celor două țări.

Mii și mii de localnici, aflați de-a 
lungul traseului, au salutat cu multă 
căldură pe distinșii oaspeți. S-a..' 
scandat Îndelung „Ceaușescu — 
Mwinyi". Prin puternice urale și 
ovații, prin cîntec și dans, mulțimea 
a dat glas satisfacției față de noul 
dialog la nivel inalt româno-tanza- 
nian, convingerii că acesta va aduce 
o contribuție de cea mai mare in- 
șemnătate la întărirea în continuare 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre’ cele două țări.

In manifestările entuziaste ale lo
cuitorilor celui mai puternic centru 
economic, comercial și cultural al 
țării — Dar es Salaam („Portul Pă
cii") — și-au găsit o grăitoare expre
sie înalta apreciere și deosebita pre- ” 
țuire de care se bucură în Tanzania, 
ca de altfel pretutindeni in lume, 
personalitatea proeminentă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, prieten 
apropiat al popoarelor africane, 
luptător neobosit pentru împlinirea 
năzuințelor de libertate și progres 
social ale tuturor națiunilor, pentru 
triumful cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Actuala vizită, care se adaugă ce
lor întreprinse în anii precedenți și 
in primăvara acestui an, în Africa și 
pe alte continente, reprezintă o nouă 
și pregnantă afirmare a politicii ex
terne djnamice, constructive a 
României socialiste, a voinței sale 
de a întări prietenia și colaborarea 
pe multiple planuri cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării libere, 
independente, cu toate statele lumii.

De-a lungul aleii principale care 
duce spre Palatul Prezidențial se 
afla un mare număr de tinere și 
tineri care au aclamat cu multă în
suflețire pentru prietenia româno-' 
tanzaniană. exprimindu-și astfel 
marea bucurie de a-i avea ca oaspeți 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Pe terasa Palatului Prezidențial, 
grupuri de tineri dansatori au oferit 
un frumos spectacol artistic.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut, apoi, intr-o atmosferă 
cordială, cu președintele' Aii Hassan 
Mwinyi și doamna Sitti Mwinyi, 
exprimindu-și convingerea că actua
la vizită, înțelegerile la care se va 
ajunge cu prilejul convorbirilor de 
la Dar es Salaam vor marca un 
moment de referință în dezvoltarea 
relațiilor de colaborare prietenească 
dintre România și Tanzania.
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MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A POPORULUI PRIETEN AL R.P.D. COREENE

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
Adunarea festivă din Capitală

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a creării Repu
blicii Populare Democrate Coreene. în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, doresc să vă adresez dum
neavoastră, dragă prietene. Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, Comitetului Popular Central al 
Republicii Populare Democrate Coreene și poporului co
reean un salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.

încununare a eroicelor lupte desfășurate de masele 
populare pentru triumful idealurilor de libertate, inde
pendență națională și progres social, crearea Republicii 
Populare Democrate Coreene a constituit un moment de 
importantă deosebită in istoria poporului coreean, care a 
marcat inceputul unei noi ere de profunde transformări 
revoluționare.

Poporul român cunoaște si se bucură in mod sincer de 
succesele remarcabile obținute de poporul coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii din Coreea, in frunte cu 
dumneavoastră, în edificarea societății socialiste.

Partidul Comunist Român, România socialistă și-au 
exprimat și iși exprimă sprijinul consecvent și solidari
tatea militantă față de inițiativele și propunerile con
structive ale Partidului Muncii din Coreea, ale dumnea
voastră personal, menite să ducă la reducerea tensiunii 
in Peninsula Coreeană și realizarea reunificării pașnice 
și independente a țării.

între partidele, țările si popoarele noastre s-au dez
voltat puternice relații de prietenie, colaborare și solida
ritate. îmi exprim convingerea că, acționind in spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns împreună, 
aceste ‘raporturi se vor intări și amplifica, in interesul 
popoarelor român și coreean, al cauzpi socialismului, păcii 
și colaborării internaționale.

De ziua marii sărbători, vă adresez dumneavoastră și 
poporului coreean prieten cele mai bune urări de succes 
deplin in înfăptuirea hotăririlor Congresului al Vî-lea al 
Partidului Muncii din Coreea, in realizarea dezideratului 
suprem al națiunii coreene de a trăi intr-o patrie unită, 
liberă și prosperă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Li Gin Mo, premierul 
Consiliului Administrativ al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
o telegramă, prin care, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a creării 
Republicii, ziua națională a R.P.D. 
Coreene, îi adresează cele mai calde 
felicitări și îi urează succese tot mai 
mari în activitatea pe care o desfă

Cu patru decenii în urmă a avut 
loc evenimentul proclamării Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
victorie istorică a poporului core
ean, dobindită printr-o luptă înde
lungată împotriva asupririi străine, 
pentru eliberare națională si socia
lă. ' Crearea statului oamenilor 
muncii coreeni a constituit un pas 
hotărîtor in opera revoluționară de 
transformare social-economică a 
țării, pentru edificarea orinduirii 
socialiste in partea de nord a 
Peninsulei Coreene.

Activitatea constructivă a po
porului, întreruptă ca urmare a răz
boiului purtat pentru apă
rarea patriei in perioada 
1950—1953, a fost reluată apoi cu 
și mai multă însuflețire. Oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeană au de
pus eforturi uriașe in vederea în
făptuirii politicii partidului. înte
meiată pe principiile „Ciuce", pe 
materializarea spiritului de inde
pendență și de creație, pe rezol
varea problemelor construcției so
cialiste in principal prin propriile 
forțe. Transpunînd în viață această 
orientare, poporul R.P.D Coreene, 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, in frunte cu tovarășul 
Kirn Ir Sen. a obținut succese de 
seamă in refacerea si apoi dezvol
tarea multilaterală a țării. Grăi
toare mărturii ale acestor înfăp
tuiri sînt rezultatele politicii de 
industrializare, promovată cu con
secvență de Partidul Muncii din 
Coreea, apariția pe harta țării a mii 
de fabrici, uzine, combinate si alte 
unități industriale moderne, dez
voltarea generală a forțelor de pro
ducție. Toate acestea, alături de 
extinderea suprafețelor agricole si 
utilizarea metodelor intensive de 
cultivare a pămintului, reconstruc
ția și modernizarea orașelor și sa
telor, dezvoltarea puternică a in
vățămintului,' științei și culturii au 
conferit Republicii Populare De
mocrate Coreene caracteristicile 
unei țări socialiste în plin pro
gres.

TELEGRAME
șoară. în telegramă se exprimă con
vingerea că. prin eforturi comune, 
guvernele țărilor noastre iși vor a- 
duce o contribuție sporită la dezvol
tarea raporturilor de strinsă colabo
rare intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, in spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor la nivel 
înalt.

★
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a creării Republicii Populare

Aniversarea jubiliară actuală are 
loc in condițiile cind întregul popor 
al R.P.D. Coreene, sub conducerea 
Partidului Muncii, depune eforturi 
pentru infăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al Vl-lea al 
partidului, pentru accelerarea con
strucției economice, pentru. spori
rea eficienței in toate sferele ac
tivității productive, inclusiv în ra
murile privind direct ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii.

în România, realizările de seamă 
ale poporului prieten al R.P.D. Co
reene in dezvoltarea multilaterală 
a economiei și a vieții sociale 
sînt bine cunoscute și se bucură 
de cea mai caldă apreciere. Ani
versarea de astăzi constituie un 
fericit prilej de a evoca evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor 
de strinsă prietenie și solidaritate 
româno-eoreene. în cronica acestor 
relații este consemnată la loc de 
cinste solidaritatea militantă a po
porului român cu lupta poporului
R. P.D. Coreene pentru apărarea 
patriei, a cuceririlor sale revolu
ționare, pentru făurirea socialis
mului. Cu aceeași' consecvență. 
România socialistă a sprijinit și 
sprijină neabătut eforturile R:P.D. 
Coreene pentru reunificarea pașni
că și democratică a țării, fără nici 
un amestec din afară. în țara noas
tră s-au bucurat de înaltă apre
ciere, propunerile guvernului R.P.D. 
Coreene, ale președintelui Kim Ir 
Sen privind formarea unei confe
derații intre Nord și Sud și crearea 
Republicii Confederate Democrate 
Koryo. în același sens. România 
a susținut propunerile mai recente 
privind organizarea de convorbiri 
tripartite intre R.P.D. Coreeană.
S. U.A. și Coreea de Sud. transfor
marea Peninsulei Coreene într-o 
zonă denuclearizată : reducerea 
treptată a forțelor armate ; organi
zarea unor reuniuni comune Nord- 
Sud și alte inițiative pașnice. . In 
ce o privește. R.P.D. Coreeană a 
procedat, cum se știe, la reducerea
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Democrate Coreene. președintele 
Marii Adunări Naționale a. Republi
cii Socialiste România, ministrul a- 
facârilor externe si ministrul apără
rii naționale au adresat telegrame 
de felicitare omologilor lor din a- 
ceastă țară.

Cu aceeași ocazie, au trimis tele
grame de felicitare unele organizații 
de masă și obștești și instituții cen
trale organizațiilor și instituțiilor si
milare din R.P.D. Coreeană.

unilaterală a forțelor sale armate 
cu 100 000 de soldați.

Poziția țării noastre de sprijinire 
fermă a inițiativelor R.P.D. Coree
ne izvorăște din convingerea că șo- 
luționarea pe cale politică, prin 
tratative, a problemei reunificării 
este calea împlinirii acestei năzu
ințe fierbinți a întregului popor 
coreean, din Nord și din Sud, a 
asigurării dezvoltării sale inde
pendente. t

Cursul mereu mai rodnic al ra
porturilor de prietenie și colabora
re româno-eoreene pune in evi
dență rolul determinant al intilnl- 
rilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Jr Sen pentru întărirea 
legăturilor multilaterale dintre cele 
două partide, țări și popoare. în 
lumina înțelegerilor convenite între 
conducătorii celor două țări si 
partide, legăturile : dintre România 
și R.P.D. Coreeană cunosc o con
tinuă dezvoltare, beneficiind de 
cadrul favorabil creat de Tratatul 
de prietenie si colaborare, de De
clarația comună si de Acordul de. 
lungă durată de colaborare și coo
perare economică si tehnico-știin- 
țifică pină in anul 2000, semnate 
la nivel inalt. în cadrul rodnic e- 
xistent s-a extins necontenit coo
perarea in producție, pe plan ști
ințific și tehnic, se dezvoltă legă
turile culturale, ca și în alte dome
nii de interes reciproc, potrivit in
tereselor celor două popoare, cau
zei socialismului, independentei și 
Păcii.

Cu prilejul marii sărbători de 
astăzi, poporul român adresează 
poporului R.P.D. Coreene cele mai 
calde felicitări. însoțite de urarea 
sinceră de a dobindi noi si noi 
succese in înfăptuirea politicii 
Partidului Muncii din Coreea. în 
innorirea multilaterală a tării pe 
calea socialismului, in realizarea 
cit mai curînd a aspirației funda
mentale a întregii națiuni coreene 
— reunificarea pașnică și demo
cratică a tării.

Miercuri a avut loc în Capitală o 
adunare festivă cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, orga
nizată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Asociația de priete
nie româno-coreeană.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., miniștri, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.. 
activiști de. partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștenș.

Au luat parte Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Democrate 
Coreene si Republicii Socialiste 
România.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Nicolae Croitoru. secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Ion 
Teoreanu, ministrul educației și 
invățămintului.

Crearea Republicii Populare De
mocrate Coreene constituie un eve
niment de importanță deosebită in 
istoria multimilenară a poporului co
reean prieten, in cronica luptelor 
sale pentru libertate, independență 
națională și progres, a subliniat vor
bitorul. adresînd în numele pârtiei- 
panților la adunarea festivă un 
salut frățesc, calde felicitări și cele 
mai bune urări de succes, prosperi
tate și fericire comuniștilor și în
tregului popor coreean cu prilejul 
aniversării jubiliare a sărbătorii na
ționale.

în cei 40 de ani de existentă, a 
continuat vorbitorul. Republica 
Populară Democrată Coreeană, sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea, in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen. secretar general ăl Comite
tului Central al partidului, pre
ședintele Republicii, a repurtat vic
torii șî succese remarcabile în revo
luția și construcția socialistă, in dez
voltarea economiei naționale pe baze 
noi. moderne, in domeniul științei, 
invățămintului. artei si culturii, in 
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc. în 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
revoluționare, a independentei Și 
suveranității țării.

Ca prieteni apropiâți. comuniștii, 
oamenii muncii din România urmă
resc cu viu interes și profundă 
admirație vasta activitate creatoare 
desfășurată de. harnicul și talentatul 
popor coreean pentru realizarea 
obiectivelor celui de-al III-lea plan 
șeptenal de dezvoltare economico- 
socială al tării, pentru infăptuirea 
hotăririlor Congresului al V.I-lea al 
Partidului Muncii din. Coreea, pri
vind asigurarea progresului multila
teral pe .calea socialismului și reali
zarea aspirației vitale de unitate 
națională.

Partidul Comunist Român. Româ
nia socialistă. personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au sprijinit și 
sprijină activ inițiativele și propu
nerile constructive ale Partidului 
Muhcii din Coreea, ale Guvernului 
Republicii Populare Democrate Co
reene. personal ale tovarășului Kim 
Ir Sen. menite să ducă la reducerea 
tensiunii în Peninsula Coreeană și 
realizarea reunificării pașnice și 
independente a țării, la afirmarea 
politicii de destindere, pace și co
laborare in zona Asiei și, în întreaga 
lume.

