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Desfășurată în spiritul înțelegerii 
și stimei reciproce, încununată cu 

rezultate bogate, în interesul 
edificării noii orînduiri 

în România și R. D. Germană

S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID
SI DE STAT A R. D. GERMANE. CONDUSA DE TOVARĂȘUL ERICH HONECKER

Ceremonia semnării documentelor
oficiale comune

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al- Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, au 
semnat, vineri după-amiază, 
în cadrul urtei ceremonii care 
a avut loc la palatul Consiliului 
de Stat, Declarația comună.

La ceremonie au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, Emil Bo
bu, Cornel Burtică, Virgil Caza- 
cu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Lu
dovic Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu,

Virgil Trofin. Ștefan Andrei, 
Mihai Gcrc, Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță, .Marin Rădoi, Ion Ursu, 
Richard Winter, Ilie Rădulescu, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Willi Stoph. Gunter 
Mlttag, Gerhard Weiss. Oskar 
Fischer, celelalte persoane ofi
ciale din R.D. Germană.

Erau de față ambasadorul 
României la Berlin. Gheorghe 
Tache, și ambasadorul R.D. 
Germane la București, Siegfried 
Bock.

După semnare, în aplauzele 
celor prezențl, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker 
și-au strins miinile cu căldură, 
s-au îmbrățișat cu prietenie.

în cadrul aceleiași ceremonii 
au mai fost semnate : Protocolul 
cu privire la extinderea în con
tinuare a colaborării economice

si tehnico-știintifice între Re
publica Socialistă România si 
Republica Democrată Germană 
și Programul principalelor obiec
tive de cooperare în domeniul 
științei si tehnologiei între Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
pe perioada 1981—1985 de 
către tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, si Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democra
te- Germane ; Protocolul privind 
rezultatele coordonării planuri
lor economiilor naționale ale 
Republicii Socialiste Rontânia și 
Republicii Democrate Germane 
pe perioada 1981—1985, de către 
tovarășii Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi

cării din Republica Socialistă 
România, și Gerhard Weiss ; A- 
cordul de colaborare culturală 
și științifică între Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Democrate 
Germane, de către tovarășii 
Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, și. Oskar Fi
scher, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democrate 
Germane.

în încheierea solemnității, to
varășii Nicolae Ceaușescu și E- 
rich Honecker au închinat o 
cupă de șampanie pentru dez
voltarea și întărirea continuă, a 
relațiilor de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre, în folosul și spre binele lor, 
al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Plecarea din Capitală
Vineri după-amiază s-a în

cheiat vizita oficială de priete
nie pe care a făcut-o în tara 
noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român si Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
delegația de partid si de stat a 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich Ho
necker. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane.

Prin Întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele rodnice ale con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Erich Ho
necker. vizita înaltilor oaspeți 
din R.D. Germană a reprezentat 
un moment important în dezvol
tarea si aprofundarea în conti
nuare a prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România 
si Republica Democrată Germa
nă, spre binele popoarelor noas
tre. în interesul comunității so
cialiste. al cauzei socialismului 
si păcii in lume.

Ceremonia plecării distinșilor 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul Otopeni. împodobit festiv. 
Deasupra salonului oficial se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceausescu si Erich Ho
necker. încadrate de drapelele 
de stat ale României si R. D. 
Germane. Pe mari pancarte se 
puteau citi. în limbile română si 
germană, urările : „Să se dez
volte continuu relațiile de prie
tenie frățească, solidaritate si 
colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român si 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania, dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană !“. „Trăiască 
prietenia și colaborarea frățeas
că dintre țările socialiste, dintre 
toate popoarele lumii !“.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au sosit îm
preună la aeroport.

Mii de cetățeni ai Capitalei 
au venit pe aeroport să salute 
pe cei doi conducători de partid 
și de stat. întimpinîndu-i. la so
sire. cu urale si ovații puternice. 
Se scanda cu entuziasm 
„Ceaușescu—Honecker !“. cei
prezenti exprimîndu-si bucuria 
si deplina satisfacție pentru re
zultatele deosebit de rodnice ale 
noului dialog la nivel înalt din
tre România si R.D. Germană, 
care a îmbogățit și mai mult

cronica relațiilor frățești dintre 
partidele, țările si popoarele 
noastre.

Ceremonia plecării a început 
prin prezentarea onorului ■ de 
către o gardă militară. în con
tinuare au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii De
mocrate Germane și Republicii 
Socialiste România.

în semn de salut sînt trase 21 
salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Erich Honecker trec in revistă 
garda de onoare.

Secretarul general al Comite
tului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania își ia 
apoi rămas bun de la persoane
le oficiale române venite să-l 
salute pe aeroport.

Sînt prezenti tovarășii Ilie 
Verdet. Emil Bobu. Cornel Bur
tică. Virgil Cazacu. Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă. 
Ludovic Fazekas. Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Gheor
ghe Rădulescu. Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan. Ion Ursu. Ilie 
Rădulescu. precum și membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești.

Erau de fată ambasadorul 
României la Berlin, Gheorghe 
Tache. si Ambasadorul R.D. Ger
mane la București, Siegfried 
Bock, precum si membrii Am
basadei R.D. Germane.

Pionieri români și din R. D. 
Germană oferă tovarășilor

Nicolae Ceaușescu si Erich' 
Honecker buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si-a luat rămas bun de la mem
brii delegației de partid și de 
stat a Republicii Democrate 
Germane — tovarășii Willi 
Stoph, Giinter Mittag. Gerhard 
Weiss. Oskar Fischer.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si-a luat apoi 
un călduros rămas bun de la 
tovarășul Erich Honecker. Cei 
doi conducători de partid si de 
stat și-au strins miinile cu cor
dialitate. s-au îmbrățișat prie
tenește.

La ara 19. aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîndu-se 
spre Berlin.

MARELE MITING AL PRIETENIEI
Mitingul oamenilor mun

cii din Capitală, organizat 
vineri cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie in 
țara noastră a delegației 
de partid și de stat a Re
publicii Democrate Ger
mane, condusă de tovară
șul Erich Honecker, con
stituie un moment deose
bit de important, de pro
fundă semnificație politică 
in cronica raporturilor de 
colaborare și solidaritate 
dintre Republica Socialis
tă România și Republica 
Democrată Germană.

La intrarea in Sala 
Palatului Republicii, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker sint sa
lutați de cei prezenti cu 
urale și ovații îndelunga
te, expresie a satisfacției 
deosebite a întregului nos
tru popor pentru rezulta
tele rodnice ale întâlniri
lor și convorbirilor purta
te in aceste zile de con
ducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Hone
cker iau loc in prezidiu.

De asemenea, in prezi
diu iau loc tovarășii Ilie 
Verdet, Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, 
Ion Coman, Nicolae Con
stantin. Constantin Dăscă
lescu, Ion Dincă. Janos 
Fazekas. Ludovic Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Nicu
lescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. 
Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu. Leonte. 
Răutu, Virgil Trofin. Ște
fan Andrei, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Marin Rădoi. Ion Ursu, 
Richard Winter. Ilie Ră
dulescu, precum si Necu- 
lai Agachi și loan Avram,

, (Continuare 
în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Honecker,
Stimați oaspeți din Republica Democrată Germană,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere ca, Ia acest miting al prieteniei din

tre tarile, partidele și popoarele noastre, să adresez. încă o dată, 
tovarășului Erich Honecker, celorlalți membri ai delegației de par
tid și de stat a Republicii Democrate Geinjane un călduros salut 
tovărășesc și cele mai bune urări. (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ce’ausescu-Honecker !“).

