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A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
IN REPUBLICA ZIMBABWE

înipreE

Primirea deosebit de călduroasă, manifestările de profundă stimă și considerațiede la sosirea la Harare - o vie ilustrare a sentimentelor prietenești față de poporul
SOSIREA 

LA HARAREHARARE. Joi, 14 iulie. Moment cu adîncă semnificație în cronica relațiilor de stimă, prietenie și. solidaritate militantă dintre România și Zimbabwe, dintre poporul român și poporul zimbabwean. în această zi a început aici, in capitala țării mereu însorite de pe continentul african, vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația tovarășului Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabw’e, și a tovarășei Janet Banana, a tovarășului Robert Gabriel Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, primul ministru al Republicii Zimbabwe, și a tovarășei Sally Mugabe.Este prima vizită pe care conducătorul partidului și statului nostru, o face in cel mai tinăr stat de pe continentul african, ce și-a împlinit idealul suprem al independenței cu numai trei ani în urmă, ca rezultat al unei lupte îndelungate, pline de sacrificii împotrivă opresiunii- color. niale. înțîlnirea Cu președintele Nicolae Ceaușescu este’așteptată cu un mare interes de populația din Harare, de întreaga națiune zim- babweană, care ține să-și exprime sentimentele de profundă recunoștință față de conducătorul României socialiste, pentru sprijinul larg —•
(Continuare în pag. a II-a)

PLECAREA DIN ADDIS ABEBA

începerea convorbirilor oficialeJoi, 14 iulie, au început, la Milton Building’s din Harare, convorbirile oficiale între ' tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Robert Gabriel Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africani din Zimbabwe, primul ministru al Republicii Zimbabwe.La convorbiri participă :Din partea română : tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernu-. iui, tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Silviu Curticeanu, membru ai C.C. al

P.C.R., șeful secției Cancelarie a C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, membru al C.C. ai P.C.R., consilier al secretarului general al P.C.R. și președintelui Republicii, Petre Tănăsie, director în Ministerul Afacerilor Externe, și Gheorghe Badrus, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Zimbabwe.Din partea zimbabweană, tovarășii : S.V. Muzenda, viceprim-ministru, dr. W. M. Mangwende, ministrul afacerilor externe, M. Nyagumbo,

ministrul minelor, dr. B. T. Chidzero, ministrul finanțelor, al planificării e- conomice și dezvoltării, R. Hove, ministrul comerțului, E. D. Mnangagwa,ministru de stat la cabinetul primului ministru, J.G. Manyowe, ambasadorul rești. Republicii Zimbabwe la Bucu-în cadrul convorbirilor, tovarășul Robert Mugabe a salutat cu căl-
DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCUJoi seara, in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, și
tovarășa Janet Banana au oferit un dineu oficial.La dineu, găzduit în saloanele modernului hotel „Monomatapa", din capitala țării, au participat persoane oficiale române și zimbabweene.în timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie,

tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Canaan Sodindo Banana au rostit toasturi, urmărite cu deosebită atenție și subliniate cu vii și puternice aplauze.La încheierea toasturilor s-au intonat imnurile de stat ale celor două țări.

In dimineața zilei de joi, 14 iulie, s-a încheiat vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efecțuat-o în Etiopia Socialistă la invitația ■ tovarășului Mengistu”Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, președintele Comisiei pentru Organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, comandant suprem al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste.Prin rezultatele fructuoase cu care s-a încheiat, prin documentele convenite, întitnirea la nivel înalt de la Addis Abeba, desfășurată sub semnul stimei, prieteniei și încrederii reciproce, a deschis noi perspective colaborării dintre România și Etiopia, înscriindu-se, in același timp, ca o cohtribuțio de seamă la cauza păcii, securității și cooperării internaționale, in eforturile pentru promovarea unor, raporturi echitabile între state.

De la reședința rezervată solilor poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu și. tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de tovarășul Mengistu Haile 'Mariam și tovarășa Wubeanchi Bisitaw, s-au îndreptat spre Aeroportul internațional Bole. Coloana de mașini escortată de mo- toclcliști a străbătut un traseu pavoazat sărbătorește. în seninul dimineții fluturau drapelele de stat ale României și Etiopiei, se înălțau panourile cu portretele președinților celor două țări, cu urări de întărire a prieteniei și colaborării romăno-etio- piene.Pe aeroport se regăsește aceeași atmosferă însuflețită ca și în ziua sosirii înalților oaspeți români. Pe frontispiciul clădirii principale se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Mengistu Haile Mariam, străjuite de drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Etiopiei Socialiste. Numeroși locuitori ai capitalei etiopiene au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
ÎN PAGINA A IV-A

Elena Ceaușescu o călduroasă manifestare de stimă și simpatie, de pre- , țuiire și prietenie. 1 ,O gardă militară aliniată pe aero- ■ port a prezentat onorul.Răsună imnurile de stat ale Repu- j blicii Socialiste România și Etiopiei j Socialiste.Președintele Nicolae'Ceaușescu și | președintele Mengistu Haile Mariam i trec în revistă garda de onoare.în continuare, tovarășul Nicolae < Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu , își iau rămas bun de la membrii < corpului diplomatic prezenți pe ae- | roport.Un moment emoționant : grupul j de români aflați in misiune în E- ' tiopia înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu mari buchete de flori.De pe podiumul special amenajat, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mengistu Haile Mariam primesc defilarea gărzii de onoare. ,
(Continuare în pag. a IV-a)

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-ETIOPIAN

tall tOVUMi
Canaan SoM Banana

Excelența Voastră, tovarășe președinte, șl
.Doamnă Ceaușescu,
Tovarășe prim-ministru și doamnă Mugabe,
Tovarășe viceprim-ministru și doamnă Muzenda,
Onorabili miniștri,
Excelențelor, membri ai corpului diplomatic,
Distinși oaspeți,
Tovarăși și prieteni,
Doamnelor și domnilor,Am marea plăcere ca în numele guvernului și poporului Republicii Zimbabwe să vă adresez cel mai cald salut de bun venit în Zimbabwe.Este dorință noastră sinceră ca șederea dumneavoastră 

să fie plăcută și confortabilă și să vă întoarceți în țară cu cele mai bune impresii despre Zimbabwe și poporul său.Cu trei ani în urmă, am avut plăcerea și privilegiul 
să fac o vizită în frumoasa dumneavoastră țară. Amintirile acelei vizite — dintre cele mai plăcute, intr-adevăr — sînt incă proaspete chiar și în condițiile unei agende prezidențiale încărcate, cu interminabile întilniri și capricii ale vremii.Tovarășe președinte, vizita dumneavoastră în Zimbabwe are o semnificație deosebită pentru noi, deoarece relațiile dintre țările noastre sint de un fel deosebit ; ele s-au dezvoltat în timpul luptei noastre pentru a elibera Zimbabwe de dominația colonială. Solidaritatea militantă stabilită atunci a demonstrat că nu există limite in ceea ce poate fi realizat cind popoarele progresiste luptă împreună împotriva dușmanilor comuni, politici și sociali. Sprijinul și asistența acordate de dumneavoastră în timpul luptelor, în acel război amar pentru libertatea și demnitatea poporului nostru, au o mare importanță pentru noi.Tovarășe președinte, este cea mai mare satisfacție pentru noi de a vedea că angajamentele asumate de cele
(Continuare în pag. a

talul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Tovarășe Canaan Banana și tovarășă Janet Banana, 
Tovarășe Robert Mugabe și tovarășă Sally Mugabe, 
Tovarăși și prieteni,Doresc să exprim satisfacția noastră de a vă reîntîlni pe pămintul ospitalier al tinerei Republici Zimbabwe — și de a vă adresa, cu acest prilej, dumneavoastră, precum și harnicului și entuziastului popor zimbabwean un salut prietenesc și un cald mesaj de solidaritate din partea noastră, a poporului român, împreună cu cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.Vă mulțumim pentru primirea călduroasă pe care ne-ați rezervat-o, pentru manifestările prietenești cu care am fost intimpinați de locuitorii orașului Harare. Noi vedem în aceasta o expresie a sentimentelor’ de prietenie, stimă și respect ce și le nutresc reciproc popoarele și țările noastre.Aceasta este prima vizită pe care o facem în țara dumneavoastră după cucerirea independenței. Ea constituie o expresie a bunelor raporturi statornicite între partidele și popoarele noastre încă din anii îndelungatei și eroicei lupte de eliberare națională duse de poporul zimbabwean, o ilustrare a dorinței comune de a acționa — in condițiile noi create după obținerea independenței statului dumneavoastră — pentru întărirea și mai puternică a prieteniei, colaborării și solidarității româno-zim- babweene.Partidul Comunist Român, România socialistă au sprijinit întotdeauna activ lupta de eliberare națională, împotriva imperialismului și colonialismului, lupta popoarelor care s-au ridicat pentru a-și cuceri independența. în acest cadru, poporul român a acordat un sprijin activ luptei de eliberare a poporului zimbabwean și a salutat proclamarea Republicii Zimbabwe, care a constituit un moment important în lichidarea deplină a dominației coloniale, în asigurarea independenței și suveranității țării,

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

Înaintea dineului oficial oferit in capitala Republicii Zimbabwa



PAGINA 2 SClNTEIA-vineri 15 iulie 1983VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA ZIMBABWE
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

s-a întâlnit cu tovarășul Robert Mugabe

(Urmare din pag. I)

la reședința rezervată distinșilor oaspeți români
începerea convorbirilor oficiale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întîlnit, joi după-amiază, înaintea convorbirilor oficiale româno-zimbabweene, cu tovarășul Robert Gabriel Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, primul ministru al Republicii Zimbabwe.Tovarășul Robert Gabriel Mugabe 
a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut din partea Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe și a guvernului țării sale, dind o deosebita apreciere vizitei pe care o întreprind în Republica Zimbabwe, ca inalți și stimați mesageri ai poporului român prieten. Tovarășul Robert Gabriel Mugabe a exprimat — și de această dată — întreaga 

gratitudine și recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru solidaritatea manifestată și pentru sprijinul larg, neprecupețit, acordat poporului zimbabwean, atît în timpul luptei pentru eliberarea națională, cît și după proclamarea republicii, cînd și-a con*  centrat toate forțele și energiile creatoare edificării vieții sale noi, libere. demne și prospere.Mulțumind pentru sentimentele exprimate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, â guvernului și a întregului popor român un salut călduros conducerii Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, guvernului și poporului prieten zimbabwean, împreună cu cele mai bune urări de succes în activi

tatea consacrată dezvoltării rapide a țării, pe calea progresului economic și social.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Robert Gabriel Mugabe și-au manifestat satisfacția de a se revedea și de a continua dialogul tradițional, deschis și rodnic, afirmîndu-și încrederea că schimburile oficiale de' păreri ce vor avea loc vor contribui, prin rezultatele lor, la promovarea și mai intensă a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Națională Africană din Zimbabwe, dintre România și Zimbabwe, în folosii $ și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, independenței și cooperării internaționale.întîlnirea a decurs Intr-o atmosferă cordială, de deplină înțelegere și înaltă stimă reciprocă. 

dură prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Zimbabwe, și a exprimat recunoștința poporului zimbabwean pentru sprijinul substanțial — politic, diplomatic și material — ce i-a fost acordat de România, de Partidul Comunist Român, de poporul român, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lupta dreaptă împotriva dominației coloniale, pentru cucerirea independenței naționale. Acest sprijin — a subliniat tovarășul Robert Mugabe — continuă și în condițiile noi ale trecerii poporului zimbabwean la dezvoltarea economică, socială, independentă a țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru primirea ospitalieră și călduroasă făcută pe pămîntul Republicii Zimbabwe și a adresat, la rîndul său, conducătorilor de partid și de stat zimbabweeni, poporului zimbabwean prieten un salut călduros și cele mai bune urări. Subliniind,, că relațiile rornâno-zim- babweerie''’s-au dezvoltat. încă din, s anii luptei poporului Zimbabwean . pentru independență, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea că vizita va deschide noi perspective pentru întărirea prieteniei, colaborării și solidarității dintre țările și popoarele noastre.

In cursul acestei prime runde de convorbiri s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările României și Repuolicii Zimbabwe, ale Partidului Comunist Român și Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, ale celor două țări și popoare pe drumul dezvoltării lor economico-sociale independente, in condițiile specifice din fiecare țară.Tătodată, au fost examinate stadiul și căile de dezvoltare ale relațiilor româno-zimbabweene.S-a subliniat că există largi posibilități pentru intensificarea, prin eforturi comune, a colaborării și cooperării economice, tehnico-științi- fice, culturale și în alte domenii de activitate, în folosul reciproc al celor două țări și popoare, al politicii de colaborare, independență și pace. Există, de asemenea, largi posibilități pentru dezvoltarea contactelor și a conlucrării dintre P.C.R. și Z.A.N.U., dintre organizațiile politice și obștești din cfele două țări.lAg.fpntinuare,..a început șchjmbulj, de'vedeți în legătură cu. princio'aleîe... probleme actuale ale vieții. interna-a- ționale. S-a subliniat necesitatea’ intensificării eforturilor popoarelor pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale. în mod deosebit, s-a remarcat că problema fundamentală 
a epocii noastre este preîntîmpinarea 

războiului și asigurarea păcii — și, în acest context, s-a arătat că trebuie făcut totul pentru trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nucleară. De asemenea, in cadrul schimbului de păreri a fost relevată importanța deosebită pe care o prezintă în actualele împrejurări internaționale eforturile pentru soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state, fie ele mari sau mici) prin tratative, pe cale politică.Analizindu-se situația din Africa, 
a fost reafirmată solidaritatea militantă a României socialiste și Republicii Zimbabwe cu lupta popoarelor africane pentru consolidarea independenței naționale, pentru accelerarea progresului lor economic și social, pentru eliberarea continentului de vestigiile colonialismului, rasismului și apartheidului. De ambele părți s-a relevat necesitatea asigurării n-eintirziate a accesului la independență al Namibiei, a dreptului imprescriptibil al poporului namibian dej.;.a-jșj.;Lalfige liber ...cșalea dezvoltării viitoare,,'conform aspirațiilor și inter, reșeldr. ...sale ■ legitime. A fost exprimată — și de această dată — solidaritatea activă a celor două țări cu lupta dreaptă a poporului namibian pentru libertate și independență, sub conducerea S.W.A.P.O., singurul reprezentant legitim al poporului namibian. S-a subliniat că România și 

Zimbabwe vor sprijini, în continuare, eforturile ce se depun pentru găsirea unei soluții politice problemei namibiene, pentru punerea neintirzială in aplicare a rezoluțiilor adoptate în acest sens de Organizația Națiunilor Unite.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Robert Gabriel Mugabe au evidențiat rolul important pe care îl are Organizația Unității Africane în promovarea colaborării dintre statele membre, la nivel regional și continental, pentru propășirea lor economico- socială, în soluționarea politică a diferendelor și stărilor de tensiune de pe continent, in întărirea solidarității și unității țărilor africane.A fost exprimată de ambele părți dorința ca relațiile dintre țările noastre să se manifeste atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională pentru soluționarea problemelor existente.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Robert Gabriel Mugabe au convenit să împuternicească pe miniștrii,-, celor .rlouă, țleiegații să discute în continuare în,. timpul vizitei căile concrete de dezvoltare a colaborării bilaterale, precum și pe plan internațional.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de’prietenie, de deplină înțelegere și stimă reciprocă.
„Președintele Nicolae Ceaușescu

— un mare prieten 
al Republicii Zimbabwe 

și al popoarelor africane"

Relatări ale presei din Zimbabwe
Mijloacele de informare in masă din Zimbabwe acordă o atenție 

deosebită vizitei oficiale de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde 
in Republica Zimbabwe.