Poporul român, aflat intr-o de
plină unitate in jurul Partidului, a! 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. intr-o atmosferă 
de puternică angajare patriotică, re
voluționară, generată de ideile și 
orientările de excepțională însemnă
tate teoretică și practică cuprinse in 
Tezele din aprilie, privind perfecțio
narea activității organizatorice și 
politico-ideologice. organizarea și 
modernizarea .întregii vieți econo- 
mico-sociale, a sărbătorit la 23 

August Împlinirea a 44 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. care a deschis calea 
împlinirii idealurilor și năzuințelor 
sale de dreptate și libertate, a fău
ririi societății socialiste in țara 
noastră.

Vorbitorul a Înfățișat marile 
transformări intervenite in țara 
noastră. îndeosebi in perioada 
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
cind in fruntea partidului și a ță
rii a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele și 
activitatea căruia sint legate izbin- 
zile fără egal obținute de poporul 
român in toate domeniile de activi
tate. in edificarea socialistă a pa
triei.

Punind in centrul activității în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism — s-a 
arătat in continuare —, Partidul Co
munist Român. România socialistă 
desfășoară, totodată, o amplă acti
vitate internațională, participă activ 
și iși aduc întreaga contribuție la 
soluționarea constructivă a proble
melor mondiale, avind convingerea 
că numai in condiții de pace, in
tr-un climat de înțelegere, securitate 
și largă colaborare poporul nostru, 
ca de altfel toate popoarele lu
mii, iși va putea realiza progra
mele de dezvoltare a patriei.

România acordă o atenție deose
bită și militează susținut pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialis
te, cu țările in curs de dezvoltare 
și țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Țara noastră si
tuează ferm la baza tuturor rela
țiilor sale internaționale principiile 
deplinei egalități, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, dreptul fiecă
rui popor de a-și făuri de sine stă
tător destinul, de a-și alege calea 
dezvoltării potrivit voinței și aspi
rațiilor proprii.

în cadrul politicii sale generale de 
pace și colaborare, țara noastră se 
pronunță și acționează consecvent 
pentru eliminarea forței și amenin
țării cu forța din relațiile interna
ționale, pentru reglementarea pe. cale 
pașnică, prin tratative, a conflicte
lor, a tuturor problemelor litigioa
se dintre state, pentru soluționarea 
globală a problemelor subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini e- 
conomice mondiale, bazată pe de
plină egalitate și echitate intre state.

România socialistă a acționat și 
acționează cu toată fermitatea pen
tru o conlucrare cit mai strinsă cu 
toate forțele înaintate de pretutin
deni. pentru a-și aduce întreaga con
tribuție la afirmarea tot mai pu
ternică a politicii de pace și colabo
rare, de dezarmare și securitate, la 
făurirea unei lumi fără arme, și 
războaie, a unei lumi mai bune Și. 
mai drepte pe planeta noastră.

Evocînd relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dă! Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, vor
bitorul a subliniat rolul hotărîtor 
al întâlnirilor și convorbirilor de la 
București și Phenian dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, rapor
turile personale, de profundă stimă 
și prețuire, statornicite de multă 
vreme intre cei doi conducători ai 
partidelor și popoarelor noastre. De 
fiecare dată, intilnirile și con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen s-au înscris ca momente de 
cea mai mare însemnătate în bo
gata cronică a tradiționalei priete
nii româno-eoreene, au constituit o 

nouă și puternică contribuție la în
tărirea solidarității și colaborării 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

In încheiere, vorbitorul a urat po
porului coreean prieten noi și mari 
succese în infăptuirea hotăririlor ce
lui de-al Vl-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, in întrea
ga operă de construcție socialistă, in 
lupta pentru realizarea aspirației 
sale vitale de unitate națională, a 
dreptului său sacru de a trăi in
tr-o patrie unită, liberă, indepen
dentă și prosperă.

A luat apoi cuvintul ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, care 
a spus, intre altele :

Crearea Republicii Populare De
mocrate Coreene a constituit o Stră
lucită incununare. a aspirației înde
lungate a poporului nostru de înte
meiere a adevăratei puteri a munci
torilor șl a țăranilor și, in ace
lași timp, a reprezentat un eve
niment de cotitură in obținerea 
victoriei istorice in lupta pentru 
suveranitate și independență na
țională. în timpul luptei revo
luționare antijaponeze, tovarășul 
Kim Ir Sen, marele nostru cbndu- 
cător. insușindu-și năzuințele națiu
nii. a trasat linia originală de înte
meiere a puterii populare, pe baza 
căreia a realizat, la 9 septembrie 
1948. opera istorică de creare a Re
publicii Populare Democrate Core
ene. O dată cu crearea Republicii, 
poporul nostru, care înainte a fost 
disprețuit și oprimat, a devenit ade
văratul stăpin al statului și al socie
tății, un popor demn, pe care ni
meni nu poate îndrăzni să-l lezeze, 
iar patria noastră, care iși pierduse 
personalitatea într-o perioadă înde
lungată a istoriei sale, a putut să se 
prezinte pe arena internațională in 
mod demn, cu aceleași drepturi ca 
și alte state mari și mici, ridicind 
sus drapelul independenței și suve
ranității.

Sub conducerea partidului, sub 
drapelul Republicii, poporul nostru a 
parcurs un drum glorios, in cursul 
căruia a obținut un mare succes — 
transformarea patriei, care inainte 
a fost un stat semifeudal și colonial 
înapoiat. într-o țară socialistă puter
nică, prosperă și independentă. Parti
dul și guvernul Republicii noastbe 
au ales drept călăuză ideologia 
Ciuce. aplicată cu fermitate in toa
te domeniile și, drept urmare, eco
nomia națională s-a consolidat tot 
mai mult, s-au modernizat dotările 
tehnice ale tuturor ramurilor, spo
rind astfel puterea economică a pa
triei. în anul 1986, de exemplu, va
loarea globală a producției indus
triale a țării noastre a fost de 474 
de ori mai mare decit in urmă cu 
40 de ani. Dacă inainte de eliberare 
in țara noastră nu exista nici o școa
lă superioară, numărul acestora a 
ajuns in prezent la 244. și, actual
mente, in economia națională lu
crează 1.3 milioane de intelectuali 
formați in cadrul acestor institute de 
hivățămint. Puterea Republicii noas
tre, asigură fiecărui..om un .loc ’de
muncă stabil și a creat toate con
dițiile de hrană, locuință, instrucție 
și asistență socială gratuită.

Realizarea reunificării indepen
dente și pașnice a patriei și dobindi - 
rea suveranității naționale pe în
tregul teritoriu — a spus in con
tinuare vorbitorul — constituie sarci
na cea mai urgentă oare se pune in 
fața guvernului Republicii noastre. 
Relevind faptul că reunificarea 
Coreei este o cauză sacră, menită să

★

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene', la Casa 
Centrală a Armatei a avut loc o a* 
dunăre festivă la care a luat parte 
general-locotenent Ilie Ceaușescu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei.

Au fost prezenți ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Zolăng 
Guk, membri ai ambasadei.

La adunarea festivă, atașatul mi
litar aero și naval al R.P.D. Co
reene in țara noastră, colonel su

inchele tragedia scindării patriei, 
impusă de agresorii străini, vorbito
rul a arătat că partidul și guvernul 
R.P.D. Coreene au acționat constant 
in vederea rezolvării problemei re
unificării în mod pașnic și in confor
mitate cu voința și dorința întregu
lui popor coreean, făcind in acest 
sens numeroase propuneri in vederea 
atenuării tensiunii și a creării unei 
atmosfere favorabile reunificării 
pașnice a patriei. Vorbitorul s-a 
referit in continuare la o serie de 
acțiuni ale S.U.A. și Coreei de Sud 
care împiedică reunificarea pașnică 
a Coreei și accentuează tensiunea in 
această zonă a lumii.

Folosind acest prilej — a spus in 
continuare vorbitorul — aș dori să 
exprim mulțumiri sincere și profun
de Partidului Comunist Român. Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, poporului frate român pentru 
sprijinul activ și solidaritatea mili
tantă acordată întotdeauna cauzei 
drepte a poporului nostru, pentru 
construirea socialismului, pentru 
realizarea reunificării independente 
și pașnice a patriei.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat : Toate succesele strălucite, 
transformările radicale înfăptuite in 
România socialistă sint rezultatul 
prețios al activității energice și con
ducerii înțelepte ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
eminent al poporului român, și tot
odată rodul muncii creatoare și al 
luptei pline de abnegație a harnicu
lui și talentatului dumneavoastră 
popor. în mod deosebit, in cei peste 
20 de ani care au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care l-a ales pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al .partidului, in 
România a fost inaugurată o nouă 
epocă — a dezvoltării revoluționare, 
marcată de transformări radicale în 
fizionomia țării, in viața poporului 
român.

Dăm cea mai înaltă apreciere și 
ne manifestăm sprijinul și solidari
tatea fermă față de poziția Partidu
lui Comunist Român privind stabi
lirea liniei și politicii fiecărui partid 
în conformitate cu realitățile con
crete ale țării sale, cu voința și ce
rințele poporului, față de eforturile 
partidului, guvernului și poporului 
român și inițiativele tovarășului 
Nicolae • Ceaușescu pentru realizarea 
dezarmării. în primul rind a celei 
nucleare, pentru crearea de zone de- 
nuclearlzate, pentru stabilirea unei 
noi ordini economice și pentru asi
gurarea păcii și securității in Euro
pa și în luine.

Astăzi, prietenia trainică dintre 
Coreea și România, care are la te
melia sa relațiile personale excep
ționale, de strinsă prietenie șt stimă 
tovărășească dintre marele Cbnducă- 
tor. tovarășul Kim Ir Sen, și emi
nentul conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se dezvoltă și în
florește tot mai mult, pe zi ce trece, 
în toate domeniile, corespunzător 
năzuințelor comune ale popoarelor 
noastre, fără a: cunoaște-oscilații de
terminate de evdluția complexă a 
situației internaționale.

Vorbitorul a adresat poporului ro
mân urări de noi succese in opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șt Înaintare a 
României spre comunism.

în încheierea adunării festive a 
fost prezentat un film documentar 
realizat de studiourile din R.P.D. 
Coreeană.

* 
perior Pak Zi Săk, a vorbit des
pre importanța acestei aniversări, 
despre preocupările actuale ale mi
litarilor coreeni.

De asemenea, atașatul militar aero 
și naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești S-a intilnit cu militari din două 
garnizoane ale armatei noastre, că
rora le-a. prezentat semnificația eve
nimentului aniversat. Participant!! 
au vizionat o fotoexpoziție și fil
me documentare puse la dispoziție 
de Ambasada R.P.D. Coreene la 
București.

O modernă citadelă a chimiei
Cei 40 de ani care au trecut de 

la proclamarea R.P.D. Coreene sînt 
marcați de jaloanele puternice ale 
dezvoltării socialiste.

în aceste zile sărbătorești, po
porul R.P.D. Coreene raportează 
despre realizările dobîndite in în
deplinirea sarcinilor celui de-al 
treilea plan șeptenal. în 1993
— ultimul an al șeptenalului — 
se vor produce 100 miliarde. kWh 
energie electrică, 120 milioane tone 
de cărbune, 10 milioane tone de 
oțel, 1,7 milioane tone produse ne
feroase, 22 milioane tone de ciment, 
7,2 milioane tone de îngrășămin
te chimice. 1,5 miliarde metri de 
țesături, 15 milioane tone de ce
reale și 11 milioane tone produse 
ale mării ; alte 300 de mii hecta
re terenuri sărăturoase vor spori 
zestrea de păminturi cultivabile a 
tării.

Un pilon de nădejde și un rod 
al actualului șeptenal este și com
binatul Sunceon.

...Mașina aleargă pe autostrada 
largă, dreaptă ce inaintează tot 
mai departe spre nord. în dreapta 
și in stingă rămin rapid in urmă 
sate inundate de verdeață. Patru
latere mai mari sau mai mici, ce 
se întind pină lingă bordura auto
străzii, colorează terenul cu un ver
de stins sau cu aurul orezului gata 
de recoltat. Oricit de mare ar fi 
viteza mașinii, nu poți să nu-ți 
dai seama că se cultivă fiecare 
palmă de pămint.

Ne îndreptăm spre Sunceon. spre 
unul din marile combinate indus
triale. din multele obiective noi ale 
construcției socialiste.

— Fără marea industrie — ne 
spune însoțitorul nostru — „țăranul 
coreean ar cultiva și acum ogo
rul cu unelte rudimentare ; și a- 
celea din import...*1

Pe cimpurile cu roadele toamnei
— de fapt nenumărate văi șerpuind 
intre coline ce formează configu
rația teritoriului R.P.D. Coreene — 
combine moderne, autohtone adu
nă recolta, camioane, de asemenea 
produse in țară, o transportă spre 
hambare.

Ne apropiem de marele complex 
industrial de la Sunceon — una 
dintre bazele chimiei coreene, ce 
va produce anual peste 100 000 tone 
de vinalon, dar și îngrășăminte de 
azotați, clorură de vinii, metanol, 
sodă caustică, carbonat de sodiu 
și multe altele.