Vizita dumneavoastră în România, stimate tovarășe Honecker, 
s-a transformat într-o puternică manifestare a prieteniei popoare
lor noastre, a bunelor relații dintre cele două partide și state. Ele 
au bogate tradiții în solidaritatea militantă a proletariatului român 
și german, a forțelor democratice ale celor două popoare în lupta 
împotriva exploatării și asupririi, a imperialismului, reacțiunii și 
fascismului. După .eliberare. în noile condiții istorice, raporturile 
dintț-e țările și partidele noastre au căpătat un conținut nou, avînd 
drept scop întrajutorarea în edificarea noii orînduiri sociale. Re
lațiile noastre se bazează pe comunitatea orînduirii sociale, pe 
telurile fundamentale comune, pe principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, avan
tajului reciproc si întrajutorării tovărășești. înscrise în Tratatul de 
prietenie, colaborare si asistență mutuală semnat la București și în 
Declarația comună adoptată la Berlin.
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Erich Honecker

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragi locuitori ai Bucureștiului,
Doamnelor și domnilor din corpul diplomatic,
Dragi prieteni și tovarăși,

A Pentru noi este, o bucurie sinceră să ne întîlnim Ia acest miting 
impresionant cu oamenii muncii din București, capitala Republicii 
Socialiste România. în numele Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, al Consiliului de Stat, al Consiliului 
de Miniștri și al poporului Republicii Democrate Germane, vă 
transmit cele mai cordiale salutări frățești și de luptă. (Vii și 
puternice aplauze). Aș dori să folosesc, totodată, acest prilej pentru 
a vă exprima din inimă mulțumiri pentru primirea ospitalieră în 
țara dumneavoastră, pentru numeroasele mărturii de căldură priete
nească cu Republica Democrată Germană, intîlnite în timpul șederii 
noastre.

Vizita noastră are loc într-o perioadă deosebit de importantă 
în lupta pentru pace și progres social. Aceasta și-a pus pecetea 
asupra întilnirilor și convorbirilor pe care noi le-am purtat cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul și luptătorul de seamă 
al Partidului Comunist Român și al mișcării internaționale comu
niste și muncitorești, cu ceilalți conducători ai Partidului Comunist 
Român și ai Republicii Socialiste România.

Am avut un schimb de păreri folositor privind construcția so-
(Continuare în pag. a III-a)

DECLARAȚIE COMUNĂ
Partidul Comunist Român si Partidul 

Socialist Unit din Germania. Republica 
Socialistă România si Republica Democra
tă Germană, ca rezultat al tratativelor 
purtate între 25 și 27 iunie 1980 la Bucu
rești între delegațiile de partid si de stat 
ale Republicii Socialiste România si Repu
blicii Democrate Germane,

călăuzindu-se după hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al Partidului Comunist 
Român si ale Congresului al IX-lea al 
Partidului Socialist Unit din Germania ;

dînd o înaltă apreciere prieteniei fră
țești și dezvoltării tot mai puternice a 
colaborării multilaterale între cele două 
partide, state si popoare. în conformitate 
cu Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală între Republica Socia
listă România . si Republica Democrată 
Germană din 12 mai 1972 și cu Declarația 
privind adincirea prieteniei si dezvoltarea 
colaborării frățești între Partidul Comu
nist Român si Partidul Socialist Unit din 
Germania. între Republica Socialistă

România si Republica Democrată Germa
nă din 10 iunie 1977 ;

ferm convinse că adincirea continuă a 
relațiilor dintre cele două partide si state 
pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui. egalității în drepturi, independentei 
și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reciproc, 
întrajutorării tovărășești și solidarității 
internaționale corespunde intereselor vi
tale ale poporului român și ale poporului 
Republicii Democrate Germane, contribuie 
la întărirea socialismului, păcii si destin
derii. la promovarea colaborării între po
poarele din Europa si din întreaga lume :

hotărîte să amplifice si să adîncească 
colaborarea în cadrul Tratatului de la 
Varșovia si al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu celelalte țări socia
liste. precum si cu țările în curs de dez
voltare. să dezvolte relațiile si dialogul 
cu toate statele, indiferent de orînduirea 
socială ;

animate de voința neclintită de a ac
ționa împreună cu toate statele si forțele

iubitoare de pace pentru oprirea accen
tuării încordării internaționale, conti
nuarea activă a politicii de pace, secu
ritate si destindere, pentru limitarea si 
oprirea cursei înarmărilor. înfăptuirea 
dezarmării. în primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru dezvoltarea colaborării 
pe baza egalității si a avantajului reci
proc în Europa si în întreaga lume :

sprijinind consecvent lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismului. rasismului si po
liticii de apartheid, pentru libertate, in
dependentă si progres social :

reafirmîndu-si voința lor de a contri
bui la întărirea legalității internaționale 
pe baza principiilor și telurilor Cartel 
O.N.U.,

au convenit să declare :
I

Secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii So-
(Continuare in pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
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DECLARAȚIE COMUNĂ
(Urmare din pag. î) 
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, si secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, tovarășul 
Erich Honecker, au dat o înaltă 
apreciere rezultatelor obținute in dez
voltarea multilaterala a relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre cele 
două partide. - state si ponoare. Baza 
trainică a dezvoltării si adîncirii 
acestor relații o'constituie principiile 
marxism-leninismului. egalității m 
drepturi, independentei si suverani
tății naționale. neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, întrajutorării tovărășești si so
lidarității internaționale.

Ambele părți au evidential din nou 
marea importantă a intilnirilor si 
convorbirilor dintre conducătorii ce
lor două partide si state, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Erich 
Honecker, care, de fiecare dată, au 
dat noi si puternice impulsuri ’întă
ririi prieteniei, dezvoltării colaboră
rii și conlucrării active dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Democrată Germană.

Rolul hotăritor in dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, precum și din
tre cele două popoare i! arc colabo
rarea strîhsă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania.

în conformitate cu înțelegerile și 
hotărirlle adoptate în comun la cel 
mai inalt nivel, s-au intensificat con
tactele între reprezentanții comitete
lor centrale ale celor două partide 
pentru schimburi de păreri și infor
mații, pentru cunoașterea reciprocă a 
experienței în construcția socialistă. 
Se realizează in condiții bune planu
rile de schimburi de delegații și ex
periență intre cele două partide. S-aU 
extins legăturile directe intre orga
nele județene ale Partidului Comu
nist Român și organele regionale ale 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, intre Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste dip Republica Socia
listă România și Frontul Național din 
Republica Democrată Germană, intre 
organizațiile sindicale, de tineret, de 
femei, alte organizații dc masă și ob
ștești. •

S-a amplificat conlucrarea dintre 
organele supreme ale puterii de stal 
și între guverne in toate domeniile 
relațiilor bilaterale. S-a continuat ex
tinderea bazei juridice și perfecțio
narea cadrului orgahizatoric al co
laborării reciproce.

Cele două părți sint hotărîte să 
continue consecvent schimbul de ex
periență in construcția socialistă și 
consultările privind dezvoltarea rela
țiilor lor, precum și in problemele in
ternaționale actuale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae CeaUșescu, și secretarul ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, tova
rășul Erich Honecker, și-au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele obținute 
in dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-știintifice. S-au dezvoltat 
intens schimburile de mărfuri, în pri
mii patru ani ai cincinalului actftal 
depășindu-se volumul prevăzut in 
Acordul de lungă durată pentru în
treaga perioadă 1976—1980. Au fost 
încheiate noi Înțelegeri de cooperare 
și specializare in producție, ponderea 
produselor rezultate din aceste acți
uni in ansamblul livrărilor reciproce 
de mărfuri fiind in continuă creștere, 
între cele două țâri sint in vigoare 
peste 60 de acorduri și înțelegeri bila
terale și multilaterale de specializare 
și cooperare. S-a intensificat, de ase
menea. colaborarea tehnico-ștlințifi- 
că, in domenii importante ale econo
miilor naționale ale celor două tari.

în acest context, cele două părți 
au dat o apreciere pozitivă aetlvității 
desfășurate de Comisia mixtă guver
namentală de colaborare economică, 
conlucrării tot mai strinse dintre or
ganele centrale de planificare și de 
comerț exterior, dintre ministerele 
industriale și organizațiile economică 
din cele două țări.

Conducătorii celor două partide și 
state și-au exprimat satisfacția față 
de încheierea Protocolului privind 
rezultatele coordonării planurilor de 
dezvoltare a economiilor naționale ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Germane pe peri
oada 1981—1985. care prevede o nouă 
creștere substanțială a schimburilor 
de mărfuri și constituie baza pentru 
dezvoltarea pianificătă a relațiilor 
economice dintre cele două țari. S-a 

dat sarcină ministerelor comerțului 
exterior ca, pe aoeastă bază, să în
cheie cit mai curind noul Acord co
mercial de lungă durată. Ministerele 

. economice au fost însărcinate să ac
ționeze pentru amplificarea cooperă
rii și specializării in producție. îndeo
sebi în domeniile construcțiilor de 
mașini-unelte, utilajelor metalurgice 
și energetice, electrotehnicii si elec
tronicii. tehnicii de calcul, mecanicii 
fine și opticii. în industria chimică, 
in agricultură și alte ramtlri. Părțile 
consideră că există posibilități ca 
ponderea produselor rezultate din ac
țiuni de cooperare și specializare să 
ajungă la o, treime din totalul schim
burilor economise bilaterale.

