TOVARĂȘII NICOLAE CEAEȘESCU,
ÎMPREUNĂ CI TOVARĂȘA ELENA CEAIIȘESOJ,
VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE
IN REPUBLICA DEMOCRATICĂ SOMALIA
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Democratică Somalia, la invi
tația tovarășului Mohamed Siad

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, va efectua, îm

8 PAGINI - 1 LEU

Marți 19 iulie 1983

Anul UI Nr. 12722

Barre, secretar general al Partidului
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, în perioada 22—23 iulie 1983.

DESCHIZÎND, PRIN REZULTATELE SALE BOGATE, NOI ORIZONTURI
CONLUCRĂRII PRIETENEȘTI ROMÂNO-ZIMBftBWEENE,

în continuarea noului itinerar de pace, colaborare
și solidaritate întreprins pe pămîntul Africii, a început ieri

S-a încheiat vizita oficială de prietenie
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
a tovarășului Nicolae Ceausesco, împreună
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, co tovarășa Elena Ceausescu, în limhaliwe

Împreună cu tovarășa elena ceaușescu,
In republica populară mozambic
SOSIREA
LA MAPUTO
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit, luni
18 iulie, la Maputo, intr-o vizită
oficială de prietenie în Republica
Populară Mozambic, la invitația to
varășului Samora Moises Machel,
președintele Partidului FRELIMO,
președintele Republicii Populare Mo
zambic.
Conducătorul partidului și statului
nostru este însoțit in această vizită
ție tovarășii Gheorghe Oprea, Ștefan
Andrei,
Vasile
Pungan,
Silviu
'Curticeanu, Constantin Mitea, de
alte persoane oficiale.
Noua întîlnire dintre președinții
Nicolae Ceaușescu și Samora Moises
Machel înscrie o pagină de însem
nătate aparte în cronica relațiilor romăno-mozambicane, care au cunos
cut o evoluție ascendentă după vi
zitele oficiale de prietenie efectuate
în Mozambic de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în primăvara anului 1979, și de tovarășul Samora
Moises Machel, la București, in sep
tembrie 1980.
Acest- dialog la nivel înalt de la
Maputo reprezintă expresia clară
a dorinței comune de a întări și ex
tinde colaborarea rodnică dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul FRELIMO, dintre România și
Mozambic, de a promova raporturi

La plecare, pe aeroportul din Harare

(Continuare în pag. a V-a)
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începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Prezidențial din Mapu
to au început, luni după-amiază,
.convorbirile oficiale dintre tovarășul
..nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Samora Moises Ma
chel, președintele Partidului FRE

LIMO. președintele Republicii Popu
lare Mozambic.
La convorbiri au participat :
Din partea română, tovarășa Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, tovarășii Gheorghe Oprea, mem

bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi
nistru al guvernului. Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile
Pungan, membru al C.C. al P.C.R.,
ministrul comerțului exterior și coo

u

perării economice
internaționale,
Silviu Curticeanu, membru al C.C.
al P.C.R., șeful secției Cancelarie a
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Constantin Mitea.
membru al C.C. al P.C.R., consilier al
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DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
5

în onoarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și a
tovarășei Elena Ceaușescu, luni, 18 iu
lie, tovarășul Samora Moises Machel,

președintele Partidului FRELIMO,
președintele Republicii Populare Mo
zambic, și tovarășa Grața Machel
au oferit un dineu oficial.
La dineu au luat parte persoa

5)5

ne oficiale române și mozambicane.
. Președintele Samora Moises
Machel și președintele Nicolae
Ceaușescu au rostit toasturi, urmă

1

rite cu deosebit interes și subliniate,
în repetate -rînduri, cu aplauze.
Dineul s-aj desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

TOASTURILE SE PUBLICA IN PAGINA A III-A

a poporului în jurul partidului,
al tovarășului Nicolae Ceaușescu

stăzi, poporul României so
ra ideile preconcepute, dogmele și
cialiste aniversează cu alea
principiile simpliste, rigide, tabuuri
să bucurie și mindrie patrio
le ideologice, pentru a promova
tică împlinirea a 18 ani de Ia Conputernic

un curent de gîndire cu
gresul al IX-lea al partidului —
rajos, novator, întemeiat pe ana
ani așezați pe firul curgător al
liza lipsită de orice prejudecăți a
timpului ca niște strălucitoare
faptelor vieții, cit și pe tezaurul
puncte de reper pentru strădaniile,
culturii politice universale.
izbinzile și aspirațiile noastre spre
Dacă Congresul al IX-lea a afir
mai bine, spre progres, ani ce dau,
mat cu exemplar curaj revoluțio
prin înfăptuiri fără precedent, pu
ternic relief acestei perioade, înscriind-o definitiv drept epoca cea
mai rodnică din istoria milenară a
patriei.
In acești 18 ani, sub iradierea fo
rumului comunist din iulie 1965,
România s-a transformat intr-un
uriaș șantier de efervescentă crea
ție politică, economică și socială ;
în acești ani s-au adăugat noi și
însemnate valori avuției naționale,
edifieîndu-se o economie modernă,
armonioasă, dinamică, innobilindu-se chipul patriei cu mari con
strucții, imprimindu-se noi dimen
siuni statutului oamenilor muncii
de proprietari și beneficiari ai în
tregii avuții sociale, conferindu-se
valențe superioare sentimentului
lor de făuritori ai propriului des
nar numeroase teze care au adus
esențiale schimbări de viziune, au
tin, de sporire a bunăstării tuturor.
Dacă Congresul al IX-lea își me
conferit un nou contur adevărului
rită . cu prisosință calificativul de
social, deschizind cale largă pro
deschizător de noi drumuri pentru
gresului gindirii și practicii, aceas
poporul român pe calea socialismuta se datorește faptului că atunci
lui, aceasta se datorește, înainte de
în fruntea partidului a fost ales,
prin voința unanimă a partidului,
toate, faptului că prin el s-a inaugurat o epocă nouă în gindirca și
a poporului, un mare om politic,
activitatea practică a partidului
un încercat revoluționar, stăpînit
nostru comunist, care a avut ca
de o imensă dragoste față de țară
racterul unui salt calitativ revo
și de poporul ei muncitor, profund
luționar.
preocupat de cauza socialismului.
Abordînd lucid, creator proble
Legea care face ca omul cerut
mele construcției socialiste în strînstringent de vremuri să-și facă
să legătură cu realitățile din Româ
apariția la timpul potrivit și-a con
nia, propunînd modalități noi, re
firmat și de această dată valabi
litatea.
voluționare, de soluționare a pro
blemelor, Congresul al IX-lea a
Personalitatea puternică a tova
^deschis drum larg pentru a inlăturășului Nicolae Ceaușescu, gindirea

A

cutezătoare, de profundă originali
tate, izvorîtă din înțelegerea adîncă a esenței materialismului dialec
tic și istoric, marea sa experiență
politică, organizatorică și-au pus
puternic amprenta pe programul
politic și de dezvoltare economicosocială adoptat de Congresul al
IX-lea al partidului. Cunoașterea
temeinică a realităților, prin con
tactul nemijlocit cu făuritorii, bu
nurilor materiale, capacitatea de a
privi cu curaj marile probleme
ridicate de viață, forța de pătrun
dere în esența fenomenelor economico-sociale aflate într-o perma
nentă mișcare constituie trăsături
definitorii ale secretarului general
al partidului, ce și-au găsit, pu
ternice ilustrări teoretice de o rernarcabilă originalitate, pe baza că
rora s-au operat schimbări radicale,
dialectice în strategia construcției
socialismului în România.
in multiplele deschideri, de
mare anvergură teoretică, pe
care le-a determinat secreta
rul general al partidului după Con
gresul al IX-lea se impune, înainte
de toate, atenției conceptul progra
matic al construirii societății socia
liste in condițiile stadiului de dez
voltare economică la care se află
țara, avind în centru progresul
forțelor
de
producție.
Plecînd

de Ia această premisă, s-a tras
atunci concluzia că, în pofida rea
lizărilor dobîndite pină atunci — în
jurul cărora adeseori s-a cultivat o
psihologie a succesului supradimen
sionat — ritmul înaintării era nesa
tisfăcător, impunînd măsuri hotărîte, științific fundamentate, pentru
a micșora decalajele față de țările
avansate. Operind comparații și
confruntări deschise cu statele
avansate ale lumii în domeniile de-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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O puternică afirmare a solidarității militante dintre România și Zimbabwe, un vibrant omagiu adus președintelui României

MITINGUL PRIETENIEI ROMANO - i
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Doresc să vă adresez dumneavoas
tră, militanților Z.A.N.U., cetățenilor
Republicii Zimbabwe participant Ia
■ această mare . adunare a prieteniei
' tomâno-zimbabweene, un salut de
solidaritate revoluționară și’ cele mai
:“călde urări de succes în lupta pen
tru independența și bunăstarea po
norului zimbabwean. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

; Relațiile dintre Partidul Comunist
Român și Z.A.N..U. s-au dezvoltat în
cursul luptei de eliberare, pentru in
dependența poporului zimbabwean.
Fartidul Comunist Român, poporul
român — constructor al socialismu
lui —. au sprijinit totdeauna lupta
popoarelor împotriva imperialismului
și colonialismului și de aceea au acordat întregul lor sprijin poporului
zimbabwean, Z.A.N.U., care a orga■ nizat și condus lupta pentru inde
pendență. încă in acei ani m-am in■rtilnit de mai multe ori cu tovarășul
Mugabe, cu alți conducători ai
.Z.A.N.U. Am înțeles că Z.A.N.U., to
varășul Mugabe și ceilalți conducă
tori sint ferm hotărîți să asigure cu- cerirea independenței — și de aceea
le-am acordat întregul nostru sprijin,
(Aplauze puternice, prelungite).

în lume mai sint încă popoare sub
asuprire străină ; crește pericolul de
război. De aceea este necesâr să în
tărim solidaritatea și. colaborarea
dintre popoarele noastre și cu toate
popoarele lumii în lupta pentru de
zarmare, și în primul rînd pentru
dezarmare nucleară. Să facem totul
pentru a asigura popoarelor dreptul
la existență liberă, independență,
dreptul la viață, la
libertate, la
pace I
Noi considerăm că trebuie acordat
întregul sprijin poporului namibian
pentru a-și cuceri deplina indepen
dență. (Aplauze puterniee). Ne pro
nunțăm, de asemenea, pentru înce
tarea politicii rasiste de apartheid în
Africa de Sud, pentru renunțarea de
către aceasta la acțiunile agresive
împotriva vecinilor ei, peritru dez
voltarea tn întreaga Africă a unei
solidarități- active intre toate po
poarele care doresc să trăiască li
bere.
Trebuie să dezvoltăm puternic so
lidaritatea tuturor țărilor în curs de
dezvoltare, a tuturor popoarelor care
și-au cucerit, independența, în ve
derea asigurării progresului lor ecoriomico-social, a lichidării subdezvol
tării. pentru o nouă ordine economi
că internațională care să asigure fie

plauze puternice).

De asemenea, România se pronun
ță cu toată hotărirea pentru renun
țarea la politica de forță, de ame
nințare cu forța, de amestec în tre
burile altor state. Considerăm că re
lațiile dintre state trebuie să se ba
zeze pe egalitate, pe respectul in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecul în treburile interne,
pe respectarea dreptului fiecărui po
por la dezvoltare liberă, fără nici
un amestec din afară. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Deși, în lume sint multa probleme
complicate, noi avem ferma convin
gere că unitatea tuturor forțelor
antiimperialiste, progresiste, unita
tea tuturor popoarelor care doresc
pacea poate asigura o nouă politică
în viața internațională, poate opri
cursul spre război, poate asigura pa
cea și dezvoltarea liberă, indepen
dentă a fiecărei națiuni 1
Cu tovarășul Mugabe am ajuns la
înțelegerea să dezvoltăm puternic
colaborarea, atît bilateral, cît și pe
plan internațional, să întărim soli
daritatea cu toate forțele și popoare
le care luptă pentru pace și inde
pendență.
Deși forțele imperialiste mai au
destulă putere, unitatea popoarelor
și solidaritatea lor pot să înfrîngă
imperialismul [ Și nu există nici e
forță în lume care să împiedice un
popor să-și cucerească independența,
să-și făurească o viață nouă, liberă
așa cum o dorește 1
Trăiască solidaritatea și colabora
rea dintre poporul român și poporul
zimbabwean !
Trăiască colaborarea dintre Parti
dul Comunist Român și Z-A.N.U. !
Urez poporului frate zimbabwean
succese, libertate, bunăstare șl fe
ricire pe calea socialismului ’
Urez Z.A.N.U. succese tn lupta sa
pentru realizarea idealurilor da
bunăstare ale poporului zimbabwsan i
Trăiască pacea ș! colaborarea în
tre toate națiunile lumii !
Vă doresc tuturor multă sănătate,
o viață tot mai îmbelșugată și li
beră ! (Aplauze și aclamații puterni
ce. prelungite).

A, x k

Tn acest an ați sărbătorit împli
nirea a trei ani de la dobîndirea in
dependenței. Doresc să vă adresez
felicitări, dumneavoastră, militanți
lor Z.A.N.U., Întregului popor și să
vă urez succese tot mai mari în în
tărirea independenței, in făurirea
unui Zimbabwe puternic, socialist.
Poporul român a înfăptuit revolu
ția — cu aproape 40 de ani în urmă
— a edificat societatea socialistă, a
asigurat ca, în țara noastră, clasa
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, întregul popor să fie singurul
etăpîn al bogățiilor naționale, a tot
”£feea ce produce. Sub conducerea
^partidului comunist, poporul a asi
gurat destinul nou al țării și con^Șțyuirea unui viitor fericit
’ _ Știm din propria noastră experien
ță că, pentru construcția unei so
cietal) noi, este nevoie de unitatea
întregului popor, de un partid pu
ternic de avangardă care să conducă
poporul pe calea socialismului. Urăm

Dragi tovarăși și prieteni,

cărui popor dreptul la dezvoltare eco
nomică, la bunăstare și fericire. (A-

\

Astăzi este pentru noi o zi mare,
deoarece în mijlocul nostru șe află
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, membrii de
legației române. (Aplauze).
Sintem foarte bucuroși pentru că,
după cum știți, oaspeții noștri de azi

Duminică, 17 iulie, o dată mar- .,
cată aici, la Harare, de un moment cu o semnificație deose
bită în" bogata cronică a relațiilor
de
prietenie, solidaritate
militantă și colaborare dintre
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Națională Africană din Zim
babwe, dintre Republica Socialistă
România și Republica Zimbabwe,
dintre popoarele român și
zim
babwean. Este o dată-eveniment
această zi a vizitei oficiale de prie
tenie pe care tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general
al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, o întreprinde, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in
Zimbabwe. La Harare a avut Ioc
mitingul prieteniei româno-zimbabweene, desfășurat sub semnul
dorinței celor două popoare de a
se cunoaște mai bine, de a duce
mai depart^ relațiile de prietenie
născute încă din perioada luptei
grele
și îndelungate duse
de
zimbabweeni
pentru dobîndirea
independenței. Mitingul a constitu
it încă un prilej de exprimare a
recunoștinței față de poporul ro
mân, de România socialistă, față
de președintele său. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru ajuto
rul multilateral — material, poli
tic, diplomatic și moral — acordat
pop oral ui zimbabwean în vederea
împlinirii idealului său de libertate
și independență.
Mitingul prietenie! româno-zimbabweene s-a desfășurat pe sta
dionul „Rufaro", loc deosebit de
drag zimbabweenilor — aici s-a ce
lebrat dobîndirea independenței ;
aici au depus jurămîntul de înves
titură primul președinte al celui
mai tînăr stat liber de pe teritoriul
Africii, Canaan Sodindo Banana,
precum și primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, Robert Mugabe.

au fost alături de noi în cursul
luptei noastre pentru independență,
ne-au acordat sprijinul lor politic,
diplomatic, moral și material. Iată
pentru ce sintem bucuroși că au ve
nit în mijlocul nostru. (Aplauze).
Aș vrea să folosim acest prilej
pentru a le mulțumi din toată inima
pentru sprijinul ce ni l-au dat în
cursul luptei ce a trebuit să o du
cem pentru a ne obține indepen
dența. (Aplauze puternice).
Nu au fost prea mulți aceia care
ne-au acordat sprijinul lor. Dar
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
ROBERT GABRIEL MUGABE
Tovarășe președinte Nicolae
Ceaușescu,
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Tovarăși români,
Cetățeni ai Zimbabwe,
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Z.A.N.U., care a condus poporul la
victorie în lupta pentru independen
ță, să-l conducă cu succes și în lupta
pentru socialism, pentru o viață li
beră, îmbelșugată.
în timpul convorbirilor cu tova
rășul Banana și cu tovarășul Mugabe
am ajuns la înțelegerea de a dez
volta și mai puternic colaborarea
dintre Partidul Comunist Român și
Z.A.N.U., dintre România și Zim
babwe, în lupta pentru dezvoltarea
economico-socială a popoarelor noas
tre, pentru construcția unei noi so
cietăți, libere și independente.
Avem ferma convingere că, așa
cum în timpii! luptei de eliberare,
colaborarea ■ noastră a contribuit la
victorie — la fel și colaborarea în
domeniul economic dintre țările
noastre, dintre partidele noastre,
precum și colaborarea cit alte state
socialiste și popoare libere vor con
tribui la grăbirea victoriei socialis
mului în Zimbabwe.
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Tovarășe prim-ministru
Mugabe,
Tovarășă Mugabe,
Dragi tovarăși și prieteni,
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
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România ne-a ajutat. în timpul lup
tei noastre pentru independență,
România ne-a ajutat în pregătirea
de studenți și militari, ne-a spriji-.
nit să-i aducem, cu avioanele, in
țară.
România s-a aflat în primele
rinduri în ceea ce privește ajutorul
material acordat poporului zimbab
wean in lupta sa. (Aplauze).
Poporul român este unul dintre cei
mai buni prieteni ai noștri, care ne-a
ajutat în această luptă. (Aplauze).
în această zi nu ne-am intîlnit

>
Mțtingul , prieteniei romârio-zimcetățeni, tineri și vîrstnici, aparțibăbweene se. constituie intr-o. emo
nînd celor mai diferite categorii
sociale. Mulți luptători pentru in
ționantă' sărbătoare a relațiilor
dependența țării au venit, astăzi,
frățești dintre partidele, țările și
■ în această frumoasă zi de iarnă
popoarele noastre.
australă, să mulțumească pentru
împreună cu tovarășul Nicolae
tot ceea ce au făcut România, con
Ceaușescu
și tovarășa Elena
ducătorul său pentru ca Zimbabwe
Ceaușescu, la miting au luat parte
să devină un stat liber, să-și ex
tovarășii Gheorghe Oprea, membru
prime bucuria pentru faptul că re
al Comitetului Politic Executiv al
lațiile tradiționale de prietenie și
C.C. al P.C.R., prim viceprim-misolidaritate
dintre țările noastre se
nistru al guvernului, Ștefan An
dezvoltă astăzi în noi condiții, co
drei, membru supleant al Comite
laborarea dintre România și 'Zim
tului Politic Executiv al C.C. al
babwe servind progresului și pros
P.C.R., ministrul afacerilor exter
perității națiunilor lor, cauzei pă
ne, ceilalți membri ai delegației
cii, Înțelegerii și conlucrării inter
române.
naționale. ~
Participanții Ia miting
Au luat parte, de asemenea.
dau glas satisfacției pentru noul
președintele
Uniunii
Naționale
dialog la nivel înalt româno-zimAfricane din Zimbabwe, prirnbabwean, desfășurat de data aministru al Republicii Zimbabwe,
ceasta pe pămintul statului lor liRobert Mugabe, tovarășii Simon
ber și independent.
Muzenda, viceprim-ministru, WitEa sosirea Ia stadion, într-o ma
ness Magunda Mangwende, minis
șină deschisă, tovarășul Nicolae
trul afacerilor externe, alte per
Ceaușescu
și
tovarășă
Elena
soane oficiale.
Ceaușescu, însoțiți de primul mi
De Ia „Guest State House", re
nistru Robert Mugabe și tovarășa
ședința rezervată înalților soli al
Sally Mugabe, în aclamațiile și
poporului
român
pe
timpul
a.’.; mulțimii,
uralele prelungite a
cît se află la Harare, tovarășul
fac turul stadionului, după care iau
Nicolae Ceaușescu
și tovarășa
loc pe un podium special amena
Elena Ceaușescu au fost însoțiți de
jat. Se ovaționează minute în șir
tovarășul Robert Mugabe și tova
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu,
rășa Sally Mugabe.
pentru prietenia ce-i leagă pe con
Pe stadionul „Rufaro" domnește o
ducătorii celor două țări, pentru
atmosferă sărbătorească. Drapelele
prietenia
româno-zimbabweană.
românești și zimbabweene deco
rează întregul stadion. Sint peste
întregul stadion pronunță numele
tot prezente portretele tovarășului
României și Republicii Zimbabwe,
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
al președintelui Nicolae Ceaușescu,
Elena Ceaușescu, ale președintelui
al premierului Robert Mugabe.
Canaan Banana. Pe mari pancarte
Pe gazonul verde își fac apariția
aînt înscrise urări adresate Uniunii
grupuri de artiști amatori. în onoa
Naționale Africane din Zimbabwe
rea distinșilor oaspeți români este
și Partidului Comunist Român, Re
prezentat un program folcloric de
publicii Socialiste România și Re
deosebită strălucire, în care dansu
publicii Zimbabwe, popoarelor ro
rile interpretate cu o inegalabilă
mân și zimbabwean.
■ ritmicitate, cu vioiciune și talent
Ea această impresionantă mani
alternează cu cîntece africane pline
festare iau parte peste 30 000 de
de farmec. Ele sint subliniate, de
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pentru ca voî să discutați cu mine,
ci pentru a-1 omagia pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe care l-am in
vitat să vină aici, in Republica Zim
babwe, pentru a-1 cunoaște și voî,
pentru a vedea cine ne-a ajutat în
lupta noastră de eliberare. (Aplauze).
Prin ajutorul pe care ni l-a dat.
România ne-a arătat că putem avea
prieteni pe arena internațională,
care ne-au ajutat în lupta de elibe
rare și care luptă acum alături de
noi și cu care putem să colaborăm
pentru dezvoltarea noastră.
Trăiască România !
Trăiască Zimbabwe !
Trăiască prietenia dintre România
și Zimbabwe !
Trăiască tovarășul Nicolae
Ceaușescu !
Trăiască prietenia dintre Z.A.N.U.
și Partidul Comunist Român !
Trăiască socialismul ! (Aplauze șl
aclamații puternice, prelungite).

fiecare dată, de ropote de aplauze
și însoțite de urări la adresa prie
teniei. româno-zimbabweene.
Mitingul a fOst deschis de Mau
rice Nyagumbo, secretarul organi
zatoric al Uniunii Naționale Afri
cane din Zimbabwe, care, in cu
vinte alese, a salutat prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu șl a
tovarășei Elena Ceaușescu, eviden
țiind semnificația deosebită pe
care o are vizita înalților oaspeți
români in Republica Zimbabwe.

A luat cuvintul primul ministru
ai Republicii Zimbabwe, ROBERT
GABRIEL MUGABE.

într-o atmosferă de deosebit
entuziasm, reverberată dincolo de
porțile stadionului, a luat cuvintul

tovarășul NICOLAE CEAUSESCU.

Cuvintele conducătorului partidu
lui și statului nostru au găsit un
larg ecou in inimile celor prezenți,
care au aplaudat îndelung.
Se ovaționează neintrerupt,
aud din nou cuvinte de aleasă cinRomâniei, a
știre la adresa
poporului român, a președintelui
Nicolae Ceaușescu.
în această atmosferă sărbăto
rească, de mare însuflețire ia sfirșit, Ia ora amiezii, pe stadionul
„Rufaro" din Harare,
mitingul
prieteniei
româno-zimbabweene.
Cei'prezenți, prin calde manifestări
de simpatie și prețuire, aduc incă o
dată omagiile lor României socia
liste. tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru tot ceea ce' au făcut și fac
în direcția întăririi permanente, a
prieteniei și colaborării românozimbabweene. în aplauzele și ova
țiile mulțimii, se rostesc urări de
întărire continuă a solidarității mi
litante dintre Partidul Comunist
Român și Uniunea Națională Afri
cană Zimbabwe, dintre România și
Zimbabwe, în interesul popoarelor
român și zimbabwean. în folosul
cauzei păcii și înțelegerii pe în
treaga planetă.