Uriașul combinat aoare deodată 
de după o coamă de deal și dante

lăria sa de oțel, grandiosul desen 
in beton al uzinelor și cuptoarelor 
vestesc, parcă, un oraș cosmic in 
care prezența omului se face sim
țită numai prin , ritmul alert in care 
iși ridică cetatea la întrecere cu 
muntele. Și datele ce prezintă com
plexul sint la fel de semnificative : 
stofele țesute-din cele peste o sută 
de mii tone de fibre de vinalon 
ar ajunge pentru 5—6 costume 
cusute fiecăruia dintre locuitorii 
țării. Iar adăugind vinalonului de 
la Sunceon fibra și firele produse 
la Ceongdjin șj Sinnydju și orlo- 
nul de lă complexul chimic al 
tineretului de la Namhong. la fel 
de impozant, țara realizează o pro-

INSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

ducție anuală de sute de mii tone 
fibre artificiale.

Imaginea marelui combinat ne-a 
completat-o Ha Djong Ma, di
rector al departamentului ce se 
ocupă cu planificarea dezvoltării 
tehnice, din Comitetul de stat pen
tru știință și tehnologie, informin- 
du-ne că noua unitate va produce 
și 300 000 tone de proteina 
— echivalentul a 450 000 tone de 
soia. Mai tirziu, o serie de tele
grame de presă aveau să ne men
țină trează amintirea Sunceonului : 
cuptorul cu oxid de calciu nr. 1. 
din sectorul carbură, a fost dat de 
acum in folosință, in vreme ce 
alte cuptoare sint gata să fie aprin
se ; foarte recent, piatra de var de 
la mina Seungsan a început să fie 
transportată pe bandă rulantă spre 
silozurile cuptoarelor cu oxid de 
calciu ; in sectorul centralei elec
trice, generatorul nr. 1 a început 
de citeva luni să producă curent, 
iar montarea altor generatoare se 
află in faza finală.

Constructorii și montorii de la 
Sunceon ne spuneau cu mindrie — 
arătind spre plăcutele de pe utila- 
jele-gigant — că, de fapt, întreaga 
țară contribuie la edificarea com
plexului chimic. Dar parcă cel mai 
prezent apare, intre furnizorii de 
bază, complexul de construcții de 
mașini de la Ryongseung. Utilajele 
complexe și de mari dimensiuni 
făurite la Ryongseung sint aduse 
și sint montate aici, la

Sunceon : turnul de sinteză, tur
nul de încălzire, compresorul de 
oxid de carbon — cintărind, fieca
re, 200 tone ! în pofida gigantismu
lui lor, ele sint mașini și utilaje 
din categoria tehnicii de virf, ca.și 
ventilatoarele de 12 000 mc sau 
de 31 500 mc, o serie de alte ma
șini moderne de mare viteză, și de. 
înalță precizie. Harnicilor construc
tori de la Ryongseung li se alătură 
cei de la Daian. ca autori ai mai 
multor sute de mașini cu care 
contribuie la dotarea combina
tului.

Sint. evident, probleme peste 
probleme ce se ivesc in cursul 
executării unor instalații de ase
menea complexitate : dar de ce 
se nasc problemele, dacă nu pen
tru a fi rezolvate ? Muncitorii ate
lierului de tratament termic, de 
pildă, n-au reușit să producă 
lingouri de. oțel de o calitate spe
cială, necesare fabricării de piese 
ale. turnului de aspirare a gazului 
carbonic, decit apelind la un pro
cedeu cu totul nou. Laminatorii de 
tablă și sudorii au fost nevoiți să 
facă apel la metode de muncă, 
avansate pentru a-și îndeplini. îna
inte de termen, sarcina de a 
termina cazanul de aburi de 75 
tone.

Constructorii de la Sunceon pri
mesc și ei ajutorul unor mașini 
moderne livrate de industria țării. 
Intre acestea sint puternice trac
toare ca cele produse la combina
tul „Keum Seung“ și la cel djn 
Weunsan. Primii sint făuritorii 
tractoarelor „Ceonlima11 și „Poun- 
gnyeun", iar ceilalți — ai tractoa
relor mai mari. „Cieungseupg11. 
Camioanele „Djadjon 82“ sosesc pe 
șantierul de la Sunceon. direct de 
pe banda de lucru de la combina
tul Seungri — un alt gigant al in
dustriei nord-coreene, aflat, la 
rindul său, în extindere și perfec
ționare.

— Cind spui Sunceon. spui în
treaga țară, căci întreaga țară con
tribuie la înălțarea acestui gigant 
al chimiei R.P.D. Coreene, ne spu
ne, la despărțire, unul dintre ingi
neri.

Iar „întreaga țară" este repre
zentată și de locuitorii noilor 
blocuri — un adevărat oraș — care 
se înalță lingă Sunceon. Sint oa
meni, mai ales tineri, veniți din 
toate regiunile. Sunceon este, in
tr-adevăr. o sinteză a întregii țări.

Ștefan ZAIDES

■ ■■■■■
PREGĂTIREA NOULUI an școlar

Perfecționarea procesului instructiv-educaliv
Creșterea rolului școlii in forma

rea și pregătirea tineretului pentru 
muncă și viâță pune in fața noastră 
sarcini majore. Iată de ce pregăti
rea noului an școlar am inceput-o și 
de data aceasta inainte de încheie
rea anului precedent și am continua
t-o pe tot parcursul vacanței. încă 
din primăvară am stabilit unitățile 
de invățămint ale căror localuri ne
cesită lucrări de; reparații mai com
plexe și am repartizat fonduri in 
acest scop, incit să poată fi angaja
te din timp contracte cu unitățile spe
cializate. S-au contractat, de aseme
nea. lucrările de recondiționare curen
te. astfel că pe tot parcursul vacanței 
s-a acționat intens pentru a se da 
o înfățișare nouă, proaspătă localu
rilor școlilor. Conform unei bune 
tradiții, statornicite in județul nostru, 
o contribuție importantă Ia executa
rea lucrărilor de curățire au adus-o 
elevii, in cadrul acțiunilor de vacan
ță. cadrele didactice și părinții, eco- 
nomisindu-se in acest fel importante 
sume de bani cu care, după nevoi, 
s-au executat lucrări mai mari de 
către unitățile de construcții și re
parații. în timpul vacanței și în pe
rioada care a mai rămas pină Ia în
ceperea școlii, elevii și profesorii lor 
au pregătit și pregătesc laboratoare
le și cabinetele, recondiționind ma
teriale didactice, confecționind cu 
forțe proprii materiale noi, astfel 
incit procesul de invățămint să fie 
susținut cu tot ceea ce este necesar 
predării disciplinelor fundamentale, 
în momentul de față putem spune 
că în toate localitățile județului șco
lile, sălile de clasă, laboratoarele 
sînt pregătite pentru începerea 
cursurilor. Pină în prezent au fost 
distribuite prin centrele de librării 
și prin sistemul cooperației majo
ritatea manualelor școlare din care 
o bună parte se află deja in școli 
sau la elevi în perioada următoare 
urmează să difuzăm titlurile care 
vor sosi, astfel incit din primele zile 
de școală elevii să fie in posesia 
manualelor.

O altă componentă a pregătirii 
noului an școlar, căreia i-am acor
dat o mare atenție, o constituie asi
gurarea tuturor unităților cu cadrele 
didactice necesare. Pe posturi și 
catedre rămase vacante prin pensio

nări sau alte mișcări'au fost repar
tizați absolvenți. Și în acest ah am 
primit in județ un număr însemnat 
de absolvenți ai invățămintului su
perior și liceelor pedagogice, cadre 
tinere, entuziaste, dispuse să se an
gajeze la un efort susținut rin vede
rea promovării unui invățămint mo
dern. alături de toate celelalte cadre 
didactice, pe măsura importantelor 
sarcini stabilite , de Congresul al 
XIII-lea al partidului, de Conferința 
Națională, de tezele pentru plenara 
C.C. al P.C.R.

în funcție de nevoile apărute am 
ocupat posturile și catedrele răma
se vacante, respectind riguros prin
cipiul încadrării în . specialitate și al 
continuității pe post, astfel incit să 
nu fie prin nimic afectată, in nici 
o unitate, buna desfășurare a pro
cesului de invățămint. Putem afirma 
deci că toate unitățile școlare din 
județ au asigurate cadrele necesare, 
corespunzătoare.

O atenție sporită am acordat, in 
acest an, încadrării tuturor cadrelor 
didactice intr-o formă sau alta de 
perfecționare. Pentru a răspunde in
tr-un spirit de înaltă responsabili
tate politică și profesională sarcini
lor și orientărilor formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in tezele pen
tru plenara C.C. al P.C.R., in cele
lalte expuneri, perioada vacanței a 
fost folosită de către totl învățătorii 
și profesorii pentru studierea amă
nunțită a documentelor de partid,

pentru acumularea de noi cunoștințe 
de specialitate și pedagogice, pentru 
cercetare. Nu numai cele peste 559 
de cadre didactice cuprinse in ac
țiunile de reciclare și cele peste 300 
de cadre angajate in susținerea exa
menelor de grade au trăit in ■ febra 
studiului, ci toate cadrele — educa
tori, învățători, profesori — cu con
vingerea că înaintea elevilor, educa
ția permanentă se adresează dască
lilor. primii căței trebui», să fie . re
ceptivi la nou, capabili să stimulez.? 
preocuparea elevilor pentru nou. 
Pregătirea viitorilor specialiști, așa 
cum se precizează in Tezele din a- 
prilie, presupune muncă asiduă din 
partea elevilor, dar și o foarte înaltă 
competență a dascălilor, rare nu se 
poate dobindi decit prin studiu con
tinuu, sistematic, clar orientat. în 
această direcție, s-au angajat cadre
le didactice din județul Cluj in a- 
ceastă perioadă. Sintem preocupați 
să realizăm o instruire temeinică 
privind incorporarea și aprofundarea 
permanente. in procesul de invăță- 
mint și in munca noiitico-educativă 
cu preșcolarii și elevii, a aprecierilor 
și orientărilor cuprinse in expu
nerile și cuvîntările secretaru'ui 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul cercu
rilor pedagogice pe specialități vor 
fi aprofundate și dezbătute aceste 
sarcini, astfel incit conținutul știin
țific al lecțiilor să fie îmbogățit, să 
contribuie la instruirea, educarea și 
formarea viitorilor specialiști.

Instruirea practică a elevilor este 
intim legată de procesul educațio
nal realizat in ihvățămintul nostru. 
De aceea, i-am acordat șl-i acordăm 
cea mai mare atenție. Dintr-o anali
ză atentă a modului cum s-a desfă
șurat această activitate in anul șco
lar trecut, am tras concluziile nece
sare pentru îmbunătățirea practicii 
elevilor. Consiliile de conducere din 
școli au „intervenit pe lingă unități
le economice patronatoare in legătu
ră cu alegerea unor specialiști cit 
mâi . buni, care să asigure instruirea 
elevilor. S-a îmbogățit, de aseme
nea. dotarea atelierelor școlare, cre- 
ipdu-se astfel condiții materiale din
tre, cele mai bune, foarte apropiate 
de ' cele ale procesului de producție. 
Ne-am concentrat atenția in special 
asupra condițiilor de instruire prac
tică pentru elevii treptei I din șco
lile rurale, ca să evităm unele nea
junsuri care s-au înregistrat in anul 
trecut. Sintem convinși că în noul an 
școlar atit specialiștii desemnați să 
asigure instruirea viitorilor munci
tori agricoli, cit și conducerile uni
tăților agricole vor rezerva mai mult 
timp . și mai multă energie acestei 
foarte importante activități.

Pășim in noul an școlar cu hotă- 
rirea fermă de a ne aduce întreaga 
contribuție la formarea și educarea 
tinerei generații așa cum ne cere 
partidul, strălucitul nostru condu
cător. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
așa cum ne îndeamnă și ne conduce 
cu înaltă competență tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămin- 
tului. pentru a crește un tineret cit 
mai bine pregătit pentru muncă și 
viață.

Mariana RADUȚIU 
inspector școlor general, 
Inspectoratul școlar județean Cluj

cinema
• Agentul straniu: CIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11,30; 14; 16.30; 19,
AURORA (35 04 66) -9; 11,30; 14;
16,30; 19, la grădină — 20,15.
• Legenda lui On Dai („Zilele filmu
lui din R.P.D. Coreeană*) : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19. 
0 în fiecare zi mi-e dor de tine : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;

15,45: 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9 * 11 * 13 * 15 * 17 • 19
0 Duminică in familie: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17: 19.
• Niște băieți grozavi : BUZEȘTT 
(50 43 58) — 15: 17: 19.
0 Să-ți vorbesc despre mine : DACIA 
(50 35 94) - 9; 11; 13: 15: 17; 19.
0 Flăcări pe comori : COTROCENI 
(49 48 48) - 15: 1/; 19.
0 Artist^ dolarii și ardelenii : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17: 19.
0 Acțiunea „Autobuzul* ; MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17; 19
0 Temerarii de la, scara doi : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,13; 13,30:
15,45; 18; 20.

0 Cucoana Chirița: ARTA (21 31 86) 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Program de vacanță. Amintiri din 
copilărie: PACEA (71 30 83) — 9; 11;
13,
• Luptătorul cu săbia: LUCEAFĂ
RUL (1587 67> — 8.45; 11; 13,15; 15,30;
17.45: 20.
• Tentația : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9: 11; 13.15; 15,30: 17,45: 20, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 13; 20, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Johann Strauss, regele nelncoronat 
al valsului: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUSESCU.
ÎMPREUNA CU MASA ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA KENYA

COMUNICAT COMUN
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Kenya, la in
vitația președintelui Republicii Ke
nya, Daniel Toroitich arap Moi, in 
perioada 5—7 septembrie 1988.