A fost apreciat pozitiv Programul 
principalelor obiective de cooperare 
în domeniul științei si tehnologiei 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană pe 
perioada 1981—1985. care prevede in
tensificarea conlucrării reciproce în 
probleme ale resurselor de materii 
prime și energie. în construcțiile de 
mașini, electronică și electrotehnică, 
în industria chimică, agricultură, sil
vicultură,' industria alimentară si în 
alte domenii. S-au dat indicații or
ganelor centrale pentru stiintă si 
tehnică din cele două țări să acțio
neze in continuare pentru adincirea 
și perfectionarea colaborării tehnico- 
stiintifice ip domeniile, de interes re
ciproc,' pentru folosirea intr-o măsu
ră și mai mare a acestei colaborări 
în scopul dezvoltării șl creșterii efi
cientei economiilor naționale.

Reaflrmînd voința comună de a a- 
sigura utilizarea tot mai intensă a 
posibilităților pe care le creează po
tențialele economice în continuă 
creștere ale celor două țări, de a ri
dica la Un nivel calitativ superior si 
de a așeza ne baze stabile, de lungă 
durată, colaborarea economică si teh- 
nlco-știintifică. cei doi conducători 
de partid si de stat au împuternicit 
organele guvernamentale de resort 
să acționeze pentru elaborarea si în
cheierea unui Program ne termen 
lung privind direcțiile principale ale 
cooperării si specializării In produc
ție, ale colaborării tehnico-stiintifice 
In domenii prioritare ale economiilor 
naționale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane.

Cele două părți alt subliniat îtn* 
portanta colaborării în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
care contribuie la dezvoltarea legă
turilor economice dintre Republica 
Socialistă România si Republica De
mocrată Germană. Ele sint hotărîte 
să acționeze și in viitor, împreună cu 
celelalte state membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
pentru îndeplinirea Programului 
complex a! adîncirii sî perfecționă
rii colaborării si dezvoltării integră
rii economice socialiste a țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, precum Si a pro
gramelor speciale de colaborare pe 
termen lung menite să contribuie la 
soluționarea unor sarcini fundamen
tale -ale dezvoltării în domenii im
portante ale economiilor nationata.

Părțile au relevat cu satisfacție 
dezvoltarea continuă a rotațiilor bila
terale jn domeniile silinței, culturii, 
învățămintiilul, sănătății, turismului 
și sportului. Ele au hnreciat nozitiV 
semnarea noului Acord de cotabn-aro 
culturală și științifică și a Protoco
lului privind constituirea Comisiei 
mixte nuveepamenta’- de cotabo**>- 
re., culturală. înființarea Comisiei 
mixte de istorici, precum si înche
ierea Convenției privind sn’utionn- 
rea si prevenirea cazurilor de dublă 
cetățenie. S-a convenit ca organele 
si instituțiile de resort din cele două 
state să acționeze nentru amplifi
carea reflectării reciproce nrln mij
loacele de informare in masă a ac
tivității și realizărilor ce’or două po
poare în cons.tru‘rea noii orinduirl. 
Părțile vor dezvolta continuu cotabo- 
rarea in domeni’ta cn’tufii. stiintai. 
învăfămîntuiui. “ătiătătif. tirkmii’Hi 
si sportului., contribuind astfel activ 
la adincirea cunoașterii reciproce a 
celor două ponoare.

Tovarășii. Nicolae Ceaușescu și 
Erich Horiecker au reafirmat hotări- 
rea Partidului Comunist Român și 
a Partidului Socialist Unit din Ger
mania, a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate Germane 
de a promova și dezvolta prietenia și 
colaborarea reciprocă, ceea ce cores
punde intereselor fundamentale ale 
poporului român și ale poporului Re
publicii Democrate Germane, ale cau
zei socialismului și păcii, destinderii 
Si cooperării internaționale in Europa 
și in lume.

II
Cei doi conducători de partid Și de 

stat au constatat că in viata inter
națională. pe ’de o parte, continuă 

să se întărească hotărirea popoarelor, 
a tuturor forțelor progresiste și iubi
toare de pace de a pune capăt poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de agresiune și asuprire, 
d'e a desfășura tot mai larg lupta pen
tru pace, destindere, încetarea cursei 
înarmărilor, pentru libertate și pro
gres social, pentru colaborare inter
națională pașnică, egală in drepturi, 
pe baza respectării reciproce a inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne. 
Pe de altă parte, se accentuează ac
tivitatea forțelor imperialismului și 
reacțiunii, tentativele acestora de a 
supune dominației lor state și popoare 
independente, de* a accelera cursa 
înarmărilor, amestecul lor grosolan in 
treburile interne ale altor state, ceea 
ce constituie o amenințare pentru 
procesul destinderii, pentru pacea, li
bertatea. independenta șl progresul 
popoarelor.

Cele două părți și-au exprimat pro
funda îngrijorare față de agravarea, 
în ultimul timp, a situației interna
ționale. fată de Creșterea considerabi
lă a pericolului pentru cauza păcii și 
destinderii..Aceasta este urmarea.ac
tivizării in continuare a politicii im
perialiste de forță, confruntare și he
gemonie, a acumulării unor probleme 
internaționale nesoluționate. Cercurile 
imperialiste, care promovează această 
politică, încalcă deschis independenta 
și suveranitatea Statelor, se amestecă 
îh treburile lor interne, folosesc tot 
mai des forța sau amenință cu folo
sirea ei in relațiile internâtionale.

în același timp, se creează noi și 
noi obstacole în calea restructurării 
relațiilor economice internaționale pe 
bază de egalitate în drepturi și echi
tate. în lupta pentru resurse energe
tice și de materii prime jse folosește 
tot mai des forța sau amenințarea cu 
forța împotriva țărilor in <Jurs.de dez
voltare. Aceasta generează instabili
tate in relațiile interstatale, duce, lă 
apariția unor noi foeare de încordare.

Forțele imperialiste și reacționare 
folosesc toate acestea pentru sporirea 
bugetelot militare, accelerarea pro
gramelor de Înarmare pe i termen 
lUng. Ca urmare, se ivesc noi obsta
cole in calea întăririi securității in 
Europa, unde, ca și pînă acum, nu 
există progrese in domeniul dezanga
jării militare și dezarmării, se conti
nuă sporirea cheltuielilor militare, a 
trupelor și armamentelor, se acumu
lează in proporții tot mai ample mij
loacele de distrugere, în special nu
cleare, care amenință popoarele con
tinentului.

tin pericol deosebit comportă hotă
rirea N.A.T.O. privind producerea și 
amplasarea în Europa occidentală a 
unor noi mijloace racheto-nucleare 
americane cu rază medie de acțiune. 
Dacă această hotărire se va realiza, 
situația pe continentul european va 
cunoaște o înrăutățire bruscă, intru
șii sporirea potențialului distructiv 
din Europa Vă afecta inevitabil cli
matul politic și interesele vitale ale 
popoarelor Continentului, va antrena 
noi cheltuieli uriașe, care vor deveni 
o povară și mai mare pe umerii po
poarelor.

Cele două părți Se pronunță împo
triva oricăror acțiuni de acest fel in- 
dreptate spre subminarea destinderii, 
Spre împiedicarea dezvoltării colabo
rării dintre state. Ele consideră că nu 
trebuie să se intreiprindă nici o mă
sură care ar putea complica si mal 
mult situația internațională. Este im
perios necesar ce țările socialiste, 
țările nealiniate si in curs de dez
voltare. toate statele lumii, forțele 
democratice, progresiste si ahtiimne- 
riâliste să acționeze hotărît Pentru 
oprirea politicii îndreptate spre în
cordare si ..război rece'1, pentru 
apărarea si continuarea cursului des
tinderii. Părțile se pronunță in fa
voarea adoptării de măsuri eficiente 
pentru întărirea destinderii, pentru 
înlăturarea din relațiile interstatale 
a tot ceea ce împiedică acest pro
ces. a metodelor de presiune si dic
tat. de încălcare a suveranității, de 
amestec in treburile interne ale al
tor state.