SCINTEIA - marți 19 iulie 1983

PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU ÎN MOZAMBIC
TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe președinte al
Partidului FRELIMO și al Republicii
Populare Mozambic, Samora Machel,
5timată tovarășă Grața Machel,
Stimați tovarăși din conducerea
Partidului FRELIMO și a guvernului
mozambican,
Tovarăși și prieteni,

Sintem bucuroși să vizităm din nou
Republica Populară Mozambic, să ne
întilnim cu dumneavoastră, cu con
ducătorii- statului și ai Partidului
FRELIMO, cu poporul mozambican
prieten, luptător entuziast și eroic
pentru independenta patriei sale,
pentru socialism. (Aplauze).
Ne este deosebit de plăcut să' vă
adresăm cu acest prilej, din partea
noastră, a Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului, a întregului
nostru popor, un călduros salut ,re
voluționar și cele mai bune urări de
progres, prosperitate și fericire.
(Aplauze).
Vă mulțumim pentru primirea căl
duroasă ce ni s-a făcut de către
dumneavoastră, de locuitorii frumoa
sei dumneavoastră capitale, pentru
ospitalitatea prietenească, tovără
șească cu care sîntem intîmpinați pe
pămintul Mozambicului.
Vizita pe care o facem în țara
dumneavoastră constituie o expresie
a tradiționalelor legături de priete
nie și solidaritate care s-au format
și s-au dezvoltat trainic între Parti
dul Comunist Român și Partidul
FRELIMO încă în anii grei ai luptei
eroice a poporului mozambican pen
tru eliberarea națională, pentru cu
cerirea independenței și făurirea
unei vieți noi, libere. (Aplauze).
Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă au sprijinit întotdeauna
activ lupta de eliberare națională,
împotriva imperialismului și colonia
lismului, și-au manifestat solidarita
tea cu popoarele care s-au ridicat
la
luptă
pentru „ independență,
în acest cadru. poporul român a
acordat un sprijin activ, internațio
nalist. luptei de eliberare a poporu
lui mozambican, și-a manifestat în
treaga solidaritate cu această luptă,
condusă de FRELIMO. Partidul și
poporul nostru au salutat victoria po
porului mozambican ca pe un mo
ment important in lichidarea do
minației coloniale, în asigurarea in
dependenței și dezvoltării libere a
țării, în trecerea Mozambicului pe
calea făuririi noii orînduiri socialis
te. Victoria poporului mozambican
— ca și a altor popoare din Africa
— demonstrează cu putere . că do
minația colonială este pe sfîrșite. că
nimeni și nimic nu poate împiedica,
voința popoarelor de a,,trăi libere și
independente, în pace, de a-și făuri
viața pe care o doresc, fără nici un
amestec din afară !
Cu tovarășul Samora Machel
ne-am întîlnit de multe ori încă din
acele timpuri grele ale luptei pentru independență. Am apreciat pozi’ția fermă, revoluționară a tovarășu
lui Samora Machel. Ne bucură că in
condițiile noi, de astăzi, prietenia și
solidaritatea româno-mozambicană au
căpătat un conținut nou și dimen
siuni tot mai largi, în interesul pro
gresului economic și social al celor
două țări și popoare, al edificării
noii orinduiri sociale, al cauzei păcii
și colaborării internaționale. Trata
tul de prietenie și colaborare româno-mozambican. precum și înțelege
rile și acordurile pe care le-am con
venit împreună au deschis largi ori
zonturi colaborării și conlucrării din
tre țările noastre pe calea progresu
lui, a socialismului, a făuririi unei
vieți libere, demne și fericite pentru
popoarele noastre.
Dorim ca in timpul actualei vizite
să găsim noi căi și mijloace de a
ridica la un nivel și mai înalt cola
borarea și cooperarea româno-mo
zambicană, în toate domeniile de in
teres comun pentru țările și po
poarele noastre. Apreciem că există
largi posibilități pentru dezvoltarea

și mai puternică a unei cooperări
reciproc avantajoase, îndeosebi in
tr-o serie de sectoare importante,
ceea ce va asigura realizarea obiec
tivelor de lichidare a subdezvoltării
și de construcție a socialismului in
Mozambic. va contribui la dezvol
tarea prieteniei și colaborării ambe
lor popoare.
Tovarășul Samora Machel ne-a
vorbit astăzi de hotăririle Congresu
lui al IV-lea al Partidului FRELIMO.
de unele rezultate importante obținu
te de poporul mozambican in dezvol
tarea sa. în același timp ne-a vorbit
și de o serie de greutăți, de efortu
rile care trebuie făcute pentru în
vingerea lor.
Cunoaștem din propria noastră ex
periență că trecerea la construcția
socialistă pune probleme grele. că
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unei noi orinduiri sociale cer
eforturi susținute din partea între
gului popor, cer un partid puternic,
unit, cu o linie fermă, revoluționară
(Aplauze), cer unirea tuturor forțelor,
a întregului popor în jurul partidului
pentru asigurarea dezvoltării econo
mice și sociale.
Cunoscind lupta din trecut a Parti
dului FRELIMO, cunoscind spiritul
revoluționar al tovarășului Samora
Machel, al conducerii partidului dum
neavoastră, aș dori să exprim con
vingerea — fără a mă amesteca in
treburile dumneavoastră — că Parti
dul FRELIMO dispune de forța ne
cesară pentru a realiza hotăririle
Congresului al IV-lea și a construi
socialismul în Mozambic. (Aplauze).
Ca prieteni și tovarăși de luptă,
dorim să conlucrăm și mai puternic
in realizarea acestor obiective. Avem
convingerea fermă că socialismul re
prezintă singura •'cale pentru țoale
popoarele care vor să lichideze sub
dezvoltarea, să-și asigure o viață
demnă, liberă. (Aplauze puternice).
Stimate tovarășe președinte Samora
Machel,
Stimați tovarăși,

în viața internațională s-a ajuns la
o încordare deosebită, ca urmare a
intensificării fără precedent a cursei
înarmărilor, a menținerii și agravă
rii unor conflicte și tensiuni, a po
liticii de forță și de amenințare cu
forța, de amestec in treburile inter
ne ale altor state, de menținere și
reîmpărțire a sferelor și zonelor de
influență. Toate acestea pun tot mai
grav in pericol libertatea și inde-i
pendența popoarelor, securitatea și
pacea întregii lumi.
în același timp, în lume se dez
voltă o politică nouă, opusă politicii
de forță și dictat : se intensifică tot
mai puternic lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru
independență națională, colaborare,
destindere și pace.
Noi sîntem convinși că în con
fruntarea dintre aceste două politici
și tendințe din viața mondială vic
toria va fi de partea popoarelor, a
forțelor ant.iimperialiste. care, unindu-și eforturile și conlucrind tot mai
strins, pot opri cursul periculos al
evenimentelor spre război, spre ca
tastrofă. pot asigura afirmarea fer
mă a politicii de pace, de indepen
dență, de colaborare internațională !
tn lume s-au acumulat multe ar
mamente, îndeosebi nucleare, in sta
re să distrugă de mai multe ori în
treaga omenire. De aceea conside
răm că problema fundamentală a
epocii noastre este oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la dezarmare, și
in primul rind Ia dezarmarea nu
cleară, înghețarea și reducerea chel
tuielilor militare și realizarea unui
echilibru militar nu pe calea noilor
armamente, ci prin reducerea celor
existente la un nivel cit mai scăzut.
România se pronunță împotriva
amplasării în Eurona a rachetelor cu
rază medie de acțiune, oentru’retragerea și distrugerea celor existente,
pentru o Europă unită, a colaborării

și păcii, fără nici un fel de arme
nucleare.
Salutăm cu satisfacție acordul
realizat la reuniunea de la Madrid,
care asigură convocarea, in 198-1. a
Conferinței pentru încredere și
dezarmare in Europa, dezvoltarea
procesului de securitate și colaborare
inceput la Helsinki. Rezultatele po
zitive care s-au obținut la Madrid
demonstrează încă o dată că nu
există probleme care să nu poată- fi
rezolvate pe calea tratativelor atunci
cind se dă dovadă de voință politică,
de rațiune, de spirit constructiv și
dorință de cooperare.' cind se por
nește nu de la interese înguste, ci de
la interesele majore ale popoarelor,
ale păcii și securității intregii lumi.
în lume există numeroase conflic
te și stări de incordare care pot duce
la dezlănțuirea ținui război cu grave
consecințe pentru întreaga omenire.
România s-a pr.onunțat întotdeauna
și se pronunță pentru soluționarea
tuturor problemelor și conflictelor
dintre state numai și numai prin
mijloacb pașnice, prin tratative, pornindu-se de la interesele păcii,
securității și colaborării internațio
nale, de la dreptul fiecărui popor,ds
a se dezvolta liber și independent.
Oricît de grele și oricit de îndelun
gate ar fi tratativele, ele reprezintă
singura cale, singura alternativă la
calea războiului.
în acest spirit considerăm că tre
buie intensificate eforturile pentru
reglementarea globală, justă și dura
bilă a problemelor din Orientul Mij
lociu. pentru realizarea păcii, pe baza
retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate in 1967. a recunoașterii
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian — inclusiv a dreptului său
la autodeterminare și la constituirea
unui stat palestinian independent —
a asigurării integrității, independen
ței și suveranității tuturor statelor
din această regiune.
România consideră că Organizația
pentru Eliberarea Palestinei este re
prezentantul legitim și unic al po
porului palestinian. în acest sens ea
trebuie să participe la toate tratati
vele și la reglementarea problemelor
din Orientul Mijlociu. Aceasta face
mai necesară ca oricind întărirea
unității și solidarității in cadrul
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. (Aplauze). Numai acționind
in deplină unitate își va putea în
deplini misiunea încredințată de po
porul palestinian ! .
Ne pronunțăm pentru retragerea
neintîrziată a trupelor -israeliene-dirr
Liban, pentru asigurarea indepen
denței și suveranității naționale, a
integrității teritoriale a Libanului.
Sprijinim activ lupta popoarelor
pentru lichidarea deplină a domina
ției coloniale, pentru dezvoltarea lor
liberă și suverană. Ne manifestăm
întreaga solidaritate cu poporul namibian, care, sub conducerea repre
zentantului său legitim — S.W.A.P.O.,
luptă impotriva ocupării ilegale a
Namibiei de către Africa de Sud,
pentru independență, pentru dezvol
tarea econo'mico-socială pe calea
nouă. Ne pronunțăm pentru realiza
rea neintirziatâ a rezoluțiilor Con
siliului de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite cu privire la inde
pendența Namibiei. Condamnăm cu
hotărire politica de apartheid și dis
criminare rasială, acțiunile agresive
ale Africii de Sud impotriva Mo
zambicului și a altor state indepen
dente din această zonă. (Aplauze).
România se pronunță pentru reali
zarea in diferite regiuni ale lumii —
inclusiv in Balcani — a unor zone
fără arma nucleară și fără baze mi
litare străine. In acest spirit, spri
jinim lupta popoarelor din zona Oceanului Indian pentru demilitariza
rea lui și pentru ca in’ această zonă
să nu existe arme nucleare și baze
militare străine. (Aplauze).
Avind in vedere problemele com
plexe ale situației internaționale,
considerăm că popoarele Africii tre
buie să facă totul pentru întărirea,

in continuare, a solidarității și uni
tății lor in lupta pentru lichidarea
deplină și definitivă a colonialismului,
a oricăror forme de dominație și asu
prire imperialistă, pentru apărarea
și consolidarea independenței
na
ționale și înaintarea pe calea pro
gresului economic și social. In acest
sens, Organizația Unității Africane
trebuie să aibă un rol tot mai im
portant in unirea eforturilor țărilor
africane pentru dezvoltarea econo.mico-sociala independentă.
Un imperativ arzător al epocii
noastre ii constituie licnidarea sub
dezvoltării și făurirea noii ordini eco
nomice ^internaționale, tara de . care
'nu se pot realiza stabilitatea eco
nomică mondială și o lume a cola
borării pașnice. Este necesar ca ță
rile in curs de dezvoltare să-și În
tărească unitatea ,și colaborarea pen
tru a putea să ducă tratative cu ță
rile dezvoltate in vederea soluțio
nării in spiritul egalității a proble
melor complexe economice.
in viața internațională sint multe
probleme care trebuie să l'ie solu
ționate 'intr-un mod nou. democratic,
cu participarea in condiții de deplină
egalitate, a tuturor statelor, indife
rent de mărime sau orînduire so
cială. Un rol tot mai important, re
vine țărilor miei și mijlocii, țărilor
.in curs de dezvoltare și țărilor neali
niate, care constituie marea majo
ritate a statelor lumii și sint nemij
locit interesate intr-o politică de ega
litate, de independență națională,
colaborare și pace.
In soluționarea problemelor grave,
politice și economice, ale lumii, de
astăzi trebuie să crească și mai mult
rolul Organizației Națiunilor Unite
și al altor organisme internaționale.
România socialistă dezvoltă larg,
relațiile cu toate statele lumii', fără:
deosebire, de orînduire socială. Deși-'
gur, acordăm o atenție deosebită re
lațiilor cu țările socialiste (Aplauze),
cu țările care se pronunță pen
tru trecerea pe calea construcției
socialiste, cu toate, statele in curs
de dezvoltare
și
nealiniate. în
același timp, țara noastră dez
voltă relații și cu țările capitaliste
dezvoltate, in spiritul
principiiloi'
coexistenței pașnice. Punem la baza
relațiilor noastre cu toate statele
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și
suveranității naționale, neamestecul
in treburile interne, respectarea
dreptului fiecărui popor de a-și
alege calea dezvoltării in mod liber,
fără nici un amestec din afară.
Acordăm o mare însemnătate ma
rilor mișcări pentru pace ale forțelor
progresiste și ale popoarelor de pre
tutindeni. Avem ferma convingere
că, acționind in deplină unitate, po
poarele pot opri, cursul spre ca
tastrofă, pot asigura dreptul vital al
oamenilor, al națiunilor la existență,
la viață, la pace. (Aplauze). Sîntem
convinși că viitorul aparține po
poarelor libere, independente, apar
ține unei lumi mai drepte, mai bune,
fără asupritori, fără imperialiști !
Aș dori, în încheiere, săexprim
convingerea că vizita și’convorbirile'
pe Care le-âm inceput astăzi vor
deschide noi perspective colaborării
multilaterale dintre partidele și po
poarele noastre. Dorim ca relațiile
si colaborarea care s-au statornicit
intre partidele noastre in timpul
luptei impotriva colonialismului să
devină tot mai puternice și să se
dezvolte, in noile condiții, în lupta
pentru dezvoltare liberă, pentru con
strucția societății socialiste. (Aplauze
puternice).
Urez poporului mozambican prie
ten succese tot mai mari in dezvol
tarea economico-socială. in întărirea
independenței și suveranității pa
triei, în construcția socialismului.
(Aplauze).
Ridic acest pahar pentru întărirea
continuă a prieteniei și colaborării
dinlre Republics Socialistă România
.și Republica Populară Mozambic,
pentru prietenia și solidaritatea
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul FRELIMO.
pentru prietenia de nezdruncinat
dintre poporul român și poporul
mozambican,
in sănătatea tovarășului Samora
Machel și a tovarășei Grața Machel,
pentru pace, . colaborare și socia
lism 1
in sănătatea dumneavoastră, a
tuturor 1 (Aplauze puternice).

TOASTUL TOVARĂȘULUI
SAMORA MOISES MACHEL
Stimat
și
respectat
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, secretar genera!
al Partidului Comunist Român, pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia,

Stimată și respectată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși din conducerea
Partidului Comunist Român și a sta
tului socialist din România,
Tovarăși și prieteni,
Excelențe,

încă o dată poporul mozambican,
Partidul FRELIMO și Guvernul Re
publicii Populare Mozambic,-primesc,
frățește și cu căldură, pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu. (Aplauze).
Întotdeauna cind vă primim aici,
tovarășe președinte, inima ni se
umple de bucurie și emoție.
Poporul nostru vă adresează din
nou, dumneavoastră și tovarășilor
din conducerea de partid și de stat
care vă însoțesc, urarea de bine ați
venit in Republica Populară Mo
zambic. (Aplauze).
Salutindu-l pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, salutăm cu afecțiune po
porul român prieten, care întotdeau
na a știut să-și manifeste cu hotărîre și fără preget solidaritatea sa
față de poporul mozambican, ieri in
lupta sa pentru independență națio
nală, astăzi — in aceea pentru con
struirea unei noi societăți, societa
tea socialistă. în istoria luptei po
porului nostru sint pagini de neuitat
ale valorosului sprijin pe care per
sonal ni l-a acordat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ilustrul luptător
internațional, conducător de necon
testat și iubit al poporului român,
prieten de seamă al poporului mo
zambican. (Aplauze).
Vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu in Mozambic are loc in
tr-un moment deosebit, cînd rela
țiile de prietenie și cooperare deja
existente intre partidele și statele
noastre tind să se întărească și mai
mult.
Unitatea de interese politice care
animă tradiționala solidaritate dintre
popoarele, partidele și statele noas
tre constituie temelia de granit a
dezvoltării și cooperării noastre.
Tratatul de prietenie și cooperare
dintre țările noastre constituie un
instrument sigur pentru o și mai
mare și continfiă adincire a relații
lor bilaterale in folosul popoarelor
noastre.' -Sintem siguri, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că in timpul vi
zitei dumneavoastră, vor fi tăcuți
noi- pași înainte in această, luptă
comună pe care o ducem pentru
făurirea progresului social, economic
și tehnico-științific al popoarelor
noastre. Acțiunile care s-au între
prins pînă acum pe planul dezvol
tării cooperării noastre constituie o
dovadă de netăgăduit a angajării
noastre comune in lupta pentru pro
gresul popoarelor noastre. Aceste
acțiuni demonstrează talentul, ca
pacitatea științifică și tehnică, efor
turile laborioase pe care internațio
naliștii români le fac pentru spriji
nirea țării noastre.
Salutăm competența, munca și sa
crificiul lor. în ciuda faptului că
lucrează de nîulți ani in condiții
dificile și grele, specialiștii români
au știut să-și pună în valoare talen
tul specific poporului lor, politica
partidului și statului român făcind
cooperarea noastră exemplară.
Știm că bunăvoința dumneavoas
tră de a coopera cu țara noastră
decurge din internaționalismul mili
tant in spiritul căruia Partidul Co
munist Român și, in mod special,
tovarășul Nicolae Ceaușescu educă
poporul român.
Muncitorii din Republica Socialistă
România cunosc si simt adine greu
tățile și necazurile pe care poporul
mozambican le-a moștenit de la co
lonialism. adică foametea, lipsa de
îmbrăcăminte, ignoranța, analfabe

tismul și mizeria. Cu noi, umăr la
umăr cu muncitorii mozambicani, ei
luptă să elimine acești dușmani ai
poporului mozambican.
Cel de-al IV-lea Congres al Parti
dului FRELIMO a stabilit ca ■ fiind
una din sarcinile sale principale eli
minarea foametei și a lipsei de îm
brăcăminte. Iată de ce considerăm
că dezvoltarea fructuoasă a coope
rării între Republica Populară Mo
zambic și Republica Socialistă Româ
nia va constitui o importantă contri
buție la punerea în practică a liotărîrilor celui de-al IV-lea Congres al
Partidului FRELIMO.

Aceăstă agresivitate a imperialis
mului, care folosește ca vîrf de lance
Africa de Sud rasistă, se extinde in
toate țările din regiune. Lesotho,
Zambia, Zimbabwe și Botswana su
feră de pe urma amenințărilor și
agresiunilor regimului de apartheid.
De asemenea, Angola are o mare
parte din teritoriul său de sud in
vadată și ocupată de hoardele rasis
te. Obiectivul regimului de apartheid
este acela de a-și menține domina
ția politică și economică asupra sta
telor din Africa australă, de a-și păs
tra poziția hegemonistă de care be
neficiază din perioada cind colonia
lismul domina această regiune.
Recenta intilnire la nivel înalt a
Conferinței de coordonare a dezvol
tării Africii australe (S.A.D.C.C.),
care a avut loc aici, in Maputo, de
monstrează fără echivoc hotărirea
popoarelor din zona noastră de a nu
admite niciodată transformarea lor
în marionete ori sateliți ai Africii de
Sud rasiste. în această luptă pentru
emanciparea obiectivă a popoarelor
noastre contăm pe sprijinul comuni
tății internaționale. Noi credem că
țările socialiste au un rol foarte im
portant de jucat pe linia sprijinirii
proiectelor de dezvoltare comună
stabilite de S.A.D.C.C. Acesta este
un sprijin care se înscrie, de ase
menea, in lupta întregii umanități

impotriva apartheidului — nazismul
epocii noastre.
Acest sprijin
este o contribuție
prețioasă la victoria forțelor păcii și
progresului impotriva forțelor oprer
siunii, umilinței și războiului. Acestea sint idealuri nobile pentru,
care luptă poporul asuprit din Na
mibia. condus de S.W.A.P.O., și
din Africa de Sud. condus de Con
gresul Național African (A.N.C.),
cară au sprijinul Republicii Popu
lare Mozambic, al țărilor libere și
independente din Africa australă, al
Organizației Unității Africane, al
mișcării țărilor nealiniate, al orga
nizațiilor și personalităților democra
tice și progresiste din întreaga lume.
Au acest sprijin deoarece ele duc
o luptă justă pentru ■ independența
și libertatea lor. La baza luptei lor
stau aspirații ale întregii umanității
Salutăm cu. căldură acțiunile inttfer
prinse
de
Republica Socialistă
România pentru sprijinirea po
poarelor namibian și sud-african.
Angajarea poporului român. in această luptă comună a întregii umăr
nități onorează, glorioasele tradiții de
luptă antifascistă, anticolonialistă și
antiimperiaiistă ale poporului român
și ale marelui său partid comunist,
și in special ale remarcabilului
său conducător, . tovarășul Nicolae
Ceaușescu. (Aplauze).
Călăuzit de nobilul ideal de jus
tiție și pace, poporul mozambican sa
lută eforturile conjugate ale comu
nității internaționale, și îndeosebi al«
țărilor socialiste, menite să asigure
un climat de pace și securitate in
ternațională. Popoarele lumii se pro
nunță din ce in ce mai ferm im
potriva amenințării unei catastrofe
nucleare.
Republica Populară Mozambic con
sideră că dezarmarea generală și
completă, preconizată de comunita
tea socialistă, trebuie să constituie
baza politicii de pace a tuturor sta
telor. în acest context,, considerăm
că întărirea securității și intensifi
carea dezvoltării cooperării intre
state cu sisteme politice și sociale
diferite vor crea un climat politic
adecvat pentru menținerea păcii in
lume.
Atașată luptei pentru pace — aspi
rație a tuturor popoarelor lumii —
Republica Populară Mozambic- *e
pronunță pentru denuclearizarea :și
demilitarizarea urgentă a Oceanului
Indian, astfel incit să se asigura
pentru totdeauna securitatea și pa
cea in această regiune a planetei
noastre.
. Pr-ezența în țara noastră a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a înal
tei' delegații ca,rg-1 însoțește .constîituie , un . imbold pentru ca poporul
mozambican să-și mențină mereu viu
spiritul său de demnitate, de popor
liber, independent, de popor iubi
tor de dreptate și pace.
Primindu-1 pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, dorim să salutăm in
persoana sa dezvoltarea cooperării
între popoarele, partidele și statele
noastre. In același timp, dorim să
reafirmăm onoarea și privilegiul pe
care, le reprezintă pentru noi aceas
tă nouă vizită a sa in Republica
Populară Mozambic.
Poporul mozambican vede in
dumneavoastră.
tovarășe Nicolae
Ceaușescu. un strălucit luptător in
ternaționalist și un mare prieten.
în încheiere, vă invit să ridicăm
un pahar :
_— In sănătatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu ;
— Pentru prietenia de nezdrunci
nat intre poporul mozambican și po
porul român ;
— Pentru prietenia dintre Parti
dul FRELIMO și Partidul Comunist
Român ;
— Pentru prietenia, Solidaritatea și
cooperarea., dintre Republica Popu
lară Mozambic și Republica Socia
listă România ;
— Pentru victoria păcii și socialis
mului !
Lupta continuă ! (Aplauze pu
ternice).