Primire deosebit de călduroasă la sosirea la Harare

întreaga presă zimbabweană salută cu bucurie vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in Republica Zimbabwe. Cotidianul „THE HERALD" publică în prima pagină, sub titlul „Președintele României este așteptat cu cea mai mare bucurie", un articol însoțit de portretul șefului statului român. „Mii de zimbabweeni — subliniază „The Herald" — vor ieși să-l întîmpine pe președintele Nicolae Ceaușescu pe întregul traseu ce leagă aeroportul din Harare de centrul orașului, traseu . ce a fost împodobit sărbătorește".La rubrica de comentarii, ziarul scrie : „Poporul Zimbabwean are marea onoare ca în această săptă- mînă să albă ca distins oaspete pe președintele României, Nicolae Ceaușescu, și pe soția sa, academician doctor .inginer Elena Ceaușescu. Ei vor sosi,, astăzi, în Harare pentru o vizită oficială și le spunem „Bun venit în țara noastră".Deși România este situată Ia mii de kilometri depărtare^ de Zimbabwe, ambele țări împărtășesc o poziție similară : amîndouă țările s-au aflat cîndva sub dominație străină. Popoarele celor două țări surori au obiective și convingeri politico-economice identice.în cadrul convorbirilor se va proceda la examinarea situației actuale privind cooperarea în diferite domenii în perioada care a trecut de la vizita din 1980 a președintelui Canaan Sodindo Banana în România și a primului ministru, Robert Gabriel Mugabe, un an mai tîrziu.România a jucat un rol important în lupta noastră pentru eliberarea națională. Fără îndoială, conducătorii celor două țări vor avei un schimb util de informații privind situația politică din această zonă".Sub titlul „Președintele Ceaușescu vine pentru a întări cooperarea cu Zimbabwe", cotidianul „The Herald" a publicat un amplu articol în care se fac referiri Ia semnifica

ția deosebită a.acestei vizite pentru poporul zimbabwean, precum și pentru evoluția relațiilor de trainică prietenie dintre cele două popoare, relații ce vor căpăta noi dimensiuni.în cadrul convorbirilor la nivel înalt care vor avea loc — se arată în articol — se urmărește găsirea unor noi modalități care să conducă Ia extinderea și consolidarea cooperării dintre organismele economice, de partid, culturale și științifice din cele două țări, precum și intre organizațiile de masă.O mare parte a articolului este consacrată prezentării biografiei și personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiindu-se îndeosebi activitatea sa tenace și plină de eroism, din perioada luptei in ilegalitate, contribuția sa hotări- toare la consolidarea bazelor socialismului în țara noastră și făurirea României contemporane. Sînt prezentate, de asemenea, date ale activității politice și științifice desfășurate de tovarășa Elena Ceaușescu.RADIOUL și TELEVIZIUNEA au acordat acestui eveniment o importanță aparte, subliniind că este prima vizită oficială pe Care un conducător de partid și de stat al unei țări socialiste o întreprinde în Republica Zimbabwe.Radioul din Zimbabwe, care a prezentat, ca și presa scrisă, cele mai importante momente din programul vizitei, a adresat populației chemarea de a face o primire entuziastă marelui prieten al Republicii Zimbabwe și al popoarelor africane — președintele Nicolae Ceaușescu. S-a făcut din nou mențiunea că tovarășul Nicolae Ceaușescu sosește în această țară în cadrul unei călătorii în mai multe țări africane. Atît radioul, cît și presa scrisă au relevat că „ajutorul politic, diplomatic, moral și material acordat de România țărilor africane a condus la succesul mișcărilor de eliberare din Angola, Mozambic și Zimbabwe, care au semnat primele lor documente de recunoaștere oficială internațională cu România".

(Urmare din pag. I) •politic, diplomatic, moral și material — acordat de țara noastră acestui brav și neînfricat popor, în vederea realizării aspirațiilor sale de libertate și neatîrnare.Actualele convorbiri la nivel înalt româno-zimbabweene, conti- nuind schimburile rodnice de păreri prilejuite de vizitele " efectuate în România de președintele Canaan Sodindo Banana, in septembrie 1980, și de primul ministru Robert Mugabe, in noiembrie 1981, vor marca, fără îndoială, un eveniment de cea mai mare însemnătate in dezvoltarea bunelor relații dintre cele două țări și popoare, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Națională Africană din Zimbabwe, deschizînd ample perspective colaborării bilaterale pe cele mai diverse planuri.Cea de-a’ doua etapă a noului itinerar african al președintelui Nicolae Ceaușescu constituie încă o confirmare strălucită a orientării statornice a României socialiste spre intensificarea legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu tinerele state ce au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu țările în curs de dezvoltare. Ea se desfășoară sub semnul caldei prietenii și înaltei stime nutrite față de România, față de președintele Nicolae Ceaușescu, mare prieten al popoarelor Africii, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, luptător neobosit pentru împlinirea năzuințelor de pace, bunăstare și progres ale omenirii.Ora 12. Aeronava prezidențială aterizează pe aeroportul internațional din Harare. Domnește o atmosferă sărbătorească. Sînt arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Zimbabwe.Frumosul oraș Harare, așezat la altitudinea de 1 200 de metri, e în sărbătoare. Un mare număr de locuitori au ținut să-i salute cu cele .mai alese sentimente pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, încă din primele momente ale sosirii pe pămîntul zimbabwean.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpi- nați, la scara avionului, cu deosebită cordialitate și caldă prietenie, de președintele Canaan Sodindo Banana și de premierul Robert Mugabe. Conducătorii celor două țări își string mîi- nile îndelung, se îmbrățișează. Tovarășa Elena Ceaușescu se salută, cu aceeași prietenie, se îmbrățișează cu tovarășele Janet Banana și Sally Mugabe.Salutați de comandanții de arme ai Armatei Republicii Zimbabwe,, președinții Nicolae Ceaușescu și, Canaan Sodindo Banana, primul ministru Robert Gabriel Mugabe, tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășele Janet Banana și Sally Mugabe, se îndreaptă apoi spre podiumul de onoare. Aici primesc onorurile militare.Se intonează imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Zimbabwe.

Sînt trase 21 de salve de artilerie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Canaan Sodindo Banana trec în revistă garda de onoare.Răsună din nou acordurile imnurilor de stat ale celor două țări, după care urmează defilarea gărzii de onoare și a fanfarei militare.în continuare, șeful statului român prezintă persoanele oficiale care il însoțesc in această vizită : Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Vasile Pungan, Silviu Curticeanu, Constantin Mitea.Tovarășii Canaan Banana și Robert Mugabe prezintă, la rindul lor, oficialitățile zimbabweene venite in intimpirtare : Simon Muzenda. Witness Mangwende, Bernard Chidzero, Maurice Nyagumbo, Richard Hove.Sint de față, de asemenea, Gheorghe Badrus, ambasadorul României la Harare, și John George Manyowe, ambasadorul Republicii Zimbabwe la București.Copii români și zimbabweeni oferă tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Canaan Banana și Robert Mugabe frumoase ghirlande florale, tovarășelor Elena Ceaușescu, Janet Banana și Sally Mugabe buchete de flori.în continuare, în conformitate cu procedura protocolară a țării-gazdă, distinșii oaspeți români, aflați pe un podium special, primesc salutul omagial al celorlalte persoane oficiale zimbabweene venite în întimpi- nare, al șefilor misiunilor diplomatice acreditați la Harare.Cei aflați pe aeroport flutură ste- gulețe reprezentînd drapelele românesc și zimbabwean, scandează neîntrerupt numele conducătorilor celor două țări, aclamă pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și a relațiilor dintre România și Zimbabwe.Prin gesturi și cuvinte emoționante, rostite din adîncul inimilor, se dă expresie sentimentelor de prețuire și recunoștință față' de România socialistă, fată de conducătorul ei, pentru ajutorul multilateral acordat poporului zimbabwean în timpul luptei sale pentru libertate, ca și acum, în noile condiții, cind Republica Zimbabwe își concentrează toate forțele spre refacerea potențialului economic si consolidarea independenței, înaintarea pe calea socialistă de dezvoltare pe care și-a ales-o, pentru fericirea și bunăstarea tuturor locuitorilor săi. Conducătorii celor două țări răspund cu prietenie acestor însuflețite manifestări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se apropie de cei veniți în întîmpinare, stringe mîinile ce i se întind cu e- moție și bucurie.în tot acest timp, pe pista aeroportului se desfășoară un fascinant spectacol folcloric. Grupuri de copii și adulți, bărbați și femei, îmbrăcați în pitorești costume tradiționale, execută mișcări de o incomparabilă frumusețe. Trupurile se înmlădie neașteptat — pentru ca apoi s‘ă zvîc- nească spectaculos în ritmul debordant al muzicii africane, al răpăitului tam-tamurilor.Toată lumea aplaudă cu mare

însuflețire, scandează cuvinte de bun sosit. Un grup coral feminin cintă in limba engleză „Trăiască Ceaușescu !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie acestor însuflețite manifestări, care se vor regăsi de-a lungul întregului traseu, pînâ la reședința oficială ce le-a fost rezervată pe durata vizitei.După ceremonia desfășurată pe aeroport, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu iau loc, împreună cu tovarășul Canaan Sodindo Banana și tovarășa Janet Banana, într-o mașină deschisă, escortată de motocicliști. Locul lor va fi luat, de la un moment dat, de un escadron de cavalerie, care va însoți mașina prezidențială pină în fața reședinței oficiale. Coloana oficială se îndreaptă spre capitala Republicii Zimbabwe, al cărei nume nou, Harare, este unul din numeroasele simboluri ce sugerează voința celor 

ce trăiesc între Zambezi și Limpopo de a înlătura cît mai curînd vestigiile perioadei coloniale. Harare, orașul de podiș de o neasemuită frumusețe, cu permanențele sale florale, cu bulevarde spațioase, vile albe, . cocljete și impozante edificii, cu importante unități industriale, în care pulsează ritmul trepidant al muncii unui popor liber în patria sa liberă, Zimbabwe.Pînă la intrarea în oraș se străbate o zonă deosebit de pitorească. Șoseaua este mărginită de palmieri și cactuși. Imense blocuri de piatră, sculptate de natură după propria-i fantezie, dau o notă de originalitate peisajului acestei țări, unde s-a născut, tot din piatră, misterioasa „Pasăre Zimbabwe" și în care se păstrează, de asemenea — unice poate, pe acest continent — zidurile din piatră ale unei străvechi cetăți ce atestă existența, încă din secolul XII, a unui înfloritor stat cu numele Monomatapa.

Pe întregul traseu străbătut, pe marile bulevarde ale orașului Harare domnește aceeași atmosferă entuziastă. în lumina limpede a acestei zile frumoase de iarnă australă flutură, pretutindeni, tricolorul românesc, alături de drapelul țării-gazdă, de portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu și ale tovarășului Canaan Banana. Totul exprimă bucuria poporului zimbabweean de a-i avea' ca oaspeți dragi, în statul său liber și independent, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, convingerea nestrămutată că această vizită va reprezenta un moment deosebit de important în dezvoltarea pe mai departe a tradiționalelor relații de prietenie și solidaritate militantă ce leagă poporul român și poporul zimbabwean, spre binele lor reciproc, al cauzei păcii, progresului și bunăstării întregii omeniri.
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Momente din timpul vizitei protocolare

in timpul convorbirilor oficiale

In sănătatea dumneavoastră! a ' t«- 
iror ! (Aplauze).

președinte, poziția dum- in legătură cu situația

turală, să intensificăm contactele și colaborarea intre partidele noastre, între reprezentanții parlamentelor și guvernelor, precum și între organizațiile de masă și obștești din cele două țări. Realizarea unei largi colaborări între partidele șl popoarele noastre corespunde pe deplin intereselor ambelor popoare, de progres și bunăstare — și, totodată, cauzei colaborării, progresului și păcii în lume.

că politica de apartheid 
fie eliminată din Africa

435 a Organizației pentru ca Nami- locul binemeritat lumii.

an a reuniunii

tualul sistem economic internațional. Privim cu încredere spre vremurile cind dreptatea va domni în Mate statele lumii, vor fi la ordinea zilei în internaționale.Din păcate, în prezent nu pentru prea mult optimism, caracteristica dominantă în
iar pacea și echitatearelațiile

pronunță pentru denuclearizate in zone ale lumii și, acționează pentru transformarea Balcanilor într-o regiune fără arme nucleare, fără baze militare străine, a colaborării și bunei vecinătăți.

tovarășului Mugabe Sally Mugabe !și colaborare în în

de la Madrid conferinței pen- dezarmare, prin colaborării, in

cale să asupra

urmă, eliminarea completă a acestor arsenale.Tovarășe președinte, dorința noastră comună de pace și progres constituie încă o legătură strînsă între Zimbabwe și România. Sint convins că prietenia atît de adîncă, precum cea care ne leagă, reprezintă răspunsul la situațiile descurajatoare ale conflictelor dintre state vecine, ale focarelor de tensiune și neîncredere între țări. Această situație fratricidă trebuie schimbată cu orice preț.Tovarășe președinte, sînt hotărît să denunț nedreptățile care există. Totodată, cred cu convingere că ceea ce este drept trebuie sărbătorit. Un asemenea lucru bun reprezintă solidaritatea frățească ce leagă popoarele noastre.Acest angajament face plină de înțeles cooperarea noastră. De la sosirea dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, am avut ocazia să discutăm o serie întreagă de probleme și delegațiile noastre sînt pe înceapă discuții detaliate aspectelor tehnice.O trăsătură distinctă a

voastră vizită in Zimbabwe, care, sincer sper, va fi urmată de multe altele, creează o nouă posibilitate pentru dezvoltarea cooperării, ca și pentru înlăturarea unor dificultăți care ar putea să apară în această colaborare.Tovarășe președinte, dumneavoastră ați acordat întotdeauna un mare interes față de situația din sudul continentului african și, fără îndoială, sintem siguri că cunoașteți problemele cu care este confruntată a- ceastă regiune.încercarea noastră de a obține independența economică prin cooperare regională se confruntă cu amenințări, șantaje și sabotaj din partea regimului rasisț din Africa de Sud. Aproape în fiecare zi, acte de banditism și violare a integrității teritoriale sînt întreprinse de Africa de Sud sau a- genții ei împotriva statelor suverane. Acte de agresiune neprovocate sint întreprinse împotriva popoarelor din prima linie și chiar mai departe datorită refuzului nostru de a ne ploconi hegemoniei Africii de Sud.Noi nu dorim, noi nu putem admite ambițiile bolnave ale Africii de Sud. Poporul nostru cunoaște prea bine care este prețul independenței și este hotărît s-o păstreze, s-o protejeze și s-o consolideze.Indiferent ce va face, regimul rasist va eșua acasă și în străinătate. Popoarele din Africa de Sud sînt ținute intr-un regim inuman, lipsit de orice rușine, care nu are dreptul de a exista în lumea modernă. Toate forțele progresiste sînt unite în a condamna acest sistem barbar și sînt convinse trebuie să de Sud.Tovarășe neavoastră ...... din Namibia a fost clar definită și este identică cu a noastră și a celorlalte state din prima linie, precum și a Organizației Unității Africane. Autodeterminarea pentru poporul namibian este un drept inalienabil, care nu poate constitui subiect de negocieri. Prea mult timp s-a pierdut cu diverse formule care evită subiectul principal, deoarece nu toate statele sint hotărîte să accepte crearea unui nou stat african independent în subcontinent. Din acest motiv, atenția lumii a fost îndreptată spre discuții sterile, născute in cercurile ostile independenței Namibiei. Cea mai recentă „creație" în acest sens este legarea independenței Namibiei de retragerea trupelor cubaneze din Angola, element care nu are absolut nici o legătură cu Namibia.Refuzăm această condiție impusă, Intrucît nu este corectă. în prezent, toate eforturile comunității internaționale trebuie canalizate in direcția urgentării transpunerii în practică a Rezoluției ~Națiunilor Unite, bia să-și cîștige in rîndul statelorTovarășe președinte, sudul Africii nu este singura regiune afectată de lupte violente. Nu poate fi ignorată situația din Orientul îvlijlociu.Ăm fost martorii celor mai barbare acte de violență comise de Israel față de poporul palestinian. Noi condamnăm cu toată vehemența aceste acte de banditism.Tovarășe președinte, umanitatea nu este atacată doar de violența fizică. Violența se manifestă și sub forma inegalității moștenite în ac-

prin convocarea tru încredere și întărirea securității, scopul realizării unei Europe unite, a păcii și colaborării, fără arme nucleare.România se crearea de zone Europa și în alte în acest sens,