Cei doi conducători de partid si de 
stat au subliniat că datorită întăririi 
pozițiilor si .influentei socialismului 
in lume, succeselor luptei revoluțio
nare antiimperialiste a popoarelor, a 
forțelor de eliberare națională, co
laborării țărilor socialiste cu alte sta
te. s-au produs schimbări radicale ih 
raportul mondial de forte in favoarea 
socialismului, păcii si independentei. 
Pe această bază au fost posibile în 
ultimul deceniu progrese însemnate 
in procesul destinderii, in dezvol
tarea colaborării între state, indife
rent de orinduirea lor socială.

Părțile si-au exprimat convingerea 
că tarile socialiste, statele iubitoare 
de pace, toate forțele progresiste si 
democratice, actlonlnd hotărît împo
triva politicii imperialiste de domi
nație. inoordare si ..război rece", pot 

nu numai să păstreze tot ceea ce s-a 
realizat pozitiv, ci să asigure con
tinuarea politicii de destindere. în
făptuirea unor transformări pozitive 
în intregul sistem de raporturi inter
naționale. să desfășoare tot mai larg 
lupta pentru pace, independentă na
țională si progres social.

Cele două părți au relevat că. în 
cei 25 de ani care au trecut de la 
crearea .alianței lor defensive, statele 
participante la Țratatul. de la Varșo- 
viai . in conlucrare si colaborare cu 
alte state, cu toate forțele iubitoa
re de pace, soluționează sigur si 
eficient sarcinile de importantă vi
tală — de a nu admite declanșarea 
uhui război în Europa, de a contri
bui ne toate căile la întărirea păcii, 
slăbirea încordării internaționale, 
dezvoltarea unei colaborări pașnice, 
egale în drepturi între state.

Părțile au subliniat importanta de
clarațiilor. adoptate la 15 mai 1980 
de statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, care conțin un pro
gram amplu de acțiune pentru conti
nuarea politicii de destindere si co
laborare. oprirea cursei înarmărilor, 
țrecerea la dezangajarea militară si 
înfăptuirea dezarmării. în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
eliminarea forței din relațiile inter
naționale si solutionarea numai pa 
cale pașnică a litigiilor dintre state, 
pentru întărirea păcii, independentei 
și securității popoarelor. Ele au . re
levat însemnătatea organizării unei 
reuniuni la cel mai înalt nivel a con
ducătorilor statelor din toate zonele 
lumii, in centrul atenției căreia să 
fie nusă sarcina înlăturării focarelor 
Încordării internaționale sl Preveni
rii războiului.

Republica Socialistă România Si 
Republica Democrată Germană stnt 
hotărîte să actiorțezd împreună cu ce- 
lelălte state particibante la Tratatul 
de lâ Varșovia, cu alte țări socialiste, 
cu toate statele iubitoare de pace, eu 
forțele progresiste si democratice din 
întreaga lume pentru traducerea in 
Viată a Propunerilor formulate in do
cumentele adoptate la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. si tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat a! Republi
cii Democrate Germane, au reafirmat 
că limitarea si oprirea cursei Înar
mărilor. realizarea unor măsuri 
concrete de dezarmare. în pri
mul rind de dezarmare nuclea
ră. reprezintă problema-cheie a 
relațiilor internaționale actuale, de 
care depind pacea. securitatea 
și progresul omenirii. Ei se pro
nunță pentru continuarea negocie
rilor privind limitarea armamente
lor strategice, pentru realizarea ur
gentă a unor înțelegeri la negocieri
le aflate în curs de desfășurare, pre
cum și pentru reluarea, respectiv îh- 
ceperea neintirziată de negocieri 
constructive privind măsuri de în
cetare a cursei înarmărilor și dezar
mare pentru care statele socialiste 
acționează permanent și pentru-care 
s-a pronunțat și Organizația Națiu
nilor Unite.

Cele două părți consideră că înce
tarea producției de arme nucleare și 
reducerea treptată a stocurilor pină 
la lichidarea lor completă, interzice
rea pentru totdeauna a folosirii ar
mei nucleare, ihterzicerea totală a 
experiențelor cu arma nucleară con
stituie o sarcină stringentă pentru 
eliminarea pericolului unui război 
nuclear.

In scopul limitării și încetării 
cursei înarmărilor, ambele părți s-au 
pronunțat și cu acest prilej pentru 
reducerea cheltuielilor, efectivelor 
militare și a armamentelor, pentru 
desființarea bazelor militare străine 
și retragerea trupelor din teritoriile 
străine, crearea de zone libere de 
arme, nucleare și zone ale păcii in 
cele mai diferite regiuni ale lumii, 
inclusiv in Europa. .

Ca state participante la alianța 
defensivă a unor țări socialiste. Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată, Germană sprijină; 
desființarea concomitentă a N.A.T.O. 
și a ’tratatului de la Varșovia și. ca 
prim pas. lichidarea organizațiilor 
militare ale ambelor grupări, itice- 
pind cu reducerea reciprocă a acti
vității militare.

Cele două părți se pronunță pen
tru ratificarea cit mai curind a Tra
tatului S.A.L.T.-II și consideră că 
amînarea de către S.U.A. a acestei 
ratificări nu servește cauzei destin
derii și incrcderii.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și secretarul ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, to
varășul Erich Honecker, au subliniat 
importanța majoră pe care cele două 
state o acordă asigurării securității 
și dezvoltării colaborării în Europa. 
Ei se pronunță pentru intensificarea 
eforturilor in vederea realizării con
secvente și depline a Actului final 
de la Helsinki, cartă a păcii și secu
rității europene, program pe termen 
lung al colaborării spre binele tutu
ror popoarelor europene.

Republica Socialistă Rotnânia și 
Republica Democrată Germană con
sideră că situația internațională ac
tuală reclamă intensificarea efortu
rilor pentru pregătirea temeinică a 
reuniunii de la Madrid din acest an. 
pentru crearea Unui climat de încre
dere și de înțelegere reciprocă. Un 
astfel de climat este necesar pentru 
succesul acestei reuniuni, care are un 
rol important îh intărirea destinde
rii, asigurarea securității și dezvol
tarea colaborării in Europa.

Părțile consideră că există posi
bilitatea ca reuniunea de la Madrid 
să cohvlnă măsuri practice privind 
aspectele militare și politice ale 
securității europene, dezvoltarea co
laborării în toate domeniile intre 
statele participante. Locul central 
între problemele de care depinde 
consolidarea păcii in Europa revine 
acum problemei dezangajării mili
tare și dezarmării pe continent. 
Buna pregătire a reuniunii de la Ma
drid și realizarea de progrese in con
venirea hotăririlor acesteia ar oferi 
temei pentru participarea miniștri
lor de externe la adoptarea lor.

O importantă deosebită ar avea 
adoptarea de către reuniunea de la 
Madrid a unei hotăriri privind con
vocarea Conferinței pentru dezanga
jare militară și dezarmare in Eu
ropa. propusă de statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, care este 
menită să devină o parte esențială si 
o direcție principală de dezvoltare a 
procesului geneial-european ineeput 
de Conferința de la Helsinki. Con
vocarea acestei conferințe ar crea 
posibilități -favorabile pentru reali
zarea in continuare a Actului final 
de la Helsinki, pentru intărirea în
crederii și reducerea confruntării mi
litare ne continentul european.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru începerea, cit mai repede 
posibil, și desfășurarea cu succes a 
tratativelor privind rachetele nuclea
re cu rază medie de acțiune, pentru 
încetarea cursei înarmărilor nucleare 
si a lărgirii arsenalelor de rachete 
nucleare pe continentul european, 
pentru asigurarea echilibrului militar 
Ia niveluri tot mai reduse ale înar
mărilor. Ele au subliniat necesitatea 
ca țările N.A.T.O. să anuleze hotă
rirea privind producția si amplasa
rea de noi rachete nucleare ameri
cane in Europa occidentală sau cel 
puțin să amine realizarea acestei 

' hotăriri. astfel incit să se creeze 
condiții petitru începerea si desfășu
rarea cu succes a tratativelor.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană se 
pronunță pentru soluții constructive 
Ja tratativele de la Viena privind 
reducerea forțelor armate si arma
mentelor îh Europa centrală fără 
prejudicierea securității pârtilor si au 
constatat că statele socialiste parti
cipante la tratative, prin propunerile 
lor. au făcut pași însemnați în direc
ția apropierii punctelor de vedere. 
Ele se pronunță pentru realizarea de 
măsuri de dezangajare militară si in 
alte zone ale Europei, precum și in 
regiunea Mării Mediterane.