Vizita efectuată, ea răspuns la vi
zita oficială de prietenie a președin
telui Republicii Kenya în Republica 
Socialistă România din septembrie 
1987, a oferit conducătorilor celor 
două state un nou prilej de a reîn
noi și întări legăturile cordiale de 
prietenie și cooperare stabilite între 
țările lor.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
bucurat de o primire călduroasă 
și frățească din partea președintelui 
Republicii Kenya. Daniel Toroitich 
arap Moi, a membrilor guvernului, 
a conducerii Partidului KANU, a 
Parlamentului și a întregului popor 
kenyan, expresie a sentimentelor de 
prietenie pe care și le nutresc reci
proc popoarele celor două țări.

Inalții oaspeți români au vizitat 
obiective economice și sociale și au 
luat cunoștință cu interes de reali
zările obținute de poporul kenyan 
pe calea dezvoltării.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a purtat convorbiri ofi
ciale cu președintele Republicii 
Kenya, Daniel Toroitich arap Moi, 
desfășurate într-o atmosferă cordială, 
de înțelegere, în cadrul cărora s-a 
procedat la o informare reciprocă 
asupra preocupărilor actuale pri
vind dezvoltarea economică și so
cială a celor două țări și la o ana
liză aprofundată a căilor de dez
voltare, in continuare, a raporturilor 
de prietenie și cooperare româno- 
kenyene pe plan politic, economic, 
științific, tehnic și cultural. De ase
menea, s-a efectuat un schimb de 
păreri privind unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi și-au exprimat deplina satisfacție 
pentru dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Kenya, pe baza înțelegerilor 
realizate in septembrie 1987. la Bucu
rești, și au subliniat importanța pe 

o acordă respectării stricte a 
1 .cipiilor independenței și suvera
nității naționale, deplinei egalități in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, a drep
tului inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî de sine stătător calea 
dezvoltării proprii, fără nici un 
amestec din afară.

In cadrul convorbirilor a fost 
reliefată importanța deosebită a in- 
tilnirilor la nivel înalt intre România 
și Kenya și s-a reafirmat dorința 
comună de a acționa în vederea ex
tinderii și diversificării, in continua
re, a raporturilor romăno-kenyene 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific.

O atenție deosebită a fost acordată 
relațiilor economice bilaterale. S-a 
subliniat necesitatea creșterii, in 
continuare, a schimburilor comercia
le, pe baze echitabile, precum și a 
cooperării economice conform Acor- 
dului-program privind dezvoltarea 
pe termen lung a cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor 
comerciale, semnat la București, la 
9 septembrie 1987. Totodată, s-a 
reafirmat hotărirea celor două părți 

a finaliza tratativele privind reali- 
ea obiectivelor economice conve- 

iute prin Protocolul primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-kenyene de 
cooperare economică și tehnică din 
16 ianuarie 1988. S-a convenit ca 
ministerele și celelalte organisme 
economice din cele două țări să-și 
sporească eforturile în vederea 
urgentării realizării acestor obiec
tive.

Președintele Republicii Socialiste

0 nouă și importantă contribuție 
la întărirea relațiilor de prietenie 

și colaborare româno - kenyene
Noua vizită de prietenie, colaborare 

si pace pe care' președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu o întreprind 
in aceste zile pe pămîntul Africii — 
expresie elocventă a orientării con
secvente de extindere continuă a re
lațiilor cu țările in curs de dezvol
tare — a început sub auspicii din 
cele mai bune. Prin rezultatele înre
gistrate și înțelegerile la care s-a 
ajuns, prima sa etapă — vizita ofi
cială efectuată in Republica Kenya, 
la invitația președintelui acestei țări. 
Daniel Toroitich arap Moi — s-a 
înscris ca o contribuție valoroasă la 
adîncirea și amplificarea în conti
nuare a raporturilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, ca un aport 
marcant la cauza păcii, securității și 
înțelegerii internaționale.

Relevînd rezultatele noului dialog 
la nivel inalt româno-kenyan, se 
cuvin subliniate, in mod deosebit, 
ambianța de înaltă stimă și cordiali
tate, sărbătorească, ce a caracterizat 
întreaga desfășurare a vizitei, mani
festările entuziaste, de caldă 
simpatie, cu care președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost inconjurați in tot 
timpul șederii lor Ia Nairobi. la 
diferitele obiective vizitate — atit de 
oficialități, cit și de populație — in 
toate acestea găsindu-și expresia 
înalta apreciere și considerație de 
care se bucură și aici, in Africa, la 
fel ca pe toate meridianele, șeful 
statului român, politica României 
socialiste consacrată celor mai nobile 
aspirații de pace și progres ale tu
turor națiunilor. In acest sens, in 
Comunicatul comun dat publici
tății se consemnează că primirea 
călduroasă și frățească de care s-au 
bucurat inalții soli ai poporului ro
mân constituie o expresie a senti
mentelor de prietenie pe care și le 

România și președintele Republicii 
Kenya au hotărît să fie lărgite le
găturile și întîlnirile bilaterale la 
nivel guvernamental, parlamentar, 
precum și pe linie de partid în 
scopul de a intări relațiile de prie
tenie între cele două țări.

Examinînd situația politică și e- 
conomică internațională, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Daniel Toroitich arap Moi au 
constatat cu satisfacție identitatea 
sau marea apropiere a punctelor de 
vedere asupra principalelor proble
me cu care se confruntă omenirea.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Kenya au apreciat că situația in
ternațională actuală continuă să fie 
incă gravă și complexă, ca urmare 
a continuării cursei înarmărilor, în 
special a înarmărilor nucleare, a 
persistenței unor conflicte in dife
rite zone ale planetei noastre, a 
înrăutățirii situației economice mon
diale, îndeosebi a țărilor în curs de 
dezvoltare, a continuării politicii de 
forță și de amenințare cu f<>ța, de 
amestec in treburile interne și de 
încălcare a independenței și liber
tății unor state.

Conducătorii celor două state au 
apreciat că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie opri
rea cursei înarmărilor și trecerea 
hotărîtă la dezarmare, în primul 
rind la dezarmarea nucleară, redu
cerea substanțială a armamentelor și 
efectivelor militare, asigurarea drep
tului vital al fiecărei națiuni, al în
tregii omeniri la existență, la liber
tate și independență,

Constatînd că s-au obținut anu- 
miți pași in direcția dezarmării, prin 
încheierea acordului dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica, privind lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi au a- 
preciat că nu s-a produs totuși o 
schimbare radicală in direcția elimi
nării armelor nucleare și a altor 
arme de distrugere in masă.

Președinții celor două țări au sub
liniat necesitatea intensificării efor
turilor comunității internaționale în 
direcția realizării dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare.

Conducătorii celor două state au 
reiterat apelul lor pentru folosirea 
pașnică a spațiului cosmic și au ce
rut statelor implicate să incheie un 
acord care să interzică militariza
rea spațiului cosmic.

Examinînd situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Kenya 
au evidențiat cu satisfacție realiză
rile obținute de popoarele africane 
în lupta pentru libertate și inde
pendență națională, pentru dezvol
tarea lor economică și. socială. Tot
odată, s-a reafirmat sprijinul față 
de lupta eroică a poporului din Afri
ca de Sud impotriva regimului de 
discriminare rasială, pentru înceta
rea imediată a stării de urgență și 
eliberarea tuturor deținuților poli
tici, precum și pentru adoptarea de 
sancțiuni cuprinzătoare și obligato
rii de către comunitatea internațio
nală care să permită înlăturarea sis
temului anacronic de apartheid.

Reafirmind solidaritatea și spri
jinul hotărît al țărilor lor față de 
lupta poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., singurul său re
prezentant legitim, pentru indepen
dența Namibiei, conducătorii celor 
două state s-au pronunțat pentru a- 
cordarea imediată și necondiționată 
a independenței Namibiei pe baza 
Rezoluției 435/1978 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi au reafirmat sprijinul pentru 
reglementarea pe. cale politică a stă
rilor conflictuale î'n alte regiuni ale 
continentului african.

In legătură cu situația gravă e- 
xistentă in Orientul Mijlociu, con

nutresc reciproc popoarele celor 
două țâri.

Deși situate la mari distanțe geo
grafice, România și Kenya. au stabi
lit. de-a lungul anilor, așa cum se 
știe, legături strînse de colaborare. 
Proclamarea independenței Kenyei, in 
decembrie 1963, a fost salutată cu 
satisfacție de tara noastră, care și-a 
manifestat constant solidaritatea cu 
lupta de eliberare a poporului ke
nyan și și-a exprimat dorința de. a 
promova raporturi de prietenie și 
conlucrare cu noul stat african, rela
ții bazate pe principiile respectării 
independentei și suveranității națio
nale. egalității în drepturi, neameste
cului in treburile interne și avanta
jului reciproc. Ca materializări ale 
acestei orientări s-au înscris stabili
rea de raporturi diplomatice, multi
plicarea contactelor in diverse dome
nii ale vieții economico-sociale. în
cheierea unei serii de acorduri, în
deosebi pe plan economic, care au 
pus bazele unei colaborări fructuoa
se. Un rol de prim ordin, determinant 
pentru dezvoltarea relațiilor bilatera
le. I-a avut dialogul la nivel înalt 
româno-kenyan. prilejuit de vizita pe 
care președintele Republicii Kenya a 
efectuat-o în toamna anului trecut în 
tara noastră.

Pornind de la asemenea premise 
favorabile, care includ și rezultatele 
pozitive înregistrate de prima sesiu
ne. de la incenutul acestui an. a Co
misiei mixte de cooperate economică 
și tehnică, noul dialog la nivel înait 
a avut un caracter rodnic, concreti- 
zîndu-se în intelegeri — consemnate 
în Comunicatul comun — ce creează 
un cadru propice dezvoltării în con
tinuare a conlucrării multilaterale 
româno-kenyene.

„Sînt încredințat — arăta in toastul 
rostit la dineul oficial din ziua 
sosirii la Nairobi președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU — că vizita 

ducătorii celor două state s-au pro
nunțat pentru soluționarea globală, 
justă și durabilă a problemelor din 
această zonă pe calea tratativelor, 
care să ducă la retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, la rezol
varea problemelor poporului pales
tinian prin recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare -- inclusiv 
la crearea unui stat palestinian inde
pendent —, la asigurarea integrită
ții, suveranității și securității tutu
ror statelor din zonă. A fost eviden
țiată importanța organizării unei con
ferințe internaționale în problemele 
Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U., 
la care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv O.E.P. și Israelul, 
precum și membrii permanenți ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Președintele României și președin
tele Kenyei au salutat acordul de 
încetare a focului între Iran și Irak, 
subliniind necesitatea aplicării în
tocmai a Rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. în vederea 
asigurării stabilității, securității și 
păcii în această regiune. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea retragerii 
navelor militare străine din Golf, a 
asigurării liberei navigații în această 
zonă.

Referindu-se la problemele comple
xe ale situației economice. interna
ționale actuale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi s-au pro
nunțat pentru soluționarea globală a 
problemelor subdezvoltării si instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale bazate pe deplina egali
tate și echitate între state. în acest 
context, conducătorii celor două țări 
sprijină organizarea unei conferințe 
internaționale in cadrul O.N.U. la 
care să participe CU drepturi egale 
țările în curs de dezvoltare, precum 
și țările dezvoltate, pentru a se 
ajunge Ia soluții reciproc acceptabile 
— inclusiv în problema datoriilor 
externe, care afectează în mod grav 
țările în curs de dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi apreciază că problemele com
plexe din viața internațională impun 
participarea activă la soluționarea lor 
a tuturor țărilor indiferent de mări
mea lor.

Președintele României si președin
tele Kenyei s-au pronunțat p'entru 
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme in
ternaționale în viata mondială. Tot
odată. au convenit să intensifice 
cooperarea intre cele două țări in 
cadrul forurilor internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Kenya și-au exprimat deplina satis
facție pentru noua intîlnire la nivel 
înalt româno-kenyană, pentru înțe
legerile la care s-a ajuns. încredin
țați că aceasta reprezintă o valoroa
să contribuție Ia aprofundarea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, în interesul 
popoarelor român și kenyan, al cau
zei păcii, progresului și cooperării 
internaționale.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat calde mul
țumiri președintelui Republicii Ke
nya, Daniel Toroitich arap Moi, și 
poporului kenyan pentru primirea 
prietenească și ospitalitatea deose
bită de care s-au bucurat in timpul 
vizitei oficiale de prietenie efec
tuate în Republica Kenya.

Președintele Republicii Socia
liste România", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat pre
ședintelui Republicii Kenya, Daniel 
Toroitich arap Moi, invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România. In
vitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind a fi convenită pe 
cale diplomatică.

Nairobi, 7 septembrie 1988.

si convorbirile pe care le vom purta, 
înțelegerile Ia care vom ajunge vor 
da un nou impuls conlucrării și co
laborării reciproc avantajoase dintre 
România și Kenya in domeniile eco
nomice, tehnico-științilice, culturale 
si in alte sectoare, ceea ce corespunde 
pe deplin aspirațiilor de progres ale 
popoarelor noastre, cauzei înțelegerii, 
colaborării și păcii în lume". In ace
lași spirit, după ce s-a referit la vi
zita pe care a intreprins-o anul trecut 
in România, președintele DANIEL 
TOROITICH ARAI’ MOI a spus : 
„Kenya și România au continuat să 
dezvolte relații strînse și cordiale. 
Vizita dumneavoastră in Kenya va 
contribui în mod semnificativ la în
tărirea legăturilor de prietenie care 
există între țările noastre".