și-a manifestat satisfacția de a se intilnl din nou cu tovarășul Canaan Sod indo Banana și a evocat cu plăcere convorbirile purtate, acum trei ani, la București, care au impulsionat puternic dezvoltarea relațiilor româno- zimbabweene.Evidențiind evoluția fructuoasă a acestor tradiționale raporturi, cei doi șefi de stat au reafirmat hotărirea comună de a conferi dimensiuni tot mai largi și un conținut tot mai bogat conlucrării multilaterale dintre România și Zimbabwe, corespunzător dorinței și aspirațiilor de pace și progres ale ambelor țări .și popoare.întrevederea a decurs sub semnul

Tovarășe Banana, 
Tovarășe Mugabe, 
Tovarăși și prieteni,Situația internațională este deosebit de complexă și gravă, ca urmare a intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, a menținerii și agravării unor conflicte, apariției altora noi, a politicii de forță și de amenințare cu forța, de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influență. Toate acestea au dus la o încordare extremă în viața internațională, crescind pericolul de război, punind in primejdie libertatea, independența, securitatea și pacea națiunilor întregii lumi.în opoziție cu această politică, se dezvoltă cu putere lupta popoarelor împotriva imperialismului și colonialismului, a neocolonialismuiui, pentru independență, pentru colaborare, destindere, securitate și pace. Se poate afirma că în confruntarea dintre aceste două tendințe victoria va aparține forțelor care se pronunță pentru o politică nouă, în condițiile unirii și întăririi solidarității tuturor forțelor antiimperialiste și progresiste, a popoarelor de pretutindeni. Putem afirma că nu există forță în lume care să poată împiedica popoarele să pună capăt pentru totdeauna dominației imperialiste și colonialiste, politicii de război și să asigure pacea.în actualele împrejurări internaționale, oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nucleară, apărarea păcii, a vieții popoarelor constituie problema fundamentală a epocii noastre. Popoarele cer cu tot mai multă hotărire* să se pună capăt înarmărilor nucleare și de orice fel, să se treacă la distrugerea armamentelor nucleare și realizarea unui echilibru al forțelor nu prin sporirea armamentelor, ci prin reducerea lor la un nivel cit mai scăzut.România, împreună cu popoarele europene, acționează pentru oprirea amplasării în Europa a noilor rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune, pentru retragerea și distrugerea celor existente. Considerăm că este timpul să se înțeleagă că trebuie renunțat la folosirea armelor nucleare in scopuri militare și să se treacă la reducerea lor treptată pînă la eliminarea completă, la folosirea energiei nucleare numai în scopuri pașnice.Considerăm că, în momentul de față, sînt create condițiile pentru încheierea îr> ' vara acestui

acestor discuții o reprezintă atmosfera prietenească și constructivă în care ela au loc. Sînt sigur că această atmosferă va continua în tot restul scurtei dumneavoastră vizite și că veți păstra amintiri plăcute din țara noastră, despre folclorul, dragostea și prietenia noastră.îngăduiți-mi acum să vă rog să vă alăturați spre a toasta :— Pentru viață lungă și multă sănătate Excelenței Sale tovarășului Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu I— Pentru prietenia de nezdruncinat dintre popoarele Zimbabwean și român 1— Pentru prosperitatea frumoasei dumneavoastră țări, tovarășe președinte !— Pentru sănătatea tuturor celor prezenți 1Vă mulțumesc. (Aplauze).

două guverne și popoare au continuat să se realizeze și in perioada în care Zimbabwe trebuie să facă față greutăților ivite imediat după dobindirea independenței.în aceste condiții, nu este o surpriză faptul că poporul român se bucură de o deosebită stimă in Zimbabwe, care se inspiră din experiența dumneavoastră, din sprijinul pe care ni l-ați acordat în timpul luptelor pentru eliberare, ca și din modul sincer și solidaritatea frățească cu care România ne acordă asistență în construirea socialismului în Zimbabwe.Tovarășe președinte, cu patru luni In urmă, noi am sărbătorit cea de-a treia aniversare a independenței. Este plăcut să vedem că deja au trecut trei ani de la dobindirea unității și independenței naționale. în acest foarte scurt timp, noi am făcut progrese apreciabile în atingerea scopurilor fixate la proclamarea independenței, respectiv revenirea la locurile de baștină a peste un milion de oameni, reabilitarea foștilor combatanți, reconstrucția economiei afectate de război, ca și reconcilierea socială și politică la toate nivelurile. Sintem bucuroși că am fost capabili să unim intr-o singură armată ceea ce in trecut constituia trei armate, că s-au făcut progrese în îmbunătățirea sănătății și educației în țară, a facilităților puse la dispoziția populației rurale. Ca rezultat al acestor eforturi putem spune că am obținut unele succese in crearea de condiții egale populației rurale cu cele de care beneficiază populația urbană. Știm că realizările noastre sînt încă modeste și că ră- mîne mult de făcut. Sarcina noastră este departe de a fi realizată și, in continuare, va trebui să facem mari eforturi, revenindu-ne masive responsabilități. Sintem încurajați, in această operă, de faptul că prietenii noștri remâni sînt alături de noi, pentru a descoperi căile de transformare a economiei, pentru dezvoltarea cauzei socialismului.De curind, noi am publicat „Planul de dezvoltare pe o perioadă de tranziție de trei ani“. care subliniază prioritățile noastre în următorii trei ani.Acest plan definește parametri) în cadrul cărora prietenii noștri pot coopera in atingerea obiectivelor social- economice în Zimbabwe.Deja experții noștri au explorat o gamă largă de posibilități pentru proiecte comune de cooperare și sînt informat că au fost de pe acum obținute progrese în cîteva domenii.Un indiciu clar al acestor progrese a fost și prima sesiune a comisiei mixte, care a avut loc la Harare, în luna aprilie. Din documentul adoptat cu această ocazie se desprind progresele făcute în domeniile agricol, industrial, aviației civile, telecomunicațiilor, folosirii forței de muncă, mineritului și comerțului.Ca prieteni, noi trebuie să continuăm să venim cu inițiative noi pentru a dinamiza cooperarea noastră. Există toate posibilitățile pentru intensificarea cooperării politice, culturale, economice și sociale dintre cele două țări și trebuie folosite toate posibilitățile pentru dezvoltarea altor cooperări în realizarea unui maxim avantaj reciproc. Actuala dumnea-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut, joi la amiază, o vizită protocolară tovarășului Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, și tovarășei Janet Banana.Tovarășul Canaan Sodindo Banana a adresat, incă o dată, un călduros bun venit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu și a subliniat că această primă vizită pe care o fac în Republica Zimbabwe a fost așteptată cu deosebit interes, cu sentimente de profundă prietenie și stimă, cu ferma convingere că ea va marca un moment de cea mai mare însemnătate in evoluția bunelor relații dintre cele două țări și popoare.

Stimați tovarăși,Recurgerea cu prea mare ușurință la calea militară pentru soluționarea diferitelor probleme a complicat și complică continuu viața internațională. Pornind de la aceasta, România se pronunță ferm pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. Oricît de îndelungate ar fi tratativele, ele sînt incomparabil mai bune decît cel mai mic conflict militar. Soluționarea pe calea tratativelor reprezintă astăzi singura alternativă și singura cale care asigură popoarelor condiții de dezvoltare economico-socială independentă, în acest spirit, România a sprijinit și sprijină lupta poporului palestinian pentru asigurarea dreptului său la autodeterminare, inclusiv la realizarea unui stat independent. Ne pronunțăm pentru o soluție globală în Orientul Mijlociu, care să pună capăt conflictului care durează de vreme îndelungată, să asigure o pace trainică, justă, în care toate popoarele din Orientul Mijlociu să se bucure de respectul independenței, integrității și să colaboreze în bună vecinătate. în acest scop, ne pronunțăm pentru convocarea unei conferințe internaționale cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant legitim și unic al poporului palestinian.în spiritul politicii tradiționale, de sprijinire a luptei pentru independență a popoarelor, ne manifestăm deplina solidaritate cu lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru asigurarea independenței depline a Namibiei, în conformitate cu rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite.Tn același timp, ne pronunțăm cu toată fermitatea pentru lichidarea politicii de discriminare rasială și apartheid. Considerăm că este necesar ca Africa de Sud să pună canăt oricăror acțiuni împotriva țărilor vecine și să înceteze actele ostile ale acesteia împotriva Republicii Zimbabwe și a altor state independente din această zonă.După cum se știe, Organizația Unității Africane a avut un rol important în lupta împotriva imperialismului șî colonialismului. Âcurii este deosebit de important ca ea să-și în-

prieteniei. înțelegerii și stimei reci proce ce caracterizează relațiile din tre cei doi președinți, raporturi! dintre țările și popoarele noastre.

tărească și mai mult solidaritatea și unitatea, să acționeze în direcția întăririi colaborării, in vederea dezvoltării economico-sociale — condiție fundamentală pentru consolidarea independenței popoarelor africane, ca dealtfel a tuturor popoarelor țărilor in curs de dezvoltare.Ca urmare a crizei economice mondiale, situația țărilor in curs de dezvoltare s-a înrăutățit și mai mult ; s-au mărit decalajele între țările bogate și sărace, iar negocierile de pînă in prezent — inclusiv recenta sesiune U.N.C.T.A.D. de la Belgrad — nu au dus la rezultatele așteptate de țările in curs de dezvoltare.Aceasta face- necesară întărirea colaborării și solidarității țărilor în curs de dezvoltare pentru a putea desfășura tratativele cu țările dezvoltate, în condiții de egalitate, precum și pentru conlucrarea mai activă intre ele în scopul dezvoltării economico-sociale.,Problemele complexe ale lumii contemporane impun participarea cu drepturi egale la soluționarea acestora a tuturor popoarelor, și în primul rind a popoarelor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate.Este, de asemenea, necesar să se întărească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în rezolvarea democratică a problemelor internaționale, in interesul tuturor popoarelor, al dezvoltării lor independente. România acționează pentru întărirea relațiilor cu toate statele fără deosebire de orînduire socială. Țara noastră se pronunță ferm pentru ca. la baza relațiilor dintre state să se afle principiile deplinei egalități in drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, ale respectării dreptului fiecărui popor de a-și făuri orinduirea socială pe care o dorește, fără nici un amestec din afară.Doresc să exprim convingerea că vizita și convorbirile pe care le-am inceput vor deschide noi perspective conlucrării fructuoase între partidele și popoarele noastre, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, în lupta împotriva războiului, pentru pace, pentru dreptul popoarelor la viață, la existență, la dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare.Vă rog să toastăm pentru prosperitatea, fericirea și bunăstarea poporului prieten Zimbabwean I ;Pentru întărirea continuă a prieteniei și solidarității dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Națională Africană din Zimbabwe, dintre țările și popoarele noastre Iîn sănătatea tovarășului președinte Banana și a tovarășei Janet Banana !
în sănătatea și a tovarășeiPentru pace treaga lume !

este loc intrucît relațiile internaționale rămîne nedreptatea și inechitatea. A devenit de la sine evident că trebuie să aibă loc o schimbare generală și totală a sistemului actual pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale. A trecut suficient de mult timp de la începerea dialogului Nord-Sud și este timpul să se treacă de la obișnuitele parlamentari academice la o abordare serioasă, practică și sinceră a situației, care să conducă la corectarea actualei inegalități.Și mai îngrijorătoare este situația securității internaționale.Niciodată în istoria sa, omenirea nu a făcut pregătiri atît de serioase pentru propria-i distrugere. Acum, cind omul a atins culmi de perfecțiune în dezvoltarea industriei și tehnologiei și ar trebui să utilizeze aceste realizări pentru ridicarea nivelului său de trai, o nouă activitate preocupă in mod evident. Peste tot se elaborează arsenale din cele mai sofisticate. A apărut o adevărată competiție privind crearea de arme cit mai distructive.Glasul rațiunii, care reprezintă cu adevărat conștiința omenirii, trebuie să se facă auzit cu și mai multă pregnanță pentru condamnarea armelor nucle.are.Ideea creării unor zone denuclearizate în lume este pozitivă, dar curind, foarte curind, înainte de a fi prea tîrziu, trebuie să vină vremea cind întregul glob pămîntesc să fie declarat zonă denuclearizată. Posesorii acestor arme de autodistrugere trebuie să urmărească cu multă seriozitate diminuarea și, în cele din

Președintele Republicii Zimbabwe a relevat satisfacția de a se reîn- tilni cu șeful statului român și de a-i putea exprima, din nou, întreaga prețuire pentru contribuția esențială pe care a adus-o și o aduce la extinderea și întărirea continuă a relațiilor României socialiste cu tînărul stat independent Zimbabwe, relații de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare, făurite incă in anii luptei grele a poporului Zimbabwean pentru eliberare națională.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit cu căldură, în numele său și al tovarășei Elena Ceaușescu, pentru invitația de a vizita Zimbabwe, pentru primirea însuflețită ce le-a fost făcută, arătînd că vede în aceasta o expresie a trainicei prietenii ce unește popoarele noastre. în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu

deschizind calea trecerii la făurirea unei noi orinduiri sociale. Și victoria poporului zimbabwean demonstrează cu putere că epoca dominației coloniale este pe sfîrșite, că popoarele își afirmă cu putere dorința de a trăi libere, independente și în pace. Viata demonstrează cu putere că nimic nu poate împiedica un popor să-și cucerească independența atunci cind acționează unit și cind este hotărît să pună capăt dominației !Ne bucurăm sincer că această vizită ne dă posibilitatea să cunoaștem nemijlocit eforturile și realizările poporului zimbabwean pe calea dezvoltării economico-sociale, a făuririi unei noi orinduiri — orinduirea socialistă. Ca prieteni și tovarăși de luptă, urăm din toată inima poporului zimbabwean victorii tot mai mari in dezvoltarea economico-socială pe calea progresului, a bunăstării 1 Sintem încredințați, dragi tovarăși și prieteni, Că, sub conducerea Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, poporul zimbabwean va reuși să rezolve cu succes problemele complexe pe care le ridică făurirea noii societăți, a unui stat liber și independent.Știm din propria noastră experiență că lichidarea urmărilor trecutului și edificarea noii societăți cer eforturi susținute, unirea tuturor forțelor, a întregului popor in lupta pentru progres, pentru dezvoltare pe calea socialismului, pentru bunăstare și fericire. Putem spune că, atît pe baza experienței noastre, cît și pe baza evoluției vieții internațio- ’ nale, drumul popoarelor pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o viață demnă, liberă se poate asigura numai pe baza orinduirii socialiste, numai în condițiile în care poporul devine pe deplin stăpîn pe bogățiile sale, pe destinele sale și își făurește viața așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară I Atît propria noastră experiență, cit și actuala situație internațională atestă cu putere necesitatea întăririi solidarității și colaborării popoarelor' care luptă pentru dezvoltarea lor economico- socială independentă.Fără nici o îndoială, sînt încă multe greutăți de învins în dezvoltarea economică, în viața internațională ; dar unitatea și solidaritatea popoarelor, a tuturor forțelor antiimperialiste constituie chezășia învingerii acestor greutăți, a triumfului luptei de' independență, pentru o viață nouă, pentru socialism !în acest sens, dorim să întărim și să dezvoltăm colaborarea și solidaritatea dintre partidele și popoarele noastre. în discuțiile pe care le-am început astăzi, am stabilit de comun acord cu tovarășul Mugabe ca specialiștii și miniștrii din delegațiile noastre să stabilească modalități concrete de' realizare a unei largi colaborări, în diferite domenii de activitate de interes comun.-în același timp, dorim Șă' lărgim colaborarea Uhnico-științifică și cui- I f
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w PRIETENIE A TOVAITĂȘIILUI NICOEAE CEAUȘESCUPREUNĂ CE TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