în legătură cu aceasta, ele au 
reafirmat atitudinea lor pozitivă fată 
de hotărirea Uniunii Sovietice pri
vind retragerea unilaterală a unui 
anumit contingent de trupe si arma
ment din Europa centrală, precum si 
fată de realizarea acestei hotăriri.

Cele două părți s-au pronunțai 
pentru dezvoltarea si întărirea înțe
legerii reciproce, a încrederii si a 
colaborării ne baza bunei vecinătăți 
in Balcani, pentru transformarea 
acestei regiuni intr-o zonă a păcii 
trainice, fără arme nucleare, ceea ce 
Corespunde intereselor popoarelor 
balcanice, destinderii si securității in 
Europa și în lume.

Ele au relevat importanta pozitivă 
a tratatelor si normalizării relațiilor 
statelor socialiste cu Republica Fe
derală Germania, precum si a Acor
dului cvadripartit privind Berlinul 
occidental. Cele două părți văd în 
stricta respectare a acestor tratate si 
acorduri, care se bazează pe recu
noașterea realităților politice si teri
toriale din Europa, o premisă impor
tantă pentru întărirea păcii, destin
derii si colaborării ne continent.

Republica Socialistă România si 
Republica Democrată Germană sâ 
pronunță hotărît pentru o reglemen
tare pașnică, justă si trainică a si
tuațiilor conflictuale. Aceasta recla

mă stricta respectare a drepturilor 
suverane si a independentei tuturor 
statelor, renunțarea totală la ames
tecul in treburile lor interne, la 
folosirea forței sau amenințarea cu 
forța, la încercările de a impune 
dominația străină asupra lor si de a 
le "transforma in cap de nod pentru 
agresiune împotriva altor state.

Ambele părți si-ău exprimat con
vingerea lor fermă că o reglemen
tare politică globală justă si du
rabilă a problemei Orientului Apro
piat poate fi realizată numai cu 
participarea nemijlocită a tuturor 
părților interesate, inclusiv a po
porului arab palestinian prin repre
zentantul său — Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. O asemenea 
reglementare reclamă retragerea Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967, înfăptuirea dreptu
lui poporului arab palestinian la 
autodeterminare, inclusiv a dreptului 
la crearea unui stat, propriu indepen
dent, și asigurarea suveranității și 
securității tuturor statelor din această 
regiune.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană se 
pronunță pentru soluționarea pașnică 
a problemei Ciprului, pe baza respec
tării independenței, suveranității și 
integrității teritoriale, a .unității și 
nealinierii Republicii Cipru, pentru 
reglementarea problemelor intre cele 
două comunități de pe insulă, fără 
amestesc din afară, pentru aplicarea 
rezoluțiilor corespunzătoare ale 
O.N.U.

Părțile sprijină dreptul inalienabil 
al poporului iranian de a-și hotărî 
soarta de sine stătător, fără nici un 
amestec din afară, și de a-și deter
mina călea dezvoltării sale.

Ambele părți au subliniat necesita
tea reglementării politice a situației 
care s-a creat in legătură cu Afganis
tanul. O astfel de reglementare tre
buie să creeze o garanție sigură pri
vind încetarea totală și nerepetarea 
oricăror forme de amestec din afară 
îndreptat împhtriva guvernului și po
porului din Afganistan. Odată cu în
cetarea totală a oricăror forme de 
amestec din afară Îndreptat împotri
va guvernului și poporului din Afga
nistan se va trece la retragerea tru
pelor sovietice in conformitate cu de
clarațiile Uniunii Sovietice. In acest 
sens, ele salută retragerea unor uni
tăți ale trupelor sovietice . din Afga
nistan, convenită între Uniunea So
vietică și guvernul afgan, ca un pas 
pozitiv spre soluționarea politică a 
acestei probleme serioase.

Părțile și-au reafirmat sprijinul 
pentru inițiativele și propunerile 
constructive ale Republicii Populare 
Democrate Coreene pentru reunifi- 
carea pașnică, independentă și demo
cratică a Coreei, pentru retragerea 
trupelor străinte din Coreea de sud. 
Aceasta este in interesul poporului 
coreean, al păcii și stabilității in Asia 
și in întreaga lume.

Conducătorii celor două partide șt 
state au exprimat și cu acest prilej 
solidaritatea și sprijinul consecvent 
al țărilor lor pentru lupta popoarelor 
Asiei, Africii și Americii Latine îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. pentru 
independentă națională și progres so
cial.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au salutat victoria 
forțelor patriotice ale poporului din 
Zimbabwe și crearea statului său, in
dependent și suveran. Ei și-au reătrt-- 
mat solidaritatea și sprijinul față de 
lupta dreaptă a poporului din Nami
bia sub conducerea S.W.A.P.O. pen
tru obținerea libertății și independen
tei. față de lupta populației din Afri
ca de Sud pentru lichidarea grabnică 
și deplină a politicii de discriminare 
rasială și de apartheid.

Ambele părți au relevat rolul pozi
tiv important al mișcării statelor 
nealiniate in viața internațională, 
cohtribuția lor la soluționarea pro
blemelor majore ale omenirii și au 
apreciat rezultatele Conferinței a 
Vl-a a șefilor dc state și guverne ai 
acestor țări care a avut loc la Havana 
în 1979. Ele sprijină, hotăririle, con
ferinței, îndreptate spre.intărirea pă
cii și securității internaționale. înfăp
tuirea dezarmării, crearea de zone 
ale păcii, desființarea bazelor mili
tare străine de pe teritoriul altor sta
te. neadmiterea nici unui amestesc 
din afară în treburile interne ale sta
telor. asigurarea drepturilor popoare
lor la dezvoltare liberă și indepen
dentă, eliberarea de exploatarea im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale pe baze 
echitabile și democratice.

In legătură cu importanța deose
bită a problemei depășirii decalaje
lor In dezvoltarea economică a sta
telor și a restructurării relațiilor eco

nomice internaționale ne O bază 
justa și democratică, cele două părți 
au subliniat însemnătatea apropiatei 
sesiuni speciale a. Adunării Generale 
a O.N.U. din vâra acestui an consa
crate problemelor noii ordini eco
nomice internaționale. Ele iși expri
mă speranța ea lucrările șl rezulta
tele- acestei sesiuni vor contribui la 
promovarea colaborării internationa- 
Je egale in drepturi in domeniul eco
nomic, irțclușiv la sprijinireg 'efor
turilor tarilor In curs de dezvoltare 
de a accelera ritmurile dezvoltării 
lor economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au subliniat 
necesitatea restructurării democrati
ce a întregului sistem al relațiilor 
internaționala, importanta deosebită 
a participării active si pe bază de 
deplină egalitate in drepturi a tu
turor statei pr le soluționarea pro
blemelor internaționale, ceea ce co
respunde intereselor tuturor popoa
relor. cauzei destinderii, păcii Și co
laborării în lume.

Republica Socialistă România șl 
Republica Democrată Germană sînt 
hotărîte să întărească și să adinceas- 
Că pffetenia frătehscă șl ‘cblabdrarea 
în toate domeniile cu țările Socialis
te și să dezvolte rețațiile cu toate 
statele.

Ambele părți acordă o mare im
portantă creșterii rolului si contri
buției O.N.U. la intărirea păcii, des
tinderii si securității internaționale, 
la dezvoltarea colaborării între po
poare si soluționarea problemelor lu
mii contemporane, in conformitate 
cu principiile'și telurile Cartei O.M.U. 
Ele subliniază necesitatea reglemen
tării exclusiv prin mijloace pașnice 
a tuturor problemelor litlgioașe din
tre state, cu participarea statelor In
teresate. pe bază de egalitate si în
credere reciprocă.

Partidul Comunist Român si Parti
dul Socialist Unit din Germania sînt 
hotărîte să contribuie la întărirea 
continuă a unității și colaborării par
tidelor comuniste și muncitorești pe 
baza principiilor marxism-leninismu
lui și solidarității internaționale, ega
lității în drepturi și independenței, a 
respectului reciproc și neamestecu
lui în treburile interne.