Este semnificativ că .evidențiind cu 
satisfacție evoluția ascendentă a ra
porturilor româno-kenyene. dialogul 
la nivel inalt de la Nairobi a relevat, 
totodată, posibilitățile de intensifi
care a acestor relații, in spiritul înțe
legerilor și acordurilor de lungă du
rată dintre cele două țări. în concret, 
s-a subliniat necesitatea creșterii în 
continuare a schimburilor comer
ciale, pe baze echitabile, precum și 
a cooperării economice. în indus
trie. in agricultură, in minerit, in 
geologie și altele. Totodată, cele 
două părți și-au reafirmat hotă
rirea de a finaliza tratativele 
privind realizarea obiectivelor eco
nomice convenite prin Protocolul 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
româno-kenyene de cooperare eco
nomică și tehnică. Tocmai în acest 
scop, in conformitate cu în
țelegerile convenite intre cei doi pre
ședinți. in timpul vizitei a fost sem
nat un Aide-Memoire cu privire, la 
dezvoltarea in continuare a schimbu
rilor comerciale și a cooperării in 
producție.

In vederea întăririi relațiilor de

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Domnului DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI

La încheierea vizitei noastre in Kenya, doresc să vă exprim și pe această 
cale, in numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru 
ospitalitatea deosebită și manifestările prietenești de care ne-am bucurat in 
frumoasa dumneavoastră țară.

Am convingerea că întilnirea noastră, convorbirile și înțelegerile la 
care am ajuns împreună se vor înscrie ca un moment important în dez
voltarea relațiilor româno-kenyene, conferind noi dimensiuni colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase dintre țările noastre, in interesul și spre 
binele popoarelor român și kenyan, al dezvoltării lor libere și independente, 
al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, îmi face o deosebită plăcere să 
vă adresez, împreună cu salutul nostru de rămas bun, cele mai calde urări 
de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru 
poporul kenyan prieten. ,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Perspective fructuoase pentru 
extinderea raporturilor 

multilaterale dintre cele două țări

Revista presei kenyene
Vizita oficială de prietenie a președintelui Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Kenya a continuat sa ocupe spatii largi in 
presa din Nairobi. Ziarele de limbă engleză și de limba swahili, apărute 
la 7 septembrie, consacră, fiecare', cite o pagină acestui important eveni
ment al relațiilor româno-kenyene.

..THE DAILY NATION", în re
latările sale referitoare la convor
birile oficiale și vizitele înalților 
oaspeți români la obiective indus
triale și in orașul Nairobi, subli
niază primirea călduroasă rezerva
tă pretutindeni distinșilor Oaspeți 
români. în editorialul < consa
crat vizitei sint citate cuvintele 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresate muncitorilor de la ate
lierele vizitate in zona industrială 
a capitalei. Sint evidențiate in mod
deosebit sublinierile pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a
făcut cu privire la relația dintre
dezvoltarea economică a unei țări 
și întărirea independenței acesteia, 
precum și referirea la dezvoltarea 
cooperării româno-kenyene in do
meniul construcției de mașini - 
unelte.

în relatarea referitoare la con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi sint 
relevate îndeosebi preocupările și 
inițiativele României in domeniul 
dezarmării, in primul rind al 
dezarmării nucleare, se evidențiază 
acțiunea României de a trece, uni
lateral. la reducerea cu 5 la sută 
a cheltuielilor militare.

Un amplu comentariu este inse
rat de „The Daily Nation" 
privitor la semnificațiile semnă
rii Aide-Memoire-ului româno-ke- 
nyan, menit să impulsioneze dez
voltarea, in continuare, a cooperă
rii economice dintre cele două țări 
și să intensifice schimburile co
merciale bilaterale.

Ziarul ..THE STANDARD" pre
zintă pe larg principalele momen
te ale programului din cea de-a 
doua zi a vizitei oficiale de prie
tenie in Kenya — convorbirile ofi
ciale, depunerea unei coroane 
de flori la Mausoleul fostului pre
ședinte Jomo Kenyatta, plantarea 
— ca simbol al trăiniciei relațiilor 
româno-kenyene — a unui arbore 
in parcul Uhuru, vizita la „Gru
purile industriale kenyene". Ziarul 
informează despre vizita înalților 
oaspeți români in zona industrială 
a orașului Nairobi, relevind 
mesajul transmis de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu muncitorilor 

prietenie între cele două țări, cei doi 
președinți au hotărît. totodată, să fie 
lărgite legăturile și intilnirile bilate
rale la nivel guvernamental, parla
mentar. precum și pe linie de partid.

Un loc important in cadrul dialogu
lui la nivel inalt l-a avut schimbul 
de păreri cu privire la unele proble
me ale vieții internaționale, care a 
pus in relief pozițiile identice sau 
foarte apropiate ale celor două țări. 
Manifestindu-se profunda îngrijorare 
față de situația gravă și complexă 
care se menține pe arena internațio
nală — in pofida unor evoluții încu
rajatoare din ultimul timp — in 
cursul convorbirilor s-a subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea cit mai grabnică la măsuri 
efective de dezarmare. în primul rind 
de dezarmare nucleară, ca problemă 
fundamentală a epocii noastre., pen
tru apărarea dreptului suprem al na
țiunilor la pace, la viață, la exis
tență. în acest scop, președin
tele României a relevat ne
cesitatea de a se face totul pentru 
înfăptuirea acordului sovieto-ameri- 
can privind rachetele cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, de a se 
intensifica negocierile pentru încheie
rea acordului de reducere cu 50 la 
sută a armelor strategice, nucleare, 
pentru realizarea de noi acorduri de 
dezarmare nucleară, care să ducă la 
lichidarea totală a acestor arme, la 
oprirea experiențelor nucleare și a 
militarizării Cosmosului. Totodată, 
este necesar să se acționeze pentru 
trecerea hotărită la dezarmarea con
vențională. la reducerea substanțială 
a armamentelor, efectivelor si cheltu
ielilor militare.

Cu prilejul convorbirilor româno- 
kenyene de la Nairobi s-a subliniat, 
o dată mai mult, importanța deo
sebită pe care o prezintă pentru 
pacea și securitatea din diferite re
giuni geografice, ca și a întregii 
lumi, încetarea conflictelor militare, 
soluționarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai și numai 
pe cale pașnică, prin tratative poli
tice. în acest context a fost salutată 
oprirea ostilităților dintre Iran și 
Irak, care au provocat distrugeri și 
suferințe atit de grele celor două 
popoare, și s-a exprimat speranța că, 
in cadrul negocierilor sub egida 
O.N.U., se vor depune toate efortu
rile pentru aplicarea întocmai a re
zoluției Consiliului de Securitate, in 
vederea asigurării stabilității, secu
rității și păcii în această regiune. 

kenyeni, din partea muncitorilor 
români, precum și invitația adre
sată conducerii unității de a vizita 
România.

„KENYA TIMES" relatează, de 
asemenea, pe larg despre activită
țile președintelui Nicolae Ceaușescu 
și ale tovarășei Elena Ceaușescu în 
cea de-a doua zi a vizitei in Repu
blica Kenya. Ca și în celelalte zia
re, sînt subliniate căldura și prie
tenia cu care înalții oaspeți ro
mâni au fost întîmpinați pe pă- 
m intui kenyan, convingerea că 
noul dialog la nivel înalt, 
întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi vor con
tribui la o mai mare apropiere in
tre cele două țări și popoare, la 
adîncirea cooperării, în mod deose
bit in domeniul industriei.

în articolul intitulat „Pre
ședinții Toroitich arap Moi și 
Nicolae Ceaușescu subliniază nece
sitatea unor relații mai strînse" 
sint scoase in evidență punctele de 
vedere similare in multe probleme 
majore ale vieții internaționale^ ale 
celor două țări, necesitatea inten
sificării cooperării dintre ele în 
organismele internaționale, în pri
mul- rind în cadrul O.N.U.

Relatările ziarelor kenyene sînt 
însoțite de numeroase foto
grafii reprezentind pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu in diferite mo
mente ale vizitelor întreprinse la 
Nairobi.

Toate POSTURILE DE RADIO 
și TELEVIZIUNE au transmis re
portaje speciale despre momentele 
principale ale vizitei înalților 
soli ai poporului român în Kenya, 
subliniind atmosfera de prietenie, 
căldură și stimă de care se bucură 
șeful statului român și tovarășa 
Elena Ceaușescu in această țară 
africană, faptul • că recentele con
vorbiri la nivel inalt, fructuoase, 
care au avut loc, hotărîrile și înțe
legerile la care s-a ajuns vor des
chide calea unei conlucrări mai 
strînse intre România și Kenya, 
pe plan bilateral și pe arena in
ternațională, in folosul reciproc al 
celor două țări și popoare, al înțe
legerii și păcii în lume.

In ce privește situația din Orientul 
Mijlociu, s-a subliniat imperativul 
organizării unei conferințe interna
ționale la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P. — 
singurul reprezentant legitim al pa
lestinienilor —, Israelul și membrii 
permanenți ai Consiliului de Securi
tate.

tn mod firesc, în cadrul convorbi
rilor un loc de seamă l-a ocupat 
examinarea situației din Africa, și 
cu acest prilej fiind reafirmată so
lidaritatea cu lupta popoarelor afri
cane pentru lichidarea totală a co
lonialismului, pentru apărarea și 
consolidarea independenței naționa
le, pentru dezvoltare economică și 
socială de sine stătătoare. „Activita
tea țării dumneavoastră pentru cauza 
eliberării Africii australe — arăta 
președintele țării-gazdă — este bine 
cunoscută". Intr-adevăr, România, 
președintele Nicolae Ceaușescu, așa 
cum s-a subliniat și în cadrul dialo
gului la nivel inalt, militează cu 
neslăbită fermitate pentru abo
lirea sistemului anacronic de apart
heid din Africa de Sud, sprijină 
lupta dreaptă a poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., singurul 
său reprezentant legitim, pentru cu
cerirea cit mai grabnică a indepen
denței Namibiei.

In cursul schimbului de vederi, 
pornindu-se de la gravitatea adîncirii 
decalajelor dintre țările in curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate, s-a evi
dențiat necesitatea de a se acționa 
pentru soluționarea globală a pro
blemelor subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale bazate pe deplina egalita
te și echitate între state. In acest 
sens, cele două țări sprijină organi
zarea unei conferințe internaționale 
în cadrul O.N.U., la care să participe 
cu drepturi egale țările în curs de 
dezvoltare, precum și țările dezvol
tate pentru a se ajunge la soluții 
reciproc, acceptabile — inclusiv în 
problema datoriilor externe care 
afectează in mod grav țările in curs 
de dezvoltare.

Este convingerea opiniei publice din 
tara noastră că prin rezultatele sale 
rodnice dialogul la nivel inalt 
româno-kenyan va marca un nou și 
important moment dinamizator, 
impulsionind raporturile de prietenie 
și conlucrare dintre cele două țări, 
in interesul reciproc, al cauzei păcii, 
progresului și cooperării internațio
nale.

Radu BOGDAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am onoarea să confirm primirea caldului mesaj de felicitare pe care ați 

binevoit să ml-1 adresați cu ocazia celebrării celei de-a 25-a aniversări a 
revoluției congoleze.

Exprimîndu-vă mulțumiri pentru acest semn de atenție prietenească, 
doresc să vă asigur de întreaga mea voință de â acționa pentru întărirea 
relațiilor existente între partidele și țările noastre.

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului, al poporului nepalez și al meu personal, vă mul
țumesc in mod sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj de compasiune 
și condoleanțe transmis în legătură cu tragicele pierderi de vieți omenești 
și de bunuri cauzate de recentul cutremur care a afectat regiunile de răsărit ale Nepalului.

Apreciem gestul plin de considerație și bunăvoință arătat de dumnea
voastră in aceste momente de grea încercare.

BIRENDRA
Regele Nepalului

în Editura politică a apărut volumul :

KIM IR SEN - „OPERE ALESE“
Lucrarea cuprinde cuvintări, convorbiri, interviuri ale tovarășului 

Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, 
in care sînt reflectate politica internă și externă a R.P.D. Coreene, 
activitatea Partidului Muncii din Coreea.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 44-a ani

versări a victoriei revoluției socia
liste din ' Bulgaria. ambasadorul 
acestei țări la București, Țvetan 
Nicolov, a oferit, miercuri, un 
cocteil.

Au participat tovarășul Cornel 
Pacoste, membru .supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, miniștri, adjuncți de șefi de 
sectie la C.C. al P.C.R.. membri ai 
conducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid și de stat, 
oameni de cultură și artă, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Federative a Braziliei, amba
sadorul acestei țări la București, 
Antonio Sabino Cantuaria Guima
raes, a oferit, miercuri, o recepție.

Au participat vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, miniștri, 
membri ai conducerii unor ministere

tv
20,00 Telejurnal.
20,20 Priorități în economie.
20,40 R.P.D. Coreeană — anul 40 al Re

publicii (color). • Imagini ale 
construcției socialiste în „Tara di
mineților liniștite44. • Cîntece și 
dansuri populare coreene.