și social, a dezvoltării unei economii
puternice in fiecare țară, ca o con
diție fundamentală a întăririi inde
pendenței politice a tuturor acestor
țări. în legătură cu toate
aceste
probleme a fost relevată hotărirea

celor două țări de a dezvoltă, în con
tinuare, conlucrarea dintre ele pa
arena mondială.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de caldă prietenie, de
stimă și înțelegere reciprocă.

Tovarășe președinte Ceaușescu,

Hotărirea de nezdruncinat a po
porului mozambican de a învinge
subdezvoltarea și a construi socialis
mul se înfruntă cu amenințarea și
agresivitatea permanentă a imperia
lismului din zona noastră, punind in
pericol pacea și solidaritatea in toa
tă regiunea Africii australe. în re
giunea noastră, tensiunea permanen
tă existentă este consecința directă a
politicii regimului nazist-fascist de
la Pretoria, sprijinită din punct de
vedere politic, diplomatic și militar
de către imperialism.
Regimul de apartheid este un re
gim profund războinic, rasis.t și inu
man. Principalii săi inițiatori și sus
ținători sint militariștii fanatici care
încearcă să oprească cu-forța arme
lor cursul istoriei. Tocmai ei sint
aceia care dezlănțuie impotriva noas
tră agresiuni directe, trimit pe teri
toriul nostru grupuri de bărbați înar
mați pe care-i recrutează, antrenea
ză, finanțează, transportă, ii înar
mează și ii conduc. Acțiunile acestor
bandiți inarmați vizează îndeosebi
populația civilă lipsită de apărare,
inclusiv cooperanții de toate națio
nalitățile, precum și obiective eco
nomice și sociale. Scopul urmărit
este de a crea neliniște și nesigu
ranță și, în ultimă instanță, de a îm
piedica dezvoltarea economică a Re
publicii Populare Mozambic. Iată de
ce spunem că noi sintem pentru pace.
Fără pace nu există dezvoltare. Dez
voltarea și pacea sint inseparabile.
De aceea sintem obligați să întărim
în permanență capacitatea noastră
de apărare. întregul nostru popor
este mereu gata să lupte pentru apă
rarea patriei și pentru edificarea so
cialismului. El este intotdeauna gata
să respingă orice agresiune, fiind
gata să-și apere suveranitatea.
Tovarășe președinte Nicolae
Ceaușescu,
Scumpi tovarăși și prieteni,

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

secretarului general al partidului și
președintelui Republicii. Marin Con
stantin, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare.
Marcel Dinu, director in Ministerul
Afacerilor Externe, Nicolae Vulpașin. însărcinat cu afaceri a.i. al țării
noastre la Maputo.
Din partea mozambicană, tova
rășii :
Joaquim Alberto Chissano, mem
bru al Biroului Politic și secretar al
Comitetului Central al Partidului
FRELIMO, membru al Comisiei
Permanente a Adunării Populare,
ministrul ' afacerilor externe, Ja
cinto Soares Veloso. membru al
Biroului Politic al Comitetului
Central, deputat in Adunarea Popu
lară, ministru pentru problemele eco
nomice la Președinție, Rui Baltazar
Dos Santos Alves, membru.al Comi
siei Permanente a Adunării Populare,
ministrul finanțelor, Antonio Jose
Lima Rodrigues Branco, deputat al
Adunării Populare, ministrul indus
triei și energiei, Joao Dos Santos
Ferreira, deputat în Adunarea Popu
lară, ministrul agriculturii, Daniel
Filipe Gabriel, deputat al Adunării
Populare, viceministru al comerțului
exterior, Antonio Sumbana, membru
al C.C. al Partidului FRELIMO, se
cretar de stat pentru cooperarea in
ternațională, Francisco Carimo Mar
tins Caravela, secretar de stat pen
tru industria ușoară și alimentară.
Tovarășul Samora Moises ’Machel
a salutat deosebit de călduros vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu in Repu
blica Populară Mozambic și a expri
mat satisfacția de a se reîntîlni cu
conducătorul partidului și statului
român, de a continua dialogul prie
tenesc și rodnic, afirmîndu-și încre
derea că, pe baza înțelegerilor la care
vor ajunge, se va întări și mai mult
conlucrarea dintre partidele și po
poarele celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit cordial pentru invitația de
a vizita Republica Populară Mozam
bic. pentru căldura cu care a fost
intimpinat pe pămintul ospitalier al
acestei țări frățești. Președintele Re
publicii Socialiste România a expri
mat. la riadul său, satisfacția de a
se intilni din nou cu tovarășul Sa
mora Moises Machel. de a relua con
vorbirile avute in 1980 la București,
de a căuta și conveni impreuîiă căile
promovării și mai puternice a priete
niei, solidarității și colaborării româ
no-mozambicane.
tn cadrul primei runde de convor
biri, tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Samora Moises Machel s-au informat
reciproc asupra preocupărilor parti
delor și țărilor lor privind dezvol
tarea economică și socială, au exami
nat stadiul actual al raporturilor ro
mâno-mozambicane și perspectivele
dezvoltării lor și au făcut un schimb
de păreri asupra situației internațio
nale actuale.
Evocind relațiile tradiționale de
prietenie, solidaritate și colaborare
româno-mozambicane, stabilite încă
din perioada luptei armate a po
porului mozambican pentru elibe
rare națională, cei doi președinți au
constatat cu satisfacție că, in spiritul
înțelegerilor convenite la preceden
tele intîlniri la nivel înalt de la
Maputo și București, raporturile
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre cele două partide, țări și
popoare au cunoscut o dezvoltare
continuă. A fost relevată, în acest
context, importanța Tratatului de
prietenie și cooperare semnat, la
Maputo, în aprilie 1979 și s-a dat
expresie hotăririi de a se extinde și
aprofunda și mai mult colaborarea
dintre cele două țări in domeniile
politic, economic, tehnico-științific și
cultural, precum și conlucrarea pe
plan internațional. Au fost sublinia
te perspectivele bune care există in
ce privește dezvoltarea unei largi
colaborări și cooperări în domeniul
agriculturii, al geologiei și mineri
tului, al transporturilor, pescuitului,

precum și în alte domenii de inte
res comun. Cei doi președinți au
apreciat că această colaborare ser
vește realizării aspirațiilor de pro
gres și prosperitate ale popoarelor
român și mozambican. contribuind,
totodată, la întărirea cooperării țări
lor in curs de dezvoltare, a solidari
tății dintre popoarele și forțele pro
gresiste de pretutindeni in lupta
pentru progres, pentru independență
și pace in lume.
,
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Samora Moișes Machel au subliniat
rolul deosebit de însemnat pe care
il au pentru promovarea colaborării
româno-mozambicane legăturile de
solidaritate și cooperare care se dez
voltă intre Partidul Comunist Român
și Partidul FRELIMO. considerind că aceste legături au un
aport substanțial la mai buna
cunoaștere reciprocă a preocupări
lor, experienței și realizărilor in con
strucția sbcial-economică, la apro
pierea dintre cele două țări și po
poare. Cei doi conducători de partid
și de stat au reafirmat hotărirea de
a se extinde legăturile, contactele și
colaborarea dintre Partidul Comunist
Român și. Partidul FRELIMO.
De ambele părți s-a exprimat con
vingerea că promovarea susținută a
colaborării bilaterale vtne in spriji
nul efortului național ah celor două
țări pentru progres economic și so
cial, este in folosul și spre binele
țărilor și popoarelor noastre, slu
jește cauzei păcii, înțelegerii și coo
perării intre națiuni.
Tn cadrul schimbului de păreri in
legătură cu problemele vieții inter
naționale actuale a fost subliniată
importanța deosebită a intensificării
eforturilor popoarelor in vederea
opririi cursului periculos al eveni
mentelor spre confruntare și război,
pentru înfăptuirea dezarmării, și in
primul rind a dezarmării nucleare,
pentru lichidarea stărilor de conflict
și încordare din diferite regiuni ale
lumii numai pe calea tratativelor
pașnice, pentru lichidarea subdez

voltării și înfăptuirea noii
ordini
economice internaționale. O atenție
sporită a fost acordată problemelor
din Africa, luptei pentru lichidarea
ultimelor vestigii ale colonialismului,
a politicii rasiste și de apartheid.

pentru încetarea acțiunilor agresive
ale Africii de Sud imp.otriva țărilor
vecine. S-a pus un accent deosebit
ne intensificarea colaborării și con
lucrării țărilor africane în vederea
asigurării progresului lor economic
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VSZiTă OFICIALĂ DE PRIETENIE^ A TOVARĂȘULUÎ MICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA ZIMBABWE
Semnarea documentelor oficiale

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul Ro
bert Gabriel Mugabe, președintele
Uniunii Naționale Africane din Zim
babwe, primul ministru al Republi
cii Zimbabwe, au semnat, duminică,
17 iulie, în cadrul unei ceremonii
care a avut loc la „Guest State
House", reședința oficială în timpul
acestei vizite :
Declarația comună și Programul
privind dezvoltarea pe termen lung
a cooperării economice și tehnice și
a schimburilor comerciale între

Republica Socialistă România și Re
publica Zimbabwe.
La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei,
Vasile Pungan, alte persoane oficiale
române.
Au luat parte, de asemenea, Si
mon Muzenda, Witness Mangwende,
T. M. Nyagumbo, Bernard Chidzero,
Richard Hove, alte persoane oficiale
zimbabweene.
După semnare, tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Robert Gabriel Mugabe
și-au strîns mîinile cu căldură, exprimîndu-și satisfacția față de
schimbul deschis și fructuos de pă

reri pe care l-au avut timp de mai
multe zile, intr-o atmosferă de caldă
prietenie, înțelegere și stimă re
ciprocă.
tr

în cadrul aceleiași ceremonii, to
varășii Gheorghe Oprea și Maurice
Nyagumbo au semnat
Acordul
între Guvernul Republicii Socialiste
România și Guvernul Republicii
Zimbabwe privind cooperarea eco
nomică și tehnică în domeniile geo
logic și minier.
Totodată, tovarășii Ștefan Andrei
și Witness Mangwende au semnat
înțelegerea de cooperare între Radioteleviziunea română și Televiziu
nea din Zimbabwe.

Dineu oferit în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au reintîlnit. duminică,
in cadrul unui dineu, cu tovarășul
Caîiaan Sodindo Banana, președinte

le Republicii Zimbabwe, și tovarășa
Janet Banana.
in timpul dineului, desfășurat fntr-o ambianță cordială, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Canaan Sodindo Banana și-au ex
primat, din nou, satisfacția pentru

această întîlnire pe pămîntul Africii,
relevînd convingerea că vizita pre
ședintelui României in Republica
Zimbabwe slujește întăririi prieteniei
dintre cele două popoare, cauzei
păcii. înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Convorhiri oficiale intre warăsol Icolae Ceausescu
Si Mrăsul Robert Gabriel Mugabe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a reintîlnit, du
minică dimineața, cu tovarășul Ro
bert Gabriel Mugabe, președintele
Uniunii Naționale Africane din Zim
babwe, primul ministru al Republicii
Zimbabwe.
Noua rundă de convorbiri, desfă
șurată într-o ambianță de cordiali
tate, de înaltă stimă și profund res
pect reciproc, a prilejuit un larg
schimb de vederi în legătură cu
probleme esențiale ale vieții inter
naționale.
în acest cadru au fost relevate
profundele transformări revoluționa
re, sociale și naționale care au loc
în lume, datorită afirmării tot mai
puternice a voinței popoarelor de a
pune capăt politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, ori
căror forme de asuprire și dominație,'
de a se dezvolta de sine stătător, de
a trăi într-un climat de pace, înțe
legere și colaborare.
Totodată, s-a apreciat că în viața
internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă, ca urmare
a continuării politicii imperialiste de
fprță și dictat, de menținere și re
împărțire a sferelor de influență, de
încălcare a independenței naționale,
de amestec în treburile interne și
de nesocotire brutală a dreptului
popoarelor de a-și «hotărî libere ca
lea dezvoltării economico-sociale. în
același timp s-a subliniat că sporirea
fără precedent a cursei înarmărilor,
accentuarea crizei economice mon
diale și a decalajelor dintre țările
bogate și țările sărace creează, la
rindul lor, mari pericole la adresa
securității și independenței popoare
lor.
: Tovarășii. Nicolae Ceaușescu și Ro
bert Gabriel Mugabe au subliniat că,
în aceste condiții, se impune ca for
țele revoluționare, democratice, pro
gresiste și antiimperialiste, toate po
poarele să acționeze strîns unite
pentru oprirea cursului spre con
fruntare și război, pentru îmbună
tățirea climatului politic mondial,
pentru reluarea și consolidarea pro
cesului destinderii, pentru așezarea
fermă a relațiilor dintre state pe
baza principiilor deplinei egalități,
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în

treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea forței.
S-a evidențiat că problema funda
mentală, cea mai arzătoare, de care
depinde însăși existența civilizației,
a vieții pe planeta noastră, o repre
zintă asigurarea păcii. S-a arătat că
este necesar să se facă totul pentru
încetarea cursei înarmărilor, pentru
oprirea amplasării de noi rachete cu
rază medie de acțiune în Europa,
pentru reducerea și retragerea celor
existente, pentru trecerea la măsuri
concrete, efective de dezarmare, în
primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru a se asigura dreptul su
prem al națiunilor, al oamenilor la
viață, la existență liberă și demnă.
Schimbul de păreri a pus, încă o
dată, în evidență faptul că România
și Zimbabwe se pronunță ferm pen
tru soluționarea
pe cale politică,
prin tratative, a stărilor de încorda
re și conflict, a tuturor diferendelor
dintre state. S-a subliniat că în re
glementarea pașnică a problemelor
litigioase trebuie să se pornească în
totdeauna de la interesele păcii și
securității, de la necesitatea dezvol
tării libere și independente a tuturor
popoarelor, fără nici un amestec din
afară.
Relevîndu-se efectele profund ne
gative ale crizei economice mondiale,
care a afectat toate statele, și îndeo
sebi pe cele în curs de dezvoltare,
s-a apreciat că trebuie intensificate
eforturile pentru lichidarea fenome
nului subdezvoltării și instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale, Întemeiată pe egalitate și
echitate, care să faciliteze progresul
mai rapid al tuturor țărilor, în spe
cial al celor rămase în urmă, și să
asigure stabilitatea politică și eco
nomică mondială. în acest sens, ținînd seama de faptul că o mare
parte a țărilor îri curs de dezvoltare
dintre cele mai sărace sînt în Africa,
a fost reliefată necesitatea întăririi
solidarității și colaborării dintre ele
în vederea dezvoltării lor eco
nomico-sociale, pentru a contribui
astfel la asigurarea independenței
lor economice și politice.
în timpul convorbirilor, o atenție
deosebită a fost acordată probleme
lor existente în zonele geografice
unde se află situate România și

Zimbabwe, respectiv in Europa și
Africa.
în acest context, a fost exprimată
îngrijorarea in legătură cu evoluția
situației pe continentul european,
unde se află cea mai mare concen
trare de armament, îndeosebi nu
clear. S-a subliniat, avîndu-se în
vedere această realitate, importanța
înțelegerilor intervenite în cadrul
reuniunii de la Madrid privind în
cheierea acesteia, apreciindu-se ca
un fapt deosebit de pozitiv pentru
însănătoșirea climatului internațio
nal, pentru asigurarea continuității
procesului de edificare a securității
și cooperării europene început la
Helsinki.
în timpul convorbirilor s-a proce
dat, de asemenea, la o analiză amă
nunțită a situației existente pe con
tinentul african, exprimindu-se so
lidaritatea activă cu lupta popoare
lor africane pentru eliberarea națio
nală și socială, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului, a politicii de apartheid
și discriminare rasială. Cei doi con
ducători s-au pronunțat cu fermitate
pentru asigurarea neintirziată a acce
sului la independență ai Namibiei,
afirmînd încă o dată solidaritatea
militantă, sprijinul deplin ale Româ
niei și Zimbabwe cu lupta dreaptă
a poporului namibian pentru liberta
te și independență, sub conducerea
S.W.A.P.O., singurul său reprezen
tant legitim.
S-a apreciat că rezolvarea justă și
durabilă a problemelor complexe ce
confruntă omenirea reclamă partici
parea activă și egală la viața inter
națională a tuturor statelor, indife
rent de mărimea sau orînduirea lor
socială, un rol crescînd revenind ță
rilor mici și mijlocii, țărilor în curs
de dezvoltare și nealiniate, care con
stituie marea majoritate a lumii și
sînt vital interesate într-o politică
de independență, pace și colaborare.
Relevînd identitatea sau apro
pierea punctelor de vedere în legă
tură cu problemele discutate, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Robert Ga
briel Mugabe au reafirmat voința
României și Republicii Zimbabwe de
a conlucra tot mai strins in cadrul
O.N.U. și al altor foruri internațio
nale, în interesul cauzei păcii, des
tinderii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

DECLARAȚIE COMUNĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a efectuat, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de
prietenie in Republica Zimbabwe, în perioada
14—18 iulie 1983, la invitația tovarășului Canaan
Sodindo Banana, președintele Republicii Zim
babwe, și a tovarășului Robert Gabriel Mugabe,
președintele Uniunii Naționale Africane din
Zimbabwe, hrimul ministru al Republicii Zim
babwe.
Primirea cordială făcută distinșilor oaspeți și
delegației române de către poporul din Zim
babwe reflectă înalta lui apreciere față de marile
realizări ale poporului român pe calea progresu
lui economic și social și oglindește bunele relații
de prietenie și solidaritate existente între cele
două partide, țari și popoare.
In cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu s-au intîlnit și s-au în
treținut într-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate cu tovarășul Canaan Sodindo Banana,
președintele Republicii Zimbabwe, și tovarășa
Janet Banana, cu tovarășul Robert Gabriel
Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane
din Zimbabwe, primul ministru al Republicii
Zimbabwe, și tovarășa Sally Mugabe.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera!
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a avut convorbiri
oficiale cu tovarășul Robert Gabriel Mugabe,
președintele Uniunii Naționale Africane din
Zimbabwe, primul ministru al Republicii Zim
babwe.
La convorbiri au participat, din partea română,
tovarășa Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, și tovarășii : Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile
Pungan, ministrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Silviu Curticeanu,
șeful secției Cancelarie a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, Constantin Mitea,
consilier al președintelui Republicii Socialiste
România, Gheorghe Badrus, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Republica Zim
babwe, Petre Tănăsie, director in Ministerul
Afacerilor Externe.
Din partea Republicii Zimbabwe au participat
tovarășii : Simon Muzenda, viceprim-ministru,
Witness Mangwende, ministrul afacerilor ex
terne, T. M. Nyagumbo, ministrul minelor,
Bernard Chidzero, ministrul finanțelor, planifi
cării economice și dezvoltării, Richard Hove, mi
nistrul comerțului, Immerson Mnangagwa, mi
nistru de stat la cabinetul primului ministru,
John Manyowe, ambasadorul Republicii Zim
babwe la București.
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Robert Mugabe s-au informat reciproc
asupra preocupărilor partidelor și țărilor lor pri
vind dezvoltarea economică și socială și au făcut
un schimb cuprinzător de vederi referitor la ex
tinderea și aprofundarea colaborării dintre cele
două țări, precum și in legătură cu problemele
actuale ale vieții internaționale.
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Cei doi conducători au dat o înaltă apreciere
eforturilor popoarelor român și Zimbabwean
pentru transpunerea în viață a programelor na
ționale de dezvoltare economică și socială, pre
cum și rezultatelor obținute in edificarea noii
societăți. în acest context, s-a subliniat că po
poarele român și Zimbabwean sini animate de
aceleași aspirații de progres și bunăstare, de co
laborare pașnică, egală in drepturi între toate
națiunile, că există baze trainice pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei și colaborării dintre
cele două țări și popoare.
Cele două părți au examinat pe larg dezvol
tarea relațiilor româno-zimbabweene in spiritul
Tratatului de prietenie și eooperare semnat la
București, la 17 noiembrie 1981. Ele au dat o
înaltă apreciere consolidării și extinderii ra
porturilor de prietenie, solidaritate și cooperare
care leagă țările și popoarele lor, intensificării
conlucrării lor pe plan Internațional in favoarea
păcii, securității și înțelegerii intre toate na
țiunile.
Considerînd cooperarea economică șl eomerțul
drept factori de importanță primordială pentru
extinderea și aprofundarea colaborării dintre
cele două țări și popoare, ținind cont de însem
natele posibilități de care dispun și de priorită
țile programelor lor de dezvoltare economică și
socială, părțile au hotărît să intensifice eforturile
pentru creșterea volumului și diversificarea
schimburilor comerciale dintre cele două țări,
pentru dezvoltarea cooperării in producție in do
meniile construcțiilor de mașini, geologiei, mi
neritului, metalurgiei, agriculturii, transporturi
lor, energiei și altele.
Președintele Republicii Socialiste România șl
primul ministru al Republicii Zimbabwe au
apreciat rezultatele obținute in cadrul primei se
siuni a Comisiei mixte guvernamentale românozimbabweene de cooperare economică și tehnică,
ținută la Harare în acest an, și au hotărit să
adopte măsuri eficiente pentru asigurarea înde
plinirii in cele mai bune condiții a înțelegerilor
realizate.
Cu prilejul vizitei au fost semnate : Programul
privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării,
economice și tehnice și a schimburilor comer
ciale între Republica Socialistă România și Re
publica Zimbabwe, Acordul dintre guvernele
celor două țări privind cooperarea economică și
tehnică in domeniile geologic și minier, înțele
gerea de cooperare între Radioteleviziunea ro
mână și Televiziunea din Zimbabwe.
In dorința de a întări colaborarea și în cele
lalte sectoare ale vieții sociale din țările lor, cei
doi conducători au fost de acord să extindă
legăturile și conlucrarea în domeniile invățămintului, științei, culturii, sportului și mijloacelor de
informare in masă. Pentru aceasta, ei au con
venit să încurajeze contactele și colaborarea di
rectă intre instituțiile și organismele de specia
litate din sectoarele respective.
Secretarul general al Partidului Comunist
Român și președintele Uniunii Naționale Afri
cane din Zimbabwe au dat o inaltă apreciere
raporturilor de solidaritate militantă dintre cele
două partide, statornicite încă in anii luptei
eroice duse de poporul Zimbabwean pentru
independență. S-a convenit ca, pe baza și in spi
ritul acordului de cooperare între Partidul Co
munist Român și Uniunea Națională Africană
din Zimbabwe, semnat la București, la 17 noiem
brie 1981, să se promoveze în continuare conlu
crarea dintre ele, schimbul de experți și
consultările in probleme bilaterale și internațio
nale de interes comun.
Cei doi conducători de partid an reafirmat
hotărîrea Partidului Comunist Român și Uniunii
Naționale Africane din Zimbabwe de a întări
colaborarea cu partidele comuniste și muncito
rești, cu partidele social-democratc și socialiste,
cu alte forțe progresiste și democratice, cu miș
cările de eliberare națională. Ei au exprimat
convingerea că unitatea acestor forțe, lupta unită
a popoarelor sînt hotărîtoare pentru asigurarea
progresului social, independenței naționale și
păcii in lume.
Cele două părți sint profund încredințate Că
dezvoltarea și adîncirea raporturilor de prietenie
și cooperare in domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural-sportiv și în alte domenii
intre Republica Socialistă România și Republica
Zimbabwe servesc interesele celor două țări și
popoare și constituie, totodată, o importantă
contribuție la întărirea cooperării dintre țările m
curs de dezvoltare, la promovarea păcii și în
țelegerii între toate statele și popoarele lumii.
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II.

Secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele
Republicii
Socialiste
România, și președintele Uniunii Naționale Afri
cane din Zimbabwe, primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe au examinat problemele actuale
ale vieții internaționale și au reafirmat deplina
satisfacție pentru convergența sau marea apro
piere a pozițiilor partidelor și țărilor lor în aceste
probleme.
Cei doi conducători au exprimat profunda lor
îngrijorare în legătură cu încordarea gravă la
care s-a ajuns în relațiile internaționale, ca re
zultat al manifestărilor politicii de forță și ame
nințare cu forța, de consolidare și reîmpărțire a
sferelor de influență, de amestec in treburile in
terne, al politicii imperialiste, colonialiste și neo
colonialiste, al cursei fără precedent a înarmă
rilor. De asemenea, și-au manifestat îngrijorarea
față de accentuarea crizei economice mondiale,
adincirea în continuare a decalajelor între țările
bogate și țările sărace și lipsa de progrese in
soluționarea problemelor grave cu care sint con
fruntate țările in curs de dezvoltare.
In fața acestor periculoase evoluții, președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Robert
Mugabe au subliniat înalta îndatorire a tuturor
țărilor, a forțelor înaintate de pretutindeni de a
coopera și acționa în strinsă unitate pentru a se
asigura pacea, securitatea, dezarmarea și progre
sul social pentru toate popoarele.
Părțile reafirmă convingerea lor că pacea,
securitatea și progresul pot și trebuie sâ fie asi
gurate pe baza respectării stricte în relațiile
interstatale a principiilor deplinei egalități in
drepturi, independenței și suveranității naționale,
neamestecului in treburile interne, avantajului
reciproc, reglementării diferendelor internațio
nale prin mijloace pașnice, respectării dreptului
fiecărui popor de a-și decide singur destinele in
conformitate cu propriile aspirații.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl primul mi
nistru Robert Mugabe apreciază că, în etapa
actuală, problema centrală a vieții Internațio
nale o constituie lupta pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, în
primul rînd a dezarmării nucleare, pentru
apărarea dreptului suprem al tuturor popoarelor
— dreptul la viață, libertate, demnitate și pace.
Ei se pronunță pentru încetarea producției și
perfecționării armelor nucleare, reducerea trep
tată a stocurilor acestora pină la completa lor
lichidare, interzicerea folosirii armelor nucleare,
încetarea experiențelor cu aceste arme. Ei relevă
importanța adoptării de măsuri pentru interzi
cerea tuturor tipurilor de arme de distrugere in
masă, inclusiv chimice, pentru dezarmare în do
meniul armamentului convențional. Cele două
părți reliefează necesitatea și însemnătatea în
ghețării de urgență a bugetelor militare, a redu
cerii cheltuielilor militare, a trupelor și arma
mentelor, a interzicerii creării de noi tipuri și
sisteme de arme, pentru realizarea procesului de
dezarmare. Ele au subliniat necesitatea ca mij
loacele ce vor fi eliberate in procesul de dezar
mare să fie folosite pentru rezolvarea probleme
lor dezvoltării economice și sociale, în primul
rind pentru sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare.
Republica Socialistă România și Republica
Zimbabwe au exprimat liotărirea de a depune în
continuare. împreună cu alte state ale lumii, cu
toate forțele progresiste, democratice, interesate
in menținerea și întărirea păcii, eforturi intense
pentru dezarmare și prevenirea războiului. O im
portanță deosebită o au in acest sens amplele
mișcări de masă în favoarea dezarmării care au
loc în diferite țări ale continentului european și,
in general, în lume, contribuția lor la apărarea
păcii și consolidarea securității internaționale.
Avînd in vedere pericolele deosebite pe care
le reprezintă acumularea pe continentul euro
pean a unor uriașe forțe militare și a unui
imens arsenal de arme nucleare și clasice, cei
conducători au evidențiat
însemnătatea
doi
transformării Europei intr-uu continent al păcii,
securității și colaborării fructuoase. A fost subli
niată necesitatea imperioasă a opririi amplasării
de noi rachete cu rază medic de acțiune in Eu
ropa, a reducerii și eliminării celor existente, a
inlăturării tuturor armelor nucleare de pe con
tinent și reducerii celor convenționale. In legă
tură cu aceasta, părțile au relevat importanța
realizării de înțelegeri concrete în cadrul tratati
velor sovieto-ainericane care au loc la Geneva.
Republica Socialistă România și Republica
Zimbabwe consideră necesară aplicarea consec
ventă și integrală a prevederilor Actului final
al Conferinței pentru securitate și cooperare in
Europa și apreciază că edificarea securității și
intensificarea cooperării pe continentul european
exercită o influență pozitivă asupra situației în
zonele adiacente și, în general, în lume. în acest
context, cei doi conducători salută acordul con
venit în cadrul reuniunii de la Madrid care des
chide calea convocării in 1984 a Conferinței pen
tru măsuri de creștere a increderii și dezarmare,
a dezvoltării procesului de pace, securitate, des
tindere și colaborare in Europa.
Cei doi conducători apreciază că soarta păcii
și securității mondiale este strîns legată de so
luționarea problemelor dezvoltării. Ei consideră
că reducerea treptată a decalajelor economice
dintre țările bogate și țările sărace va asigura
condiții pentru dezvoltarea relațiilor internațio
nale in domeniile economic, financiar, al teh
nicii și științei și va contribui Ia stabilitate și
însănătoșirea climatului politic internațional.
Republica Socialistă
România și Republica
Zimbabwe sînt profund preocupate de agrava
rea situației economice mondiale. Cei doi condu
cători consideră că pentru ameliorarea acestei
situații de importanță hotărîtoare pentru pro
movarea largă a colaborării economice și co
merțului internațional sint renunțarea la măsu
rile protecționiste, asigurarea comercializării
materiilor prime la prețuri remuneratorii pentru
producători și echitabile
pentru consumatori,
convenirea unor programe speciale de ajutorare
a țărilor in curs de dezvoltare în domeniile agri
culturii, industriei, transporturilor și în alte do
menii, asigurarea unui transfer substanțial de
tehnologii moderne către aceste țări in condiții
avantajoase și sprijinirea lor in formarea de
cadre naționale, stimularea dezvoltării colabo
rării economice intre țările in curs de dezvol
tare, concomitent cu sporirea substanțială a fon
durilor alocate pentru sprijinirea lor.
Cele două părți apreciază că sint necesare
măsuri hotărîte, de amploare pentru soluționa
rea problemei datoriei externe a țărilor in curs
de dezvoltare, convenirea de modalități practice
pentru reducerea și stabilizarea dobinzilor la ni
veluri rezonabile și pentru asigurarea accesu
lui acestor țări Ia creditele internaționale in
condiții preferențiale.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl primul mi
nistru Robert Mugabe se pronunță pentru în
ceperea cit mai grabnic, in cadrul O.N.U., a ne
gocierilor globale privind cele mai importante
probleme economice internaționale, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice mondiale, cu
participarea tuturor statelor și luindu-sc în con
siderare interesele lor legitime.
Cei doi conducători au evidențiat că recenta
sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Belgrad nu a răs
puns așteptărilor și cerințelor țărilor în curs
de dezvoltare.
Republica Socialistă
România și Republica
Zimbabwe consideră că orientarea într-o direc
ție pozitivă a cursului proceselor economice in
ternaționale actuale depinde de capacitatea ță
rilor în curs de dezvoltare de a întări unitatea
și colaborarea lor. In acest sens, ele se pro
nunță pentru realizarea unei reuniuni Ia nivelul
cel mai înalt a țărilor angajate să contribuie la

eliminarea obstacolelor din calea negocierilor
pentru edificarea unei noi ordini economice in
ternaționale.
Examinind situația din Africa, cei doi condu
cători au dat o inaltă apreciere afirmării tot
mai puternice a dorinței și voinței popoarelor
acestui continent de a se dezvolta in deplină li
bertate și independență, fără nici un amestec
din afară.
Cele două părți și-au exprimat solidaritatea
cu lupta popoarelor africane pentru eliberare
națională și socială, pentru consolidarea inde
pendenței țărilor lor, împotriva imperialismului,
colonialismului și neocolonialismului, rasismu
lui, politicii de apartheid și discriminare rasială.
Cei doi conducători reafirmă sprijinul pentru
soluționarea tuturor diferendelor dintre statele
airicane exclusiv pe cale pașnică, politică și re
liefează rolul important ce revine Organizației
Unității Africane ca for al unității, solidarității
țărilor de pe continentul african in eforturile lor
pentru înțelegere și colaborare.
Părțile se pronunță pentru înfăptuirea neîn
târziată a independenței Namibiei și iși exprimă
solidaritatea activă cu lupta de eliberare a po
porului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O.,
singurul său reprezentant legitim. Ele reafirmă
sprijinul față de eforturile desfășurate de Orga
nizația Națiunilor' Unite, de Organizația Unității
Africane și Mișcarea de nealiniere pentru solu
ționarea problemei namibiene, care să țină sea
ma de aspirațiile și interesele legitime ale po
porului Namibiei.
Cei doi conducători au relevat, de asemenea,
necesitatea lichidării totale și urgente a politicii
de apartheid, reafirmind
sprijinul țărilor lor
față de lupta poporului sud-african pentru drep
tul la libertate, egalitate și progres social, îm
potriva rasismului
și oricăror alte forme de
opresiune.
Cele două părți condamnă ferm repetatele acte
agresive ale Africii de Sud împotriva Zimbabwe,
Angolei, Mozambicului și altor state africane in
dependente vecine și cer să se pună capăt ime
diat și necondiționat oricăror încălcări ale suve
ranității și securității acestor state, tuturor în
cercărilor de destabilizare a regiunii Africii
australe.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl primul mi
nistru Robert Mugabe și-au exprimat îngrijo
rarea in legătură cu situația periculoasă ce per
sistă in Orientul Mijlociu. Apreciind că proble
ma palestiniană este problema esențială a solu
ționării conflictului din Orientul Mijlociu, ei au
reafirmat deplina lor solidaritate cu lupta
dreaptă a poporului palestinian sub conducerea
reprezentantului său legitim — Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. Ei au subliniat necesi
tatea imperioasă a unei reglementări globale,
juste și durabile a conflictului din Orientul Mij
lociu, bazată pe retragerea Israelului din terito
riile ocupate după 1967 și recunoașterea drep
tului poporului palestinian la autodeterminare.
Cele două părți consideră că nu poate fi asi
gurată o soluție viabilă in Orientul Mijlociu fără
crearea unui stat independent palestinian. ,
In acest scop, ei consideră necesară organiza
rea unei conferințe internaționale, in cadrul
O.N.U., cu participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a O.E.P., și a altor state care pot
avea o contribuție constructivă la soluționarea
situuției complicate din Orientul Mijlociu.
Cei doi conducători s-au pronunțat pentru re
tragerea necondiționată a trupelor isracliene din
Liban, pentru asigurarea independenței, suve
ranității naționale și integrității teritoriale, a li
niștii și păcii in această țară, ceea ce ar in
fluența pozitiv asupra ansamblului situației din
Orientul Mijlociu.
Părțile și-au manifestat îngrijorarea în legă
tură cu continuarea războiului dintre Iran și
Irak, care dăunează grav intereselor acestor țări
și popoare și amenință pacea in regiune și in
lume. Ele s-au pronunțat pentru încetarea neîn
târziată a ostilităților, pentru rezolvarea pașnică
a problemelor între cele două țări nealiniate.
Părțile consideră că este necesar să se acțio
neze pentru soluționarea be calea tratativelor
politice a problemelor existente intre unele sta
te din Asia și din America Latină. Pentru în
lăturarea încordării și întărirea cooperării în
aceste părți ale globului, de mare importanță
sint inițiativele statelor din aceste continente
îndreptate spre stabilirea și dezvoltarea de re
lații de bună vecinătate, crearea de zone ale
păcii și colaborării.
Cei doi conducători consideră că Ia soluționa
rea tuturor marilor probleme internaționale
actuale cu care este confruntată omenirea tre
buie să participe in mod activ, in deplină ega
litate, toate statele, fără deosebire de mărime,
orinduire socială sau grad de dezvoltare. Ei re
levă, în acest sens, rolul important care revine
țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate,
țărilor mici și mijlocii, care constituie marea
majoritate a lumii și sint nemijlocit interesate
într-o politică de respect al independenței na
ționale, de colaborare și pace.
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Robert Mugabe au convenit să se con
tinue consultările reciproce și schimburile de
păreri, să se intensifice conlucrarea dintre cele
două țări în cadrul Organizației Națiunilor Uni
te, al Grupului „celor 77" și Mișcării de neali
niere, al altor organisme și reuniuni internațio
nale. Ei s-au pronunțat pentru creșterea rolului
O.N.U. in asigurarea păcii și securității în lume,
'în dezvoltarea colaborării pașnice intre toate
statele, in sprijinirea rezolvării juste și trainice
a problemelor mondiale actuale.
III

Președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, a vizitat obiective
economice și social-cuiturale din Harare.
Pretutindeni, îri locurile vizitate, inalții oas
peți români au fost primiți și înconjurați _ cu
deosebită stimă și caldă ospitalitate de cetățe
nii Republicii Zimbabwe — expresie a senti
mentelor de solidaritate și prețuire ce și le nu
tresc reciproc popoarele celor două țări.
Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România
și președintele Uniunii Naționale Africane din
Zimbabwe, primul ministru al Republicii Zim
babwe exprimă profunda lor satisfacție față de
rezultatele fructuoase ale convorbirilor purtate,
față de înțelegerile și hotăririle adoptate cu pri
lejul vizitei. Ei iși exprimă convingerea că acestea vor da un impuls nou, determinant adinciriî și extinderii cooperării bilaterale pe mul
tiple planuri, precum și conlucrării dintre cele
două țări pe arena internațională. Ei consideră
că rezultatele vizitei confirmă incă o dată rolul
deosebit de important al întâlnirilor Ia nivel
înalt in determinarea cursului dezvoltării rapor
turilor româno-zimbabweene.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu au invitat pe tovarășul Canaan So
dindo Banana, președintele Republicii
Zim
babwe, și pe tovarășa Janet Banana să efectueze
o vizită oficială de prietenie în Republica So
cialistă România.
De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, și
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat tovarășului
Robert Gabriel Mugabe, președintele
Uniunii
Naționale Africane din Zimbabwe, primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, și tovarășei Sally
Mugabe invitația de a face o vizită oficială de
prietenie in Republica Socialistă România.
Invitațiile au fost acceptate cu plăcere, da
tele vizitelor urmind să fie stabilite pe căi di
plomatice.

NICOLAE CEAUȘESCU

ROBERT G. MUGABE

secretar general al Partidului Comunist Român
președintele Republicii Socialiste România

președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe
prim-ministru al Republicii Zimbabwe
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Momente din timpul intilnirii dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Canaan Sodindo Banana, tovarășa
Elena Ceaușescu și tovarășa Janet Banana

Plecarea
din Harare
Luni, 18 iulie, a luat sfirșit vizita
oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, împreună ou tovarășa
Elena Ceaușescu, a efectuat-o in
Republica Zimbabwe, la invitația to
varășului Canaan Sodindo Banana,
președintele Republicii Zimbabwe, și
a tovarășei Janet Banana, a tova
rășului Robert Gabriel Mugabe,
președintele Uniunii Naționale. Afri
cane din Zimbabwe, primul ministru
al Republicii Zimbabwe, și a tova
rășei Sally Mugabe.
Noua întîlnire la nivel Înalt
româno-zimbabweană — prima pe
pămîntul acestui tinăr stat indepen
dent al Africii — s-a înscris ca o
contribuție de cea mai mare însem
nătate la întărirea pe mai departe a
prieteniei și solidarității, a conlu
crării rodnice dintre popoarele ro
mân și Zimbabwean, in folosul
ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii și colaborării între toate na
țiunile lumii. Primirea sărbătorească
r îervată distinșilor oaspeți ro
mâni, manifestările entuziaste cu
care poporul , zimbăbwean i-a în-'
conjurat pe toată durata vizitei au
dat expresie satisfacției deosebite
pentru această întîlnire la cel mai
înalt nivel, pentru bunele relații
care se dezvoltă astăzi între țările
noastre, în noile condiții create de
proclamarea Republicii Zimbabwe,
recunoștinței față de România so
cialistă, de președintele Nicolae
Ceaușescu, pentru tot ceea Ce au
făcut în asigurarea victoriei finale,
în obținerea independenței.
Traseul ce leagă reședința ce Ie-a
fost rezervată distinșilor soli ai
poporului român pe timpul vizitei in
capitala Republicii Zimbabwe de
aeroportul internațional al orașului
este împodobit sărbătorește, așa cum
se întîmplă întotdeauna cînd poporul
Zimbabwean primește oaspeți dragi
inimii lui Flutură în bătaia vîntului
drapelele de stat ale celor două țări,
se află expuse portretele tovarășului
Nicolae
Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, ale președintelui
Canaan Banana.
Aeroportul internațional din Hara
re este dominat de drapelele de stat
românești și zimbabweene, încadrind
portretele conducătorilor celor două
țări.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Canaan Sodindo Banana, primul mi
nistru Robert Gabriel Mugabe, tova
rășa Elena Ceaușescu, împreună cu
tovarășele Janet Banana și Sally
Mugabe sînt salutați de comandan
ții de arme ai armatei Republicii
Zimbabwe, după care primesc, de
pe un podium de onoare, înalte ono
ruri militare. Răsună imnurile de
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Zimbabwe. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu trece apoi
în revistă garda de onoare aliniată
pe aeroport.
Sint intonate din nou imnurile
celor două țări.
In continuarea ceremoniei ct are
loc pe aeroportul din Harare Ia în
cheierea vizitei tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu, distinșii oaspeți j români
își iau rămas bun de la persoanele
oficiale zimbabweene venite să-i
conducă la plecare, de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la
Harare.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt
^dresate cuvinte emoționante de că
tre membrii ambasadei române, de
familiile lor, urări de sănătate și
succes în continuarea vizitei pe care
o efectuează în țări africane. Copiii
lor se apropie cu bucurie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, de președintele
Canaan Sodindo Banana și tovarășa
Janet Banana, de primul ministru
Robert Gabriel Mugabe și tovarășa
Sally Mugabe, oferindu-le splendi
de buchete de flori.
în tot acest timp se aud refrene
muzicale specific africane, tam-tamuri bat fără încetare. Acest mo
ment al vizitei este subliniat, de
asemenea, prin jocuri și cîntece de
un dinamism impresionant, de o rară
frumusețe, născute în întinderea Africii. Un grup coral feminin inter
pretează cîntece care subliniază
înalta considerație pentru România
și președintele său, dorința dezvoltă
rii relațiilor prietenești și conlucră-

rii rodnice dintre popoarele român
și Zimbabwean.
In această atmosferă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu se desparte cu
prietenie și cordialitate de oficiali
tățile zimbabweene aflată la scara
avionului, tovarășii Simon Muzenda,
Witness Mangwende, Bernard Chidzero,' Maurice Nyagumbo, Richard
Howe.
La rindul lor, tovarășii Canaan
Sodindo Banana și Robert Mugabe
își iau rămas bun de la persoanele
oficiale care l-au însoțit pe condu
cătorul partidului și statului nostru
în această vizită : Gheorghe Oprea,
Ștefan
Andrei,
Vasile
Pungan,
Silviu Curticeanu, Constantin ■. Mitea.
Sint de față Gheorghe Badrus,
ambasadorul României la Harare, și
John George Manyowe, ambasadorul
Republicii Zimbabwe la București.
Tovarășul .Nicolae Ceaușescu mul
țumește încă o dată gazdelor pentru
primirea prietenească deosebit de

călduroasă rezervată pe timpul șe
derii in Republica Zimbabwe și îm
preună cu președintele și primul
ministru al Republicii Zimbabwe își
exprimă satisfacția pentru această
nouă întîlnire, care a oferit posibili
tatea continuării dialogului românozimbabwean, discutării unui amplu
evantai problematic privind ampli
ficarea relațiilor bilaterale, colabo
rarea dintre cele două țări pe arena
internațională.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu își iau rămas
bun cu deosebită afecțiune de la to
varășii Canaan Sodindo Banana și
Robert Mugabe, de la tovarășele
Janet Banana și Sally Mugabe. De
pe scara avionului, tovarășul Nicolae
Ceaușesou
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu fac semne prietenești per
soanelor aflate pe aeroport.
La ora 9, ora locală, aeronava
prezidențială românească decolează,
îndreptîndu-se spre Maputo.

ÎNTÎLNIRE DE LUCRU
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, a avut o intîlnire de lucru cu omologul său Zim
babwean, Witness Mangwende. Au
fost discutate, în spiritul înțelegeri

lor la nivel înalt, probleme privind
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum și aspecte ale conlucrării dintre
cele două țări in sfera vieții inter
naționale.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe,
Primul ministru al Republicii Zimbabwe
Părăsind teritoriul Republicii Zimbabwe, doresc ca, în numele meu șl al
tovarășei mele, să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru primirea
cordială, plină de ospitalitate de care ne-am bucurat in frumoasa dumnea
voastră țară.
Sînt încredințat că vizita și convorbirile purtate, înțelegerile convenite
și documentele pe care le-am semnat se vor înscrie ca un nou moment
important în dezvoltarea relațiilor româno-zimbabweene, conferind noi di
mensiuni colaborării și cooperării reciproc avantajoase dintre țările noastre,
în interesul și spre binele celor două popoare, al dezvoltării lor libere și
independente, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, odată cu salutul nostru de bun
rămas, calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperi
tate pentru poporul Zimbabwean prieten.