Ele reafirmă însemnătatea actuală 
a obiectivelor și principiilor conlucră
rii stabilite in Documentul Conferin
ței de la Berlin a partidelor comu
niste și muncitorești din Europa și 
vor milita in continuare pentru tra
ducerea lor în viață.

Ambele părți și-au exprimat con
vingerea că, in condițiile agravării 
situației 'nternaționale. sarcina pri
mordială a tuturor partidelor comu
niste și muncitorești este de a tcțio- 
na pentru mobilizarea amplă a telor 
mâi largi forțe politice și sociale, a 
maselor populare in lupta pentru 
pace, destindere șl dezarmare. Se im
pune unirea tuturor forțelor revolu
ționare. democratice și progresiste in 
lupta împotriva politicii imperialiste 
de dominație șl asuprire, pentru li
chidarea pericolului dc război, pentru 
întărirea securității internaționale, 
pentru independentă națională și 
progres social.

Partidul Comunist Român și Partl- 
dul Socialist Unit din Germania re
afirmă hotftrirea lor de a int$i‘i soli
daritatea și conlucrarea fcu celelalte 
partide comuniste și muncitorești -în 
vederea reâlizăfii ăceStor- ob'l-eetWe. 
Totodată, ele vor acționa in continua
re pentru intărirea colaborării cu par
tidele socialiste și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu alte partide progresista, democra
tice -și cu toate forțele iubitoare de 
pace. • ■

★

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Comitetului Central .al Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului. dv- Stat al Re
publicii- Democrate Germane, tovară
șul Erich Honecker, -șinau exprimat 
deplina satisfacție față de rezultatele 
vizitei și convorbirilor purtate. Ei sint 
ferm convinși -că aceasta constituipo 
nouă contribuție importantă la intă
rirea în continuare a relațiilor de 
prietenie frățească și a colaborării re
ciproce între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, intre Republica Socialis
tă România și Republica Democrată 
Germană, în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului și pro
gresului, păcii, destinderii și colabo
rării in Europa și in lume.x

Elaborată la București la 27 iunie 
1980.

Locuitorii Brașovului au făcut inalților oaspeți o primire plină de entuziasm și bucurie In mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea „Rulmentul
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MARELE MITING AL PRIETENIEI
Cuvîntarea tovarășului Cu vin ta rea tovarășului

Nicolae Ceausescu Erich Honecker

(Urmare din pag. I)
în ultimii ani au căpătat o tot mai 

mare extensiune relațiile noastre 
economice, colaborarea si cooperarea 
în producție. O ilustrare grăitoare a 
amplorii acestor relații o constituie 
creșterea de circa 2,2 ori a schimbu
rilor economice în actualul cincinal, 
faptul că Republica Democrată Ger
mană ocupă. în prezent, locul al 
treilea in comerțul exterior al Româ
niei. Se dezvoltă tot mai mult coope
rarea si specializarea în domenii im
portante. cum sînt construcțiile de 
masini-unelte. electronica si electro
tehnica. mecanica fină si optica, pre
cum si în domeniul chimiei, metalur
giei si altele.

în cadrul convorbirilor am stabilit 
extinderea in continuare a acestei co
laborări. corespunzător posibilităților 
sporite ne care le oferă potențialul 
economic si tehnico-stiintific în con
tinuă creștere al țărilor noastre. 
Ne-am propus astfel ca în perioada 
1981—1985 să sporim volumul schim
burilor reciproce cu peste 40 la sută 
fată de realizările actualului cincinal 
— si sint convins că si acest obiectiv 
poate si fără nici o îndoială că va 
fi depășit, asa cum am convenit 
dealtfel in convorbirile din aceste 
zile. Am ajuns, de asemenea, la con
cluzia să dezvoltăm si mai puternic 
colaborarea si cooperarea în dome
niul stiintei si tehnicii, al învătămîn- 
tului. artei si culturii, să amplificăm 
contactele si schimbul de experiență 
in toate domeniile construcției socia
liste.

Sînt Încredințat. dragă tovarășe 
Honecker, că transpunerea în viată a 
documentelor si acordurilor stabilite 
va asigura ridicarea pe o treaptă 
nouă, superioară a colaborării si con
lucrării multilaterale dintre țările. 
Popoarele si partidele noastre, ceea 
Ce va contribui la accelerarea con
strucției socialiste în cele două târî, 
la creșterea bunăstării materiale si 
spirituale a celor două popoare, 
slujind. în același timp, cauzei gene
rale a socialismului, progresului 
Păcii în întreaga lume. (Aplauze 
urale puternice. îndelungate).

si
si

Stimate tovarășe Honecker,
în timpul șederii dumneavoastră 

in România ati vizitat unele obiective 
economice și social-culturale, v-ați 
intilnit cu oameni ai muncii, ați pu
tut cunoaște nemijlocit unele din 
realizările și preocupările poporului 
român.

în prezent, întregul popor este an
gajat eu toate forțele in înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, a Programului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare , a Româ
niei spre comunism. Rezultatele ob
ținute pinâ acum ne dau garanția 
că prevederile actualului cincinal — 
care a marcat o perioadă de puterni
că creștere a forțelor, de producție, a 
avuției socialiste și venitului național 
— se vor îndeplini cu succes. Viito
rul plan cincinal. 1981—1985, va asi
gura intrarea României într-o nouă 
«tapă istorică, ale cărei caracteristici 
vor fi dezvoltarea și modernizarea 
bazei .tehnico-materiale, ridicarea ca
lității și eficienței întregii activități 
economice și sociale, perfectionarea 
continuă a conducerii societății, a de
mocrației socialiste, creșterea gradu
lui general de civilizație materială și 
spirituală a poporului, întărirea și 
mai puternică a independenței și su
veranității țării.
aplauze).

întregul popor 
pin pe destinele 
mai larg în valoare energiile și ca
pacitatea creatoare, este hotărât să 
facă totul pentru a înfăptui Progra
mul partidului, istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea, de a asigura 
ridicarea pe noi culmi de civilizație 
a României socialiste. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

(Vii și puternice

român, liber și stă- 
sale, punîndu-și tot

Dragi tovarăși și prieteni,
Comuniștii, oamenii muncii din 

România' urmăresc și dau o înaltă 
apreciere intensei activități și reali
zărilor remarcabile obținute de oa
menii muncii din Republica Demo
crată Germană în activitatea econo- 
mico-socială, sub conducerea Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
în frunte cu tovarășul Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al partidului. președintele 
Consiliului de Stat, militant de seamă 
al mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale. (Aplauze și urale pu

ternice. Se scandează „Ceaușescu 
Honecker !“). Ca prieteni aoropiati. 
ne bucurăm din toată inima de pro
gresele obținute de tara dumnea
voastră pe calea edificării societății 
socialiste dezvoltate. Felidtîndu-vă 
călduros pentru victoriile dobîndite 
pînă acum, vă dorim, din toată inima, 
dumneavoastră, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană, noi si tot mai 
mari realizări în construcția socialis
tă, în asigurarea prosperității si în
floririi continue . a patriei dumnea
voastră. (Vii și puternice aplauze).

Sîntem conștienți că realizările pe 
care țările noastre, ca dealtfel toate 
tarile socialiste, le dobîndesc pe calea 
edificării noii orînduiri. a ridicării 
nivelului de trai material și spiritual 
constituie o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la întărirea forțelor 
socialismului, la creșterea prestigiu
lui si influentei sale in lume, la 
cauza generală a progresului, inde
pendentei naționale a popoarelor si 
a păcii. (Aplauze puternice. îndelun
gate).

Dragi tovarăși și prieteni,
în cadrul convorbirilor ne care 

le-am purtat în aceste zile cu tova
rășul Honecker am făcut un 
larg schimb de păreri cu privire la 
problemele actuale ale vieții inter
naționale. Am ajuns împreună la 
concluzia — căreia i-am dat expresie 
si în documentele comune pe care 
le-am semnat astăzi — de a întări si 
mai mult conlucrarea în lupta pentru 
afirmarea politicii de destindere si 
colaborare, de securitate si pace.