ACTUALJTATEA SPORTIVĂ

VICTORII FRUMOASE PENTRU ECHIPELE NOASTRE
La Praga, în „Cupa campionilor",

Steaua Învinge categoric pe Sparta cu 5-1
PRAGA (prin telefon). Delegația 

Stelei prezentă în capitala Cehoslo
vaciei a trăit miercuri seara satis
facția și mîndria unui nou succes 
de prestigiu — victorie categorică, 
cu 5—1 (2—1) in fața echipei Sparta 
Praga. Fotbaliștii români au debutat 
in actuala ediție a „Cupei campioni
lor europeni" cu foarte multă liniște 
și încredere in valoarea lor, probată 
în atîtea alte rînduri, ca și in pu
terea lor de mobilizare in fața ori
cărui adversar, chiar dacă aici, la 
Praga, întîlneau o echipă — Sparta 
t* recomandată a fi în mare formă 
sportivă de o serie de rezultate ex
celente în acest inceput de sezon. 
Cu acest tonus optimist au și înce
put ei jocul și, astfel, au putut de
păși atit primele 20 minute de do
minare a gazdelor, cit și handicapul 
golului înscris de Kukleta din ca
reul mic (min. 20). Egalînd în mai 
puțin de 10 minute (prin Lăcătuș, in 
minutul 29, Ia un corner „întors" de 
Belodedici), campioana României a 
demonstrat că este o echipă capa
bilă să-și impună superioritatea cind 
își stringe rîndurile. O superioritate 
care s-a manifestat in minutele ră-

La București, în 
După o dominare netă:
In fața unor tribune arhipline, la 

stadionul Dinamo din Capitală s-a 
jucat, in primul tur al „Cupei Cu
pelor", meciul dintre echipele Dina
mo București și Kuusysi Lahti (Fin
landa).

Superioară pe ansamblu. forma
ția Dinamo a obținut o victorie cla
ră, cu scorul de 3—0 (1—0), prin go
lurile înscrise de Rin ne (min. 14, in 
propria poartă), Andone (min. .74) și 
Vaișcovici (min. 75). Să mai notăm 
că. în minutul 66. Lupu a ratat o lo
vitură de la 11 metri. In pofida aver
sei prelungite care s-a abătut asu
pra terenului de joc. fotbaliștii ro
mâni au desfășurat aproape fără in-

La Galați, în „Cupa U.E.F.A.“,
Un rezultat de prestigiu: 

Oțelul - Juventus Torino 1-0
Interes maxim la Galați față de 

meciul de fotbal dintre Oțelul și 
Juventus Torino. Gălățenii nu s-au 
arătat timorați de reputația pe care 
Juventus și-a ciștigat-o in lumea 
fotbalului, acționind curajos, des
chis incă din primele minute ale 
meciului. în repriza secundă au de
venit și mai inșistenți la poarta lui

vremea
institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 8 septembrie 
ora 20 — 11 septembrie, ora 20. în țară: 
Vremea se va ameliota din punct de 
vedere al precipitațiilor, iar cerul va fi 
mai mult noros la începutul intervalu

si instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști..

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

★
Intre 5 și 7 septembrie. în Capi

tală s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XlV-a sesiuni a Comitetului 
Consultativ al Centrului European 
UNESCO pentru învățămintul Su
perior (CEPES), cu sediul la Bucu
rești. Discutîndu-se raportul de 
activitate a centrului pe perioada 
care a trecut de la ultima sesiune, 
s-au relevat rezultatele bune obți
nute de CEPES în ultimii doi ani pe 
linia dezvoltării colaborării în do
meniul învățămîntului superior între 
țările europene. Membrii Comitetu
lui Consultativ au făcut recomandări 
cu privire la creșterea rolului aces
tei instituții specializate a UNESCO 
in diversificarea conlucrării inter- 
universitare, ca o contribuție la în
tărirea climatului de prietenie, 
securitate și pace în Europa.

(AgeTpres)

21,10 Film artistic (color). „Ultima 
noapte de dragoste", inspirat din 
romanul lui Camil Petrescu „Ul
tima noapte oe dragoste, Intîia 
noapte de război44. Producție a 
Casei de filme Trei. Scenariul : 
Dumitru Carabăț, Sergiu Nico- 
laescu, A. Salamanian. Regia : 
Sergiu Nicolaescu. Partea a doua.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

mase pină la pauză prin încă patru 
situații favorabile de a înscrie, dar 
și printr-un al doilea gol marcat de 
Lăcătuș, la capătul unei curse soli
tare (min. 44).

Fizionomia jocului nu se schimbă 
nici după pauză. Fotbaliștii de la 
Sparta încearcă să controleze jocul 
vreun sfert de oră, dar Steaua răs
punde cu multă siguranță. Dar, după 
ce Lung apără senzațional un șut 
năprasnic al căpitanului-gazdă Cho- 
vanek și Lâvicica trimite balonul in 
bară, campioana României se impu
ne autoritar, fapt care este inevita
bil exprimat prin alte trei goluri, 
unul mai frumos decit altul : Hagi 
(minutul 78 din lovitură liberă). 
Stoica (min. 86) și din nou Hagi 
(min. 89). Campioana României a 
etalat ieri un fotbal de înaltă clasă, 
ca o veritabilă lideră europeană 
(cum a fost în 1986). Avem con
vingerea că, și la. București, in re
turul din 5 octombrie, Steaua 
va juca la înălțimea reputației sale 
internaționale.

G. MITROI 

„Cupa cupelor", 
Dinamo - Kuusysi 3-0 

trerupere acțiuni ofensive spectacu
loase. ceea ce a făcut ca publicul să 
nu tină seama de ploaia torențială 
și să rămână in tribune pină la ulti
mul minut. aplaudind realizările 
echipei favorite. Din păcate, formația 
bucureșteană, pe lingă acel 11 m. a 
ratat multe alte prilejuri de a în
scrie și de a stabili pe tabela de 
marcaj un scor mai corespunzător 
cu dominarea netă a jucătorilor 
noștri.

Meciul retur este programat la 
5 octombrie, la Lahti.

Valeriu MIRONESCU

Tacconi. La unul dintre aceste 
atacuri, în urma unui fault în ca
reu la Drăgoi, arbitrul a acordat 
unsprezece metri. A marcat Profir, 
scorul devenind, din minutul 59, 
1—0 pentru Oțelul Galați, acesta fiind 
și rezultatul final.

Dan PLAEȘU

lui în estul țării, unde vor mai cădea 
ploi locale, tn celelalte regiuni, ploi 
izolate. La munte, la peste 1 500 de 
metri, ploile se vor transforma In la- 
poviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor continua să scadă in pri
mele nopți și vor fi cuprinse intre 3 
și 13 grade, mai coborîte in depresiuni, 
iar maximele vor crește treptat și se 
vor situa in general între 15 și 25 de 
grade. Dimineața local se va produce 
ceață.



IERI S-A DESCHIS LA NICOSIA

Conferința miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor nealiniate

NICOSIA 7 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Cipru — Nicosia — 
s-au deschis miercuri lucrările Con-1- 
ferinței miniștrilor afacerilor exter
ne ai tarilor nealiniate.

La deschiderea lucrărilor s-a dat 
citire unui mesaj adresat- conferin
ței de Robert Mugabe, președintele 
Republicii Zimbabwe, președinte în 
exercițiu al mișcării de nealiniere.

Un cuvint de salut a adresat, de 
asemenea. Ghiorghios Vassiliou, pre
ședintele Republicii Cipru.

Ministrul afacerilor externe, al Re
publicii Cipru. Ghiorghios Iacovou. 
a fost ales președinte al conferin
ței.

Republica Socialistă România, care 
are statut de invitat la mișcarea de

nealiniere, este reprezentată de o 
delegație condusă de Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Pe ordinea de zi a conferinței sint 
înscrise probleme importante ale 
vieții internaționale privind dezar
marea. in primul rind dezarmarea 
nucleară, soluționarea pe cale paș
nică a situațiilor conflictuale, ana
liza problematicii actuale a situației 
politice și economice internaționale 
și măsurile menite să ducă la creș
terea rolului mișcării de nealiniere, 
a contribuției sale la edificarea pă
cii și securității internaționale, la 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea uhei noi ordini economice in
ternaționale.

Împotriva staționării de noi rachete nucleare 
pe teritoriul R. F. G.

„Apelul pentru pace de la Bonn '88''
BONN 7 (Agerpres). — Peste 500 

de personalități politice, sindicale, 
oameni de artă și reprezentanți ai 
cultelor din R.F.G. au dat publicită
ții „Apelul pentru pace’ de la Bonn 
’88". in care cheamă guvernul vest- 
german să refuze staționarea de noi 
rachete nucleare pe teritoriul țării, 
să acționeze in vederea realizării 
unei a treia „opțiuni zero“, a unui

coridor liber de arme nucleare și a 
unei zone libere de arme chimice in 
Europa centrală — informează agen
ția A.D.N. Totodată, semnatarii ape
lului se pronunță pentru reducerea 
cu 50 Ia sută a armelor convențio
nale,. precum și a forțelor armate 
terestre și aeriene, pentru lansarea 
de inițiative proprii de dezarmare 
ale R.F. Germania.

Pentru dezvoltarea 
relațiilor Est - Vest
• in sprijinul edificării unor 
raporturi constructive între 
cele două state qermane
• Seminar consacrat extin
derii leqăturilor economice

BONN 7 (Agerpres)! — Edificarea 
unor relații constructive intre cele 
două state germane constituie o con
tribuție majoră la dezvoltarea pozi
tivă a relațiilor Est-Vest, a declarat 
purtătorul de cuvint al guvernului 
R. F. Germania, Friedhelm Ost, ci
tat de agenția A.D.N. în cadrul unei 
conferințe de presă ținute la Bonn, 
el a arătat că in acest domeniu au 
fost înregistrate progrese continue 
de la vizita în R.F.G., in septembrie 
1987. a secretarului general al C.O: 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, Erich 
Honecker.

VIENA 7 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat dezbaterile din cadrul 
unui seminar internațional avind ca 
temă „Dezvoltarea legăturilor eco
nomice dintre Est și Vest". ■ în ca
drul reuniunii, participant!'! au sub
liniat necesitatea întreprinderii de 
noi eforturi și ă 'luării' Unor măsuri 
efective care să ducă la extinderea, 
in mai mare măsură, a. schimburilor 
economice dintre țările- cu sisteme 
sociale diferite, in avantajul reci
proc al țărilor din Estul și Vestul 
Europei. «

S-a relevat, totodată, că dezvol
tarea relațiilor economice poate con
tribui in măsură semnificativă la 
promovarea și consolidarea păcii și 
înțelegerii' pe, continentul european.

AMERICA CENTRALĂ

Propunere pentru convocarea unei noi 
conferințe regionale la nivel înalt

CIUDAD DE GUATEMALA 7 (A- 
gerpres). — într-o declarație făcută 
la Ciudad de Guatemala, președin
tele Guatemalan Vinicio Cerezo. s-a 
pronunțat pentru noi eforturi co
mune centroamerieane in direcția 
instaurării unui climat real și dura
bil de pace, securitate și cooperare 
in regiune — transmite agenția 
Prensa Latina. în acest scop, el a 
propus o nouă conferință regională 
la nivel înalt, care să elaboreze noi 
măsuri de depășire a stării confli/.- 
tuale din America Centrală și de 
atingere a obiectivelor stabilite in 
acordurile și înțelegerile de pace 
convenite anterior.

Președintele Guatemalei s-a de
clarat împotriva amestecului străin 
in treburile interne ale popoarelor 
centroamerieane, pentru autodeter
minare și pentru soluționarea tutu
ror controverselor pe căi politice, 
prin tratative, excluzindu-se forța 
din raporturile internaționale.

MANAGUA 7 (Agerpres). — Pro
cesele de. pace în curs de desfășu
rare in diferite părți ale lumii se 
vor repercuta favorabil asupra 
Americii Centrale — a apreciat se
cretarul general al Secretariatului 
permanent pentru integrare econo
mică centro-americană (SIECA),

Antonio Villamar Contreras. într-o 
declarație! făcută' la Managua, el a 
arătat că pașii Înregistrați la nivel 
mondial pe calea păcii vor putea 
crea posibilitatea materializării in 
regiune a eforturilor depuse în a- 
ceastă direcție.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, a conferit, la Washington, cu 
.ministrul de externe ,al Republicii 
Costa Rica. Rodrigo Madrigal Nieto. 
Au fost examinate în special proble- 
ime referitoare la criza din America 
Centrală și ia impasul in care se află 
planul regional de pace. Ministrul 
costarican s-a pronunțat in favoarea 
întreprinderii de noi eforturi pentru 
idepășirea dificultăților, subliniind 
'necesitatea: reactivării planului de 
pace „Esquipolas II".

MANAGUA 7 (Agerpres). — La 
Managua s-au încheiat lucrările ți
nui seminar regional al femeilor din 
America Centrală. Panama și Belize 
— informează agenția ANN. Au 
fost dezbătute probleme privind 
participarea femeilor la eforturile 
de pace și dezvoltare in zonă, pre
cum și aspecte referitoare la Îmbu
nătățirea asistenței medicale și. ocro
tirea sănătății mamei și copilului.

Cu prilejul festivităților consacrate celei de-a 40-a 

aniversări a proclamării R.P.D. Coreene

Sosirea la Phenian a primului-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România

PHENIAN 7 (Agerpres). — 
Miercuri a sosit la Phenian delega
ția do partid și guvernamentală, 
condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, care va 
participa la festivitățile consacrate 
celei de-a 40-a aniversări a procla
mării R. P. D. Coreene.