PLECAREA DIN ADDIS ABEBA

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-ETIOPIAN

(Urmare din pag. I)Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se Îndreaptă către cetățenii etiopieni veniți la aeroport. Minute în șir răsună a- plauzele, menite să sublinieze înalta considerație cu care poporul , e- tiopian prieten a urmărit această vizită, stima lor deosebită pentru conducătorul României socialiste, pe care l-au primit ca oaspete de onoare.La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu adresează cuvinte de rămas .bun persoanelor oficiale, etiopiene : Fikre Selassie Wogderess, secretar general al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, membru al Comitetului executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Fischa Desta, secretar general adjunct al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, membru al Comitetului executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, șeful Departamentului pentru probleme de justiție, administrație și apărare, al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, Addis Tedla, membru al Comitetului Permanent al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, vicepreședinte al Consiliului suprem pentru campania de dezvoltare revoluționară națională și planificare centralizată, membru al Comitetului executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, Taye Tilahun, ministru de interne. Wollie Chekol, ministrul comerțului exterior.
„Elocvente mărturii ale dorinței de a dezvolta

relațiile de cooperare romăno-etiopiene"ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — Sub titlul „Președintele Mengistu Haile Mariam a avut convorbiri cu conducătorul român, tovarășul Nicolae Ceaușescu", cotidianul de limbă engleză „ETHIOPIAN HERALD" publică, pe prima pagină, o amplă relatare, însoțită de mari fotografii reprezentîndu-i pe cei doi șefi de stat, împreună cu delegațiile pe care le conduc, in cursul convorbirilor oficiale. „Convorbirile dintre cei doi conducători — scrie ziarul — s-au concentrat asupra căilor de întărire pe mai departe a relațiilor frățești de cooperare dintre Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă, ca și a principalelor probleme internaționale actuale.în declarația făcută în cursul convorbirilor, tovarășul Mengistu Haile Mariam a exprimat mulțumiri pentru sprijinul acordat de România revoluției etiopiene și s-a referit la stadiul atins de Etiopia Socialistă în domeniile politic, economic și social.La rindul său, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat că actuala vizită va contribui considerabil la eforturile comune ale celor două țări pentru pace și prosperitate și a reafirmat hotărirea lor de a strînge relațiile de cooperare in toate domeniile".Tot pe prima pagină, același ziar

De asemenea, tovarășul Mengistu Haile Mariam și tovarășa Wubeanchi Bishaw își iau rămas bun de la tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Vasile Pungan, de la celelalte persoane oficiale care au însoțit pe șeful statului român în această vizită.Președintele Nicolae Ceaușescu, adresindu-se președintelui Mengistu Haile Mariam, mulțumește cu căldură pentru primirea prietenească și ospitalitatea manifestată de poporul etiopian pe tot parcursul vizitei, își exprimă satisfacția pentru rezulta-, tele fructuoase obținute.Șeful statului etiopian a mulțumit, la rindul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru vizita efectuată în Etiopia Socialistă și le-a urat succes deplin in următoarele momente ale călătoriei pe care o întreprind pe pămîntul Africii.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau apoi un călduros rămas bun de la președintele Mengistu Haile Mariam și tovarășa Wubeanchi Bișhaw.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
Semnarea unui acord privind transporturile aeriene civileîn timpul vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Etiopia, la Addis Abeba a fost semnat Acordul intre Guvernul Republicii Socialiste România și Consiliul Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei So-

inserează largi relatări — continuate in paginile de interior —, însoțite de fotografii, despre vizitele efectuate în cursul zilei de miercuri de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la Consiliul suprem pentru campania de dezvoltare revoluționară națională și pentru planificare centralizată.
Relatări ale presei 

din Etiopia
întreprinderea „Textila Akaki", la primăria orașului Addis Abeba.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele României, care se află într-o vizită oficială de prietenie în Etiopia Socialistă, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu — arată ziarul — i s-a prezentat ieri activitatea Consiliului suprem, a întreprinderii „Textila Akaki", primăriei orașului Addis Abeba. în aceste vizite, solii poporului român însoțiți de Mengistu Haile și de tovarășa WubeanchiInserînd ample materiale principalele momente ale ziarul „ADDIS ZEMEN" - „Ethiopian Herald" 

au fost Mariam Bishaw. despre vizitei, - ca și scoate în

tovarășul Mengistu Haile Mariam își string miinile îndelung, se îmbrățișează.De pe scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund manifestărilor prietenești ale celor aflați pe aeroport, salută în semn de rămas bun.La ora 9, aeronava prezidențială decolează, îndreptîndu-se spre Harare, capitala Republicii Zimbabwe, următoarea etapă a vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o efectuează in țări de pe continentul african.Primirea deosebit de caldă și ospitalitatea rezervate inalților oaspeți români, expresie a stimei de care se bucură România, președintele său, pentru politica de pace, de respect al independenței și suveranității naționale, pentru eforturile depuse în vederea edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, relevă în același timp dorința aprofundării și lărgirii conlucrării romăno-etiopiene, întăririi prieteniei și solidarității dintre cele două popoare.
cialiste privind transporturile aeriene civile.Acordul a fost semnat de tovarășii Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Ato Yusuf Ahmed, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.

Abeba. Imaginile foto de asemenea, vizitele „Textila Akaki", purtînd „Muncitorii fabricii sa-

evidență că, la toate obiectivele vizitate miercuri, _ solilor poporului român li s-a rezervat, ca și in ziua anterioară, o primire deosebit de călduroasă, mii de cetățeni ai Etiopiei Socialiste ținînd să participe la aceste manifestări de prietenie ce caracterizează relațiile dintre cele două țări, popoare, dintre cei doi conducători.Sint publicate, de asemenea, mari fotografii reprezentînd pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, Mengistu Haile Mariam și Wubeanchi Bishaw în timpul vizitelor la Consiliul suprem, primăria orașului Addis ilustrează, la fabrica titlurile : lutîndu-i pe distinșii oaspeți", „Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind în fața muncitorilor", „Tovarășul Nicolae Ceaușescu exprimîndu-și solidaritatea cu muncitorii", „Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu vizitînd diferite secții ale fabricii".Posturile de RADIO și TELEVIZIUNE ETIOPIENE au consacrat o mare parte a programelor lor vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în Etiopia, scoțînd în evidență căldura cu care au fost întîmpinați pretutindeni oaspeții români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie, în E- tiopia Socialistă, în perioada 12—14 iulie 1983, la invitația tovarășului Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, președintele Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, comandant suprem al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și persoanele oficiale care i-au însoțit in cursul vizitei s-au bucurat de o primire caldă, expresie a legăturilor frățești, de solidaritate și prietenie, statornicite între poporul român și poporul etiopian.în cursul vizitei, între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, președintele Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, comandant suprem al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste, au avut loc convorbiri oficiale, desfășurate într-o atmosferă cordială, de înțelegere și încredere reciprocă. în cadrul convorbirilor au fost evidențiate raporturile tradiționale, prietenești, existente între cele două țări și popoare. S-a procedat la o analiză aprofundată a căilor și mijloacelor de promovare în continuare a relațiilor bilaterale și s-a făcut un schimb de păreri asupra problemelor majore actuale ale vieții internaționale.La convorbirile oficiale au participat :Din partea română : tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Silviu Curticeanu, membru al C.C. al P.C.R., șeful secției Cancelarie a C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., consilier al secretarului general al P.C.R. și președintelui Republicii, Marcel Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe, și Mihail Diaconu, însărcinat cu afa- cerj a.i. gl, Republicii Socialiste România în Etiopia Socialistă.Din partea etiopiană/ L’tbvată§ri1!f Fikre Selassie Wogderess, secretar general al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, membru al Comitetului executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Fisseha Desta, secretar general adjunct al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, membru al Comitetului executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, șeful Departamentului pentru probleme de justiție, administrație și de apărare al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, Addis Tedla, membru al Comitetului Permanent al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, vicepreședinte al Consiliului suprem al campaniei de dezvoltare revoluționară națională și planificare centralizată, membru al Comitetului Executiv al Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, Taye Tilahun, ministrul de interne, Wollie Chekol, ministrul comerțului exterior, Dawit Getachew, șeful sectorului pentru comerț și servicii din Consiliul suprem al campaniei de dezvoltare revoluționară națională și planificare centralizată, Mamo Bahta, secretar permanent al Ministerului Industriei, Tibebu Bekele, secretar permanent al Ministerului Afacerilor Externe, Assefa Woldie, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Etiopiei Socialiste in Republica Socialistă România.în cursul vizitei în Etiopia Socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a depus o coroană de flori la Monumentul Victoriei și a vizitat sediul Consiliului suprem al campaniei de dezvoltare revoluționară națională și planificare centralizată, municipalitatea orașului Addis Abeba și intreptinderea „Textila Akaki".Analizind stadiul actual al raporturilor dintre România și Etiopia, cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția față de întărirea continuă a prieteniei, solidarității și cooperării dintre țările lor, ceea ce corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale celor două popoare. în cursul convorbirilor, cele două părți au evidențiat că vizita în Etiopia Socialistă a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie o continuare a dialogului la cel mai înalt nivel inaugurat cu prilejul vizitei președintelui Mengistu Haile Mariam in Reoublica Socialistă România în 1978. S-a subliniat, totodată, că vizita șefului statului român constituie o importantă contribuție pentru dezvoltarea puternică, in viitor, a raporturilor dintre cele două țări, în același timp, ambele părți au reliefat importanța și actualitatea „Declarației Republicii Socialiste România și a Etiopiei Socialiste", semnată la București de cei doi șefi de stat, la 7 decembrie 1978, in care sînt consacrate principiile cooperăHi dintre cele două țări pe plan bilateral și in viața internațională. în acest context, s-a subliniat necesitatea sporirii contactelor și a schimburilor de vederi dintre reprezentanții celor două țări :1a toate nivelurile, atît în legătură cu amplificarea relațiilor bilaterale, ,cît și în ceea ce privește unele probleme actuale ale lumii contemporane.Cele două părți au făcut un schimb de informații cu privire la preocupările interne ale țărilor lor pe planul dezvoltării politice, economice și sociale. Partea etiopiană a prezentat părții române rezultatele obținute în 

procesul de transformări revoluționare și, in special, stadiul actual de dezvoltare a țării. La rindul său, partea română a informat partea etiopiană despre eforturile poporului român în procesul dezvoltării sale economice și sociale independente și progresele realizate în acest domeniu, sub conducerea Partidului Comunist Român.Cei doi președinți au relevat cu satisfacție creșterea legăturilor de cooperare dintre țările lor pe plan politic, economic, cultural, social, ca și în alte domenii de interes comun, și au reafirmat hotărirea lor de a acționa în continuare pentru consolidarea acestor raporturi.Cu privire la relațiile economice bilaterale, ambele părți au subliniat existența posibilităților mari de promovare a unei ample conlucrări, pe baze reciproc avantajoase, in sectorul industrial, pe plan tehnic și științific și în domeniul investițiilor, prin organizarea de societăți mixte sau a altor forme corespunzătoare de cooperare. în ramuri importante ale economiei, cum sint dezvoltarea bazei energetice, mineritul, industria materialelor de construcții, industria ușoară, industria farmaceutică, agricultura și altele. în acest scop, s-a căzut de acord că este necesar să fie intensificate eforturile de ambele părți în vederea diversificării și extinderii schimburilor comerciale și realizării unor acțiuni de cooperare economică pe termen lung. Exprimîndu-și satisfacția față de crearea Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică, organism care a avut o primă sesiune la București, în 1982, cele două părți au convenit ca cea de-a doua sesiune a comisiei să aibă loc la Addis Abeba, înainte de sfîr- șitul anului 1983.La sfîrșitul vizitei, cei doi șefi de stat au semnat protocolul privind dezvoltarea cooperării economice șl . tehnice, a schimburilor comerciale între România și Etiopia. A fost, de asemenea, semnat Acordul privind transporturile aeriene civile Intre cele două țări.Examinînd problemele actuale ale vieții internaționale, președintele Republicii Socialiste România și președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste și-au exprimat profunda îngrijorare față de încordarea gravă la care s-a ajuns în relațiile internaționale, ca rezultat al manifestărilor politicii de forță și de amenințare cu forța, de amestec și intervenție în treburile interne ale altor state, al conflictelor și războaielor existente în diferite părți ale lumii, al negării dreptului la autodeterminare al popoarelor care se măi află sub dominația colonială, al cursei fără precedent a înarmărilor, al lipsei de progrese în eforturile pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale.1 Față de aceste evoluții periculoase, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mengistu Haile Mariam au evidențiat îndatorirea supremă care revine popoarelor, conducătorilor lor, forțelor progresiste de pretutindeni de a acționa cu toată hotărirea pentru a se opri cursul spre confruntare și război, pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, pace și colaborare internațională. Cel doi președinți au subliniat convingerea lor că pacea, securitatea, progresul și cooperarea în lume nu pot fi asigurate decît. prin aplicarea strictă în relațiile internaționale a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nefolosirii forței sau amenințării cu forța și reglementării pașnice, prin tratative, a tuturor disputelor dintre state.După ce au efectuat un schimb de păreri cu privire la situația din Africa, ambele părți au reafirmat sprijinul lor deplin față de principiile Cartei Națiunilor Unite și ale Organizației Unității Africane cu privire la respectarea reciprocă de către toate statele africane a suveranității, integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor de stat, neintervenției în treburile interne, reglementării pașnice, prin negocieri, a disputelor dintre ele. în acest context, cele două părți s-au pronunțat pentru realizarea unei păci durabile în Cornul Africii, în spiritul recomandărilor celei de-a 18-a sesiuni ordinare a Adunării O.U.A. de la Nairobi, din 1981.Republica Socialistă România și E- tiopia Socialistă au reliefat rolul deosebit care revine Organizației Unității Africane in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, a rasismului și oricărei alte forme de presiune și subjugare, ca și eforturile constructive pe care le face această organizație pentru armonizarea raporturilor dintre statele membre, pentru a contribui la soluționarea problemelor complexe politice, economice și sociale cu care este confruntat acest continent, pornind de la interesele fundamentale ale popoarelor africane de a trăi în pace, de a se dezvolta liber pe plan economic și social.Ceje două părți și-au manifestat satisfacția față de rezultatele pozitive cu care s-a încheiat cea de-a 19-a sesiune la nivel înalt a O.U.A., care a avut loc la Addis Abeba, în iunie 1983 și a fost exprimată speranța că eforturile pe care această organizație le face pentru realizarea obiectivelor sale fundamentale vor fi încununate de succes.Președinții Republicii Socialiste România și Etiopiei Socialiste au subliniat necesitatea imperioasă a asigurării accesului neîntîrziat la independență al Namibiei, precum și a respectării dreptului poporului namibian de a-și alege singur, de sine stătător, calea dezvoltării viitoare, în deplină concordanță cu aspirațiile și interesele sale legitime. Au fost reafirmate solidaritatea militantă și sprijinul deplin al celor două țări cu lupta dreaptă a poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., singurul său reprezentant legitim. în acest context, ambele părți și-au manifestat îngrijorarea față de tacticile de tergiversare ale regimului rasist din Africa de Sud și de orice legare a accesului Namibiei la independență de alte probleme. Totodată, s-a relevat necesitatea de a se depune eforturi susținute din partea comunității internaționale, pentru a se trece la măsuri efective, prin intermediul