Evenimentele arată că situația in
ternațională este deosebit de com
plexă si contradictorie, că pe arena 
mondială se confruntă două tendințe 
diametral opuse. Pe de o parte, se 
afirmă cu tot mai multă pregnanta 
voința si hotărirea popoarelor de a 
pune capăt cu desăvirșire vechii po
litici imperialiste de dominație și 
asuprire, de a se dezvolta libere 
și independente, intr-un climat 
trainic de colaborare, indepen
dență națională, securitate si pace. 
(Aplauze puternice, prelungite). Pe 
de altă parte, asistăm la intensifica
rea politicii de împărțire a zonelor 
de influență, la agravarea contradic
țiilor dintre unele state si grupări 
de state, la încordarea periculoasă a 
vieții politice internaționale. Față de 
încordarea extremă din prima , parte 
a acestui an,' popoarele și-au mani
festat opoziția fermă împotriva aces
tei politici, și-au exprimat hotărirea 
de a nu se lăsa angajate pe calea 
unor confruntări cu consecințe im
previzibile, intensifieîndu-și eforturile 
pentru Împiedicarea revenirii la „răz
boiul rece'", pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, pace 
și respect al independenței naționale. 
Se poate, spune că această poziție a 
popoarelor, a opiniei publice de pre
tutindeni a determinat, după păre
rea noastră, depășirea nivelului cel 
mai inalt al încordării — și acum 
asistăm la o oarecare atenuare a 
acestei încordări. Fără îndoială insa 
că încordarea continuă să fie incă 
destul de accentuată — și de aceea 
este îndatorirea cea mai înaltă a 
tuturor popoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni de a acționa cu 
toată fermitatea pentru oprirea agra
vării încordării vieții internaționale, 
pentru continuarea politicii de destin
dere și colaborare, de independență 
și pace, pentru respectul neabătut al 
independenței tuturor popoarelor lu
mii. (Aplauze si urale îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu — pace !“)■

în conformitate cu hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului. Ro
mânia acționează cu fermitate pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate statele, 
pentru a-și aduce contribuția la so
luționarea în mod democratic. în in
teresul tuturor popoarelor, a proble
melor complexe ale lumii de azi. 
Tara noastră dezvoltă relațiile de 
prietenie, solidaritate și colaborare cu 
toate țările socialiste, acționează pen
tru depășirea divergentelor dintre ele 
și întărirea unității și conlucrării lor 
— aceasta fiind o condiție esenția
lă a consolidării fontelor mondiale 
ale păcii, a apărării independentei 
naționale a popoarelor, a afirmării 
progresului sociaj. Acordăm o aten
ție deosebită colaborării in cadrul 
C.A.E.R. Extindem, de asemenea, re
lațiile de cooperare economică cu 
toate țările socialiste. Dezvoltăm 
cooperarea si • solidaritatea cu țările 
în curs de dezvoltare, lărgim rela
țiile cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate, statele lumii, fără deosebire 
de ormduire socială.

Situăm consecvent la baza rapor
turilor noastre cu toate statele prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independentei si suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne si avantajului re
ciproc. ale nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța — si mi
lităm activ pentru generalizarea lor 
în întreaga viață internațională. (Vii 
aplauze). Recunoașterea dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de a-si 
alege liber, fără nici un amestec din 
afară, calea proprie de dezvoltare 
reprezintă. în zilele noastre, condi
ția prifnordială a destinderii, colabo
rării. securității si păcii. (Vii și pu
ternice aplauze).

în cadrul politicii noastre externe, 
o atentie principală acordăm înfăp
tuirii securității si cooperării euro
pene. în curind se împlinesc 5 ani 
de la Conferința general-europeană 
de la Helsinki — care a marcat un 
eveniment istoric in viata continen
tului nostru. Trebuie spus însă că 
această conferință n-a fost urmată de 
măsuri corespunzătoare, că așteptă
rile popoarelor n-au fost îndeplini
te asa cum se cuvenea. Dimpotrivă, 
in Europa a continuat cursa înar
mărilor. s-au acumulat uriașe can
tități de mijloace de distrugere în 
masă. Iată de ce se impune să fa
cem totul pentru buna pregătire si 
desfășurare a reuniunii de la Ma-, 
țlrid din toamna acestui an. astfel 
incit aceasta să dea un nou si pu
ternic impuls eforturilor consacrate 
înfăptuirii unitare a documentelor 
de la Helsinki, și în primul rînd 
să deschidă calea trecerii Ia dezan
gajare militară și la dezarmare 
pe continentul nostru, fără de care 
nu se poate vorbi de securitate și 
pace. (Aplauze puternice). Apreciem 
că o bază bună în promovarea unor 
acțiuni concrete în acest sens o con
stituie propunerile și inițiativele cu
prinse în Declarația adoptată luna 
trecută de statele socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșovia. Ne 
pronunțăm in modul cel mai ferm 
împotriva hotăririi N.A.T.O. de a am
plasa noi rachete nucleare în Europa, 
împotriva oricăror noi armamente și 
rachete nucleare, de natură să accen
tueze și mai mult cursa înarmărilor, 
să creeze noi și grave pericole la 
adresa păcii și securității popoarelor. 
Considerăm imperios necesar să se 
renunțe la hotărirea N.A.T.O., sau cel 
puțin ca aceasta să fie amînată,' să se 
oprească dezvoltarea și amplasarea 
(Continuare in pag. a IV-a) (Continuare in pag. a IV-a)

(Urmare din pag. I)
cialistă în cele . două ■ țări ale noastre, 
despre dezvoltarea în continuare si 
adâncirea colaborării bilaterale si 
asupra problemelor actuale ale situa
ției internaționale. Putem constata cu 
satisfacție că convorbirile noastre 
cu prietenul si tovarășul nostru 
Nicolae .Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, purtătorul Ordinului „Karl 
Marx“, cel mai înalt ordin al 
Republicii Democrate Germane, s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie. înțelegere reciprocă si au dus 
la rezultate bune. (Aplauze și urale 
puternice : se scandează „Ceausescu 
— Honecker !“).

Delegația noastră a luat cunoștin
ță cu interes de succesele pe care 
România frățească le-a obținut în 
realizarea hotăririlor Congreselor XI 
și "XII ale Partidului Comunist Ro
mân. Tocmai în acest sens ne-au im
presionat' foarte mult întîlnirile per
sonale cu oamsn-ii muncii din între
prinderile din București si Brașov 
vizitate. Am fost impresionați de re
zultatele obținute de oamenii muncii 
României socialiste, sub conducerea 
personală 
Ceausescu.
strează cit de viguros pășește Înain
te România socialistă.

în cei 35 de ani de existentă a pu
terii populare, oamenii muncii din 
tara dumneavoastră au obținut mari 
realizări. România s-a transformat 
intr-un stat socialist cu o industrie 
modernă și o agricultură dezvoltată. 
Noi vă felicităm din toată inima, 
dragi tovarăși si prieteni, pentru pro
gresele dumneavoastră și vă urăm 
noi și mari 
hotăririlor 
Partidului 
edificarea 
socialiste
(Aplauze și urale puternice. îndelun
gate).

a tovarășului Nicolae 
Toate acestea demon-

imneavoastră și vă urăm 
i sjuccese în înfăptuirea 
Congresului al XII-lea al 
Comunist Român privind 
în continuare a societății 
multilateral dezvoltate.

Dragi prieteni și tovarăși,
Pentru ca oamenii, pentru ca po

poarele să roata trăi demne și: feri
cite trebuie. înainte de toate, .să fie 
asigurată pacea. Pacea este indis
pensabilă pentru opera de construc
ție socialistă în țările noastre si am
plifică posibilitățile sale. Ea favori
zează mișcarea de eliberare naționa
lă si socială. Pacea durabilă este și 
rămîne:idealul nostru comunist. Ea

unui concept

hotărirea sa

este în interesul întregii omeniri si 
al progresului pe planeta noastră. De 
aceea nu vom obosi să milităm pen
tru aceasta, fiindcă pacea si socialis
mul sint veșnic legate intre ele. (A- 
plauze puternice).

De un anumit timp, cercurile cele 
mai agresive ale imperialismului, in 
primul rînd ale S.U.A.. pun pacea 
din nou in grav pericol. Ele înlo
cuiesc politica de destindere cu 
cursul confruntării, atîtă cursa înar
mărilor., sporesc continuu bugetele 
militare ale țărilor lor, si. adoptă tîoi 
programe de înarmare. Ele încalcă 
deschis si fără scrupule suveranitatea 
si independenta statelor, se amestecă 
in treburile interne ale altor state, 
fie că fac aceasta în Orientul Apro
piat și Mijlociu, in zona Caraibilor 
sau in altă parte a lumii. Toate aces
tea au inrăutătit vizibil situația in
ternațională și asta ne îngrijorează 
profund.