La aeroportul internațional din 
Phenian, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a fost întimpinat de to
varășul Li Gin Mo. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Consi

liului Administrativ al R. P. D. Co
reene, de alte persoane oficiale co
reene.

Miercuri după-amiază. tovarășul 
Conștantin Dăscălescu a vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale, expresie elocventă a marilor 
succese obținute de oamenii muncii 
din R. P. D. Coreeană in cei 40 de 
ani de existență . liberă, indepen
dentă. sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea.

fn aceeași zi, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a depus o coroană de 
flori la Cimitirul Eroilor Revoluției 
Coreene.

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Continuă mișcarea de protest a palestinienilor de pe malul 
vestic al Iordanului și Gaza • Noi incursiuni ale aviației 

israeliene in zona Beirutului
în teritoriile de pe malul vestic al 

Iordanului și Gaza, ocupate de Is
rael, a continuat mișcarea de protest 
palestiniană.

în orașul Qalqiliya, forțele israelie
ne au menținut și miercuri, pentru a 
doua zi consecutiv, restricțiile de cir
culație in încercarea de a împiedica 
organizarea a noi demonstrații de 
către populația palestiniană. Peste 
150 de persoane au fost arestate, in
formează agenția KUNA.

Pe de altă parte, agenția MENA 
arată că în timpul ciocnirilor din ta
băra de refugiați Al Burayj. militarii 
israelieni au deschis focul împotriva 
participanților la demonstrații, ră
nind doi palestinieni. (Agerpres).

Forțele israeliene de ocupație au 
ordonat deportarea a patru palesti
nieni din teritoriile arabe ocupate, 
sub pretextul că aceștia aparțin 
Mișcării de Eliberare Națională Pa
lestiniană „Al-Fatah“ — principala 
componentă a O.E.P.

Postul de radio Israel, citat de 
agenția MENA, a anunțat că. cei 
patru palestinieni, in detenție, s-au 
aflat intre pasagerii unei nave ce 
naviga din Cipru către Liban, inter
ceptată de forțele navale israeliene, 
In luna februarie anul trecut.

(Agerpres)

BEIRUT 7 (Agerpres). — Miercuri, 
!n Liban încordarea s-a menținut. 
Avioane de luptă israeliene au survo
lat zone ale Beirutului și taberele de 
refugiați palestinieni din regiunea 
sudică libaneză, simulind atacuri cu

rachete, informează agenția KUNA. 
Se precizează, totodată, că astfel de 
acțiuni au fost înregistrate pentru a 
doua oară in mai puțin de trei zile.

Pe de altă parte, agenția Efe relevă 
că au avut loc noi ciocniri intre 
milițiile așa-zisei „Armate a Libanu
lui de Sud" și luptătorii libanezi din 
rezistență, soldate cu moartea a patru 
membri ai A.L.S.

BAGDAD 7 (Agerpres). — La 
Bagdad au avut loc convorbiri intre 
președintele Irakului. Saddam Hus
sein, și președintele Egiptului. Hosni 
Mubarak, care a făcut o scurtă vi
zită in capitala irakiană.

Au fost examinate ultimele evolu-, 
ții din lumea arabă, conflictul dintre 
Iran și Irak, mișcarea de protest pa
lestiniană din teritoriile, arabe ocu
pate, situația din Liban și aspecte 
ale relațiilor bilaterale.

BAGDAD 7 (Agerpres). — La 
Bagdad s-a încheiat cea de-a 23-a 
sesiune a Conferinței miniștrilor 
arabi ai informațiilor, care a fost 
consacrată examinării căilor de ex
tindere și întărire a cooperării in 
domeniul mijloacelor de informare 
în masă între țările regiunii. Parti- 
cipanții au dat publicității o decla
rație -în care se reafirmă sprijinul 
față de lupta poporului palestinian 
împotriva ocupației israeliene și 
pentru redobindirea drepturilor sale 
legitime. Totodată, a fost lansat un 
apel pentru sprijinirea mișcării de 
protest palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate, informează agenția 
KUNA.'

Practicile protecționiste 
afectează grav interesele 

tarilor in curs 
de dezvoltare 

Declarațiile primului 
ministru al Turciei

ANKARA 7 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul sesiunii Comite
tului pentru cooperare economică și 
comercială al Organizației Conferin
ței Islamice (O.I.C.), care se desfă
șoară Ia Istanbul, primul ministru 
al! Turciei, Ttirgiit Ozal, a arătat, in
tre altele, că măsurile protecționiste 
și politicile fiscale și monetare apli
cate de statele occidentale industria
lizate au avut efecte nefavorabile 
asupra economiilor țărilor membre 
— relatează agenția China Nouă. 
Această atitudine a împiedicat și 
realizarea de progrese in cadrul ne
gocierilor desfășurate sub auspiciile 
G.A.T.T.. referitoare la produsele a- 
gricole sau textile, care constituie 
cea mai mare pa-te a exporturilor 
țărilor in curs de dezvoltare, a a- 
dăugat premierul turci

Estimări recente arată că aproxi
mativ 20 la sută din exporturile ță
rilor in curs de dezvoltare sint afec
tate de. barierele netarifare impuse 
de statele occidentale industrializate 
și că măsurile protecționiste ale 
acestora înseamnă pierderi impor
tante de venituri pentru țările să
race. . i

Încheierea reuniunilor greco-turce 
de la Ankara și Atena

ANKARA 7 (Agerpres). — La An
kara s-au desfășurat timp de trei 
zile lucrările sesiunii .Comitetului 
politic mixt turco-grec. Delegațiile 
celor două țări, conduse de miniștrii 
de externe, ău examinat probleme 
privitoare la relațiile bilaterale.

ATENA 7 (Agerpres). — După trei 
zile de dezbateri, la Atena au luat 
sfirșit lucrările Comitetului economic 
mixt greco-turc, organism creat in 
conformitate cu înțelegerile realizate

la Davos (Elveția) între prim-mi
niștrii Greciei și Turciei.

Comunicatul comun dat publicită
ții la sfirșitul lucrărilor exprimă sa
tisfacția părților in legătură cu pro
gresul inițiativelor de cooperare per
fectate in cadrul primei reuniuni 
desfășurate la Ankara, in luna mai, 
și prevede noi reuniuni consacrate 
intensificării cooperării in diferite 
sectoare de activitate.

Reluarea lucrărilor 
Congresului S.U.A.
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

în clădirea Capitoliului din Wa
shington au fost reluate lucrările 
Congresului S.U.A. după vacanța 
parlamentară de vară. Agențiile de 
presă apreciază că dezbaterile vor fi 
furtunoase și cu eventuale surprize, 
avind in vedere ritmul accelerat in 
care vor trebui să ia decizii legisla
torii celor două camere, in perspec
tiva alegerilor de la 8 noiembrie. Pe 
agenda de lucru se află o serie de 
proiecte de lege in vederea definiti
vării bufetului pe anul fiscal viitor, 
care începe la 1 octombrie, o legis
lație de. luptă împotriva drogurilor, 
o serie de alte proiecte de ordin 
social. Lucrările Coliere-ului ar urma 
să fie suspendate la 8 octombrie, 
cind va începe campania electorală 
pentru l'orul legislativ. Dupî cum se 
știe, la 8 noiembrie, pe lingă alege
rile prezidențiale, vor avea loc, con
comitent. alegeri pentru toate cele 
435 mandate ale membrilor C’merei 
Reprezentanților și pentru 33 din 
cele 100 din Senat.

^AGENȚIILE de presă

i TRANSMIT:

BRAZZAVILLE

0 nouă rundă a negocierilor cvadripartite 
în problema Africii de sud-vest

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). — 
La Brazzaville a început o nouă 
rundă de negocieri cvadripartite m 
problema situației din Africa de 
sud-vest, la care , iau parte delegați 
reprezentind Cuba. Angola. Africa 
de Sud și S.U.A. — transmite agen
ția P/ensa Latina.

Așa cum se știe, rundele preceden
te au avut loc la Londra, Cairo, New 
York și Geneva. Ele au fost consa
crate examinării modalităților de 
soluționare a situației din această 
zonă.

LUANDA 7 (Agerpres). — Prezen- 
tind poziția guvernului Angolei. mi
nistrul adjunct de externe, Venacio do 
Moura, a declarat, la Luanda, că țara 
sa așteaptă rezultate concrete de la

întîlnirea cvadripartită. ce s-a des
chis miercuri, in capitala R.P. Congo. 
El a declarat că gruparea antiguver
namentală UNITA trebuie să depună 
armele, beneficiind astfel de amnistia 
propusă de guvernul angolez.

Subliniind că Angola a consimțit 
pină acum să facă concesii in cadrul 
negocierilor vizînd reglementarea 
problemei namibiene și a celei ango
leze, el a arătat că guvernul său nu 
va admite propuneri care să pună in 
pericol suveranitatea și independența 
poporului angolez. Negocierile trebuie 
să se încheie cu rezultate care să 
consolideze procesul de pace și re
construcția națională in Angola — a 
declarat Venacio do Moura agenției 
Angop.

Critici la adresa 
politicii economice 

a guvernului britanic
LONDRA 7 (Agerpres).,—, Luind 

cuvintul in cadrul lucrărilor celei 
de-a 120-a conferințe anuale a 
Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), Neil Kinnock, liderul Parti
dului Laburist (de opoziție), a scos 
în evidență .efectele negative ale po
liticii economice practicate in ulti
mii ani de guvernul conservator, 
care s-a soldat cu reduceri drastice 
ale programelor de ocrotire a sănă
tății și a celor din domeniul invă- 
țămintului. Situația economică a ță
rii se raehținc dificilă — a spus el 
— după cum o dovedește o serie de 
indici majori, ca deficitul balanței 
de plăți externe și al comerțului 
exterior, precum și „fragilitatea" 
acțiunilor de redresare. Este erona
tă aprecierea ministrului de finanțe 
că economia este, „puternică în 
esență", deoarece o asemenea econo
mie nu reușește să rezolve proble
ma șomajului, in prezent 2.5 mili
oană persoane aflindu-se in căuta
rea unui loc de muncă — a spus li
derul laburist englez.

LUMEA CAPITALULUI 1N ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Activități „stil Mafia în servicii publice vest-germane
Presa vest-germană abordează cu insistență in ultimul timp o temă 

considerată de stringentă actualitate, și anume corupția din serviciile 
publice. Sub avalanșa de incriminări și acuzații, imaginea idilică a 
funcționarului cu o neclintită „loialitate față de stat" s-a estompat trep
tat. Intr-o amplă prezentare a celor mai recente dezvăluiri, revista ,,Der 
Spiegel" încearcă să identifice și să analizeze cauzele acestui fenomen 
de proporții al societății vest-germane.

acestui fenomen

Scandalul mituirilor 
de la Frankfurt

pină la finan- 
lux al unui șef

1 Wolfgang 
Frankfurt . a

„Un procuror din Frankfurt- — 
scrie revista — a descoperit in ad
ministrația orășenească -raporturi 
mafiote» : săptămină de săptămină 
au fost arestați funcționari publici. 
Un scandal de proporții, dar nu 
neobișnuit : corupție și venalitate 
in serviciile publice 
este o temă care se 
la ordinea zilei",

..Manfred Ullrich, 
de ani, director in 
orașului Frankfurt pe Main, pose
dă o vilă pe care și-a amenajat-o 
după cele mai elevate pretenții. 
Dar. in aprilie, inaltul funcționar 
a trebuit să schimbe eleganta sa 
locuință cu o celulă a închisorii 
orășenești, deoarece mobilierul fin 
din ea. potrivit mandatului de ares
tare. era procurat din resurse 
ilicite : cadouri și mită.

în schimbul lucrărilor de ame
najare a locuinței, in valoare de 
aproape 100 000 de mărci, execu
tate pe gratis, directorul, s-a ară
tat recunoscător fată de proprieta
rul unei firme de construcții din 
Frankfurt de talie internațională, 
în calitate de șef al serviciului de 
aprovizionare și concesionare, el a 
ajutat firma amintită să primească 
comenzi profitabile, eludind regle
mentările legale cu privire.la lici
tație.

M. Ullrich este pină acum func
ționarul cu funcția cea mai înaltă 
arestat in scandalul de corupție 
descoperit la Frankfurt. De un an 
de zile, polițiștii ridică. aproape 
săptămină de săptămină. funcțio
nari publici, precum și patroni, care 
i-au mituit pe primii. în total, au 
fost emise pină acum 54 de man
date de arestare, dintre care 36 îm
potriva salariaților administrației 
orașului ; sirit cercetate alte 300 de 
oersoane suspectate de corupție,.

La cele șapte servicii ale admi
nistrației orășenești, la oficiul de 
construcții de străzi, ca și la uzi
nele comunale devenise un obicei 
ca firmele și cetățenii să ofere mai 
întîi bani dacă vor să primească 
contracte. Aceste atenții variau 
de la bacșișuri regulate in valoare

vest-germane 
află in prezent
in virstă de 47 

magistratura-

de sute de mărci 
tarea unui iaht de 
de raion. Procurotul 
Schaupensteiner din 1 
stabilit deja că este vorba de -ra
porturi siciliene» (aluzie la practi
cile Mafiei — n.r.), cu toate că el 
presupune că «nu s-a scormonit 
decit la suprafață».