O.N.U., de natură să ducă la acordarea neîntîrziată a independenței Namibiei, pe baza Rezoluției numărul 435 a Consiliului de Securitate.Cei doi șefi de stat au evidențiat necesitatea lichidării urgente și totale a politicii de apartheid și de discriminare rasială din Africa de Sud, pentru asigurarea drepturilor majorității populației din această țară la libertate, egalitate și progres social. Părțile au condamnat viguros actele agresive repetate ale regimului de la Pretoria împotriva statelor africane independente vecine și cer să se pună capăt imediat, necondiționat, oricăror încălcări ale suveranității acestora și încercărilor de destabilizare a țărilor din Africa Australă.Președintele Nicolae Ceaușescu a reliefat situația deosebit de gravă existentă în Europa, unde s-au acumulat imense arsenale militare, îndeosebi de arme nucleare. S-a subliniat că amplasarea și dezvoltarea pe continentul european de noi rachete cu rază medie de acțiune amplifică și mai mult pericolele pentru pacea și securitatea Europei și a întregii lumi. în acest context, a fost subliniată necesitatea imperioasă a opririi amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa, a retragerii și distrugerii celor existente, a înlăturării tuturor armelor nucleare de pe continent, pentru ca Europa să rămînă un continent al păcii, securității și al unei ample cooperări. De asemenea, a fost subliniată necesitatea încheierii cit mai rapide a reuniunii de la Madrid, astfel încît să se asigure convocarea Conferinței de încredere și dezarmare in Europa, continuitatea procesului început la Helsinki, o largă cooperare între statele europene.Cei doi șefi de stat și-au exprimat convingerea că edificarea securității și intensificarea cooperării pe continentul european, adoptarea de măsuri de dezarmare și, în primul rind, de dezarmare nucleară, vor exercita o influență pozitivă în menținerea stabilității, securității și păcii în întreaga lume.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste, tovarășîil Mengistu Haile Mariam, s-au referit cu profundă îngrijorare la situația gravă din Orientul Mijlociu. Cei doi președinți s-au pronunțat în favoarea unei reglementări globale, realizării unei păci juste și durabile în această parte a lumii, bazată pe retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate din 1967, pe recunoașterea dreptului- poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat propriu, independent, pe garantarea securității tuturor statelor din regiune. Ambii președinți au reafirmat deplinul sprijin al țărilor lor față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinian, și au apreciat că este esențială participarea acestei organizații la negocierile de pace consacrate realizării unei soluții drepte și trainice în Orientul Mijlociu. în acest context, cei doi președinți și-au exprimat convingerea că inițierea urgentă de negocieri, prin convocarea unei conferințe internaționale, în cadrul O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P., poate contribui la identificarea soluțiilor pentru reglementarea problemelor complicate din această regiune.Totodată, șefii celor două state au subliniat necesitatea de a se depune toate eforturile pentru salvgardarea independenței Libanului, suveranității sale naționale și integrității teritoriale, ca și a statutului său de țară nealiniată.Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea față de continuarea războiului dintre Irak și Iran, care produce enorme pierderi de vieți omenești și pagube materiale. Părțile s-au pronunțat pentru încetarea imediată a ostilităților militare și pentru trecerea la negocieri, pentru reglementarea politică a conflictului dintre cele două țări vecine, pe baza principiilor Cartei O.N.U.Ambele părți au reafirmat poziția țărilor lor in favoarea transformării Oceanului Indian într-o zonă a păcii, în conformitate cu rezoluțiile adoptate de Organizația Națiunilor Unite în această privință, pentru asigurarea securității țărilor din regiune, în interesul păcii în zonă și în întreaga lume.Republica Socialistă România șl Etiopia Socialistă au reafirmat solidaritatea lor cu popoarele din Africa, America Latină și Asia, care luptă pentru independență politică și progres economic și social.Cei doi președinți au evidențiat convingerea lor că în etapa actuală problema fundamentală a vieții contemporane o constituie lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării,, și în primul rînd a dezarmării nucleare. A fost subliniată necesitatea de a se trece neintirziat la interzicerea generală și totală a experiențelor cu arma nucleară în toate mediile, la reducerea treptată a stocurilor existente de arme nucleare, pină la completa lor lichidare, la înghețarea și reducerea cheltuielilor militare, la crearea de zone libere de arme nucleare in di
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Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu

al Etiopiei Socialiste,
Președintele Comisiei pentru organizarea Partidului Oamenilor MunciiADDIS ABEBALa încheierea vizitei noastre in Etiopia Socialistă, doresc să vă exprimăm, șl pe această cale, calde mulțumiri pentru primirea prietenească și ospitalitatea de care ne-am bucurat pe pămîntul țării dumneavoastră.Sint încredințat că vizita făcută, convorbirile pe care le-am purtat împreună și înțelegerile la care am ajuns vor da noi impulsuri bunelor relații dintre țările noastre și vor constitui un nou moment important în dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase romăno-etiopiene, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.îmi face plăcere să vă adresez, odată cu salutul nostru de rămas bun, sincere urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru poporul etiopian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ferite părți ale lumii. Ambele părți au apreciat că este necesar ca mijloacele economisite prin reducerea cheltuielilor militare să fie folosite pentru dezvoltarea economică a tuturor statelor, și în mod deosebit a celor cel mai puțin dezvoltate.Republica Socialistă România șl Etiopia Socialistă au exprimat hotă- rîrea lor comună de a acționa in continuare, cu toată energia, împreună cu alte state ale lumii și cu forțele progresiste și democratice care militează pentru menținerea și întărirea păcii, pentru a se depune eforturi tot mai mari in favoarea realizării dezarmării și prevenirii războiului. în această privință, a fost evidențiată importanța deosebită pe care o prezintă amplele mișcări populare din Europa și, în general, din intreaga lume în favoarea dezarmării.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mengistu Haile Mariam au reliefat că destinele păcii și securității mondiale sint strins legate de soluționarea problemelor dezvoltării. A fost exprimată convingerea că lichidarea subdezvoltării, reducerea treptată a decalajelor care separă țările sărace de cele bogate și asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea armonioasă a raporturilor dintre state în domeniile economic, financiar, tehnologic și științific reprezintă una din cerințele fundamentale ale stabilității pe plan internațional, ale însănătoșirii climatului politic in lume.Profund îngrijorate de agravarea crizei economice mondiale, care a a- fectat în mod deosebit țările in curs de dezvoltare, cele două părți au exprimat hotărirea lor de a acționa cu toată fermitatea pentru depășirea dificultăților existente. S-a subliniat că provoacă o deosebită îngrijorare tendințele de extindere a politicilor pro- tecționistel de scădere continuă a prețurilor materiilor prime, creșterea datoriei externe, dobînzile nejustificat de mari pentru credite, reducerea programelor de asistență, toate acestea făcînd să fie agravate dificultățile cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare. Cei doi președinți apreciază că, in aceste condiții, este imperativ să se facă totul pentru redresarea situației economice internaționale în general, pentru reducerea dificultăților întîmpinate de țările în curs de dezvoltare, în special, pornind de la cerințele solidarității internaționale și avind in vedere interdependențele existente in lume.Cei doi șefi de stat au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, de care să beneficieze toate statele lumii. Ei au reliefat că negocierile desfășurate pe plan internațional in această direcție, inclusiv recenta reuniune U.N.C.T.A.D, de la Belgrad, nil au condus la obținerea de rezultate pozitive: Ca-'Urmâre, ambele părți s-ati pronunțat: pentru lansarea cit mai urgentă a rundei de negocieri globale în cadrul O.N.U. De asemenea, cei doi președinți au subliniat necesitatea convocării unei conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare, consacrată amplificării conlucrării dintre ele și armonizării pozițiilor lor în vederea negocierilor viitoare cu țările dezvoltate.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste au reafirmat convingerea lor că Organizația Națiunilor Unite reprezintă forul cel mai potrivit pentru negocierile multilaterale și pentru soluționarea politică a tuturor problemelor internaționale.în scopul realizării acestor obiective, cei doi președinți s-au pronunțat pentru creșterea- rolului, responsabilităților și eficienței organizației mondiale, pentru adaptarea sa la cerințele și realitățile vieții internaționale. S-a subliniat că un rol important în desfășurarea normală a relațiilor internaționale revine țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, țărilor mici și mijlocii, care constituie majoritatea națiunilor lumii și sînt direct interesate în promovarea unei politici de respect al independenței naționale, de pace și cooperare internațională.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au exprimat ’ mulțumiri cordiale președintelui Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, președintele Comisiei de organizare a Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, Mengistu Haile Mariam, conducerii și poporului etiopian pentru calda primire și ospitalitate de care s-au bucurat în cursul vizitei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat tovarășului Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, președintele Comisiei peptru organizarea Partidului Oamenilor Muncii, comandant suprem al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste, invitația de a efectua, împreună cu tovarășa Wubeanchi Bishaw, o vizită oficială de prietenie in Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită ui-*  terior, prin canale diplomatice.
Addis Abeba, 14 iulie 1983
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CU PRILEJUI VIZITEI TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU.

In REPUBLICĂ ZIMBABWE
TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean"organizate„Lunii de

Excelenței Sale
DOMNULUI DANIEL ARAP MOI

Președintele Republicii KenyaCu prilejul survolării teritoriului Republicii Kenya, doresc să vă adresez 
un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul kenyan prieten.Folosesc și acest prilej pentru a exprima convingerea câ, prin eforturile noastre comune, relațiile româno-kenyene vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii, independenței și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
DOMNULUI JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzaniaîmi este plăcut să vă adresez — cu prilejul survolării teritoriului Republicii Unite Tanzania — un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate șt fericire personală, de progres și prosperitate poporului tanza- nian prieten.Doresc să-mi exprim șl pe această cale convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-tanzaniene se vor dezvolta continuu, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

în cadrul manifestărilor în țara noastră cu prilejul solidaritate cu lupta poporului coreean", joi după-amiază a avut loc la întreprinderea de scule și elemente hidraulice din Focșani o adunare organizată de Comitetul municipal al P.C.R. Focșani, la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii.Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei R.P.D. Coreene la București.Directorul întreprinderii de scule și elemente hidraulice, Laurențiu Veber, a evocat, în cuvîntul rostit cu acest prilej, lupta eroică a poporului coreean pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității naționale, precum și succesele importante obținute in opera de edificare socialistă a țării, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea. Vorbitorul s-a referit pe larg la relațiile de prietenie statornicite între partidele, țările și popoarele român și coreean, evidențiind, in acest context, contribuția deosebită adusă de întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Kim Ir Sen, înțelegerile convenite între cei doi conducători de partid și de stat, care au dat de fiecare dată dimensiuni noi dezvoltării colaborării pe multiple planuri între România și R.P.D. Coreeană.în continuare a luat cuvîntul Sin In Ha, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București. Vorbitorul a înfățișat lupta poporului coreean pentru realizarea idealului național de reunificare independentă și pașnică a țării. Refe- rindu-se apoi la .cursul ascendent al legăturilor de prietenie dintre partidele și popoarele român și coreean, ambasadorul a subliniat rolul deosebit de important al înțelegerilor stabilite în cadrul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. Totodată, ambasadorul a exprimat sentimente de gratitudine Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, eminentului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul activ și solidaritatea militantă manifestate în înfăptuirea dezideratului fundamental al luptei poporului coreean — reunificarea patriei.

Tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit joi cu delegația de activiști ai Partidului Socialist Revoluționar Somalez, condusă de Mohamed Hagi Said, șef de secție la Comitetul Central al P.S.R.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.în cadrul întâlnirii au fost relevate bunele relații de prietenie și colaborare existente între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia, care cunosc o continuă dezvoltare, in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîl- nirij dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Mohamed Siad Barre, secretar general al P.S.R.S., președintele Republicii Democratice Somalia. S-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale partidelor respective și s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la principalele probleme ale vieții ționale.

Ministerul Afacerilor Externe, Asociația „România" și a vizitat obiective cultural-științifice, istorice și turistice.
*

interna-(Agerpres)
Recepție cu prilejul Zilei naționale 

a Republicii Franceze

la Cluj- lucrările româno-

★în perioada 4—14 iulie ne-a vizitat țara, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ytzac Korn, președintele Asociației de prietenie Israel-România. In timpul șederii in România, oaspetele a avut întrevederi Ia I.R.R.C.S., la instituții cultural-științifice și organizații obștești, a vizitat obiective culturale și istorice din municipiul Iași.
★între Agenția română riat artistic — A.R.I.A. internațională de concerte — Inter- koncert — din R.P. Ungară, joi s-a semnat, la București, Protocolul de schimburi artistice pe anul 1984.Alături de turnee ale unor artiști vocali și instrumentiști, dirijori, formații muzicale din România și Ungaria, documentul prevede și alte schimburi pe bază de impresariat în diferite domenii cuiltural-artistice, în scopul unei mai bune . cunoașteri a valorilor spirituale, lărgirii și diversificării schimburilor culturale româ- no-ungare.

Capitală și
de impresa- și Direcția

dintre cele două țări, contribuția a- cestora la strîngerea raporturilor de prietenie, la mai buna cunoaștere și apropiere reciprocă au fost relevate în alocuțiunile rostite de Vasile Drăguț, rectorul Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din Capitală. și artistul plastic Gustavo Acosta Perez.La vernisaj au asistat reprezentanți ai Consîliuiui Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, cadre didactice și studenți ai institutului bucureștean de arte plastice-Au fost prezenți Armando Suarez Garcia, însărcinat cu afaceri ad-in- terim rești, al Republicii Cuba la Bucu- membri ai ambasadei.
★clubul întreprinderii de trac- din Brașov s-au deschis joi di-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
DOMNULUI HASTINGS KAMUZU BANDA

Președintele Republicii MalawiSurvolînd teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez un salut călduros, împreună cu urările noastre de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul malawian prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Franceze, ambasadorul acestei țări la București, Michel Rougagnou, a oferit, joi seara, o recepție.Au luat parte Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru, Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntului, Nicolae

Gavrilescu, ministrul turismului și sportului, Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economise internaționale. Mihai Burcă, vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S., reprezentanți ai conducerii altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

★în perioada 9—14 iulie, Napoca s-au desfășurat celui de-al 4-Jea colocviu olandez de istorie cu tema „România și Olanda față de problemele păcii, dezarmării și colaborării in- ternațioiîale în perioada interbelică", în cadrul colocviului, istorici români și olandezi de la universitățile din Cluj-Napoca/ Iași, Utrecht și Amsterdam au comunicări temă.în timpul legația de istorici primită și a avut convorbiri la Ministerul Educației și învățămîntului,
prezentat științificeșederii în Și dezbătut pe aceastăRomânia, de- olandezi a fost

LA COSTINEȘTI

TOVARĂȘULUI SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Conferință de presă consacrată celei de-a IX-a ediții 
a Tirgului internațional București-T.I.B. ’83

★Sala „Kalinderu" din Capitală găzduiește incepind de joi o expoziție de pictură și grafică cubaneză contemporană. Deschisă sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, in cadrul programului de colaborare culturală " ' ~publica Cuba, crări realizate tului superior cultatea de arte plastice), precum și de tineri artiști care au absolvit recent cursurile acestei instituții de în- vățămînt.Relațiile de colaborare culturală

La toare mineața lucrările celei de-a X-a consfătuiri tehnico-științifice de țipizare- unificare in industria construcțiilor de mașini. Organizată de ministerul de resort, consfătuirea, care reunește specialiști de la , întreprinderile constructoare de mașini din toată țara, cercetători și proiectanți, cadre didactice, reprezentanți ai institutelor de specialitate și ai ministerului, abordează teme legate de introducerea celor mai moderne metode de tipizare în industria constructoare de mașini, probleme privind structurile tipice în sistemul de proiectare asistat de calculator, și altele.(Agerpres)dintre România și Re- expoziția reunește lude studenți ai Institu- de artă din Cuba (Fa- 1 apăru! într-o nouă 
formulă gralică

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Mozambic, un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul mozambican prieten.Aștept cu mult interes apropiata noastră vizită în țara dumneavoastră, 
cu convingerea că ea se va înscrie, prin ’rezultatele sale, ca o nouă și importantă contribuție la întărirea și dezvoltarea bunelor raporturi dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic, în interesul celor două popoare, al colaborării, independenței, înțelegerii și păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

o jLa Complexul expozițional din Piața Scînteii a avut loc, joi, o conferință de presă consacrată celei de-a IX-a ediții a Tirgului internațional București — T.I.B. ’83.în legătură cu stadiul pregătirii acestei importante manifestări economice internaționale, ce va fi găzduită de Capitala țării noastre între 6 și 13 octombrie, a vorbit ing. Nicolae Su- ciu, directorul întreprinderii de tîrguri și expoziții.La actuala ediție a T.I.B. și-au anunțat prezența, cu pavilioane oficiale, numeroase țări de pe toate continentele, multe dintre acestea, intre care Austria, Bulgaria, Cuba,

Cehoslovacia, Grecia, R.D. Germană, R.F. Germania, Italia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., devenite participante tradiționale. Și-au exprimat, de pune la tigioase Franța,România va prezenta la T.I.B. ’83, prin intermediul a 52 de întreprinderi de comerț exterior, în pavilioane și pe platforme în aer liber, cele mai recente produse, noi și îmbunătățite, din aproape toate ramurile economiei naționale.

asemenea, dorința de a ex- T.I.B. ’83 și o serie de pres- firme din Anglia, Elveția, Japonia, Olanda, S.U.A. etc.