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

tot mal strînse, de a aduce o con
tribuție activă la rezolvarea mari
lor probleme care confruntă ome
nirea, la cauza păcii și colaborării,
internaționale.
O impresionantă marrifestare popu
lară are loc pe pista aeroportului in
ternațional din Maputo. Mii de lo
cuitori ai capitalei mozambicane au
ținut să fie aici, la sosirea aerona
vei care poartă la bord pe pre
ședintele României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pentru a le
ura un călduros bun venit pe pă
mîntul țării lor libere, independente
și suverane.
Ora 10,30. începe ceremonia pri
mirii pe pămîntul mozambican. Ce
tățenii prezenți la solemnitatea de
întimpinare a înalților oaspeți cîntă,
aclamă, agită stegulețe reprezentind
drapelele românesc și mozambican,
manifestîndu-și cu exuberanță senti
mentele de prietenie față de poporul
român, bucuria cu care primesc pe
distinșii reprezentanți ai poporului
român. Drapele — de dimensiuni im
presionante — ale României și Mozambicului flutură îngemănate, sim
bol al legăturilor de strînsă priete
nie, colaborare și solidaritate stator
nicite între țările, partidele și po
poarele noastre. Alte sute de drape
le ale celor două țări sînt purtate de
cetățenii orașului prezenți aici.
Pe mari pancarte se poate citi
în limbile română și. portugheză :
„Trăiască
Republica
Socialistă
România I", „Trăiască poporul ro
mân !“, „Trăiască prietenia dintre
poporul român și poporul mozam
bican !“, „Trăiască tovarășul Nicolae
Ceaușescu !“,
„Trăiască
tovarășa
Elena Ceaușescu !“.
La scara avionului prezidențial, în
întîmpinarea înalților oaspeți au ve
nit tovarășul Samora Moises Machel,
tovarășa Grața Machel. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu și- tovarășul- Sa
mora Moises Machel își string mlinile cu căldură, se îmbrățișează.
Este salutată, cu cordialitate, tova
rășa Elena Ceaușescu.
Președintelui Nicolae Ceaușescu îî
sînt prezentate personalitățile mozambicane prezente pe aeroport :
Joaquim Alberto Chissario, Jacinto
Soares Veloso, Rui Baltazar Dos
Santos Alves, Antonio Jose, Lima
Rodrigues Branco, Joao Dos Santds
Ferreira.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă pe membrii delegației oficiale
române.
-; .
O gardă militară aliniată pe aero
port prezintă onorul. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Sa
mora Moises Machel trec in revistă
garda de onoare. Cei doi conducători
de partid și de stat iau loc pe po
dium.
într-o atmosferă solemnă, întreaga
asistență ascultă imnurile de stat ale
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Mozambic, în timp
ce, în semn de salut, sint trase 21 de
salve de artilerie.
Un grup de pionieri mozambicani
în costume albe se desprind din
mulțime și oferă înalților oaspeți
buchete de flori.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu le sint
prezentate înalte oficialități mozam
bicane, precum și șefii misiunilor
diplomatice! acreditați la Maputo.
Sînt prezenți pe aeroport, ca în
totdeauna în asemenea momente
solemne, cetățenii români aflațl în
misiune oficială în această țară, ei și
familiile lor, pentru a aduce con
ducătorului partidului și statului,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, din inimi,
cu vocea încărcată de emoție, un
cordial „bun venit". Copiii lor ies in
întimpinare și înmînează în semn de
bun venit, de deosebită considerație,
buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășul
Samora Moises Machel și tovarășa
Grapa Machel se îndreaptă apoi
spre miile de cetățeni care privesc
către pista de aterizare. Fluturînd
stegulețe
reprezentind
drapelele
României și Mozambicului, cei pre
zenți aplaudă și ovaționează înde
lung, exprimîndu-și satisfacția față

de noua vizită a înalților oaspeți din
Romania prietenă. Căldurosul „bun
sosit" adresat șefului statului roman
este însoțit de urări de întărire a
solidarității și colaborării dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre.
Bucuria de a-1 saluta din nou ca
oaspete pe șeful statului român este
redată plastic de grupuri de dansa
tori care execută, printr-o gamă de
mișcări, cu înaltă măiestrie, pitorești
dansuri africane tradiționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușesou răs
punde cu simpatie acestor sincere
manifestări de stimă și prietenie, se
oprește în mai multe rînduri, stringe
mina cetățenilor veniți să-l salute și
sâ-i ureze bun venit în Mozambicul
prieten.
întregul
aeroport este
conectat la tensiunea și străluci
rea acestui eveniment, ilustrat în
modalitățile cele mai diverse, intr-o
coloratură de mare vibrație, de deo
sebită frumusețe.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Samora Moises Machel
răspund, de asemenea, aclamațiilor
numeroșilpr cetățeni care ocupă pa
sajele aeroportului, drapat în culo
rile drapelului nostru național și care

fac o extrem de vibrantă primire șe
fului statului român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, împreună cu
președintele Samora Moises Machel
și cu tovarășa Grața Machel părăsesc
aeroportul, îndreptîndu-se spre plat
forma unde este aliniată coloana ofi
cială de mașini.
Salutând încă o dată mulțimea care
se manifestă cu exuberanță, aclamă
și ovaționează, scandează urările de
bun
venit,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu,
împreună cu tovarășul Samora Moises
Machel și cu tovarășa Graca Machel,
iau loc intr-o mașină deschisă, în
dreptîndu-se spre reședința oficială
pusă la dispoziția înalților oaspeți pe
timpul vizitei în Mozambic.
De-a lungul marilor artere ale ca
pitalei mozambicane — Maputo — mii
de locuitori de diferite virste au ieșit
pentru a saluta pe președintele
României.
Pe întregul traseu, drapele tricolore
românești alcătuiesc adevărate arcuri
de triumf de la o margine la alta a
bulevardelor capitalei mozambicane.
La sosirea la reședință, tovarășul

Samora Moises Machel și tovarășa
Grața Machel au invitat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
Elena Ceaușesou in salonul de onoa
re, le-au adresat încă o dată urări de
bun venit in Republica Populară
Mozambic, exprimîndu-și încrederea
că acest nou dialog la nivel înalt va
avea o contribuție hotăritoare la ex
tinderea și aprofundarea bunelor re
lații care s-au statornicit și se dez
voltă intre țările, partidele și po
poarele noastre.
Primirea deosebit de călduroasă re
zervată șefului statului român ilus
trează grăitor sentimentele de recu
noștință ale locuitorilor capitalei, ale
tuturor locuitorilor țării pentru aju
torul acordat de România socialistă
patriei lor mozambicane în anii grei
ai luptei pentru obținerea indepen
denței, precum și in anii reconstruc
ției naționale, stima și respectul po
porului mozambican față de perso
nalitatea
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, față de realizările po
porului român, față de politica
României socialiste, activă, dinamică
și constructivă, de solidaritate mili
tantă cu popoarele africane.

„Moment important pentru aprofundarea relațiilor
dintre cele două țări“
Vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o face în Mozambic, la invitația
tovarășului Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO,
președintele Republicii Populare Mozambic, se află in centrul atenției
mijloacelor de informare din acest stat african prieten.

Cotidianul „NOTICIAS" — cel
mai important organ de presă din
Maputo — publică pe prima pagină
a numărului său din 18 iulie un ar
ticol pe trei coloane intitulat
„Ceaușescu așteptat în Mozambic",
însoțit de fotografia președintelui
României. Sint prezentate pe larg
datele biografice ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, punindu-se în
lumină vasta sa activitate politică
desfășurată încă de la cea mai
fragedă vîrstă. Este relevată activi
tatea rodnică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu în cadrul organizației de
tineret și, apoi, in rîndurile parti
dului comunist, evidențiindu-se re
marcabilele sale calități organiza
torice, tenacitatea cu care a luptat
pentru înfăptuirea aspirațiilor vi
tale de dreptate, libertate socială șl
națională ale poporului român.
Sint menționate importantele
funcții deținute
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pe linie de
partid și de stat, subliniindu-se că
in 1965 a fost ales secretar general

al Partidului Comunist Român, iar
din 1967 — președinte al țării.
Cotidianul „Noticias" a anunțat

îndelungată dintre popoarele român
și mozambican. „Vizitele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in Mozambic
și a tovarășului Samora Moises
Machel in România constituie mo
mente importante pentru aprofun
darea relațiilor dintre ceie două
țări" — se reliefează in articol.
De asemenea, ziarul „Noticias"

REVISTA PRESEI MOZAMBICANE
Începerea turneului președintelui
Nicolae Ceaușescu în Africa și a
făcut cunoscută sosirea în ' fiecare
dintre țările vizitate.
Același ziar face referiri la pre
cedenta vizită pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a efec
tuat-o in Republica Populară Mo
zambic, in 1979, și la cea între
prinsă, în 1980, de președintele Re
publicii Populare Mozambic, Sa
mora Moises Machel, în Republica
Socialistă România. Este subliniat
faptul că intre cele două țări s-au
stabilit importante relații de co
operare în diferite domenii, relații
bazate pe prietenia și solidaritatea

menționează documentele semnate
cu prilejul precedentelor vizite
între cele două țări și subliniază
faptul că România a semnat cu
Partidul FRELIMO o Declarație
solemnă, încă înainte de eliberarea
Republicii Populare Mozambic.
Săptămînalul
„DOMINGO"
a
prezentat, duminică, pe prima pa
gină, fotografia tovarășului Nicolae
Ceaușescu, lnfățișîndu-1 in biroul
de lucru, și fotograția-portret a
tovarășei Elena Ceaușescu, ambele
fiind încadrate de titlul „Președin
tele Ceaușescu — miine la Maputo",
urmat de un text tipărit cu carac
tere mari : „Secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre

ședintele
Republicii
Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, va începe, miine, o
vizită oficială de prietenie în
țara noastră, care va dura pînă
la 20 iulie 1983. Președintele Nicolae
Ceaușescu este însoțit in această
vizită de tovarășa Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.
Vizita va avea loc la invitația
președintelui Partidului FRELIMO
și președinte al Republicii Populare
Mozambic, Samora Moises Machel".
Aceeași informație a fost pre
zentată de mai multe ori, duminică
și luni, de „Radio Mozambic", care
a invitat populația capitalei să-1 întimpine sărbătorește, la aeroport
și pe trasee, pe ilustrul oaspete, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
La rîndul lor, posturile de TELE
VIZIUNE și RADIO din Maputo
s-au referit la vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, în țări ale Africii șl au
difuzat emisiuni consacrate Româ
niei.
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O epocă nouă, de strălucite împliniri socialiste
rod al unității de neclintit a poporului
în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu
„Congresul al IX-lea a marcat trecerea la o etapă nouă de dezvoltare a societății socialiste românești, de consolidare a cuceririlor socialiste și apoi de făurire

a societății socialiste multilateral dezvoltate. în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, prin munca plină de abnegație a intregului nostru popor, am obținut
rezultate minunate in dezvoltarea forțelor de producție, in perfecționarea relațiilor sociale, in creșterea avuției naționale, a nivelului de trai material și spiritual al poporului

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

finitorii ale dezvoltării economice,
s-a fundamentat, deci, științific sta
diul în care se afla România. Prin
vocea cea mai autorizată a parti
dului, secretarul său general, s-a
.afirmat răspicat adevărul că trece
rea la socialism nu înlătură de la
sine rămânerea în . urmă, acumulată
în secole de jaf și asuprire străină,
că rezolvarea unor importante
probleme sociale este condiționată
exclusiv de baza tehnico-materială
a societății. A fost astfel generat un
nou curs al politicii economice a
partidului, de dezvoltare continuă
a industriei și agriculturii socialis
te, în care primordial devenea
efortul de acumulare — premisa
pentru creșterea dinamismului și
modernității procesului de indus
trializare. Pe temeiul acestei radi
cale reorientări s-a reușit remarca
bila performanță ca cvasitotalitatea
fondurilor fixe perfecționate din
economia noastră să fie rezultatul
investițiilor din ultimii 18 ani.

pus

I

j.

mperativul dezvoltării rapide
și moderne a economiei, a in
dustriei și agriculturii a im

I

și o

nouă față de

știință, care implică deopotrivă
asimilarea a tot ceea ce este
avansat în lume în toate ramu
rile științifice, fără excepție, cit
și stimularea puternică a resurse
lor și capacității creatoare proprii.
Unit ca un singur om, urmind
Repusă în drepturile sale depline,
marele exemplu de revoluționar și
știința și-a extins, după Congresul
patriot
al
tovarășului
Nicolae
al IX-lea al partidului, sfera de
Ceaușescu, acum, cînd aniversează
aplicabilitate la organizarea și con- " împlinirea a 18 ani de la istoricul
ducerea societății, conferindu-i-se
Congres al IX-lea al partidului, în
alături de rolul de forță de produc
tregul nostru popor, comuniștii,
ție, acela de temelie modernă a so
toți oamenii muncii, fără deosebire
cialismului.
de naționalitate, sînt puternic an
gajați
în înfăptuirea obiectivelor
Practic nu există domeniu al vie
cincinalului, a hotărîrilor Congres
ții politice, economice și sociale în
sului al XII-lea și ale Conferinței
care suflul regenerator al Congre
Naționale a partidului, pentru ă
sului al IX-lea să nu fi dat roade
•adăuga țării noi și noi mărețe reaîn acești ani. Multitudinea dome
lizări, spre gloria și strălucirea naniilor, sectoarelor, compartimente
tiunii noastre socialiste !
lor, tezelor în care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adus ample
schimbări de viziune, îmbogățind
patrimoniul nostru ideologic și deschizind drum progresului gîndirii și
practicii, este de o mare vastitate.
Vom aminti, dintre acestea, faptul
că secretarul general al partidului
nostru a fundamentat teza așezării
socialismului pe baze democratice
largi și solide, intr-un cadru minu
țios elaborat, care să permită parti
ciparea directă și efectivă a oame
nilor muncii la conducerea societă
Semnificații umaniste ale
ții ; a formulat principii teoretice
evoluate despre condiția și calita
unei ample perfecționări.
tea partidului comunist, ca forță
Orice observator al istoriei acestor
conducătoare în societate : a supus
ani poate constata că printre ma
unei continue reîmprospătări teore
rile transformări care au asigurat
tice conceptul despre statul socia
prinienirea vieții politice, succe
list, chemat să-și adapteze funcțiile
sele de răsunet obținute pe toate
la amplul proces de democratizare
planurile, la loc de frunte se si
generală a societății ; în lumina
tuează perfecționarea democrației
conceptului dialectic al .concordan
socialiste, instituirea unor noi
ței relațiilor de producție cu carac
structuri, articulate intr-un sistem
terul forțelor de producție, a fost
armonios, de conducere a societății
realizată analiza critică a structurii'
noastre. Pe baza unui examen exi
și funcțiilor sistemului politic, dingent al drumului parcurs, dublat
du-se drept de cetate spiritului cri
de efortul de a conferi socialismu
tic al maselor ; a pus in evidență
lui sensul său autentic. de orinteza perpetuării și chiar creșterii
duire in care poporul sa-și fie sie
rolului națiunii în lumea de azi,
însuși stăpîn, in perioada care a
respingîndu-se atît cosmopolitis
trecut de la Congresul al IX-lea
mul imperialismului, interesat să
s-a edificat un amplu sistem de
pulverizeze granițele țărilor și su
mocratic care preia și valorifică în
veranitatea popoarelor, cit și abor
interes social opinia și inițiativa
darea eronată, exclusivistă a inter
maselor, asigură participarea oa
naționalismului proletar de pe pozi
menilor muncii la conducerea tu
țiile negării specificului național.
turor treburilor de stat.
O concepție revoluționară și dia
ecretarul general al partidu
lectică, profundă și originală, de
lui a adus contribuții de. ex
interpretare a realităților, a cerin
cepțională însemnătate prin
țelor
construcției
socialiste a
cipială la cunoașterea și înțelege

călăuzit
acest proces amplu. O
rea istoriei României, unde se acu
concepție
care
a
înlăturat
apre
mulaseră o serie de teze antiștiincierea că democrația socialistă s-ar
țifice, denaturări și omisiuni. In
înfăptui automat, odată cu marile
lumina adevărului istoric au fost
prefaceri de ordin politic și social
rescrise practic, în anii de după
cu care a debutat construcția so
Congresul al IX-lea, capitole fun
cialistă în patria noastră. Expe
damentale ale trecutului glorios al
riența arătase că aserrienea trans
poporului român.
formări profunde, cum ar fi înlă
în raport direct cu libertățile de
turarea exploatării, instituirea ega
mocratice generale, în acești ani s-a
lității intre oameni asigură in
schimbat radical și atitudinea față
tr-adevăr premisele unei reale de
de artă și cultură — domenii în
mocrații, dar nu echivalează cu în
care partidul își exercită rolul pe
săși democrația.
calea înrâuririi filozofice, cultivînd
Promotorul neobosit al unei ase
gîndirea' dialectică marxistă, vi
menea orientări în teorie și prac
ziunea istoric-materialistă asupra
tică, cel care a adus contribuția
lumii.
hotărîtoare la elaborarea unei vizi
Orizonturi noi, fără precedent, au
uni originale, armonioase despre
fost deschise de Congresul al IX-lea
democrația socialistă. Ia conturarea
și în sfera activității internaționale
formelor concrete care dau conți
a partidului și statului nostru.
nut sistemului democrației noastre,
România socialistă acționînd cu o
așa cum a fost el edificat în ultipilduitoare consecvență în slujba
mii 18 ani, este secretarul general
intereselor fundamentale ale potovarășul Nicolae
al partidului,
.
poarelor, a apărării și pro
Ceaușescu.
movării drepturilor- lor legitime,
Este o cucerire de prestigiu a
ceea ce i-a adus o largă apreciere
acestor ani de a fi statuat că de
în rîndul națiunilor lumii,
mocrația nu este o cerință faculta
tivă a noii societăți, ci cadrul ei
Spiritul înnoitor, raționalist, cu
firesc : de a fi creat cimp larg de
adevărat dialectic promovat de
acțiuni acestei cerințe obiective,
Congresul al IX-lea a căpătat diprin instituirea unui sistem armo
mensiuni tot mai largi prin hotăririle Congreselor și Conferințelor
nios de organisme democratice,
care reprezintă o verigă de bază a
naționale ulterioare ale partidului,
sistemului de conducere a societă
al căror rod se întruchipează, azi,
ții în ansamblu. Acest amplu sis
într-o impresionantă operă mate
tem de structuri democratice re
rială și spirituală, precum și în7
prezintă corespondentul în plan
tr-un bogat tezaur de idei curajoa
politic al noului statut economic și
se care lac cinste nu numai , parti
social al oamenilor muncii — de
dului și poporului nostru, ci și miș
proprietar, producător si beneficiar
cării muncitorești mondiale.
al rezultatelor întregii activități
Această stare fertilă de spirit și-a
sociale.
aflat o puternică exprimare și la
Semnificațiile procesului de per
recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
fecționare a democrației sînt
care a adoptat documente de cea
deosebit de ample. Măsurile adop
mai mare însemnătate pentru dez
tate în ultimii ani pe linia adîncirii
voltarea economico-socială -a țării,
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De cel care ne este prezent și viitor
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Anticipînd deschideri și mergerea-nainte

Cu Ceaușescu astăzi istoria se scrie

Pe-a faptelor lumină prin suveran popor.
El mai presus de viață Republica așează

In lume-i sol de pace, e gîndul ce cutează

Eroul României, întîiul președinte.
El poartă mai departe a neamului dovadă
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Că tricolorul sacru e dor și legămînt ;
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Pentru idei și creșteri de comunist avint.
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PAVEL PEREȘ

Lucrare de Mihâiescu Vintilâ

DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCĂ REVOLUȚIONARA
înfăptuire de prestigiu în România de azi

S

f

gîndire

pentru formarea conștiinței socia
liste a omului nou. Secretarul ge
neral al partidului a propus na
țiunii măsuri concrete, a căror în
făptuire are menirea de a le trans
forma intr-o forță' dinamică a pro
gresului. măsuri materializate deo
potrivă în Programul național pen
tru asigurarea unor producții agri
cole sigure și stabile prin creșterea
potențialului productiv al pământu
lui, mai buna organizare și folosire
a terenurilor agricole, cit și în
Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R.
cu privire la aplicarea fermă a
principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii, perfecționa
rea mecanismului ecpnomico-financiar a sistemului de retribuire a
muncii. Propunind noi deschideri
spre perfecționarea acțiunii meca
nismului economico-social, secreta
rul general al partidului a cerut
fiecărui om al muncii să gândeas
că și să acționeze in activitatea
practică de pe pozițiile flexibile și
dinamice ale dialecticii marxiste,
înțelegerea și înfăptuirea gindului
înaripat, dătător de noi avînturi, al
secretarului general constituie înal
ta expresie a manifestării unității
poporului în jurul partidului său>
comunist, voința neclintită de a
acționa cu energie, cu competență
și răspundere pentru înfăptuirea
hotărîrilor Congresului al XII-lea,
a programelor stabilite de Confe
rința Națională a partidului.

democrației pun . cu pregnanță
in lumină concepția de largă
anvergură umanistă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia

lărgirea drepturilor democratice
reprezintă
mijlocul de neînlocuit
pentru cultivarea la oameni a ata
șamentului
față de
orînduirea
noastră și valorile sale fundamen
tale, pentru sporirea
răspunderii
civice și întărirea la întregul po
por a sentimentului de stăpin a!
țării. O concepție pătrunsă de un

fierbinte umanism, înflăcărată de
adevărul că efectul profund al in
stituirii și exercitării drepturilor
democratice îl constituie întărirea
încrederii națiunii in socialism,

puterea în stat, ne vom limita să
relevăm eiteva trăsături caracteris
tice ale dezvoltării democrației
directe, care a constituit in ultimii
ani forma principală de afirmare a
democrației socialiste, direcția ei
majoră dejevoluție.
O realizare de frunte a acestor
ani o constituie asocierea strinsă a
centralismului democratic, ca prin
cipiu fundamental dc organizare a
sistemului nostru social-politic, cu
principiul autoconducerii munci
torești. Conducerea unitară a în

tregii societăți a fost astfel mai
puternic îmbinată cu largă partici
pare a oamenilor muncii la actul
conducerii, cu preocuparea de a

unei autorități de comandă situate
deasupra societății, ci în cel al
unui organism ce se afirmă prin
capacitatea de a emana energia ne
cesară înnoirii continue a vieții so
ciale, ca un veritabil centru vital
al întregii noastre orînduiri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a statuat
democrația internă de partid ca o
cerință fundamentală a exercitării
rolului partidului în actuala etapă;
numai prin funcționarea- irepro
șabilă a acestui principiu, organi
zațiile de partid iși pot îndeplini
funcțiile ce le revin la fiecare loc
de muncă, pot alege și promova
din sînul lor cele mai bune cadre,
iar partidul în ansamblul său iși

creeze o bază nouă activității con
siliilor oamenilor muncii și adună
rilor generale, precizind cu clari
tate răspunderea sporită pe care o.
au aceste organisme în buna gos
podărire a părții din avuția între
gului popor încredințată spre ad
ministrare, în conducerea directă
și eficientă a fiecărei unități. „Do
rim ca prin măsurile pe care le-am

adoptat — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — să asigurăm

ca toate colectivele de oameni ai •
muncii, conducătorii diferitelor in
stituții să aibă o împuternicire mai
mare in buna desfășurare a acti
vității unităților, ministerelor, dar
să poarte și o răspundere deose

• Democrația
cadrul organic de dezvoltare a societății noastre • Parti
tipare, competență, răspundere: substanța politică a autoconducerii • De
la democrația statului la democrația întregului popor ® Drepturile și înda
toririle civice - unitate indisolubilă • Finalitatea funcționării democrației
- afirmarea tot mai puternică și înfăptuirea neabătută a idealurilor socialiste
stnngerea rindurilor sale în jurul
partidului, creșterea hotăririi ma
selor de a înfăptui idealurile noas
tre socialiste.

Sistem unitar de dezba
tere și adoptare a hotărîrilor
PersPectiva acestor idei
novatoare, in perioada care a tre

cut de la Congresul al IX-lea a
fost creat și perfecționat continuu
un cuprinzător și complex sistem
unitar de conducere a țării de către
popor, format din organisme larg
reprezentative la nivel național,
cit și în unitățile economico-sociale
și administrativ-teritoriale, o de
mocrație politico-economică și so
cială de tip nou, care asigură par
ticiparea directă, permanentă și
sistematică a clasei muncitoare, a
tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, la con
ducerea stalului, a unităților eco
nomice. a instituțiilor științifice,
cultural-educative, a localităților
țării și a întregii societăți.

Edificarea democrației noastre
socialiste s-a realizat deopotrivă
în direcția perfecționării structu
rilor organizatorice șl funcționale
ale democrației reprezentative și a
multiplicării formelor democrației
directe, precum și a împletirii, or
ganice a acestor două forme prin
intermediul cărora se asigură par
ticiparea intregului popor la con
ducerea societății, ca trăsătură de
finitorie a orînduirii noastre.
Fără pretenția de a înfățișa ex
haustiv în rindurile de față compo
nentele acestui sistem unic în felul
său, prin care poporul își exercită

valorifica potențialul lor de creație.
Pentru dezvoltarea și afirmarea
democrației socialiste un rol hotăritor l-au jucat generalizarea prin
cipiului conducerii colective și, co
respunzător acestuia, instituționaIizarea adunărilor generale și a
consiliilor oamenilor muncii, re
structurate in componența lor, toc
mai pentru a cuprinde cit mai
mulți oameni care iși desfășoară
activitatea nemijlocit in producție.
Esența procesului de întărire a
democrației noastre socialiste este
relevată deopotrivă prin creșterea

rolului și atribuțiilor organizațiilor
de masă și obștești, redimensio-

narea structurilor organizatorice
ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, toate acestea fiind
elocvente pentru importanța acor
dată de partid activizării politice a
milioane de oameni, atragerii lor
permanente la dezbaterile publice.

Democrația de partid —
democrația socialistă — o
unitate indestructibilă. ° ,e_
gătură de substanță există in
tre democrația socialistă și de
mocrația de partid. N-am putea

vorbi astăzi despre dezvoltarea și
înflorirea democrației
socialiste
dacă, în perioada imediat urmă
toare Congresului al IX-lea, nu ar
fi avut loc o puternică dezvoltare
a democrației de partid, legată in
tim de afirmarea unei concepții
superioare privind exercitarea ro
lului
partidului de forță politică
conducătoare a societății noastre.