Tntr-adevăr. corupția și venalita
tea iii serviciile publice se află la

Serviciilor publice s-au constituit 
in adevărate bande ale corupției, 

în domeniul construcțiilor mai 
ales, aceasta contribuie ca exerci
tarea controlului statului și ur
mărirea judiciară să fie în per
manență anihilate. Primarul din 
localitatea Linz am Rhein a pri
mit mită 60 000 de mărci. Uneori, 
suma primită este de 130 000 mărci, 
ca la Rhens, lingă Koblenz, altă 
dată ea atinge 1,7 milioane mărci, 
ca la Stockelsdorf, lingă Lubeck.

Membrii unei echipe speciale . a 
poliției din Dortmund, avind mi
siunea să caute in timpul nopții 
răufăcători strecurat! in depozite și 
mari magazine, au sustras ani de-a 
rindul băuturi, obiecte de îmbrăcă
minte sau aparate de televiziune.

© Avalanșă de dezvăluiri, deși „nu s-a scormonit decit la su
prafața" • Puncte de contact intre funcționari publici și oa
meni de afaceri • Domeniul „înțelegerilor discrete" • La o 

bere, cu reprezentanții industriei de armament.

sonal două automobile VW. trei 
călătorii în Africa de Sud. 100 000 
mărci, 54 000 dolari australieni și 
un serviciu de cafea din porțelan 
Meissen. ’

în căutarea cauzelor acestor fe
nomene, profesorul Noack din Miin- 
chen a ajuns la constatarea că sta
diul corupției exprimă in .perma
nență ceva despre «starea socie
tății». despre --morala publică».

In relații apropiate cu cercurile 
de afaceri, un slujbaș al statului 
poate, de exemplu, să invețe cum 
se dobindește... fericirea. în secto
rul construcții intervin aproape in 
permanentă interese legate de 
mari valori, asupra cărora decid 
autoritățile cu documente și sem
nături. aprobări și expertize.

Prin eludarea 
prevederilor legale
Privind in jurul lor. confruntați 

cu obiceiurile economiei’libere, sa- 
lariații publici iși dau seama că tot. 
ceea ce este profitabil nu se rezol
vă pe căi legale, ci rămine rezer
vat înțelegerilor discrete.

Chiar și acolo unde morala pu
blică ar trebui să se afle in miini 
bune, la cei ce ocupă funcții ofi
ciale. politice sau in parlament, 
„modelele" sint rare.

Este pasibil de condamnare la 
pedepse cu ihChisoarea pină la 
cinci ani sau amenzi în bani cetă
țeanul care determină pe cineva, 
in ziua alegerilor, să se abțină sau 
să acorde votul său unei anumite 
grupări, dacă promite sau oferă ca
douri ori alte avantaje. Totuși, 
deputății care se lasă mituiți pen
tru modul cum votează in parla
ment nu sint amenințați de nici o 
primejdie.

într-un moment in care în peisa
jul politic apar persoane sus-puse 
care primesc bani și alte avantaje, 
pretențiile manifestate față de sub
ordonați se diminuează. Faptul că 
in țări cu societăți similare se 
intimplă lucruri foarte asemănă
toare nu face acest tablou mai fru
mos, iar dacă este adevărat că de
mocrațiile moderne nu mai pot fi 
răsturnate, ci se erodează ele inse
le. atunci la. aceasta contribuie și 
situația din serviciile publice.

Chiar și reprezentanții de pe

treptele cele mai de sus ale admi
nistrației par să-și fi pierdut bu
sola. Un exemplu ii oferă Manfred 
Timmermann. secretar pentru înar
mare in Ministerul Apărării de la 
Bonn, care a dat instrucțiuni co
laboratorilor săi cu munci de răs
pundere ca pe viitor să ia in se
rios dispozițiile de serviciu. Apoi, 
in luna ianuarie. Timmermann s-a 
intilnit in restaurantul ..Zur Wal
halla" cu un mare grup de oameni 
de afaceri. Domnii aveau nevoie 
de consolare pentru că. din tpațe 
comenzile Bundeswehrului pentru 
sectorul cercetare și energie, fir
melor din landurile nordice ale 
R.F.G. nu le revin decit 18 l.a sută. 
Cu «idei noi» — i-a sfătuit, inaltul 
funcționar —. cu un «marketing 
agresiv» și nu in ultimă instanță 
prin «cultivarea de contacte utile-, 
industria din regiunile de coastă 
și-ar putea îmbunătăți in fond și 
nai mult pozițiile, si a adăugat : 
«în Sud (in regiunile sudice), de 
exemplu, acest lucru s-a verificat 
pe deplin cind reprezentanții indus
triei de armament au mers im
preună cu demnitarii politici la 
tradiționala sărbătoare a berii»".ordinea zilei. Funcționari ai statu

lui iși rotunjesc veniturile primind 
mită pentru concesionarea de loca
luri de noapte. înmatricularea ma
șinilor auto, eliberarea de carnete 
de conducere — nimic din ceea ce 
se poate vinde nu lipsește de pe 
piața foarte asortată a serviciilor 
publice.

Problema devine cu atit mai 
preocupantă — notează revista „De? 
Spiegel" —. cu cit serviciile publi
ce au in Republica Federală o pon
dere fără precedent. în două dece
nii. din 1968 pină in 1988, numărul 
angajaților in acest sector a cres
cut de la 2,9 la 3,8 milioane.

Profitind de faptul că ei sint 
solicitați continuu să emită dispo
ziții și reglementări, să dea apro
bări și să controleze, funcționarii 
publici au format un fel de putere 
colectivă, prin care, după cum o 
dovedesc in măsură crescindâ eve
nimentele. fiecare in parte iși ro
tunjește veniturile. An de an. mari 
sume de bani se scurg din fondu
rile publice. Se înmulțesc puncte
le de contact și de afaceri dintre 
cercurile economice și serviciile 
administrației de stat.

„Bandele corupției”
în plus, delictele incriminate au 

început să se propage pină in pătu
rile inferioare ale ierarhiei admi
nistrative. Iar recent, angajați ai

în același loc, membrii curții cu 
juri, împreună cu doi procurori, 
se vor afla in curind pe banca acu
zaților. Timp de șase ani. in de
cursul cercetării unor crime nazis
te. cei trei magistrali au aprobat, 
in căutarea adevărului, zeci de 
deplasări de serviciu, in colturi în
depărtate ale lumii, printre altele 
in Australia și Argentina, in Israel 
și S.U.A. Ici și colo, in interes per
sonal. s-au efectuat și ocolișuri, de 
exemplu, in paradisul jocurilor de 
noroc Las Vegas, in insoritul Ba
hamas și in exoticul Bangkok, iar 
o parte’ a acestor cheltuieli a 
socotită, cunt arată actul de 
zare, drept cheltuieli .ide 
viciu".

Mai practici, cițiva vameși, 
granița dintre R.F.G. și Austria, la 
punctul de trecere Kiefersfelden, 
iși sporeau veniturile iridhizind 
ochii cind treceau coloanele de 
autocamioane. în schimb. ei‘ întin
deau miinile.

Timp de nouă ani. Adolf Schultze, 
de la un oficiu de concesionări al 
Bundeswehrului. a permis mai mul
tor firme particulare să-și testeze 
produsele pe un poligon al arma
tei din Meppen. Se încercau. de 
pildă, și conteinere blindate pen
tru transportul deșeurilor radio
active. Desigur, treburi importante. 
Numai că Schultze, a neglijat să 
pretindă firmelor taxele necesare, 
in valoare de 675 000 mărci, dar a 
primit in schimb spre folosul per-

fost 
acu- 
ser-

la

I ÎNTREVEDERE. Kim Ir Sen, se- 
| cretar general al C.C. al Bartidu- . 
lui Muncii din Coreea, președin- 

. tele R.P.D. Coreene, a conferit, la 1 
Phenian, cu Phoumi Vongvichit,

I membru al Biroului Politic al C.C. I 
al Partidului Popular Revoluționar I 

I Laoțian, președintele interimar al 
I R.D.P. Laos.
| NEGOCIERILE ELENO—AME- '

RICANE. Următoarea rundă de ne- .
1 gocieri eleno-americane consacrate 
I elaborării viitorului statut al ba- I 
zelor militare ale Statelor Unite de 
pe teritoriul Greciei va avea loc I 
lâ începutul lunii octombrie — a I

■ anunțat, la Atena purtătorul oficial' 
de cuvint al guvernului elen. După . 

I cum se știe, ultima rundă de ne
gocieri a fost întreruptă luni, in I 

I chiar ziua începerii, lor. datorită 
| faptului că partea elenă a cerut e- I 
vacuarea bazei aeriene Ellinikon, I 

I de lingă Atena, situație în care1 
delegația S.U.A- s-a întors la Wa- .

I shington pentru a primi instruc
țiuni. I

. ATERIZARE. Modulul, ele coborire I 
'■al navei sovietice „Soiuz T1W-5". la | 

I bordul căruia'se aflau cosmonautul 
sovietic Vladimir Leahov și cosmo- | 

1 nautul afgan Abdul Ahad Momand. I 
a aterizat miercuri, la ora 4,50 (o 
Moscovei), in stepa kazahă, la 1.

| kilometri sud-est de orașul Djez- | 
kâzgan. Anterior, cei doi cosmo-1 

| nouți au fost nevoiți să intrerupii 
manevrele de plasare a navei pel 
traiectoria de coborire, după decu
plarea dc complexul spatial pilotat. 
..Mir", diit ciulă unor defecțiuni

\ tehnice. Costn rnauții sovietici Via-1 
dimir Titov. Muta Mafnarov și. Va- I 

| Ieri Poliakov is-i •continuă activita
tea pe orbită. Starea sănătății, cos-. 

' monauților Vladimir Leahov și 
Abdul Ahad Momand este bună. '

PRIMIRE. Deng Xiaoping, pre- I 
ședințele Comisiei Militare Centra- I 

I le a R.P. Chineze, l-a primit, la 
| Beijing, pe Frank Carlucci, minis- i 
trul apărării al S.U.A.. transmite 

. agenția China Nouă. 1
Z.V MEMORIA UNEI VICTIME A I 

APARTHEIDULUI. La Alexandria| 
l(Egipt) s-a deschis cel de-al 5-lea 
I Festival international al filmului, i 

Timp de o săptămină, 13 tari arabe 
I și europene vor concura cu crea

țiile lor cinematografice. Festivalul 
' ::-a deschis cu prezentarea filmului | 

britanic ..Cry Freedom", care arc 
I drept erou principal pe Steve Bike 
| liderul studenților de culoare sud- i 

africani, ucis in închisorile regimu- 
| Iui rasist de la Pretoria.
' SATELIT METEOROLOGIC. în I 

R.P. Chineză a fost lansat miercuri I 
primul satelit meteorologic experi-

I mental chinez. Satelitul — infor- I 
raează agenția China Nouă —, lan-| 

I sat de la Centrul din Taiyuan, s-a 
plasat pe o. orbită solară sincroni-. 
că și a transmis date și informații

. cu caracter meteorologic, reeepțio- I 
nate -eter de stațiile terestre.

O EXPLOZIE NUCLEARA SUB-| 
| TERANÂ, ^cu o putere intre 5 și 
I 20 kt., a fost realizată in Uniunea i 

Sovietică, in regiunea Arhanghelsk 
■ — ipîormează agenția T.A.S.S. Ex- ' 
periehța ă-fost făcută in interesul 

' economiei naționale — precizează 
agenția sovietică de presă.

RIPOSTA DATA ELEMENTE- i 
1 LOR CONTRAREVOLUȚIONARE, 

în primele șase luni ale anului, 
trupele guvernamentale ale Mo- 

I zambicului. care au acționat m pro
vincia Gaza, au eliminat 651 de | 

I rebeli din rindul grupării contra- 
| revoluționare M.N.R.
. PRECIZARE. Piața comună nu 

va rămine inactivă față de noua
I lege americană a comerțului — a I 

declarat Willy de Clerq. membru I 
I al Comisiei executive ă C.E.E. in- 
| sărcinat cu problemele comerțului I 

internațional și relațiile externe. | 
I după o întrevedere avută la Paris 

cu primul-ministru francez. Michel.
1 Rocard. De Clerq a precizat că la I 
viitoarea reuniune a Acordului ge- I 

I neral pentru tarife și comerț 
| (G.A.T.T.), C.E.E. iși va susține cui 
fermitate poziția in legătură cu | 

I evidentul caracter protectionist al 
noii legi a comerțului S.U.A. — in- . 
formează agenția Efe.

FORȚELE AERIENE ALE S.U.A. 
I iși măresc. arsenalul de rachete i 
pentru lansarea, sateliților militari. 

I informează ziarul „New York 
Times". în acest sens au fost in- 
chelate contracte in valoare de șase 
miliarde dolari, cu concernele pro- I 
ducătoare de armament, care vor 

I construi 23 de rachete „Titan-4", 11 I 
rachete ,.Atlas-2“ si 20 rachete I 

I „Delta-2“.
DECES. Werner Felfe, membru I 

al Biroului Poliție și secretar al I 
C.C., al P.S.U.G.. membru al Con- 

' siliului de Stat ăl R.D. Germane, I 
a . încetat din viață, miercuri, la | 

I Berlin — anunță agenția A.D.N.
ÎN DOCURILE DIN PIREU s-a I 

produs o puternică explozie la bor- • 
dul unui tăne petrolier aflat in re-

I pșrație. Potrivit unui bilanț pro-1 
vizoriu al poliției, explozia a pro- j 

I vocat moartea a 5 persoane și ră
nirea altor zece. t
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