(Agerpres)
TOVARĂȘULUI DR. K. D. KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
' ■ ** '

’ .AIHb L'.LiliR'iipXO, £ii' JlJJIDkiii’J) . aUJWli ft-îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul survolării teritoriului Republicii Zambia, un cordial salut și cele mai bune urări de sănă" tate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul zambian prieten.Doresc să-mi exprim și pe această cale convingerea că apropiata noastră întîlnire de la Lusaka — pe care o aștept cu multă plăcere — se va înscrie 
ca o nouă și însemnată contribuție la întărirea prieteniei și colaborării româ- no-zambiene, spre binele și în folosul reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 DJn...marea carte a patriei. Efigii 

L'7, conrentaoi’ane 1965—1W,
.15,30 Emisiune .In limba germană

J7.25 Rezultatele tragerii Loto
17.35 ‘
17,50
18.00
20,00
20,20
20.35
20,45
21,10

22.30

La volan
1031 de seri
închiderea programului 
Telejurnal
Actualitatea economică 
Cîntece pe adresa dv.
Cadran mondțal
Film artistic. Ciclul „Mari actori"!' 
„Așa e dragostea..." — premieră 
pe tară. în distribuție: Bette Davis, 
Leslie Howard, Patrick Knowles, 
Olivia de Havilland
Telejurnal

15,00
15,05

15,25
15,55

17.20 
18,00 
20,00
20.20

PROGRAMUL »
Telex
Blocnotes bucureștean — informații 
utilitare
Vldeoteca internațională
Film artistic : „Moneda antică". 
Coproducție a studiourilor din R.P. 
Bulgaria și DEFA Berlin 
Stadion. Balcaniadă de pold, 
închiderea, programului 
Telejurnal
Profil familial. Aniversarea mezi
nului. Reportaj

20,35 Generația deceniului IX. Sentimen
tul datoriei și conștiința care-1 de
finește. Reportaj

20,50 Estivala '83. Concertul Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor : Ema
nuel Elenescu. Solist : Mikloș Pe- 
renyi — Ungaria. In program lu
crări de Carmen Petra Basacopol, 
Robert Schumann, Edward.Grieg

22,30 Telejurnal

Bună organizare, mobilizarea tuturor forțelor pentru

SECERIȘUL GRÎULUI
a

STRÎNGEREA FURAJELOR
bihor: Combinele - dirijate operativ

în lanurile zvîntatePînă joi dimineața, în județul Bihor griul a fost strîns de pe 38 846 hectare, ceea ce reprezintă 54 la sută din suprafața aflată in cultură. în- trucît timpul este instabil, în toate unitățile agricole au fost luate măsuri pentru a se folosi fiecare oră bună de lucru. Mai exact, combinele sint folosite în funcție de starea vremii și a terenului, fiind reglate de 2—3 ori pe zi. Ele sint dirijate operativ acolo unde se poate recolta cu randament maxim. Să exemplificăm.La C.A.P. Episcopia Bihor, secerișul • fost reluat la numai cîteva ore după oprirea ploii. Umiditatea fiind ridicată, griul a fost depozitat pe o platformă, cooperatorii lopătîndu-1 pe tot parcursul zilei de miercuri. Se cîștigă astfel ore prețioase în strădania de a pune la adăpost in timpul cel mai scurt întreaga recoltă. Străbatem o bună parte din hotarul consiliului agroindustrial Oradea. La C.A.P. Cheresig, loan Gal, inginerul- șef al cooperativei, se află cu umido- metrul la marginea lanului. De la interlocutorul nostru aflăm că este un lot semincer, pentru a da semnalul cînd să reînceapă lucrările. Peste două ore revenim pe același traseu. Se făcuse ora amiezii. Toate cele 5

combine lucrau din plin. Mecanizatorilor li s-a adus în cîmp mîncare caldă. în acest timp, pe combine au urcat atît inginerul-șef, cit și șeful formației de mecanizatori. Sint exemple care trebuie urmate și de alte unități agricole.Facem un popas la C.A.P. Seleuș, unde joi mai erau de recoltat doar 20 hectare cu grîu. în urma combinelor lucrau presele de balotat paie, deschizind front de lucru pentru pregătirea terenului și însămînțarea culturilor duble.în ansamblul consiliului agroindustrial Oradea, ritmurile la seceriș sint inegale. Dacă la cooperativa agricolă Station griul a fost adunat de pe 92 la sută din suprafață, la Ghirișu de Criș — în proporție de 88 la sută, iar Perian — 86 la sută, în alte unități aceste procente sint mult mai mici : Șișterea — 55, la Sînmartin — 49, Borș — 48. Peste tot, printr-o bună organizare a muncii poate și trebuie să fie învinse capriciile vremii. în fiecare unitate agricolă să fie folosită fiecare fereastră de timp favorabil pentru grăbirea secerișului, condiție hotărîtoare pentru evitarea pierderilor prin scuturare.

Dar pînă la acea oră, ca și în alte citeva zeci de minute ce au urmat, cei șapte mecanizatori, împreună cu mecanicul de întreținere și șeful secției, Nicolae Ivan, au efectuat o revizie generală a combinelor. Concomitent, inginerul-șef al cooperativei, Pavel Pop, și șeful fermei ^.os- tinești au verificat starea de umiditate a fiecărei porțiuni de teren din cele 80 de hectare ce mai rămăseseră de recoltat la ferma respectivă. Spre ora 8, combinerii au fost chemați în sola Podiș, iar pînă la ora 11, cînd a căzut o nouă aversă de ploaie, recolta era strînsă de pe 12 hectare.Ce s-a întîmplat în acest răstimp pe tarlalele cu grîu ale altor unități din cadrul acestui consiliu agroindustrial ? La ora 8,20, la formația de combine a cooperativei agricole Stincești se aflau doar mecanizatorii Gheorghe Munteanu și D. Străchi- naru. Nu intrați in lan ? — am întrebat. „Așteptăm pe mecanicul de în-, treținere, Mihai Anițescu, să ne dea curele de, schimb. Trebuie să vină și inginerul-șef Adrian Drăguș...“. Nu știm exact care din cei așteptați a sosit mai întîi. Cert este că, la ora 13, cînd am revenit la aceeași formație, combinele nici măcar nu-și schimbaseră locul.

re-Neajunsuri asemănătoare la coltarea griului am constatat și la cooperativa agricolă din Vlădeni. Motivul ? Primarul comunei, Nicolae Cantea, a ajuns la consiliul popular , pe la ora 7,30. „Vă îngrijiți astăzi de seceriș, că eu am treburi la Botoșani" — le-a zis el subalternilor. Iar după plecarea sa, cei rămași în comună (secretarul adjunct, vicepreședintele, secretarul consiliului popular etc.) și-au văzut de treburile proprii. Nici măcar cei direct implicați — președintele cooperativei agricole, C. Macovei, și, respectiv, inginerul-șef, N. Dumitraș — nu s-au deplasat la formația de combine decit la insistențele delegatului de la județ. Cînd au ajuns, spre ora 11, începuse ploaia.în cursul zilei respective, mai bine de jumătate din suprafața recoltată aparținea cooperativei agricole din Leorda, o treime — cooperativei agricole din Bucecea, celelalte cinci unități înscriindu-se cu rezultate între 0 și 3 la sută. Așadar, nu doar ploile intermitente sînt de vină, ci îndeosebi modul in care este utilizat timpul de lucru.
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scînteii

constanța: Cine ajută lucerna
Ioan LAZ Acorespondentul „Scînteii să se transforme în fîn?

botoșani: Condiții asemănătoare,• •

rezultate diferitePînă joi dimineața, în județul Botoșani, griul a fost strîns de pe 18 550 hectare, din cele 73 887 hectare aflate în cultură. Viteza de lucru planificată pe județ este însă de peste 7 200 hectare zilnic ; aceasta înseamnă că, în zilele în care s-a muncit efectiv la seceriș, griul a fost recoltat pe mai puțin de jumătate din suprafața ce putea fi strînsă cu numărul de combine existent. Este adevărat că, mai în fiecare zi, după începerea secerișului

s-au semnalat averse de ploaie. Reprezintă însă acestea singurul motiv al nerealizării ritmului de lucru prevăzut ?Concluziile reieșite din raidul întreprins în cîteva unități din consiliul agroindustrial Bucecea pun în lumină o cu totul altă motivație. La ora 7, cele șapte combine ale formației complexe de mecanizatori de la cooperativa agricolă din Leorda încă nu puteau intra în lanul de grîu din ■ cauza ploii căzute în timpul nopții.

în unitățile agricole din județul Constanța se desfășoară ample acțiuni pentru asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje. Ca urmare, pînă la 13 iulie au fost depozitate 57 000 tone de fîn, reprezen- tind 60 la sută din programul stabilit pină la sfîrșitul lunii iulie, și 134 000 tone de nutrețuri însilozate, cu 35 la sută mai mult decit prevederile pe aceeași perioadă. „Unitățile agricole dispun de resurse variate pentru asigurarea furajelor — ne spunea tovarășul Petre Rudeanu, director al direcției mentul de față se cantități de fîn de de la coasa a doua, tăți a început și al
agricole. în mo- strîng ultimele lucerna rezultate iar în unele uni- treilea cosit. în-

treaga cantitate de lucernă pentru iarnă se conservă sub formă de fîn”.Pe teren am putut constata efectele măsurilor luate pentru asigurarea furajelor. La I.A.S. Albești ne sint arătate șirele protejate sub copertine în chre au fost depozitate aproape o mie de tone de fîn. „La primele două coase am obținut 35 tone de masă verde la hectar, iar la următoarele preliminăm o recoltă la fel de mare — spune ing. Paul Giurcanu, directorul unității. Pentru fiecare unitate vită mare vom asigura cîte o tonă de fîn și aproape zece tone de nutrețuri suculente. De pe cele 88 hectare de pajiști cultivate, am strîns sute de tone de fîn și semifîn de bună calitate. Pentru a scurta perioada de

GALAO nouă inițiativă culturală se desfășoară în miez de vară la Costinești. Stațiunea de pe malul Mării Negre, loc de odihnă și relaxare prin excelentă al tineretului, găzduiește, între 14—18 iulie, • concursul național de interpretare „Gala tinerilor actori". Organizatori : Biroul de turism pentru tineret, Direcția instituțiilor de spectacole din Consiliul Culturii și Educației Socialiste și A.T.M. — biroul secției de critică teatrală.Participă (rod al u- nei preselecții) peste 40 de tineri actori din București, Baia Mare, Bacău, Bîrlad, Botoșani, Brașov, Cluj- Napoca, Iași, Oradea, Pitești, Piatra Neamț,

TINERILOR ACTORIPetroșani, Reșița etc., ori studenți ai I A.T.C. „I. L. Caragiale" și I.A.T. „Szentgyorgy Istvân” din Tîrgu Mureș. Ei vor prezenta în concurs recitaluri de poezie individuale și • colective, monoloage, fragmente din spectacole ori montări integrale inspirate de lucrări prestigioase ale dramaturgiei românești și universale. în sala polivalentă, la Teatrul de vară din Costinești, precum și în alte locuri în aer liber — amenajate în vederea jocului — vor răsuna poeme de Lucian Blaga, Geo Dumitrescu, Nicolae Dra- goș, Eugen Jebeleanu, Nîchita Stănescu, Dan Verona și alții, vor putea fi auzite replici

din piesele lui Shakespeare, Cehov, Strindberg, Pinter, Brecht ori Horia Lovinescj. Ecaterina Oproiu, Marin Sorescu, Dumitru Radu Popescu etc.Prilej de afirmare a opțiunilor repertoriale, a înclinațiilor stilistice, a expresive dar mai valorilor ve ale tinerei generații — „Gala tinerilor actori" va genera numeroase momente de emoție artistică și ecou educativ. Beneficiari : miile de tineri aflați la odihnă la Costinești și în impreju- rimi, care vor „concura", prin aplauzele și aprecierile lor, de- ' ciziile juriului.

modalităților predilecte, cu seamă a interpretati-

Natalia STANCU

%

v r e-m e a
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 15 iulie, ora 21 — 18 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea se va încălzi 
și va fi in general frumoasă, cu cerul 
variabil. Averse izolate de ploaie se vor 
semnala în cursul după-amiezelor, în
deosebi în primele zile. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 12 și 22 de 
grade, iar cele maxime între 24 și 34

recoltare folosim atît vindroverele, cit și două combine autopropulsate tip CAF, dotate cu echipament de ierboase. După recoltarea orzului și griului am însămînțat 1 600 hectare culturi duble. Avem toate condițiile să creăm o rezervă de furaje cu cel puțin 30 la sută mai mare pentru cele 1 500 bovine și 7 000 ovine".Organizarea echipelor specializate de mecanizatori este de natură să asigure recoltarea la timp, transportul și depozitarea in bune condiții a furajelor. La cooperativa agricolă Ovidiu echipa specializată execută toate operațiunile legate de producerea, recoltarea și depozitarea furajelor pe cele 378 hectare atribuite fermei zootehnice. De la prima coasă de lucernă și borceag s-au depozitat 600 tone fîn și 1 500 tone nutrețuri însilozate. Cantități mari de furaje au fost st’rinse și în cooperativele agricole Plopeni, Pecineaga, Independența și- altele.Totuși, in județul Constanța sînt unități agricole care au strîns puțin fîn și resurse insuficient fblosite pentru echilibrarea balanței furajelor, îndeosebi in zona neirigată. De aceea este de evidentă actualitate conservarea sub formă de fin a lu- cernei și asigurarea nutrețurilor însilozate din culturile duble. La fel de importantă este scoaterea la pă- șunat a întregului efectiv de taurine. Spunem aceasta, întrucît se mai în- tîlnesc cazuri cînd o parte din taurine și îndeosebi vaci de lapte continuă să fie furajate la iesle. în raidul întreprins am poposit și la cooperativa agricolă Ciocîrlia de Sus, unde in urma ploilor căzute cimpul este plin de masă verde. Totuși aici, 540 din cele 650 bovine sînt ținute în grajduri. Zilnic, o combină și un tractor cu remorcă sînt imobilizate pentru a cosi și aduce la grajduri cîte 30 tone de masă verde. Ca urmare, .la această unitate ceea ce a mai rămas din coasa a II-a de lucerna' se recoltează numai pentru consumul curent și nimic pentru iarnă. Și în alte unități agricole este larg răspîndită practica de a se da furajele cnsite in hrana curentă a animalelor, fără a depozita mai nimic pentru iarnă. Din această cauză la cooperativa agricolă Fîntînele din 1 900 tone de fîn necesare s-au depozitat numai 300 tone. Cooperativa agricolă Arsa, situată în zona irigată, are doar cîteva zeci de tone de fîn, iar la cooperativa agricolă Olteni, cele 20 tone de fîn rezultate din prima coasă au fost date în hrana curentă al animalelor.Desigur, asemenea cazuri nu caracterizează situația pe ansamblul județului. Dar ele nu trebuie admise deloc. Toate unitățile agricole de stat și cooperatiste trebuie să-și creeze rezerve de (nutrețuri care să asigure furajarea normală a animalelor pînă la primăvara viitoare. A- cum cind cimpul e plin de masă verde este nevoie de organizarea exemplară a recoltării furajelor, realizarea și depășirea programului de însămînțare a culturilor duble de plante de nutreț.
C. BORDEIANU

de grade, local mal ridicate în sudul 
țării. Pe alocuri, ceață slabă. In Bucu
rești : Vremea ,va. fi în general frumoa
să și se va încălzi. Cerul va fi varia
bil, favorabil aversei de ploaie la în
ceputul intervalului. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 15 și 18 grade, iar cele 
maxime între 30 și 33 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu). '

- supliment al revistei „Contemporanul”. O viziune amplă asupra vieții culturale și artistice IDin sumar : ® l’agini memorabile din și despre : Panait Is- trati, Zaharia Stancu, Ion Agîr- bieeanu ® Două ilustre centenare : Luceafărul eminescian pe drumurile eternității ; Nicolae Dărăscu sau implacabila întoarcere acasă <1 Scriitori în manuscris : Leonid Dimov, Adrian Popescu, Adrian Păunescu și Romulus Vulpescu O Aparatul de fotografiat in miezul evenimentelor.Ultimele confidențe ale Iui Arthur Rubinstein. Raquel Welch scriitoare ® Realitatea ilustrată vă rășpunde.„ 9 Topul actorilor • Mapamond sportiv și Cînd spunem „Naționala” 1 (fotoreportaj și comentarii despre echipa noastră națională de fotbal).
® SPORT o SPORT © SPORT ® SPORT

„VARA BOXULUI BUCUREȘTEAN” 
o interesantă competiție, sub genericul 

Bac iad ei”tineret și juniori, precum șl ' ciști- gători ai recentei faze zonale a campionatului național de seniori, de la cluburile și asociațiile sportive fruntașe ale municipiului București.Cele două gale consecutive vor începe la orele 17 și 19,30.
clasamente mondialetreia, cu 4’00”12/100), Maria Radu (locul 5, cu 4’00”62/100) și Doina Me- linte (a 9-a, cu 4’01 ”49/100). La a- ceastă probă, primele două rezultate ale anului aparțin sovieticei Aglet- dinova — 3’59”31/100 și americancei ■ Decker — 3’59”93/100.Pe poziția a treia se află la a*  runearea greutății Mihaela Loghin, cu rezultatul de 20,95 m, după Ilona Slupianek (R.D. Germană) — 22,40 m și Helena Fibingerova (Cehoslovacia) — 21,46 m. în clasamentele feminine mai figurează pe poziția a șaptea Niculina Vasile (la săritura în înălțime, cu 1,97 m) și Florența Crăciuncscu, la disc — 67,74 m.La masculin, Iosif Naghi deține a 9-a performanță mondială a anului, cu 68,12 m.