Definind acest rol, nu

în

sensul

va Îndeplini în bune condiții mi
siunea sa istorică.
Concomitent,
democrația
de
partid oferă și un exemplu concret
pentru întreaga națiune cu privire
la îmbinarea unitară și armonioasă
a drepturilor și Îndatoririlor mem
brilor de partid, care trebuie să se
regăsească și la nivelul democra
ției socialiste. Dacă democrația de
partid poate funcționa optim nu
mai in măsura în care fiecare co
munist este animat permanent de
un înalt spirit de răspundere, de
dorința de a se achita exemplar de
sarcinile încredințate, de a servi
cit mai bine patria, poporul, socia
lismul, același lucru este valabil și
în cadrul democrației socialiste.

Autoconducere și răspun
dere muncitorească. Această
unitate indisolubilă dintre drepturi
și îndatoriri, dintre prerogative și
răspunderi este cu atît mai actuală
cu cit, așa cum se știe, recent a
fost aprobat de către plenara C.C.
al P.C.R. Programul privind apli

carea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului
economico-financiar, a sistemului
de retribuire a muncii și creșterea
retribuției în acest cincinal. Noile

măsuri sint menite să asigure
creșterea răspunderii colective și
individuale pentru buna gospodă
rire a proprietății socialiste și dez
voltarea economico-socială a țării,
pentru înfăptuirea unei noi ca
lități, superioare in toate domeniile
de activitate. în acest cadru, de o
mare însemnătate se dovedesc
acele reglementări menite să

bită pentru păstrarea, apărarea și
dezvoltarea avuției întregului popor".

Apare limpede că. pentru a-și
îndeplini funcțiile cu care au fost
învestite, aceste organisme trebuie
să se transforme în adevărate fo
ruri de analiză și soluționare a
problemelor, de modelare a unei
gindiri economice noi, revoluțio
nare. Rostul lor este să prilejuiască
o dezbatere reală a problemelor, să
atragă la soluționarea lor Compe
tența, experiența și inițiativa oa
menilor, să facă in așa fel îneît
fiecare angajament să poarte' girul
colectivității.
Prevederile cuprinse în progra
mul privind creșterea retribuției și
a veniturilor oamenilor muncii în
acest cincinal depind în mod ne
mijlocit de sporirea contribuției
fiecărui colectiv la creșterea avu
ției naționale, de calitatea activită
ții și deciziilor ce se adoptă în or
ganismele de conducere colectivă.
Răspunderea în muncă reprezintă
deopotrivă o condiție a funcționă
rii eficiente a democrației noastre
și implicit un factor de cea mai
mare importanță pentru progresul'
și prosperitatea noastră generală.

Statul democrației mun
citorești Adincirea democrației
socialiste are loc în condițiile creș
terii rolului și atribuțiilor statului
socialist. Creșterea funcțiilor și
răspunderilor statului în întreaga
viață socială este o legitate a eta
pei actuale subliniată cu deosebită
pregnanță în recentele documente
de partid. îndeplinirea acestor răs

punderi din ce în ce mai complexe
nu conduce — și nu trebuie să conr
ducă — in concepția partidului
nostru la o „etatizare" crescindă a
raporturilor și activităților sale ;
înfăptuirea optimă a unor aseme
nea funcții solicită în mod primor
dial integrarea tot mai profundă

a statului în societate, prin proce
sul adîncirii democrației în condi
țiile perfecționării multilaterale a
vieții de stat, a formelor și meto
delor sale de conducere.

Este o caracteristică definitorie
a vieții noastre politice și sociale

că democratismul puterii și statu
lui s-a extins la întregul popor,
treeîndu-se de la o democrație a
marii majorități la democrația in
tregului popor, a întregii noastre
națiuni socialiste, o democrație a tu
turor cetățenilor țării, fără deose
bire de naționalitate.
Denumirea

de stat al democrației muncitorești
sintetizează prefacerile profunde
care au intervenit în activitatea
organelor de stat în acești ani, ca
racterul autentic democratic al
principalelor sale organisme de lu
cru, bazate pe dialogul permanent
cu oamenii muncii, pe consultarea
sistematică a maselor.
Identificăm aici un răspuns pro
priu, original la problemele tot
mai complexe ale conducerii socie
tății iii condițiile afirmării revolu
ției țehnico-științifice. Oricit ar fi
de dificile asemenea probleme. ,ele
nu trebuie să conducă la o tehni
cizare a organelor de decizie, la o
indepărtare a lor — în numele
creșterii complexității problemelor
— de oameni, de mase. Dimpotri
vă, într-o abordare cu adevărat
dialectică a lucrurilor, competența
pe care o implică astăzi fiecare
decizie trebuie să se îmbine cu
fondul de experiență și inițiativă al
maselor, numai corelarea acestor
două laturi asigurînd ca procesul
de conducere să întrunească atri
butele eficienței, ale concordanței
cu valorile și mecanismele demo
cratice ale orînduirii noastre.
Se poate aprecia că vitalitatea
democrației noastre provine tocmai
din îmbinarea armonioasă a com
petenței specialiștilor cu abnega
ția și dăruirea maselor, întregul
proces de dezvoltare a democrației
socialiste fiind conceput ca o la
tură fundamentală a activității de
conducere socială. Acesta este sen
sul major al democratismului nos
tru socialist, direcția sa principală
de evoluție.
Avind drept călăuză Partidul
Comunist Român, iar in frunte pe
strălucitul gînditor și conducător
patriot-revoluționar, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, avem garanția
că în. orînduirea noastră socialistă
puterea poporului se va întări
neîncetat, asigurînd înaintarea glo
rioasă a României pe calea socia
lismului și comunismului.

Paul DOBRESCU
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SCÎNTEIA — marți 19 iulie 1983

PAGINA 7

Cronica
în această săptămină, printr-o maximă mobilizare a forțelor

SECERIȘUL GRÎULUI
trebuie încheiat în întreaga țară!
® Pînă acum, 16 județe și Sectorul
raportat terminarea secerișului

zilei
Bulucea, ministrul transporturilor si
telecomunicațiilor,
Maria
Groza,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, re
prezentanți ai unor ministere și in
stituții centrale, alte persoane ofi
ciale.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri'ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XV-a aniver
sări a Zilei naționale a Republicii
Irak, ambasadorul acestei țări la
București, Dhiab M. Al-Algawi, a
oferit luni o recepție.
Au participat tovarășii Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului.
pre
ședintele părții române în Comisia
mixtă guvernamentală româno-irakiană de cooperare economică, tehnico-științifică și de comerț, Vasile

agricol Ilfov au

® în seara zilei de 17 iulie mai erau de recoltat
407 000 hectare cu grîu, ceea ce reprezintă 18 la
sută din suprafața cultivată
• Recoltarea trebuie mult intensificată în județele
din Transilvania și nordul Moldovei, pentru ca
întreaga producție de grîu să fie pusă grabnic
și fără pierderi la adăpost

® Formațiile de combine să fie dirijate operativ
din unitățile care au încheiat secerișul în cele
unde mai sînt suprafețe mari de recoltat

unde și coacerea a fost mai tîrzie.
a fost mult intensificat. Ca urmare,
Pentru grăbirea lucrărilor, aici se
pînă duminică seara, recolta de griu
seceră pe porțiuni, în funcție de
a fost strinsă de pe 62 571 hectare
coacerea lanurilor. în fiecare uni
din cele 70 865 hectare cultivate in
acest an. Cele aproximativ 8 000 hec
tate sînt amenajate platforme pro
vizorii, unde griul se întinde la
tare care au mai rămas de secerat
soare, se lopătează și se vinsint, în majoritate, cu griu pentru
sămînță. Printr-o bună organizare a ♦ tură, iar după aceea se transpor
tă la bazele de recepție și la centrele
muncii, există condiții ca recolta să
pentru sămînță. Lucrindu-se în acest
fie strinsă in timp scurt și de pe
fel, în cursul zilei de luni s-a string
aceste ultime suprafețe. Ele se află
mai ales în zonele Ciortești, Vlărecolta de pe încă aproape 2 000 hec
deni, Scînteia, Mircești și Pașcani,
tare. (Manolo Corcaci).

SUCEAVA

s-au defectat și au staționat mai
multe zile deoarece mecanizatorii și
mecanicii de întreținere n-au ali
mentat la timp instalațiile hidraulice,
în alte locuri, așa cum am constatat
la ferma Durnești a I.A.S. Albești,
combinele s-au defectat din cauză
supraîncărcării buncărelor. Alături
de aspectele notate, sînt de semnalat
apoi și dereglările ce apar pe fluxul
aprovizionării cu carburanți,
Cum insă în ultima parte a săptămînii trecute condițiile climatice
s-au îmbunătățit, iar o mare parte
dintre lipsurile semnalate au fost
înlăturate, duminică s-a lucrat intens
și pe ogoarele botoșănene, suprafața
recoltată în această zi ajungînd la
aproape 4 500 hectare. Ritmul plani
ficat este însă de. peste 7 200 hectare
pe zi, iar realizarea acestuia ar face
ca recoltarea griului să se încheie și
in județul Botoșani cel mai tîrziu
la sfirșitul săptăminii în care ne
aflăm. Totul depinde însă de modul
in care se va organiza munca. (Sil

în ultimele două zile, în județul
Mureș vremea s-a încălzit, iar la
nurile s-au zvîntat. Ca urmare, me
canizatorii și cooperatorii au trecut
pe un larg front la secerișul gtiului.
Că viteza de lucru este în creștere
o denotă și faptul că în cursul zilei
de duminică a fost strinsă recolta
de pe 1 522 hectare. Pînă- in seara
zilei de 17 iulie, in județul Mureș
griul a fost recoltat de pe 20 542 hec
tare, reprezentînd 36 la sută din su
prafața cultivată. Cele mai bune re
zultate au fost înregistrate în unită
țile agricole din consiliul agroindus
trial Zau de Cîmpie, unde griul a
fost secerat de pe 1 325 hectare, din
cele 3 000 hectare cultivate in acest
an. Cu rezultate peste media jude
țului se situează și unitățile agricole
din consiliile agroindustriale Riciu,
Sărmașu, Tg. Mureș, Tirnăveni, unde
suprafețele recoltate depășesc 40 la
sută. Secerișul griului trebuie im
pulsionat îndeosebi in unitățile agri
cole din nordul județului. In consi
liul agroindustrial Morăreni, recolta
nu a fost strinsă decît de pe 110 hec
tare din cele 1 300 cultivate, tar în
cele din consiliul agroindustrial Sovata, realizările la seceriș reprezintă
doar 5 la sută din suprafețe. Conco
mitent, in județ se acționează ener
gic la eliberarea de" paie a terenului
și semănatului culturilor duble, lu
crare efectuată pe 14185 hectare —
61 la sută din suprafața stabilită.

vestri Ailenei).

(Gh. Giurgiu).

BISTRIȚA»
NĂSÂUO

/

f BOTOȘANI: Acum este prețioasă
fiecare oră bună de lucru

BIHOR

HARGHITA

MUREȘ

BACĂU

BRAȘOV

WNEDBMA
BRĂILA

TULCEA

tAUȘ-WUlh

IALOMIȚA

CONSTANTA

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 17 IULIE. Cifrele în
scrise pe hartă reprezintă, în procente, terenurile de pe care a fost recol
tat griul in întreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și in coopera
tivele agricole (cifra de jos)

IAȘI: în stadiul final
a se face reglaje corespunzătoare a
aparatelor de tăiat, in funcție de
mărimea griului și umidității ridica
te. ritmul secerișului in județul Iași

Ca urmare a aplicării întocmai a
măsurilor stabilite de comitetul ju
dețean de partid de a recolta ime
diat fiecare parcelă zvîntată și de

ȘTIRI

s
.
■ ■.
® în cadrul concursului interna
țional de canotaj-, academii? pentru
junioare „Cupa p'rieteniă", desfășu
rat in orașul polonez Szczecin, pro
ba de scliif simplu a fost ciștigată
de Năstaca Iureca (România) —
4’U”l/10, urmată de Rostika Ilieva
(Bulgaria) — 4T3”9/10 și Katrin
Werther (R.D. Germană) — 4’17”7/
10. în proba de dublu vîsle, Anișoara
’iîian și Mariana Drăgan s-au situat
pe locul secund, cu 3’41”ll/10, cursa
revenind reprezentantelor Bulgariei
— 3’39”5/10, iar echipajul României
de 4 plus 1 rame s-a situat pe locul
3 in proba respectivă.
@ Turneul internațional masculin
de handbal de la Olsztyn (Polonia)
a fost ciștigat de reprezentativa Po
loniei — 6 puncte, urinată in clasa
mentul final de formațiile României
— 3 puncte (golaveraj 69—64),
R.D. Germane — 3 puncte (golaveraj
76—73) și Poloniei (tineret) — zero
puncte.
în ultima zi a competiției :
Polonia — România 22—18 (11—8) ;
R.D. Germană — Polonia (tineret)
32—25 (17—12).
• S-au încheiat întrecerile turneu
lui internațional de box de la Szeged
(Ungaria). Dintre pugiliștii români
cea mai bună comportare a avut-o
Ilie Dragomir, clasat pe locul intti
la categoria ușoară. în finală, Ilie
Dragomir l-a învins la puncte, cu o
decizie de 3—2. pe sovieticul Muzicik.

© Dacii : VICTORIA (16 23 79) — 9.30;
11,30: 13,30; 16; 18; 20.
@ Melodii la
Costinești :
SCALA
(1103 72) — 9; 11,15: 13,30; ÎS,4'5; 18;
20.15. EXCELSIOR (65 49 45) ~ 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
© Sfirșitul nopții : BUZEȘTI (50 43 38)
— 15,30; 17.30; 19,30.
0 Revanșa : LIRA (31 71 71) — 16.30;
18; 20,30:
© Cuibul
salamandrelor :
PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,38; 19.30.
© Răzbunarea haiducilor : MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Orgolii : VIITORUL (11 43 03)
—
15,30; 17,30; 19,30.

© Brigada diverse în alertă : FLACA-

RA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pintea : PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.
© Cascadorul Hooper 2 SALA MICĂ A

© CONDUCTE DIN
ÎNLOCUITORI, Cercetăto
rii de la Institutul de inginerie
in construcții din Harkov (R.S.
S. Ucraineană) au elaborat o
tehnologie pentru fabricarea
din alte materiale decit meta
lele a tuburilor pentru instala
țiile de apă caldă și apă rece,
precum și pentru instalațiile de
încălzire. Noile conducte sint
alcătuite din două straturi.
Stratul interior este fabricat
din mase plastice, iar cel exte
rior din fibre de sticlă, această
combinație conferind materia
lului rezistentă și elasticitate.
Conducta
suportă
presiunea
apei și, în același timp, reac
ționează bine la îndoire. Noile
tuburi in două straturi practic
nu se uzează și nu sint expuse

SP

’r. . V

Lâ categoria mijlocie-mlcă, Kestner
(R. D. Germană) l-a întrecut lâ
puncte pe Gheorghe Simion.
O în finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului internațio
nal de tenjs de la Baastad (Suedia),
suedezul Mats Wilander l-a învins
cu 6—1, 6—2 pe compatriotul său
Anders Jarryd. Reamintim că proba
feminină a fost ciștigată de românca
Virginia Ruzici.
• Proba feminină de trambulină
din cadrul concursului internațional
de sărituri in apă de la Sofia s-a în
cheiat cu victoria sportivei române
Ruxandra Hociotă, care a totalizat
427,25 puncte. Pe locurile următoare:
Brigit Mulenbruch (R.D. Germană)
— 426,65 puncte, Andrea Dragomir
(România) — 422,50 puncte, Vladi
mirs Hejlova (Cehoslovacia) —
376,50 puncte. Daniela Trifonova
(Bulgaria) — 363,60 puncte și Agnes
Gernah (Ungaria) — 368,10 puncte.
în proba masculină de platformă,
primul loc a fost ocupat de E. Ahmedov (U.R.S.S.) — 525,05 puncte.
• în cadrul turneului internațio
nal de polo pe apă de la Novi Sad,
competiție ce constituie un ultim
stagiu de pregătire în vederea Cam
pionatelor europene de la Roma,
din luna august, Iugoslavia — Un
garia 11—10'(2—1, 3—2. 3-4, 3—3),
Australia — Spania 6—5 (1—1. 2—1.
1—2. 2—1).

cinema

Pînă luni dimineața, în județul Bo
toșani griul a fost recoltat de pe
36 500 hectare — jumătate din supra
fața cultivată. Este puțin față de
perioada în care ne găsim. Adevărat
este că în prima parte a săptăminii
trecute a plouat in toate zonele ju
dețului. Dar tot atit de adevărat este
că, in unitățile in care specialiștii și
cadrele de conducere au rămas în
cimp, urmărind permanent evoluția
stării de umiditate a culturii și dirijind ' operativ combinele in lanuri,
a putut fi folosită fiecare oră bună
de lucru. Așa se și explică dealtfel
faptul că, in unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Albești, Coțușca, Frumușica și Trușești griul a
fost recoltat de pe aproape 70 la
sută. în cele din consiliile agroin
dustriale Cîndești, Bucecea și Sulița
se înregistrează la seceriș un procent
de numai 30—35 la sută. Pe de altă
parte, unii combineri nu realizează
viteza zilnică planificată la recoltat
ca urmare a defecțiunilor ce apar Ia
combine. Săptămină trecută, la ferma
Ripiceni a I.A.S. Dingeni, combinele

PALATULUI — 17,15: 20,
PATRIA
(11 86 25) ~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Hotel Palace : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Program de vacanță — 9; 11; 13,15,
Fii cu ochii-n patru — 15,30: 17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Șatra : DACIA (50 35 94) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Iubire
fără
soare ;
MIORIȚA
(14 27 1 4) — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, COSMOS (27 54 95) - 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 18, GRADINA LIRA
(31 71 71) — 20,45.
© Omul și umbra : DRUMUL SĂRIT.
— 20;
© Vraciul : STUDIO (59 53 15) — 10;
13; 16; 19, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17,30; 20.
© Incredibilele aventuri ale Unor ita
lieni in Rusia : AURORA (35 04 66) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRĂDINA
FESTIVAL (15 63 84) — 21.
© Dragostea mea cu Jakub : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15: 19,30.
© Madona* păgînă : TOMIS (21 49 46)
—■ 9; 11,13; 13,30; 15,45; 16: 20.

acțiunii corozive. Prin aplicarea
lor pe scară largă se pot reali
za importante economii.

O UN PAS SPRE TRA
TAREA LEUCEMIEI. Spe
cialiștii de la Centrul de cerce
tări asupra cancerului „SloanKettering" din New York
au obținut de curînd un suc
ces remarcabil in lupta Îm
potriva acestei • boli reduta
bile. Prin injectarea unui ex
tract de soia în măduva osoasă
prelevată de la donatori, ei au
reușit să distrugă celulele can
ceroase care le atacă pe cele
sănătoase ale pacienților ce
suferă de leucemie. Intr-un
articol publicat in revista de
medicină „Blood", cercetătorii

• Campionatul european -de-bas- chet pentru junioare s-a încheiat lă
Roma cu victoria reprezentativei
Cehoslovaciei, care a întrecut in fi
nală, cu scorul de 98—80, formația
U.R.S.S. în meciul pentru locurile
3—4, Italia — Iugoslavia 66—46.
@ în continuarea turneului pe
care-1 întreprinde în U.R.S.S., echipa
feminină de volei a Japoniei a jucat
la Odesa cu selecționata sovietică,
pe care a învins-o cu scorul de 3—0
(15—7, 15—6, 15—8).
® Cea de-a 17-a etapă a turului
ciclist al Franței, disputată pe traseul La Tour-Du-Pin-Alpe D’Huez
(223 km), a revenit rutierului olan
dez Peter Winnen în 7h 21’30”. Tri
coul galben a fost preluat de Lau
rent Fignon (Franța). Fostul lider,
francezul Pascale Simon, a abando
nat Ia km 95, după ce alergase timp
de 5 etape cu o fractură la omoplat.
Un alt ciclist francez, Michel Lau
rent, accidentat cu o zi înainte, s-a
văzut, de asemenea, cohstrîns
să
abandoneze.
• Belgianul Robert Droogmans a
ciștigat Raliul automobilistic al Ce
hoslovaciei, de la Mlada Boleslav,
desfășurat pe un traseu de 1 047 km,
cu 48 de probe speciale. învingăto
rul, care a pilotat o mașină Ford
Escort RS„ a fost urmat de austriacul Gerhard Kalnay și vestgermanul Peter Mattig (ambii pe
Opel Ascona 400).

© Fata care
vinde flori s
ARTA
(213186) — 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.
© Alibi pentru un prieten : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, la
grădină — 21.
© Yeti, omul zăpezilor : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină - 21,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20,15.
© Camionul de cursă lungă ; FESTI
VAL (15 63 84) — 9: 11,15; 13.30; 15.45:
18; 20,15. FAVORIT (45 31 70)
— 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Heidi în ora? — 9; 11; 13; Domnul
miliard - 15; 17: 19 : DOINA (16 35 38).
O Adio, dar rămîn cu tine : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
0 Cind dragostea se Întoarce : GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 21,15.
© Pe căi nelegale : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
© Oglinda spartă : GRĂDINA TOMIS
(21 49 46) — 21.

amintiți anunță că 18 din cei 22
de bolnavi tratați prin noua
metodă au supraviețuit cu bine
respectivelor grefe. Ei mențio
nează însă că este vorba doar
de un prim pas spre tratarea
leucemiei, mai fiind incă nece
sare numeroase experiențe.

SE

• „ZILE ÎN CARE NU
FUMEAZĂ". în orășe

lul Waki, din sud-vestul Japo
niei, zilele de 7, 17 și 27 ale fie
cărei luni sînt declarate „zile
in care nu se fumează". Decizia
a fost adoptată de autoritățile
locale în cadrul campaniei de
descurajare a fumatului. Un
purtător de cuvînt al consiliu
lui orășenesc, citat de agenția
Reuter, a precizat că, deși ce
tățenii nu vor fi obligați să re-

MUREȘ: Viteza de
lucru este în creștere

La munte sau Ia mare,
C.E.C. vă stă la dispoziție
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Roman foileton : „în viitoarea vie
ții" (Episodul 1)
11,55 Panoramic economia
12.25 Moment folcloric
1-2,35 Ecran de vacantă
16,00 Telex
16,05 Festivalul
național
„Cîntarea
României*
16.26 Clubul tineretului
17,00 Teleclnemateca filmului
științific
pentru elevi
17.30 Școala la majoratul noului
său
drum
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • 1B ani de la Congre
sul al ix-lea al Partidului Comu
nist Român 20,20 Actualitatea economică
20.30 Partidului — cintul inimilor noas
tre
20.40 videotecă internațională
21.10 Epoca marilor împliniri. 18 ani de
la Congresul al IX-lea al P.C.R. O
politică dinamică, profund nova
toare
21.30 La zi în 600 de secunde
21.40 Teatru TV : „Podul". Scenariu TV
de Toma Mlchinici
22.50 Telejurnal
20,00
20.20
20,35
21.20
22.10
22.30

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Salonul TV al artelor plastice
Seară de muzică românească
Cîntă Andy Williams
Telejurnal

© Sindromul : GRADINA PARC HO
TEL (17 03 58) — 21.

teatre
© Teatrul Mic (14 70 31, Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Patrie, pămînt
străbun. Spectacol de sunet $i lumi
nă — 21.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop
pe autostradă — 20.
Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Amadeus — 19,30.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la
Boema — 19,30; (grădina
Batistei) :
Vacanță la București — 19,30.
G Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77,
la
Școala generală 36 — Berceni) : Tîndală... cloșcă — 19,30.
0 Estrada Armatei (13 60 64, grădina
de vară a C.C.A.) : Veselia are cuvîntul — 19,30.