»■O pretnieră pugilistică, ce se va desfășura sub genericul „Daciadei", va fi inaugurată simbătă 16 iulie 1983 la arenele „Timpuri noi" din Capitală : „VÂRA BOXULUI BUCUREȘTEAN". Cu acest prilej vor urca în ring cei mai buni sportivi de la
Sportivi români înîn preajma primei ediții a Campionatelor mondiale la Helsinki, de rul „Deutsches Sportecho" (R.D. Germ’ană) publică o statistică în care sînt prezentate cele mai bune performanțe mondiale ale anului. în proba feminină de săritură în lungime, primul loc este ocupat de recordmana mondială Anișoara Cușmir (România), cu 7,43 m, urmată de Heike Daute (R.D. Germană) — 7,14 m. între primele 10 clasate la a- ceastă probă se află și Văii Ionescu, avînd an — linte după iar in semifondiste românce : Fița Lovin (a

de atletism de luna viitoare, zia- Sportecho"

a noua performanță din acest 6,85 m. La 800 m, Doina Me- ocupă locul 2, cu 1’57”06/100, sovietica Gurina — l'56”7/100, proba de 1 500 m figurează trei
cinema

© Melodii de Costinești : SCALA 
(11 03 72) — 9,30: 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, FAVORIT <45 31 70) — 9; 11,15;
13,30 ; 15,45; 18 ; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Orgolii: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30.; 15.45; 18; 20.
0 Vuk — 9; 10,45; 12,36; 16; Buletin de 
București — 14,15; 17,45; 19,30 : DOINA 
(16 35 38).
@ Răzbunarea haiducilor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
0 Micul lord — 13: 15,15; 17,30; Omul 
și umbra — 1.9,30 : BUZEȘTI (50 43 58). 
© Marele șarpe : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15, FERENTARI (80 49 85) — 
15.30; 17,30.
© Dacii : STUDIO — 17; 19.30.
® Escapada : FERENTARI — 19,30.
© Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) —
13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13: 20.
© întunericul alb — 19,30: Clinele — 
15; 17.15, COTROCENI (49 48 48).
© Pintea : VIITORUL (11 48 03) —
15,30: 17.30; 19.30.
© Cuibul salamandrelor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
® Viraj periculos : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Program de vacanță — 9; 11; 13,15; 
Copiii Leningradului — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 6110).
© Lanțul amintirilor PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (ARE
NELE ROMANE) - 21.
© Principiul dominoului: SALA MARE 
A PALATULUI — 17.15: 20.
© Camionul de cursă lungă : SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15: 20, FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, GRADINA GLORIA
— 21.
® Fata care vinde flori : VICTORIA 
(16 28 79) - 9.30; 12; 14,30; 17; 19,30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : GRI VIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADI
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 21.
© Dragostea mea cu Jakub : DRU-

--------------------------------------------------------- ---------

MUL SĂRII (3-1 28 13) — 15,30; 17,30; 
19,30.
0 Pierdut printre cei vii — 11,30;
13,30-; 15,30; 17,30; 19,30; Program de 
vacanță — 9,30 : COSMOS (27 54 95).
© Vraciul : FLACĂRA (20 33 40) —
14,30; 17; 19,30.
© Șatra : ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 211,15.

Yeti, omul zăpezilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 10; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, la grădină — 21, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
© Cei trei mușchetari: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
O Vis de glorie : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, ia 
grădină — 21.
© Aventură în Arabia : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Mitul Fedorei — 9; Adio, dar rămin 
cu tine — 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20 : 
UNION (13 49 04).
@ Iubire fără soare : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30-; 19,30.
• Sindromul : POPULAR (35 15 17) — 
16; 19.

0 Filarmonica „George Enescu“ 
(15 63 75, Ateneul Român) : Recital de 
orgă : Jiri Ropek (R.S. Cehoslovacă)
— 19.
® Teatrul Mic (14 70 81, la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Nebuna din Chaillot
— 20.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20; (la rotonda scrii
torilor din 
străbun — 
mină — 21.
® Teatrul
14 72 34) : A cincea lebădă
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Batiștei) : Vacanță 
la București — 19,30; (grădina Boe
ma) : Fotbal la Boema — 19.30.

Cișmigiu) : Patrie, pămlnt 
spectacol de sunet și lu-

Giulești (sala Majestic. 
............  19.no.
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BRASILIA 14 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Brasilia, președintele Joao Baptista de Figueiredo a anunțat o serie de măsuri Social-economice menite să conducă la depășirea mai ales a situației financiare grele cu care este confruntată in prezent Brazilia — transmite agenția France Presse. El a precizat că, timp de un an, puterea de cumpărare a cetățenilor va scădea, salariile urmind a fi ajustate semestrial. S-a anunțat, totodată, o nouă devalorizare a monedei naționale — cruzeiro — cea de-a 28-a de la începutul anului, ceea ce reprezintă in fapt o scădere a valorii sale față de cea de la finele anului trecut cu 125 la sută.Făcind un apel populației la înțelegerea măsurilor adoptate și pre

• Primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, și ministrul afacerilor externe al Libanului, Elie Săleni, au' dvut convorbiri lâ Atena. A fost abordată evoluția situației din Orientul Mijlociu, o atenție deosebită fiind acordată situației din Liban. • La Haga, ministrul olandez de externe, Hans Van Den Broek, și ministrul afacerilor externe al- Spaniel, Fernando Moran, au trecut in revistă probleme legate de aderarea Spaniei la Comunitatea Economică Europeană, o serie de aspecte ale actualității politice internaționale și alte chestiuni de interes reciproc. • Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, însoțit de alți lideri palestinieni, a sosit intr-o vizită la Bagdad, unde va aborda cu oficialități irakiene situația din lumea
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Schimb fe mesaie
Intre tovarășul Ue Ceaosescu 

si tovarășul Mr Jivkov( SOFIA 14 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicol ae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise tovarășului Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, un salut călduros și cele i mai bune urări de sănătate și fericire ; personală, iar poporului bulgar prie- ■ ten urări de noi succese in con- ' struirea societății socialiste dez-• voltate.Mulțumind cu căldură pentru mesajul primit, tovarășul Todor Jivkov J a transmis, la rîndul său, tovarășului I Nicolae Ceaușescu și tovarășei < Elena Ceaușescu un salut frățesc,* cele mai bune urări de sănătate și ' fericire personală, împreună cuurarea adresată poporului român de a dobîndi noi și importante realizări pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.
(noi acțiuni in favoare a" 

PĂCII Șl DEZARMĂRII
NORVEGIA: „Marșul 

păcii '83"OSLO 14 (Agerpres). — Pe teritoriul Norvegiei continuă să se desfășoare „Marșul păcii ’83". Această manifestare a fost inițiată de 14 organizații naționale, printre care „Nu, armei nucleare !“, „Femeile pentru pace !“, Comitetul norvegian pentru pace și altele.Cele cîteva sute de participant vor parcurge în cadrul marșului 500 kilometri, trecind prin mai. multe localități. Ei poartă panouri cu lozinci ca „Nu. rachetelor «Pershing- și «Cruise» !“, „Nici un fel de arme nucleare în Norvegia !“. Marșul se va încheia la 30 iulie printr-o mare serbare a păcii.
Pentru transformarea 

Pacificului într-o zonă 
liberă de arme nuclearePORT VILA 14 (Agerpres) — Aproximativ 3 000 de persoane au demonstrat pe străzile orașului Port Vila, capitala statului Vanuatu, , insulă situată în sudul Oceanului \__________________________________________

S. U. A.

Critici ia adresa proiectelor în legătura 
cu producerea de arme chimiceWASHINGTON 14 (Agerpres). — ! T.n cadrul dezbaterilor pe marginea j proiectului de buget in domeniul . apărării pentru anul fiscal viitor, Se- ; natul american a aprobat, cu 50 voturi pentru și 49 contra, amfendamen- , tul Administrației care cere suspen- i darea moratoriiului asupra producerii armei chimice binare, întreruptă în 1968. După cum informează agențiile Associated Press și Reuter, votul din Senat — care ur arma să dea mină liberă Pentagonului să reia producerea uneia dintre cele mai distrugătoare arme chimice cu gaze neuro- paralizante — a provocat o vie reacție de dezaprobare nu numai in rin- dul senatorilor democrați, ci și în rîn- : dul a numeroși republicani. Senatorul Edward Kennedy (Massachu

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea în vizită de rămas bun, de către tovarășul Todor Jivkov; a ambasadorului României in Bulgaria, Petre Duminică, la încheierea misiunii sale in aceaștă țară.în cursul întrevederii a fost relevată cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare rodnică dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, eviderțțiindu-se contribuția hotăritoare a întîlnirilor și convorbirilor tradiționale dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pentru extinderea și aprofundarea colaborării pe multiple planuri, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a prieteniei româno-bulgare.La primire a fost de față Petâr Mladenov, ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria.în legătură cu încheierea misiunii sale in R.P. Bulgaria, ambasadorul român a fost distins cu Ordinul „Ma- darski Konnik".

Pacific, cerind transformarea Pacificului intr-o zonă liberă de arme nucleare și independentă — relatează agenția China Nouă.
AUSTRALIA : Manifestații 

de protest împotriva 
prezenței unei nave 

dotate cu rachete nucleareCANBERRA 14 (Agerpres). — Sindicatele și mișcarea antinucleară din Australia au anunțat miercuri că vor organiza manifestații de protest împotriva vizitei crucișătorului dotat cu rachete nucleare „Texas", aparținînd flotei militare a S.U.A., în portul Brisbane.Lucrătorii de pe remorchere din portul respectiv au anunțat că nu vor remorca nici un vas în vecinătatea „Texas“-ului, a cărui vizită a început joi. Docherii din același port au declarat deja o grevă de 24 de ore în tot portul.Pe de altă parte, Donna Henry, fruntașă a mișcării antinucleare australiene, a declarat că pentru vineri la Brisbane este programată o manifestație de protest cu participarea a mii de oameni.

setts) a apreciat, astfel, că dotarea forțelor S.U.A. cu un nou potențial de arme de acest gen ar spori riscul izbucnirii unui război chimic, „ale cărui victime vor fi în mare măsură europeni". La rîndul său, senatorul republican Mark Hatfield (Oregon) a subliniat că sistemul armei chimice binare — pe care 1,-a calificat „grotesc și barbar" — conferă o dimensiune inumană suplimentară arsenalului militar american.După cum se știe, la 23 iunie Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a respins amendamentul Administrației in această problemă, o hotărire definitivă urmind a fi luată după consultări in cadrul unei comisii mixte a celor două camere ale forului legislativ american.

In sprijinul reglementării 
pe cale politică a situației 

din America CentralăCIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Președinții celor patru țări membre ale „Grupului de la Conta- dora" •— Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — urmează să participe, in ultimele două zile ale acestei săptămini, in localitatea mexicană Cancun, la o reuniune consacrată analizării situației din America Centrală — informează agențiile Associated Press și France Presse, citind un comunicat al Ministerului de Externe al Mexicului.Documentul arată că, „în urma agravării conflictelor ce pun in primejdie pacea in America Centrală", cei patru președinți se vor întilni „pentru a analiza evoluția situației regionale, principalele probleme care împiedică găsirea unei soluții și bazele posibile pentru realizare^ unei păci echitabile și trainice in zonă". Comunicatul relevă, de asemenea, că reuniunea la nivel inalt a „Grupului de la Contadora" — favorabil tuturor inițiativelor de natură să faciliteze rezolvarea politică a situației conflictuale din America Centrală — este chemată „să reafirme necesitatea lărgirii dialogului și înțelegerii intre țările din zonă, să sublinieze imperativul intensificării efortului diplomatic și al negocierilor ca unic mijloc de evitare a generalizării violenței și instabilității in această regiune".CIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externe ai țărilor membre ale „Grupului de la Contadora" s-au întîlnit la Ciudad de Panama pentru a pregăti reuniunea la nivel inalt a acestor state.într-o declarație făcută in capitala panameză, ministrul venezuelean al relațiilor externe, Jose Alberto Zambrano Velasco, a menționat că „situația în regiune este foarte delicată, astfel incit se impune continuarea eforturilor pentru depășirea tuturor dificultăților".
2 A

CONVORBIRI BULGARO—VEST-GERMANE. După cum informează agenția B.T.A., Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat ai R.P. Bulgaria, l-a primit pe Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministrul afacerilor externe al R.F.G., aflat în vizită in capitala bulgară. Au fost examinate principalele probleme ale situației internaționale. Interlocutorii au expus pozițiile țărilor lor față de convorbirile de. la Geneva și Vier na, reuniunea de la Madrid și fată de alte probleme internaționale. In cadrul convorbirii a fost reafirmată hotărîrca celor două țări de a depune eforturi pentru extinderea și adîncirea colaborării bulgaro— vest-germane.GUVERNUL S.U.A. a intentat săptămîna aceasta primul său proces în favoarea desegregării învă- țămîntului, acuzind Alabama (stat din sudul S.U.A.) că menține discriminarea rasială în colegiile și universitățile sale publice. Ministerul federal al Justiției a deschis un proces împotriva guvernatorului George Wallace și a Biroului de învățămînt al statului, acuzați că au menținut discriminarea rasială în învățămint. Procesul intervine după

Încheierea actualei runde de negocieri de Ia Geneva 
privind limitarea armamentelor nucleare in EuropaGENEVA 14 (Agerpres). — La Geneva a avut loc, joi, o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele privind limitarea armamentelor nucleare in Europa, care a marcat încheierea actualei runde de tratative — informează agenția T.A.S.S. S-a convenit ca tratati
NAȚIUNILE UNITE

Vie condamnare a activității 
grupărilor neofascisteNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — „Grupări și organizații neonaziste și neofasciște care răspîndesc idei rasiste și antidemocratice, mai ales la adresa minorităților naționale și imigranților, au apărut în multe părți ale Europei occidentale" — a declarat Silvio Devetak, reprezentant iugoslav în Comitetul O.N.U. pentru eliminarea discriminării rasiale, a cărui sesiune de vară s-a deschis la sediul O.N.U. din New York — informează agenția Taniug. El a ară

Canalul Panama - 
venituri pentruCIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — încasările obținute de autoritățile panameze de pe urma exploatării Canalului Panama au fost, in primii patru ani de după încheierea acordurilor pertinente din 1977 cu S.U.A., mai mari decit in întreaga perioadă ce le-a precedat — informează agenția France Presse, referindu-se la declarații oficiale făcute la Ciudad de Panama. După cum a arătat Armando Contreras, șef al Oficiului panamez de aplicare a tratatelor respective, suma de 250 milioane dolari obținută de guvernul panamez după semnarea do- 

GENTI1LE DE PRESĂ
pe scurt

ce, de doi ani, organizațiile populației de culoare și ale altor grupuri etnice defavorizate,, precum și opoziția reproșează Administrației ■ Reagan că a renunțat să aplice legislația privind drepturile civile.PROGRAM ECONOMIC DE URGENȚA. Partidele justițialist, radical, intransigent, democrat-creș- tin și al dezvoltării din Argentina — reunite in ampla alianță politică „Multipartidaria" — au anunțat un „program economic de urgență" pe care ii propun guvernului în vederea aplicării lui incă înainte de alegerile generale de la 30 octombrie din țară — transmite agenția E.F.E.EFORTURI PENTRU SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ALIMENTARE. Iranul depune toate e- forturile pentru a-și asigura necesitățile de hrană și produse agricole din resurse proprii — a declarat ministrul adjunct al agriculturii și dezvoltării rurale, Said Abbasali, citat de agenția I.R.N.A. El a relevat că pină la sfirșitul olanului cincinal (1983—1988) pentru acoperirea cerințelor interne Iranul va avea nevoie anual de 

vele să fie reluate la 6 septembrie a.c. *GENEVA 14 (Agerpres). — La 14 iulie, la Geneva a avut loc o ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile privind limitarea și reducerea armamentelor strategice, relatează agenția T.A.S.S.

tat că, de pildă, recent, in Italia, grupuri neofasciste, gcționind „sub masca unui partid politic, au făcut propagandă fascismului și rasismului și au atacat membri ai unei minorități naționale". El a dat glas îngrijorării în legătură cu asemenea manifestări, care, după părerea reprezentantului iugoslav, reamintesc de anii ’20 și ’30, cînd fascismul a incercat să practice genocidul Împotriva acelorași oameni.
sursă de importante 
poporul panamezcumentelor constituie „unul din rezultatele palpabile" ale acordurilor. De asemenea, el a evocat încetarea discriminărilor la care erau supuși înainte salariații panamezi ce asigurau exploatarea canalului și s-a referit la ameliorările aduse ecluzelor, fapt care va permite sporirea numărului de nave ce trec prin canalul dintre Atlantic și Pacific. Totuși, a relevat Contreras, coordonarea organismelor americano-pana- meze „hu este complet satisfăcătoare" și au loc „violări ale acordurilor" de către S.U.A.

nouă milioane tone de griu și două milioane tone de orez. Ministrul iranian a precizat că pină în 1990 populația țării va ajunge la 55 milioane, iar pină la sfirșitul — la 80 milioane. secolului
LIBERTGabrielELIBERAREA UNOR POLITICI CHILIENI, ________Valdes, lider al Partidului Democrat Creștin din Chile, și alte cinci • persoane arestate simbătă au fost puse in libertate — informează I agențiile Prensa Latina și E.F.E, j Gabriel ' Valdes, împreună cu alți doi oameni politici democrat-creș- j tini au fost reținuți de autoritățile | . regi mului militar sub acuzația deafi implicați în tipărirea și distri- I buirea de manifeste considerate | subversive, care chemau la manifestațiile organizate în cadrul „Zi- î lei de protest național", in spriji- I nul reinstaurării democrației in țară. îUN CUTREMUR DE PAMINT de 

gradul 5,8 pe scara Richter (care 
numără nouă grade) a fost înre
gistrat, joi, în Insula Creta (Gre
cia), informează agenția France 
Presse. Nu s-au semnalat victime șt nici pagube materiale.
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UN RAPORT AL O.E.C.D. RELEVĂ:Pînă în 1984 numărul șomerilor din lumea occidentală va atinge 35 milioanePARIS 14 (Agerpres). — Occidentul dă unele semne de fragilă redresare economică, însoțită de o continuă creștere a șomajului pină la circa 35 milioane persoane in 1984, pe ansamblul țărilor analizate — se arată în raportul semestrial publicat de Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), care reunește principalele 24 de țâri occidentale industrializate.Rata de creștere a economiei S.U.A. — prognozează raportul — va ' urca de la 3 la sută, anul acesta, la 4,5 la sută, anul viitor, și se speră ca economia americană „să acționeze ca o locomotivă pentru restul lumii occidentale".Pe de altă parte, se apreciază că in S.U.A. șomajul va continua să se mențină la niveluri ridicate, re- ducindu-se insă ușor, de la 10,25 la sută dip forța de muncă, anul acesta, la 9,5 la sută în 1984. In Europa occidentală, în schimb, in același interval, șomajul va crește, cu alți 4 milioane de oameni, atingind, pe ansamblu, un procent de 11,5 din totalul populației active. Totodată, inflația se va menține la un nivel ridicat. In Franța, Italia și Canada, de pildă, ea va oscila in jurul ratei de 9 la sută.
BRAZILIA

Măsuri pentru depășirea dificultăților 
financiare

DIN AGENDA DIPLOMATICĂ

Experții O.E.C.D. își exprimă, fn același timp, preocuparea față de consecințele unei rate a dobinzii care, în opinia lor, va continua să se mențină ridicată, ale instabilității monetare, precum și ale problemelor decurgînd din datoriile externa masive ale unor țări in curs de dezvoltare.
★LONDRA 14 (Agerpres). — In Marea Britanie, Asociația conducătorilor organelor locale ale puterii de stat a elaborat o prognoză cu privire la perspectivele de dezvoltare social-economică a țării pînă în 1995. Autorii studiului apreciază că, în următorul deceniu, in Marea Britanie se va menține ritmul inalt de creștere a șomajului, ca rezultat al reducerii producției altor întreprinderi, companii și firme vor da faliment, va continua fenomenul de scădere a volumului producției in regiunile a- gricole ale țării. în opinia autorilor prognozei, șomajul va continua să crească, se va înregistra o scădere considerabilă a nivelului de trai al păturilor largi ale populației; decalajul dintre bogați și săraci se va adinei în continuare, iar în sfera producției industriale fenomenele de stagnare vor continua să sa manifeste cu aceeași intensitate.

conizate a fi luate în continuare, președintele Braziliei a menționat că ele au fost determinate, intre altele. și de politica financiară a F.M.I. față de Brazilia, țară care a cumulat, numai in ultimele șase luni, o datorie externă de peste un miliard de dolari. (Totalul datoriei externe a Braziliei este de aproximativ 90 miliarde dolari). „Societatea braziliană a făcut deja mari sacrificii, însă criza economică mondială și e- fectele ei asupra economiei naționale persistă și chiar se agravează. De aceea — a declarat Joao Baptista de Figueiredo — fac apel la înțelegs- rea situației, a importanței și necesității sacrificiilor cerute de momentul deosebit de critic pe care îl traversează economia noastră națională".

arabă și probleme privind situația din Orientul Mijlociu. • In cadrul întrevederii' de Ig. Tokio dintre premierul japonez,‘ Yasuhiro Naka- sone, și ministrul vest-german al e- conorhiei, Otto Lambsdorff, s-a convenit asupra necesității de a acționa în comun pentru a face față ratelor înalte ale dobînzilor americane. • La Sofia a avut loc o nouă rundă de convorbiri între Petăr Mladenov, ministrul bulgar de externe, și Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministrul afacerilor externe al R.F.G. Interlocutorii au pus accentul pe problemele privind menținerea păcii și dezvoltării colaborării în Europa și in lume, o- preciind că încheierea cu succes a reuniunii d.e la Madrid s-gr reflecta pozitiv asupra ansamblului situației internaționale. (Agerpres)

Marcantă și apreciată contribuție la afirmarea cauzei securității europene
„România, ca țară europeană, acționează con

secvent pentru înfăptuirea securității în Europa, 
considerînd că aceasta are o importanță fundamen
tală pentru pace și destindere în întreaga lume. 
Realizarea securității europene trebuie să conducă, 
în ultimă instanță, la așezarea relațiilor dintre ță
rile continentului pe baza deplinei egalități în drep
turi, la intensificarea colaborării reciproc avanta
joase dintre state, oferind totodată fiecărui stat 
garanția deplină de a se afla la adăpost de orice 
primejdie de agresiune din afară sau de amestec în 
treburile sale interne".

NICOLAE CEAUȘESCUAniversarea a 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment de covîrșitoare importanță in viața poporului nostru, deschizător de noi și prestigioase afirmări și in politica externă a României socialiste, coincide în timp cu împlinirea a opt ani de la încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și semnarea Actului final de la Helsinki. Reprezintă și acesta un fericit prilej de a evidenția rolul deosebit al țării noastre, contribuția excepțională a președintelui Nicolae Ceaușescu la definirea și cristalizarea conceptului de securitate europeană, perseverența și neobosita sa activitate îndreptată spre transpunerea in viață a marelui țel al transformării continentului nostru într-o zonă a păcii, destinderii și înțelegerii, în care toate națiu

nile să se poată dezvolta liber pc calea progresului și bunăstării.Raportul prezentat la Congresul al IX-lea de secretarul general al partidului a pus cu putere in lumină importanța acordată de partidul și statul nostru asigurării condițiilor internaționale de liniște și securitate, atît de necesare înfăptuirii programului de dezvoltare socialistă a patriei, faptul că numai sub un cer senin poporul nostru, ca și celelalte popoare, își poate concentra toate resursele sale umane și materiale vastului său efort constructiv. In primele sale cuvintări și declarații, după ce congresul il investise în funcția supremă de conducere a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu avea să definească făurirea securității în spațiul nostru geografic drept unul din obiectivele de 

prim ordin ale politicii externe a României socialiste.Este deosebit de semnificativ faptul că președintele României și-a adus o contribuție esențială ia însăși cristalizarea conceptului de securitate europeană, cit și la evidențierea temeiurilor obiective ale dezideratului de înfăptuire a securității pe continentul nostru. Securitatea europeană a fost astfel concepută ca un sistem de angajamente ferme din partea tuturor statelor, precum și de măsuri concrete de natură să ducă la excluderea forței și a amenințării cu folosirea forței, să ofere tuturor țărilor deplina garanție că se află la adăpost de orice acte de agresiune, să favorizeze o rodnică colaborare între popoarele continentului. Edificarea securității europene a devenit cu atît mai necesară cu cit Europa 

este continentul de unde au pornit cele două conflagrații mondiale și, unde, in pofida lecțiilor istoriei, sînt concentrate in prezent uriașe efective militare și de distrugere in masă, inclusiv nucleare.Este semnificativ faptul că, la numai un an de la Congresul al IX-lea al P.C.R., chiar ’ de la București a pornit, prin Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia, ideea de organizare a unei conferințe general-europene, idee căreia România i s-a devotat trup și suflet, depunind toate eforturile pentru organizarea, pregătirea, buna desfășurare și încheierea cu succes a conferinței general-europene. Sint cunoscute astfel numeroasele inițiative prezentate de țara noastră în toate fazele acesteia, începind cu formularea normelor democratice, adoptate ca modalitate de lucru a reuniunilor general-europene, continuind cu propunerile privind definirea noilor principii de relații interstatale și a măsurilor destinate să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța și terminind cu consacrarea ideii continuității procesului Început la Helsinki.Atît în cuvintarea rostită in capitala finlandeză, feu prilejul semnării Actului final, cit și în numeroasele luări de poziție ce au urmat încheierii conferinței general-europene, președintele României a subliniat că „etapa Helsinki" nu reprezintă decit începutul procesului de edificare a securității europene, dezvoltarea și întărirea sa pre- supunind eforturi susținute și perseverență din partea tuturor statelor participante. Tocmai in acest spirit țara noastră a făcut tot ce i-a stat în putință in acești din urmă ani pentru a-și aduce contribuția la materializarea principiilor și normelor convenite la Helsinki.Și în această privință rolul hotări- 

tor revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale cărui merite și activitate neobosită pentru triumful idealurilor păcii și colaborării pe continent s-au bucurat și se bucură de o largă recunoaștere internațională. Se poate astfel afirma că marele țel al securității europene a avut și are in România, în președintele ei susținători dintre cei mai consecvenți.întreaga evoluție a evenimentelor a pus, dealtfel, in lumină realismul și inalta răspundere a apelului adresat după conferința de la Helsinki de președintele României de a se acționa in continuare cu perseverență, în spirit constructiv, pentru transpunerea in viață a înțelegerilor și prevederilor stabilite, pentru ca perspectivele deschise să fie fructificate in folosul progresului cauzei securității europene. Din păcate, neînțelegerea faptului că destinderea are incă un caracter fragil, reversibil, a dus la o anumită stare de au- tomulțumire, a făcut să nu se acționeze cu destulă fermitate pentru realizarea obiectivelor convenite, pentru înlăturarea obstacolelor existente în calea procesului de făurire a securității europene. 'Faptul cel mai grav este că In tot acest răstimp cursa înarmărilor nu numai că nu s-a diminuat, ci, dimpotrivă, s-a accelerat continuu, ceea ce a dus la acumularea pe continent a unui arsenal de arme tot mai perfecționate, inclusiv nucleare, cu o putere de distrugere fără precedent, ceea ce reprezintă o mare primejdie pentru pacea și securitatea popoarelor. Și aceasta în condițiile in care problemele esențiale ale dezangajării militare și dezarmării pe continent nu s-au urnit încă din loc, însuși Actul final conținind, dealtfel, așa cum este știut, prevederi foarte modeste în acest domeniu.Un caracter și mai primejdios a căpătat situația din Europa în con

textul planurilor de amplasare și depozitare a unor noi tipuri de rachete nucleare pe continent, fapt ce sporește gradul de insecuritate, pericolul unui nou război nuclear, pu- nînd sub semnul întrebării viața tuturor națiunilor europene. Tocmai de aceea, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se facă totul pentru a opri începerea amplasării rachetelor în acest an — iu momentul de față aceasta repre- zentind problema fundamentală pentru Europa.Avind în vedere experiența negativă a acestor ultimi ani, România, președintele Nicolae Ceaușescu au acordat o atenție deosebită reuniunii general-europene de la Madrid, depunind eforturi susținute pentru finalizarea sa cu succes, prin adoptarea unui document substanțial și echilibrat. Deși asupra lucrărilor forumului din capitala Spaniei și-a pus amprenta încordarea deosebit de gravă existentă in relațiile internaționale, România a acționat in permanență pentru depășirea dificultăților existente și apropierea pozițiilor, pentru întronarea unei atmosfere constructive, de respect și înțelegere reciprocă, facilitind prin atitudinea sa deschisă și maleabilă, prin sprijinirea inițiativelor pozitive ale diferitelor state participante consensul asupra documentului final al reuniunii.Pornind de la faptul că nu poate fi vorba de o reală securitate și pace atît timp cit nu se pune stavilă cursei înarmărilor, cit nu se trece la măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmate nucleară, țara noastră a militat în cadrul reuniunii de la Madrid pentru convocarea unei conferințe pentru măsuri de încredere și dezarmare în Europa. Această conferință — parte integrantă a procesului C.S.C.E. — în fa

voarea căreia s-au pronunțat toți participanții, este menită să pună la dispoziția statelor un cadru instituțional de natură să permită dezbaterea aprofundată a problemelor pe care le ridică cursa înarmărilor, să stimuleze voința lor politică in vederea adoptării unor măsuri eficiente de oprire și inversare a acesteia. Făcind numerpase propuneri concrete, România a acționat, totodată, ca in documentul reuniunii de la Madrid să-și găsească reflectare o serie de măsuri destinate să contribuie Ia intensificarea pe multiple planuri a cooperării dintre țările continentului, militind, in același timp, pentru reafirmarea in mod clar și hotărit a principiilor conținute în Actul final și îndeosebi a angajamentului tuturor statelor participante de a le respecta in întregime în relațiile lor reciproce, precum și în raporturile cu oricare alte țări. Alături de țările neutre și nealiniate, de alte state participante, țara noastră a depus eforturi susținute pentru asigurarea continuității procesului de edificare a securității și cooperării pe continent, prin stabilirea datei și locului viitoarei reuniuni general-europene și a diferitelor intilniri de experți ce se vor desfășura după încheierea forumului de la Madrid.Acum, cînd reuniunea din capitala Spaniei se apropie de sfirșit, România își reafirmă hotărirea sa fermă de a nu precupeți nici de- acum înainte nici un efort pentru realizarea marelui obiectiv de edificare a securității pe continent, de făurire a unei Europe unite, în care să se respecte diversitatea de orin- duiri și specificul fiecărei națiuni, o Europă a păcii, înțelegerii și bunei conviețuiri.
Radu BOGDAN /
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