Fiecare cetățean care economi
sește la C.E.C. urmărește realiza
rea unor obiective mai apropiate
sau îndepărtate, cum ar fi cumpă
rarea sau construirea unei locuințe,
procurarea unui autoturism, obiec
te casnice de folosință îndelungată,
petrecerea concediului de odihnă
și altele..
Din
economiile
păstrate
la
C.E.C., depunătorii pot efectua operații oriunde s-ar afla în con
cediu, la mare ori la munte, pre
cum și in localitățile existenta pe
traseele turistice.
Unitățile C.E.C. existente în fru
moasele stațiuni ale litoralului ro
mânesc Mamaia, Eforie-Nord, Eforie-Sud, Neptun, Olimp, Jupiter,
Venus, Saturn, Costinești și Man
galia, precum și în stațiunile bal
neoclimaterice și de odihnă de la
munte, printre care Sinaia, Buș
teni, Predeal, Felix, Herculane,
Sovata, Tușnad, Moneasa, Slânic
Moldova, Covasna, Vatra Dornei
Călimănești și altele, vă stau la
dispoziție, oferind cu promptitu
dine serviciile specifice.
Unitățile C.E.C. din stațiunile de
la munte sau de la mare efectuea
ză operații de emiteri de librete
de economii, vînzări și cumpărări,
de . obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri,
precum și operații de depuneri și
restituiri.
Programul de funcționare al
acestor unități C.E.C. este zilnic,
în afara duminicilor și sărbătorilor
legale.

® CUM SE ORIEN
TEAZĂ PORUMBEII? Ce
tind o explicație in mult
controversata problemă a orientării extrem de precise la
unele păsări călătoare, in special
la porumbei, cercetătorii de la
Institutul „Max Plank" pentru
psihologia comportamentului din
Miinchen au ajuns la convinge
rea că aceștia nu se orientează
după cimpul magnetic terestru,

■ In perimetrul Drăgaica din mu
nicipiul Buzău s-a deschis o mare
expoziție de mobilă cu vinzare.
După cum ne informează inginerul
Nicolae Costache, directorul I.F.E.T.
Nehoiu, expoziția reunește 40 de ti
puri de mobilă și circa 30 de arti
cole de mic mobilier. Garniturile de
mobilă sînt moderne, multifuncțio
nale. Și o noutate : fiecare unitate
producătoare de mobilă are orga
nizat și un sistem „service" pentru
transportul și montarea mobilei la
domiciliul cumpărătorului.
Pe frumoasa vale a Riușorului,
județul Argeș, și-au dat întilnire, ca
de fiecare dată în acest anotimp,
mii de muncitori forestieri și fami
liile lor, la tradiționala serbare în
aer liber care a cuprins un mare
spectacol „Omagiu muncii" și jocuri
sportive.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul general al Miliției —
Direcția circulație
lor care nu posedă permis de con
ducere, se mai întîlnesc astfel de
cazuri și chiar pe artere foarte aglomerate, fapt care pune in real
pericol siguranța circulației. Pe o
șosea din județul Constanța, Ioan loniță conducea, fără permis și încă
sub ipfluența alcoolului, autoturis
mul 10—B—6 253. într-o curbă, a
pierdut controlul asupra mașinii,
care s-a izbit de un stîlp de betorț
și s-a rupt, pur și simplu, in două.
Șoferul și pasagera din dreapta au
decedat pe loc. Mirela Măruță,, tot
fără permis de conducere, se depla
sa la volanul autoturismului 2—AG—
7 559, pe drumul național nr. 7. In
comuna- Ștefănești, datorită neîndeminării, a intrat pe sensul opus,
tamponind frontal un alt autoturism
al cărui șofer, complet nevinovat,
și-a pierdut viața.
Este necesar ca persoanele din ju
rul celor predispuși la astfel de abateri să intervină cu promptitudi
ne și fermitate ori de cite ori con
stată că unul sau altul intenționea
ză să urce la volați. Acest lucru Șe
impune cu atit mai mult cu cit asemenea fapte sint comise sub ochii
binevoitori ai altor persoane, de cele
mai multe ori posesoare de permi
se de conducere. Uneori, chiar po
sesorii de autoturisme, care cunosc
bine riscul faptei lor, încredințează
spre conducere autovehicule unor
persoane care nu au acest drept, comițind ei înșiși fapte pe care legea
le pedepsește ca infracțiuni.

Atenție, copii I
Aproape că nu există zi în care
unul sau cîțiva copii să nu cadă vic
time ale accidentelor de circulație,
multe din acestea din vina lor. Acum, cind copiii sint în vacanță și
timpul de joacă e mult mai mare,
cind sporește și numărul excursiilor
și drumețiilor, se impune o atenție
deosebită din partea părinților, a
noastră, a tuturor, o mai atentă su
praveghere a celor mici. Din păca
te, unii adulți constituie ei înșiși exemple negative și nu de puține ori
se angajează in traversări periculoa
se prin locuri nepermise, expunîndu-i riscului de accidente și pe co
piii care-i însoțesc sau pe care-i duc
de mină. Analiza modului de pro
ducere a accidentelor atestă că cea
mai mare parte a acestora puteau
fi prevenite de conducătorii auto im
plicați, dacă și aceștia, ia rîndul lor,
circulau mai atent, preventiv. Așa
cum este cazul petrecut pe' un drum
din județul Galați. Deși conducăto
rul autoturismului 16—B—9 780, Va
sile Giureanu, a văzut de la cîțiva
zeci de metri pe un băiețel de 6
ani, care se juca in apropierea șo
selei. nu a redus viteza și nici nu
a folosit claxonul pentru a-1 aver
tiza. In aceste condiții, accidentul nu
a mai putut fi evitat.

Nu vă urcați la volan
fără permis I
Cu toate că legea. Interzice cate
goric urcarea la volan a persoane

Locuri de popas în județul Suceava

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins între 19 iulie, ora 21 — 22 iulie,
ora 21. In țară : Vremea va deveni in
general instabilă. Cerul va fi variabil,
cu innorări mai accentuate în Crișana,
Maramureș, Transilvania, Moldova, Bă
răgan și Dobrogea, unde vor cădea ploi
locale care vor avea și caracter de aver
se, Însoțite de descărcări electrice. în
rest, ploile vor fi Izolate. In Bucu
rești : Vremea va fi călduroasă,
mai
ales in primele zile. Cerul va fi variabil,
cu înnorărl mai accentuate in cursul
după-amlezelor, cind vor cădea averse
de ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla moderat, cu Inten
sificări de scurtă durată. Temperaturile
minime vor oscila intre 17 șl 19 grade,
iar cele maxime între 29 și 31 de grade.
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

Di
nunțe Ia fumat in zilele respec
tive, ei se vor simți totuși da
tori să răspundă apelului lan
sat.

IB Ce rezultat al preocupării de a
asimila produse ale tehnicii de virf,
un colectiv de specialiști și proiectanți de la întreprinderea „Electromureș" din Tg. Mureș a conceput
și realizat radiocasetofonul auto tip
„Stela1' de fabricație românească.
Avînd dimensiunea de 180x 180x55
mm și realizat în două variante
constructive, el poate echipa orice
tip de autovehicul. Aparatul a fost
omologat și a intrat în producția de
serie.
B Siderurgiștii de la Combinatul
din Hunedoara au elaborat peste
prevederi 43 596 tone fontă, 2 963
tone laminate finite, 169 tone uti
laje tehnologice pentru metalurgie
și alte numeroase produse siderur
gice. Succesele se datoresc bunei
organizări a muncii, folosirii mai de
pline a capacităților de producție,
întăririi ordinii și disciplinei.

cum opinau in majoritate oame
nii de știință, . ci mai de grabă
după simțul odorific. . Concluzia
se bazează pe repetate experi
mente din care a reieșit că acele
păsări cărora li se suprimă tem
porar mirosul prin aplicarea unor filtre pe bază de carbon ac
tiv ajung in situația de a nu se
mai putea orienta.

9 RARITĂȚI NUMIS
MATICE. La Muzeul din Nan
jing s-a deschis recent o expo
ziție în care sint prezentate pu
blicului bancnote și monede
vechi chineze de o mare însem

Celor ce doresc să netreacă o va
canță plăcută și să viziteze cele
brele monumente istorice și de artă
din județul Suceava le stau la dis
poziție citeva încîntătoare locuri
de popas.
Hanul Sucevița — situat în loca
litatea cu același nume, pe drumul
național 2, Ia 17 km de orașul Ră
dăuți, intr-un pitoresc decor natu
ral, in apropierea munților acoperiți cu păduri — dispune de 84
locuri in camere cu confort modern
și în căsuțe camping, restaurant,
bar de zi.
Hanul Ilișești este, de aseme
nea, un Ioc de popas atrăgător, la
circa 23 km de Suceava, -pe dru
mul național spre Vatra Dornei,
intr-o pădure de stejari. Și aceas
tă unitate oferă găzduire in came

nătate istorică. Astfel, o bancno
tă descoperită, printre alte
obiecte
interesante,
intr-un
mormint din timpul dinastiei
Yuan (1271—1368) . are dimensiu
nile de 27,8/18.9 centimetri și
este confecționată dintr-o hirtie
fabricată pe bază de lemn de
dud. Ea a fost emisă, potrivit
rezultatelor cercetărilor efectua
te de specialiști, în anul 1287,
fiind cea mai veche imprimare
de acest gen din China păstrată
pină în zilele noastre. Potrivit
mențiunilor istorice, banii de
hirtie au intrat în circulație în
China în anul 1023.

® ENERGIE DIN FOR
JA VALURILOR. Specialiștii
norvegieni au realizat un pro
totip de centrală generatoare de

re cu confort de categoria I și în
căsuțe camping. La restaurantul
hanului se servesc gustoase prepa
rate tradiționale moldovenești.
Hanul Drăgușeni, situat Ia 52 km
de Suceava, în localitatea Drăgu
șeni, a fost amenajat intr-un vechi
han de poștă din secolul trecut.
Cazarea se face în camerele din
han cu confort de categoria I B și
în căsuțe. Unitatea dispune și de
un restaurant spațios, discotecă.
Cabana Lucina din localitatea
Lucina, situată la 40 km de Cimpulung Moldovenesc, are 30 de
locuri de cazare confortabile, cu
Încălzire centrală, restaurant. în
apropiere se află o herghelie, care
închiriază cai pentru călărie.
în imagine : Hanul Sucevița

energie prin convertirea forței
valurilor, care ar putea contribui
decisiv la extinderea unor astfel
de construcții in Norvegia —
țară care dispune de o zonă de
coastă extrem de lungă. In
principiu, energia va fi crea
tă dirijind valurile de-a lungul
unui imens tub in formă de U
in care talazurile vor acționa —
prin compresiunea și decompresiunea aerului — o turbină ca
pabilă să furnizeze, intr-o pri
mă fază, citeva sute de kilowați.

® POD MILENAR. La
nord de Stockholm, in apropie
rea localității Vellentuna, a fost
descoperit un pod vechi de pes
te 2 300 de ani, lung de 125 m și
lat de 4 m. Podul, construit pe
1 000 de piloți de lemn de ste
jar, făcea legătura peste un braț

de mare secat cu multe secole
in urmă, intre o insulă și con
tinent. Acesta este cel mai vechi
pod descoperit pină acum
in
condiții de perfectă conservare.

® TELEVIZOR FĂRĂ
TUB CINESCOPIC. Pri'
mul pas in direcția creării
unui nou tip de televizor, fără
tub cinescopic, a fost făcut în
cadrul Institutului pentru semiconductori al Academiei de
științe a Ucrainei. Rolul de
ecran il va juca o peliculă luminiscentă extrem de fină care
devine activă sub acțiunea cu
rentului electric. Calitatea recepționării este excelentă chiar
și la lumina zilei. Noul tip de
televizor extraplat va putea fi
atirnat pur și simplu pe perete.

Moment de profunde semnificație pentru dezvoltarea
prieteniei, colaborării si solidarității militante

dintre Oonâia si Zimbabwe
<* Vizita oficială de prietenie eI fectuată de președintele Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena
Ceaușescu, în
Republica
Zimbabwe
confirmă Intru totul
caracterul deosebit de rodnic și
constructiv,
amplele
semnificații
ale noului itinerar întreprins pe
pămîntul Africii, in numele idei
lor nobile ale păcii și prieteniei, ale
colaborării și solidarității militante.
Prin ambianța sărbătorească în care
s-a desfășurat, prin rezultatele sale
bogate, prin înțelegerile la care s-a
ajuns, vizita — prima în această țară
a unui șef de stat din afara conti
nentului african — a evidențiat calde
le sentimente prietenești de care sînt
animați unul față de altul poporul
român și poporul Zimbabwean, a
relevat din nou .înalta considera
ție și prețuire de care se bucură pe
acest continent, ca și pretutindeni in
lume, președintele României, militant
neobosit pentru înfăptuirea năzuințe
lor de libertate, progres și dezvoltare
pașnică ale tuturor popoarelor. în
același timp, ca și prima etapă, cea
din Etiopia, această, vizită vine să
pună încă o dată in lumină cit de
justă și- de fertilă, este orientarea
ferm promovată de România socialis
tă de la Congresul al IX-lea spre,
întărirea legăturilor cu statele care
pășesc pe calea dezvoltării de sine
stătătoare și de care ne simțim apropiați prin preocupări și aspirații co
mune.
Zimbabwe este, cum se știe, cel
mai nou stat independent de pe
harta Africii, dar legăturile dintre
popoarele noastre, dintre Partidul
Comunist Român și Uniunea Națio
nală Africană din Zimbabwe au
o frumoasă tradiție încă din anii
grei și plini de sacrificii ai
lupte) purtate de patrioții zimbabweeni pentru scuturarea robiei
coloniale, luptă căreia partidul comu
nist.. statul și poporul român i-au
acordat sprijin multilateral. Salutînd
cu profundă satisfacție victoria miș
cării de eliberare și proclamarea
Republicii Zimbabwe, cu trei ani în
urmă, România socialistă a stabilit
relații din cele mai fructuoase cu
tînărul stat încă din prima zi a exis
tenței sale, dezvOltîrid cu el o cola
borare largă, activă în cele mai di
verse domenii de activitate. în aceas
tă evoluție fericită s-au înscris ca
jaloane de cea mâl mare însemnătate
vizitele făcute în România mai întîi
de președintele Canaan Banana, în
septembrie 1980, și apoi de premie
rul Robert Mugabe. în noiembrie 1981.
convorbirile purtate cu președintele
Nicolae Ceaușescu, documentele sem
nate cu aceste prilejuri și în mod
deosebit Tratatul de prietenie și coo! perare dintre cele două țări și Acor
dul de cooperare dintre P.C.R. și
Z.A.N.U. deschizînd orizonțuri din
!■ cele mai propice multilateralei noas' tre conlucrări prietenești.
Ț
Beneficiind de auspicii atît de faf vorabile, vizita din aceste zile a șefui Iui statului român a asigurat conti
nuitatea acestui fructuos dialog, conI ferind perspective și mai îmbucurătoare relațiilor dintre cele două țări,
, partide și popoare.
Noile convorbiri la nivel înalt, sol
date cu semnarea de către tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe
a Declarației comune ; manifestările
de entuziasm popular prin care
populația acestei țări veșnic în
sorite a ținut să-și exprime bucu
ria de a avea în mijlocul ei. oas
peți dragi din România priete
nă t titlurile de Cetățean de onoare
al capitalei Republicii Zimbabwe de
cernate tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu, în semn

de aleasă cinstire și respect, de pro
fundă gratitudine pentru sprijinul
acordat poporului zimbabwean in
timpul luptei sale de eliberare ; vi
brantul miting al prieteniei de pe
stadionul „Rufaro", loc atît de drag
acestui popor, pentru că aici s-au des
fășurat acum trei ani ceremoniile
care au marcat înfăptuirea idealului
suprem al independenței — sînt tot
atitea
momente care
ilustrează
cordialitatea și profunzimea relații
lor româno-zimbabweene, ecoul am
plu al vizitei în inimile maselor ce
lor mai largi.
Acum, aceste relații intră tntr-o
nouă etapă, superioară. Subliniind
acest lucru în cuvîntarea rosti
tă la marele miting al prieteniei,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
declara, în ovațiile zecilor de mii de
oameni prezenți : „Avem ferma con
vingere că, așa cum în timpul luptei
de eliberare colaborarea noastră a
contribuit Ia victorie — la fel și
colaborarea în domeniul economic
dintre țările noastre, dintre partide
le noastre, precum și colaborarea cu
alte state socialiste și popoare libere
vor contribui la grăbirea victoriei
socialismului în Zimbabwe".
La rindul său, premierul ROBERT
MUGABE, arătînd că vibranta mani
festare de pe stadionul „Rufaro" se
constituie intr-un omagiu adus tova
rășului Nicolae Ceaușescu, „pe care
l-am invitat să vină aici in Republica
Zimbabwe, pentru a-1 cunoaște și
voi, pentru a vedea cine ne-a ajutat
în lupta noastră de eliberare", ținea
să releve : „Nu au fost prea mulți
aceia care ne-au acordat sprijinul
lor. Dar România ne-a ajutat. Româ
nia s-a aflat în primele rinduri in
ceea ce privește ajutorul material
acordat poporului zimbabwean in
lupta sa". Iar președintele CANAAN
BANANA spunea, in același sens :■
..Sprijinul și asistența acordate de
dumneavoastră in timpul luptelor, in
acel război amar pentru libertatea și
demnitatea poporului nostru, au o
mare importanță pentru noi".
Desfășurate sub semnul dorinței și
voinței comune de a duce mai de
parte asemenea calde relații, convor
birile la nivel înalt au pus bazele
concrete ale unei colaborări tot mai
rodnice și mai intense pe plan eco
nomic, înțelegerile încheiate cu prile
jul vizitei fiind de natură să confere
o temelie stabilă și de lungă durată
în acest sens. Tot atît de semnificati
ve sint și măsurile stabilite pe linia
intensificării colaborării in domeniile
științei, culturii, mijloacelor de infor
mare în masă ș.a.
Un puternic factor stimulator pen
tru ansamblul conlucrării îl consti
tuie . legăturile dintre P.C.R. și
Z.A.N.U. iar reafirmarea hotărîrii ce
lor două partide de guvernămînt de
a întări în continuare aceste legături
și, totodată, de a consolida colabora
rea cu forțele democratice, progre
siste de pretutindeni, prezintă, deși*
gur. o însemnătate deosebită.
Dialogul la nivel înalt a prilejuit
și un amplu schimb de păreri asupra
aspectelor fundamentale ale situației
internaționale actuale, scoțînd în evi
dență profunda îngrijorare față de
încordarea extremă ce caracterizează
această situație, în condițiile inten
sificării fără precedent a cursei. înar
mărilor. multiplicării conflictelor,
adincirii subdezvoltării, virulenței cu
care se manifestă politica de forță și
dictat, de consolidare și reîmpărțire
a sferelor de influență. în aceste îm
prejurări, s-a reliefat și de această
dată, pe bună dreptate, că problema
centrală a epocii noastre o constituie
lupta pentru înlăturarea primejdiei

nucleare, pentru dezarmare, pentru
apărarea dreptului suprem al tuturor
popoarelor la viață, libertate, demni
tate și pace. Iată de ce România, ca
și Zimbabwe, deși situate pe conti
nente diferite, sînt în egală măsură
interesate în oprirea amplasării noi
lor rachete nucleare în Europa, în
reducerea și lichidarea celor exis
tente, în scoaterea în afara legii a
arsenalelor atomice, de aceasta depinzînd, în mod hotărîtor, supravie
țuirea tuturor popoarelor, indiferent
de zona în care s-ar afla. Dialogul la
nivel înalt de la Harare s-a con
stituit
totodată într-o puternică
reafirmare a solidarității cu lup
tă popoarelor africane pentru eli
berare națională și socială, pen
tru consolidarea independenței împo
triva imperialismului, colonialismului
și neocolonialismului. România și
Zimbabwe și-au reiterat sprijinul
ferm față de lupta poporului Nami
biei, sub conducerea S.W.A.P.O., pen
tru dobîndirea neîntîrziată a neatîrnării, ca și față de lupta poporului
sud-african pentru dreptul la liber
tate, egalitate și progres, veștejind,
totodată, actele agresive ale regimu
lui de la Pretoria împotriva Repu
blicii Zimbabwe și a altor state - din
prima linie. în același timp, a fost
din nou reliefată necesitatea soluțio
nării problemelor dintre unele state
africane numai pe cale pașnică, prin
tratative.
Ca state în curs de dezvoltare,
România și Zimbabwe acordă o im
portanță deosebită lichidării decala
jelor economice, împărțirii lumii în
țări bogate și țări sărace, și in aceas
tă lumină, relevînd că recenta sesiu
ne U.N.C.T.A.D. de la Belgrad nu a
răspuns așteptărilor, convorbirile la
nivel înalt au subliniat, încă o dată,
urgența cu care se impune deschi
derea, sub egida O.N.U., a negocie
rilor globale Nord-Sud privind pro
blemele cele mai acute ale econo
miei mondiale, edificarea noii ordini
economice internaționale în interesul
progresului tuturor statelor.
Evident, în cadrul dialogului au
fost abordate și alte aspecte de prim
ordin ale vieții internaționale, de la
necesitatea reglementării prin mij
loace politice a conflictelor existen
te în diverse părți ale lumii, fie că
este vorba de Orientul Mijlociu, de
Asia sau America Latină și pînă la
imperativul participării active, în
condiții de deplină egalitate, a tutu
ror statelor, mâi ales a celor în curs
de dezvoltare, nealiniate, a țărilor
mici și mijlocii, la dezbaterea și so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității — în toate aceste
aspecte conturîndu-se o largă con
vergență de idei și poziții.
Opinia noastră publică are astfel
toate motivele,' ca și opinia publică
din Zimbabwe, să salute cu cea mai
vie satisfacție rezultatele atît de îm
bucurătoare ale dialogului la nivel
înalt româno-zimbabweșm, .cu con
vingerea că ele vor da un impuls și
mai viguros adincirii și extinderii
deopotrivă a conlucrării bilaterale și
a colaborării pe arena internațională
dintre cele două țări. încă de pe
acum există dâplin temei să se afir7
me că noua și strălucita solie a politicii externe românești — solie care
se continuă în aceste zile în Mozambic — dobindește dimensiunile unei
acțiuni de însemnătate, istorică pen
tru raporturile dintre România și ță
rile vizitate, mareînd, în același
timp, o contribuție de preț la marea
cauză a păcii, libertății și progresu
lui pe planeta noastră.
»•

Romulus CAPLESCU

„Mulțumiri României pentru rolul pe care l-a avut
în obținerea victoriei poporului zimbabwean11
HARARE 18 (Agerpres). — Mijloacele ele informare in masă, din Zim
babwe continuă să reflecte pe larg vizita oficială de prietenie pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu au întreprins-o in această țară.

In editorialul său, intitulat „Mul

țumiri

României

pentru

ajutor",

cotidianul „THE HERALD" subli
niază că în cuvintarea rostită la
marele miting al prieteniei româ
no-zimbabweene, desfășurat pe sta
dionul „Rufaro", primul ministru,
Robert Mugabe, a exprimat mul
țumiri din inimă președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru marele
rol pe care l-a avut România în
obținerea victoriei poporului zim
babwean in lupta sa de eliberare.
Tovarășul Mugabe — menționea
ză ziarul — a arătat că aceasta a
fost o zi mare pentru poporul zim
babwean, care și-a exprimat, ast
fel, bucuria de a se întilni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. Primul mi
nistru a subliniat că Zimbabwe
este foarte fericit să aibă în mijlo
cul său un prieten drag care i-a
oferit ajutor in cursul luptei ar
mate și că toți zimbabweenii îi
mulțumesc din ‘inimă tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul
pe care l-a acordat în timpul luptei
de independență. Totodată, primul
ministru a evidențiat faptul că
România a fost țara care a ajutat
Zimbabwe cel mai mult în pregă
tirea de cadre necesare în diferite
domenii. Robert Mugabe și-a ex
primat fericirea că șeful statului
român și tovarășa Elena Ceaușescu
au venit să viziteze Zimbabwe.
Intr-un alt articol, inserat pe
prima pagină și însoțit de o mare
fotografie reprezentindu-1 pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu stind de
vorbă cu tovarășul Robert Mugabe,
în cursul marii manifestații popu
lare de pe stadionul „Rufaro", in
titulat „România sprijină lupta
pentru socialism", același ziar
arată t
„Președintele
Nicolae
Ceaușescu a declarat că sprijină
ferm eforturile Zimbabwe pentru
construirea socialismului în bene
ficiul maselor . populare și a che
mat, de asemenea, la unitate în
rindul tuturor forțelor progresiste
ale lumii pentru a opri cursa înar
mărilor. El a condamnat politica
de destabilizare a statelor vecine
dusă de Africa de Sud și a subli
niat necesitatea sprijinirii de către

întreaga lume a mișcărilor de Eli
berare națională care luptă pentru
independența Namibiei și a po
porului sud-african".
Cotidianul relevă, totodată, pri
mirea deosebit de caldă făcută to
varășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu în
momentul sosirii pe stadionul
„Rufaro".
într-un alt articol, Intitulat

„Zimbabwe semnează noi acorduri
cu
România",
cotidianul „The

Relatări și comentarii
ale presei din Zimbabwe
Herald" scoate în evidență că
Declarația comună dată publicității
la încheierea vizitei oficiale de
prietenie a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu în Republica Zimbabwe
prevede noi domenii de cooperare
și colaborare între cele două țări.
Declarația, adaugă ziarul, subli
niază că cele două părți sînt de
acord cu intensificarea eforturilor
pentru creșterea volumului și di
versificării
comerțului
exterior
dintre cele două țări pe baza Tra
tatului de prietenie și cooperare
semnat la București în noiembrie
1981.
„Cei doi conducători au apreciat
că principala problemă a vieții in
ternaționale actuale o constituie
lupta pentru oprirea cursei înar
mărilor, realizarea dezarmării, apă
rarea dreptului suprem al popoare
lor la libertate, demnitate și pace"
— continuă ziarul.
„Cei doi conducători au scos In
evidență rolul important pe care
îl au mișcarea de nealiniere și
țările in curs de dezvoltare, care
constituie majoritatea statelor lu
mii și sînt direct interesate in res
pectarea drepturilor naționale la
independență cooperare și pace.
Rezultatele fructuoase ale convor
birilor de la Harare și documen

tele adoptate cu ocazia vizitei vor
da un nou impuls extinderii coope
rării bilaterale in toate domeniile
de activitate, precum și colaborării
dintre cele două țări pe arena in
ternațională", conchide ziarul.
Ziarul „The Herald" inserează,
de asemenea, fotografii sub titlul
„Rufaro il salută pe Ceaușescu".
O mare fotografie îi reprezintă pe
tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Robert Mugabe salutind zecile de
mii de participanți Ia această ma
nifestare a prieteniei și solidarită
ții româno-zimbabweene. Se arată
că tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu li s-a
făcut o primire, deosebit de căl
duroasă, in spiritul tradițiilor po
porului zimbabwean, in momentul
intrării pe stadionul „Rufaro". Se
menționează că la această gran
dioasă sărbătoare au participat și
tineri zimbabweeni care au studiat
sau s-au pregătit în România.
Ministerul Informațiilor al Repu
blicii Zimbabwe a publicat o edi
ție ' specială a buletinului său, în
care se subliniază că vizita în
Zimbabwe
a inalților
oaspeți
români reprezintă un moment de
mare însemnătate in cronica rela
țiilor dintre România și Zimbabwe,
menit să contribuie in mod hotăritor la statornicirea unui curs as
cendent ferm, în toate domeniile de
cooperare.
Buletinul face o retrospectivă a
modului cum au luat naștere și
s-au dezvoltat raporturile de adincă prietenie și solidaritate dintre
poporul român și poporul zimbab
wean, incepind încă din anii grei
ai luptei de eliberare națională. In
acest cadru, sint reamintite intilnirile istorice care au avut loc in
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, și Robert Mugabe, pre
ședintele Z.A.N.U., urmate de vizi
tele oficiale în România, imediat
după proclamarea independenței,
ale președintelui și primului mi
nistru ai Republicii Zimbabwe.
Posturile naționale de RADIO și
TELEVIZIUNE au difuzat, în emi
siunile lor, largi relatări despre
etapele vizitei înalților oaspeți ro
mâni. in Republica Zimbabwe, redînd, totodată, ample pasaje din
Declarația comună dată publicității
Ia încheierea vizitei.
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NO[ ACJIUN[ IN SPRIJINUL
DEZARMĂRII Șl PĂCII
„Amplasarea de noi rachete nucleare
ar duce la creșterea pericolului de război"
LONDRA. — Circa 6 000 de oa
meni au participat, la Londra, la o
manifestație împotriva continuării
cursei înarmărilor nucleare. Respingînd categoric „ideea că armele
nucleare pot apăra ceva", manifestanții au cerut încetarea producției,
experimentării și amplasării ori
căror arme nucleare ca un prim
pas pe calea dezarmării nucleare
generale și totale.
OTTAWA. — La Toronto, Halifax
șl în alte mari orașe din Canada
au avut loc demonstrații de protest
împotriva hotăririi guvernului de a

permite experimentarea rachetelor
americane „Cruise" pe teritoriul ca
nadian. în cadrul mitingurilor ini
țiate cu acest prilej, vorbitorii au
insistat asupra faptului că este ne
cesar să se revină asupra acestei
hotărîri.
De asemenea, organizația „Medi
cii în luptă pentru răspunderea so
cială" a dat .publicității 6 declara
ție în care se arată că experimen
tarea și proiectata desfășurare,
într-o serie de țări vest-europene,
a rachetelor „Cruise" fac să crească
pericolul izbucnirii unui război nu
clear.

Pentru crearea unei zone denuclearizate
în nordul Europei
HELSINKI. — într-un interviu
acordat ziarului „Kansan Uitiset",
președintele Finlandei, Mauno Koivisto, a reafirmat necesitatea creă
rii unei zone denuclearizate în nor
dul fcuropei, subliniind că realiza
rea acestui deziderat ar putea întări
securitatea țărilor, nordice. Pre
ședintele Finlandei a relevat, de
asemenea, necesitatea întăririi în
crederii între state ca factor indis
pensabil al îmbunătățirii generale a
climatului internațional.

COPENHAGA. — „Marșul păcii
’83", care s-a desfășurat în orașul
danez Silkeborg, s-a încheiat printr-un mare miting consacrat păcii
și cooperării. Participanții la marș
— țineri din țările nordice — au
adoptat un apel în care se subli-,
niază necesitatea apărării păcii, și
dezarmării și, in context, au cerut
să nu se admită amplasarea de noi
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune in Europa. în document se
subliniază, de asemenea, necesita
tea creării unei zone denuclearizate
în nordul Europei.

Sesiunea Comisiei mixte interguvernamentale
româno-cubaneze de colaborare economică
si tehnico-științifică
5
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HAVANA 18 (Agerpres). — La Ha
vana au avut loc lucrările celei de-a
V-a sesiuni a Comisiei mixte inter
guvernamentale româno-cubaneze de
colaborare economică și tehnico-științifică. în spiritul indicațiilor și
orientărilor stabilite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Fidel
Castro Ruz, delegațiile celor două
țări, conduse de tovarășii Ion Pățan,
ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi
fondurilor fixe, președintele părții
române in comisie, și respectiv, Anto
nio Esquivel Yedra, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
părții cubaneze, au examinat măsu
rile privind dezvoltarea in continuare
a relațiilor economice bilaterale. De
asemenea, în lumina obiectivelor și
înțelegerilor convenite cu prilejul intilnirilor la nivel înalt româno-cubaneze, au fost analizate stadiul rapor
turilor economice dintre cele două
țări și modul cum au fost îndeplinite
hotăririle adoptate la sesiunea prece
dentă a comisiei. Cu acest prilej,
părțile au evidențiat bunele relații
de colaborare și prietenie stabilite
între România și Cuba, rezultatele
pozitive obținute în lărgirea și diver
sificarea colaborării dintre cele două
țări. Totodată, au fost stabilite noi
măsuri și acțiuni concrete pentru
promovarea in continuare a -colabo
rării economice și țehnico-științifice
în domenii de interes comun, precum
și pentru creșterea continuă a schim
burilor reciproce de mărfuri.
In ultima zi a sesiunii, președinții

»

celor două părți în Comisia mixtă
interguvernamentală româno-cubaneză de colaborare economică și tehnico-științifică au semnat protocolul
sesiunii, care prevede dezvoltarea co
laborării și cooperării româno-cuba
neze, îndeosebi în domeniul minier,
în extracția și prelucrarea țițeiului și
în industria constructoare de mașini.
La semnarea protocolului au parti
cipat, din partea română, tovarășii
Ion Ceaușescu, vicepreședinta al Co
mitetului de Stat al Planificării,
Gheorghe Dumitrache, ambasadorul
țării noastre în Cuba, iar din partea
cubaneză — Irma Sanchez, președin
tele Comitetului de Stat al Aprovi
zionării Tehnico-Materiale, Ernesto
Melendez, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Colaborarea Economică, și Rodney Lopez, amba
sadorul Cubei in România.

+

Tovarășul Ion Pățan a fost primit
de tovarășul Carlos Rafael Rodriguez,
vicepreședinte al Consiliului de Stat
și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, și a avut convorbiri
cu Ricardo Cabrisa.s, ministrul co
merțului exterior, Humberto Perez,
președintele Juntei centrale de pla
nificare. Hector Rodriguez Liompart,
președintele Comitetului de Stat pen
tru Colaborare Economică, Irma San
chez, președintele Comitetului de
Stat al Aprovizionării Tehnico-Mate
riale, și Guillermo Garcia, ministrul
transporturilor.
A fost prezent ambasadorul Româ
niei în Cuba.

„Pacea - un bun al tuturor generațiilor"
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — în
orașul polonez Lomza s-a desfășu
rat un miting antirăzboinic, anunță
agenția P.A.P. Cei 2 000 de parti
cipanți, locuitori ai orașului și zo
nelor învecinate, s-âu adunat în
locul în care se află mormintele

unor victime ale genocidului hitlerist, adoptind o rezoluție în care
cer să nu se permită distrugerea
omenirii, să se acționeze pentru
ca pacea să devină un bun al tu
turor generațiilor, al tuturor oa
menilor.

Cu forțe unite, împotriva pericolului nuclear
LISABONA. — Luînd cuvintul tn
cadrul unei reuniuni a partizanilor
păcii din Portugalia, fostul pre
ședinte al acestei țări, Francisco
da Costa Gomes, a subliniat rolul
care revine mișcării de masă a

partizanilor păcii în lupta pentru
asigurarea păcii și securității. „în
lupta împotriva armelor nucleare, a
spus el, trebuie să acționăm într-o
și mai strînsă coeziune și cu cit
mai multă hotărîre".

JAPONIA : Festivalul tineretului pentru pace
și prietenie
TOKIO. — în apropiere de lacul
Yarnanaka s-a încheiat tradiționa
lul festival al tineretului nipon
pentru pace și prietenie. Timp de
trei zile, în cadrul festivalului s-au

desfășurat serbări, concerte de
muzică antimilitaristă, seminare,
dezbateri, avînd ca temă lupta pen
tru pace și dezarmare.

AUSTRALIA : Demonstrații sub lozinca
„NU, armelor nucleare !"
CANBERRA. — O delegație a
participanților mișcării australiene
pentru dezarmare nucleară a înminăt comandantului crucișătorului
american „Texas", carp se . află in.,
portul australian Brisbane, un pro
test împotriva vizitei pe care nava
militară americană cu rachete nu

cleare la bord o face în acest port
australian. în orașul-port Brisbane
au avut loc,, de asemenea, mai
multe demonstrații, care s-au des
fășurat sub deviza ,NU, armelor
" » ■'> 'ii ! f'i’pr
nucleare !"1
(Agerpres)^

Testări care dezvăluie riscurile amplasării
noilor rachete americane în Europa occidentală
WASHINGTON 17 (Agerpres). —
în cursul unei testări a rachetei
,.Pershing-2“ s-a produs o „anoma
lie", a anunțat un purtător de cuvint
militar de la poligonul White Sands
(New Mexico) citat de agenția Asso
ciated Press. Fără a putea preciza
natura defecțiunii, el a declarat că
„ceva nu s-a desfășurat conform
previziunilor", deși lansarea și tra
iectoria au părut normale. Autori
tățile militare auY ordonat efectuarea
unei . analize amănunțite a zborului,
pentru ă stabili cu precizie cauza
imperfecțiunii, care, dealtfel, nu in
tervine pentru prima oară, cele din
ții lansări ale acestui tip de rachetă

soldindu-se cu eșecuri. După cum se
știe, potrivit planuriloT N.A.T.O., in
cepind din decembrie anul acesta,
108 rachete „Pershing-2“ ar urma să
fie desfășurate în R. F. Germania,
în pofida opoziției opiniei publice
vest-germane și a amplelor mișcări
in favoarea păcii și dezarmării din
întreaga lume.
în acest context, asemenea „acci
dente" sporesc în mod legitim îngri
jorarea față de riscurile incalculabile
pentru pacea și securitatea popoare
lor ale escaladării cursei înarmări
lor, ale amplasării de noi rachete
nucleare americane în Europa occi
dentală.

Prelungirea mandatului forței
interimare a O.N.U. în Liban
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— în conformitate cu cererea pre
zentată de Liban, Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a decis, luni, pre
lungirea cu incă trei luni a manda
tului forței interimare a O.N.U. in
Liban (U.N.I.F.I.L.) — care expira
marți. Rezoluția de prelungire a

mandatului cheamă toate părțile
implicate să coopereze cu U.N.I.F.I.L.
îti vederea realizării decline a sar
cinilor sale, dintre care cea mai im
portantă este să contribuie la resta
bilirea autorității guvernului liba
nez asupra zonei de sud a țării —
ocupată în prezent de Israel.
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CERCETĂRI IN SPAȚIUL COSMIC. Agenția T.A.S.S. relatează de la
Centrul de dirijare a zborului spațial că, datorită noilor posibilități teh
nice oferite de complexul „Saliut 7“—„Soiuz T-9“—„Cosmos 1 443“, in
cadrul primei serii de cercetări, cosmonauții Liahov și Aleksandrov (care
se află de 20 de zile in spațiu) au obținut un volum de informații egal
cu jumătate din cel realizat de echipajul cosmic precedent, a cărui
misiune a durat 211 zile. Cosmonauții s-au adaptat la starea de imponde
rabilitate și se simt bine, arată agenția.
UN GRUP DE CONTRAREVO
LUȚIONARI SOMOZIȘTI A FOST
ANIHILAT de forțele de pază a

frontierei nicaraguane in zona
Guayabal, la 7 km sud-est de Santa
Maria, în departamentul Nueva
Segovia — transmite agenția Prensa
Latina citind un comunicat al Mi
nisterului nicaraguan al Apărării.
S-a precizat că grupul de contrare
voluționari venea de la bazele sale
din Honduras.
Cinci membri ai
grupului au fost uciși în cursul
schimburilor de focuri care au avut
loc între elementele contrarevolu
ționare și subunitățile nicaraguane
de pază a frontierei.
ÎN IRLANDA DE NORD AU
IZBUCNIT INCIDENTE DE AN
VERGURA provocate de înfruntă

rile persistente dintre cele două
comunități religioase — protestan
ți și catolici — ultimele eveni
mente în acest sens semnalate de
agențiile de presă consemnînd pu

ternice schimburi de focuri în car
tierul Londonderry. Peste 60 de ti
neri mascați au aruncat bombe in
cendiare, timp de trei ore, in zona
amintită, un edificiu fiind grav
afectat, ceea ce a necesitat inter
venția poliției. Incidente au fost
semnalate și in alte colțuri ale
Belfastulul și în regiunea Norilandes.
CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN
ITALIA. Potrivit unei statistici date

publicității Ia Roma, in luna aprilie
numărul
șomerilor a ajuns în
Italia la 2 263 000, ceea ce reprezin
tă 9,9 la sută din populația activă
a țării. Acest nivel, se arată tn ca
pitala italiană, este cu 1,3 la sută
mai mare decît cel Înregistrat in
aprilie 1982. Totodată, se mențio
nează câ aproximativ 75 la sută din
numărul șomerilor sint tineri pină
la 25 de ani.
REUNIUNE O.F.E.C. La Helsinki
au început, luni, lucrările celei

„Declarația de la Cancun44
Propuneri in vederea reglementării stării conflictuale
din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Președinții țărilor membre
ale „Grupului de la Contadora" au
adoptat, la încheierea reuniunii din
Mexic, un document denumit „Decla
rația de la Cancun", in care se sub
liniază necesitatea ca țările din
America Centrală să pună in aplica
re o serie de măsuri pentru evitarea
unui conflict regional — informează
agenția France Presse.
In acest sens, șefii de stat ai Co
lumbiei, Mexicului, Panama și Venezuelei au propus crearea de zone de
militarizate, interzicerea folosirii te
ritoriului uneia dintre țările din re
giune pentru desfășurarea de opera
țiuni politice sau militare de desta
bilizare împotriva altei țări, retrage
rea consilierilor militari străini, re
fuzul instalării de baze militare străi
ne pe teritoriul lor. constituirea u-

„Spania trebuie
să părăsească N.A.T.O.“
Declarațiile vicepreședintelui
guvernului spaniol
MADRID 18 (Agerpres). — „Spa
nia trebuie să părăsească N.A.T.O.,
chiar dacă aceasta ar determina și
retragerea altor state din organizație"
— a declarat vicepreședintele guver
nului spaniol, Alfonso Guerra, trans
mite agenția spaniolă de presă E.F.E.
Preluind un interviu acordat publi
cației „El Pais", agenția menționează
că Alfonso Guerra a arătat că dacă
pentru N.A.T.O. aderarea Spaniei la
organizație nu reprezintă prea mult
pentru alianță, ieșirea ei din N.A.T.O.
ar putea stimula și alte state mem
bre să acționeze în acest sens. între
acestea au fost citate Grecia și Da
nemarca.

nor patrule comune la frontiera din
tre ele sau supravegherea granițelor
de grupuri de observatori.
„Declarația de la Cancun" pune în
evidență, de asemenea, necesitatea
încetării achiziționării de arme și ini
țierea de negocieri vizind controlul
și reducerea cantitativă ale acestora,
notificarea manevrelor militare în cpropierea frontierelor cind trupelu.
deplasate depășesc Ia număr cota sta
bilită prin acord, încetarea tuturor
declarațiilor sau a altor acțiuni care
pun în pericol stabilitatea în regiune;
Documentul precizează că elabora
rea propunerilor specifice destinate
punerii in aplicare a unor proiecte
de acorduri precise va fi realizată de
miniștrii de externe hi țărilor „Gru
pului de la Contadora" in cadrul vii
toarei lor reuniuni din Panama, ce se
va desfășura intre 28 și 29 iulie.

Președintele P. C.
din Venezuela
a încetat din viată
CARACAS 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului Comunist din
Venezuela, Gustavo Machado, a înce
tat din viață, duminică, la Caracas,
în virstă de 85 de ani — transmite
agenția E.F.E.
Unul dintre principalii fondatori ai
organizației comuniștilor venezue|eni,
Gustavo Machado s-a situat, în re
cursul celor aproape 50 de ani de la
crearea partidului, in fruntea luptei
poporului venezuelean împotriva re
gimurilor dictatoriale din țară, pen
tru orientarea dezvoltării Venezuelei
pe o cale socialistă.

CRITICI ALE ȚARILOR C.E.E. LA ADRESA MASURILOR
COMERCIALE RESTRICTIVE ADOPTATE DE S.D.A.
BRUXELLES 18 (Agerpres). —
Luni a început la Bruxelles sesiunea
Consiliului ministerial al C.E.E.,
care examinează cu prioritate recen
tele măsuri americane vizind redu
cerea importurilor S.U.A. de oțeluri
speciale.
După cum informează agenția
Associated Press, miniștrii de ex
terne ai „celor zece" au criticat această hotărîre, exprimîndu-și „pro
funda insatisfacție" față de cotele de
import și nivelul Înalt al tarifelor
vamale la produsele respective — anunțate la 5 iulie de președintele
Reagan — și care vor afecta expor
turile mai multor țări comunitare.
Miniștrii au apreciat că măsura este
inechitabilă și contrară înțelegerii

de-a 68-a conferințe ministeriale a
Organizației țărilor exportatoare
de petrol (O.P.E.C.). Reprezentanții
celor 13 țări membre vor dezbate,
timp de două zile, în principal, si
tuația pe piața pietroiului, pro
gramul de perspectivă al O.P.E.C. și
vor rezolva o serie de probleme
organizatorice.
UN APEL AL PREȘEDINTELUI
SRILANKEZ. Președintele Republi

cii Sri Lanka, Junius Jayawardene, a adresat populației țării un
apel în care cheamă toți locuitorii
să acționeze pentru economisirea
surselor de energie. Sezonul secetos
cu precipitații foarte slabe a di
minuat capacitatea hidroenergetică
a țârii — a precizat președintele
srilankez, arătînd că prețurile ridi
cate la petrolul din import și con
tinua reducere a rezervei forestiere
a țării cer o largă cooperare pen
tru ameliorarea balanței rezervelor
de energie, acțiune care necesită
folosirea rațională și conservarea
resurselor existente.

la care a ajuns reuniunea la nivel
înalt de Ia Williamsburg (S.U.A.),
din luna mai, a principalelor șapte
țări occidentale industrializate. Agenția reamintește, in legătură cu
aceasta, că anterior Comisia C.E.E.
a subliniat că recesiunea economică
— și nu importurile — afectează in
dustria siderurgică americană.
Pe agenda dezbaterilor sînt înscrise
și alte probleme, privind în special
finanțarea viitorului buget comunitar
și definitivarea orientărilor în ve
derea reînnoirii Convenției Lome II,
în baza căreia 63 de țări în curs de
dezvoltare din Africa, zona Caraibi
lor și Pacificului sint asociata la
Piața comună.

DATORIA EXTERNA NAȚIO
NALA A ISRAELULUI s-a ridicat

la 21 miliarde dolari Ia sfîrșltul lu
nii martie 1983 — a anunțat Banca
de stat israeliană. Datoria a înre
gistrat astfel o creștere de 2,7 mi
liarde dolari, în raport cu nivelul
atins în martie 1982 (18,3 miliarde
dolari), a precizat banca amintită.
Valoarea dobinzilor pentru datorii
le pe termen lung, precum și a da
toriilor scadente în 1983 se ridică
la 2,46 miliarde dolari, ceea ce re
prezintă o sumă aproape egală cu
totalul ajutorului american prevă
zut pentru acest an.

OPERAȚIUNI ANTIDROG. Au
toritățile polițienești britanice au
anunțat că au întreprins, la sfirșitul
săptămânii trecute, o vastă acțiune
antidrog, care s-a soldat cu desco
perirea și confiscarea unor impor
tante cantități de diferite droguri și
cu arestarea a 40 de persoane. O
altă acțiune antidrog a avut loc in
portul Liverpool, unde, la bordul
unei nave, au fost confiscate stupe
fiante valorind 250 000 lire sterline
pe piața ilicită a drogurilor.

Experiențe chino-italiene în domeniul comunicațiilor
prin satelit
BEIJING 18 (Ager
pres). — Președintele
Chinei, Li Xiannian,
a avut o convorbire
cu președintele Italiei,
Sandro Pertini, utilizînd satelitul italian
de comunicații „Sirio",
anunță agenția China
Nouă. El a felicitat

personalul științific și
tehnic chino-italian in
legătură cu experien
țele lor comune, care
au început oficial la
15 iunie. Potrivit experților chinezi, aces
te experiențe, care
decurg fără piedici,
vor furniza date pen

tru dezvoltarea tehni
cilor de emisie, televi
ziune și comunicații.
Ei au arătat, de ase
menea, că China pre
gătește propriul său
satelit de comunicații,
care se așteaptă să
fie lansat în viitorul
apropiat.
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