Programul de lungă durată adoptat 
la Washington. în mai 1978, atestă că, 
in înarmarea sa puternică. N.A.T.O. 
acționează conform 
strategic pregătit cu exactitate si 
prevăzut pe multi ani. în acest plan 
se înscrie nemijlocit _
funestă de la Bruxelles, de la sfirși- 
tul anului trecut, privind producția si 
amplasarea unor noi tipuri de rache
te nucleare ale S.U.A. in Europa 
Accidentală. Scopul acestei politici 
este de a schimba echilibrul militar 
existent si de a obține superioritate 
asupra Uniunii Sovietice si a celor
lalte state socialiste. Prin aceasta 
s-ar distruge o premisă importantă 
pentru menținerea păcii. Aceasta ne 
întărește în hotărirea de a contraca
ra consecvent manevrele imperialiste 
îndreptate împotriva păcii si de a 
crea o situație care să permită să se 
ajungă la limitarea înarmărilor și la 
dezarmare.

După cum este cunoscut, la con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ din mai. statele participante la 
Tratatul de la Varșovia au lansat din 
nou inițiativa in interesul destinderii 
politice si al completării acesteia cu 
destinderea militară. Ele au propus 
în, acest sens o serie de măsuri prac
tice. Această inițiativă de pace a 
alianței noastre constituie o bază 
bună pentru . înțelegere constructivă 
si rezultate pozitive care să ducă la 
consolidarea securității în Europa, la 
dezamorsarea focarelor internaționale 
de conflict si la promovarea destin
derii. De o deosebită importantă vor 
fi buna pregătire a Conferinței pen
tru dezangajare militară si dezarma
re in Europa si desfășurarea ei in 

spirit constructiv. Noi salutăm retra
gerea unor unităti ale trupelor sovie
tice din Afganistan convenită de 
Uniunea Sovietică si guvernul afgan. 
Ea deschide posibilitatea de a se 
ajunge la o soluționare politică a 
acestei probleme serioase, care a fost 
deformată, exagerată de către agen
turile imperialiste. O spunem des
chis : dacă imperialiștii vor opri 
aplicarea planurilor lor și mașina
țiile lor sumbre împotriva Afganista
nului. atunci va exis-ta si pace în 
această zonă.

Dragi tovarăși și prieteni,
Prietenia care leagă partidele, sta

tele si popoarele noastre este solidă 
Si puternică. Ne unesc aceleași inte- ■ 
rese si aceleași obiective. în ambele 
țări edificăm societatea socialistă. în 
acest cadru, intre noi s-a dezvoltat o 
strinsă colaborare în cele mai dife
rite domenii. care dă roade bune. 
Motorul lor este conlucrarea frățeas
că. internationalists a Partidului Co
munist Român si Partidului Socialist 
Unit din Germania pe baza marxism- 
leninismului.

în prezent, continuăm tțaditiile re
voluționare. născute în lupta comună 
a celor mai buni fii ai clasei munci
toare germane si române împotriva 
imperialismului, fascismului si războ
iului. pentru socialism si pace. îm
preună cu comuniștii din multe țări, 
tovarășii de clasă germani si români 
au tinut. in tranșeele tinerei republici 
spaniole. sus stindardul libertății. 
Tovarășii si prietenii români s-au 
înrolat în puternica mișcare de soli
daritate pentru eliberarea președin
telui Partidului Comunist din Germa
nia. neuitatul nostru Ernst Thalmann.

în lagărele de concentrare și in 
închisorile fasciste, luptătorii români 
din rezistentă. împreună cu antifas
ciștii multor națiuni. între care și ale 
noastre, și-au dat viata pentru pace 
și progres, pentru libertatea noastră 
și a voastră.

De cînd popoarele noastre și-au 
luat soarta în miinile lor. după vic
toria Uniunii Sovietice si a altor 
state ale coaliției antihitleriste. in 
urmă cu 35 de ani, ele muncesc și 
luptă umăr la umăr.

Astăzi se simt peste tot în viață 
contactele prietenești, fie că avem 
în vedere relațiile pe linie de stat, 
fie cele directe intre colectivele de 
muncă. Comerțul exterior se dezvol
tă intr-o măsură considerabilă si va

(Urmare din pag. I)

Republicii Socia- 
Șlefan Stancu, 
al Comisiei au

de colaborare și

membri ai C.C. al P.C.R.. miniș
tri, Alexandru Mărgărltescu, 
membru al C.C, al P.C.R., minis
tru secretar de stat la'Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale: Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat, consi
lier al secretarului general al 
partidului și președintelui Re
publicii, Ștefan Birlea, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul Ca
binetului secretarului general al 
partidului și președintelui Re
publicii, George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii scriitorilor, 
Pantelimon Găvănescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, Constantin Arseni și 
Mihai Burcă, vicepreședinți ai 
Consiliului National al Frontului 
Democratici și Unității Socialis
te, Gheorghe Milioc. președinte
le Academiei 
liste România, 
vicepreședinte 
vernamentale 
cooperare economică și tehnică. 
Gheorghe Tache, ambasadorul 
României la Berlin, Mihalache 
Niculescu, muncitor la întreprin
derea de mașini-unelte și agre
gate București, și Damian Radu, 
student la Institutul politehnic. .

In prezidiu se află membrii 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane, 
tovarășii : Willi Stoph. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Miniștri. Giinter Mittag, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.. Ger
hard Weiss, membru al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții R.D. Germane în Comisia 
mixtă guvernamentală de cola
borare economică, Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. mi
nistrul afacerilor externe. Sieg
fried Bock, ambasadorul R.D. 
Germane la București. Rudolf 
Heinze, vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării. Ger
hard Nitzschkc, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Horst Tschauter. șef al grupei de 
lucru C.A.E.R. a C.C. al P.S.U.G., 
Frank Joachim Hermann și 
Joachim Wolff, consilieri ai se
cretarului general al C.C. al 
P.S.U.G. și președintelui Consi
liului de Stat al R.D.G.

In sală sint prezenti. de ase
menea, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat si ai gu
vernului. conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții ști
ințifice și culturale. generali, 
oameni ai muncii din Capitală,

Sint de fată șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara 
noastră.

Pe fundalul Scenei de la Sala 
Palatului, Incadratț de drapelele 
celor două țări, se află portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, precum și 
urarea în limbile română si ger
mană : „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie frățească, 
solidaritate și. colaborare multi
laterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România șl 
Republica Democrată Germană!", 

Răsună solemn imnurile de 
stat ale celor două țări.

Mitingul este deschis de tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. primarul general 
al Capitalei.

Intimpinati cu deosebită însu
flețire. cu îndelungi aplauze șl 
ovații, la miting iau cuvîntul to
varășii NICOLAE CEAUȘESCU 
și ERICH HONECKER.

Cuvîntările celor doi conducă
tori de partid și de stat au fost 
urmărite cu depsebită atentie și 
interes și subliniate în repetate 
rinduri cu puternice și îndelungi 
aplauze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker se îmbrățișează 
cu multă căldură, salută cu 
miinile unite strlns pe miile de 
participanti. care ii ovaționează 
scandând : „Ceaușescu — Hone
cker !“, „P.C.R. — P.S.U.G. !", 
„R.S.R. — R.D.G. !“, aclamă în
delung pentru dezvoltarea și 
aprofundarea continuă a priete
niei și solidarității frățești din-' 
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.
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MARELE MITING AL PRIETENIEI
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a HI-a)
oricăror noi rachete nucleare și să se 
ajungă la înțelegere in vederea în
ceperii tratativelor intre cele două 
părți, pentru reducerea și înlăturarea 
rachetelor, și de o parte, și de alta. 
(Vii și puternice aplauze).

în general, considerăm că trebuie 
să se acționeze cu mult mai multă 
hotărire în direcția dezarmării gene
rale. și in primul rind a dezarmării 
nucleare. Este, fără îndoială, necesar 
să se asigure permanent un echili
bru de forțe între cele două părți, 
care să nu pună in pericol securitatea 
nimănui, dar aceasta să se realizeze 
nu pe calea sporirii înarmărilor, ci 
a diminuării continue a acestora. O 
însemnătate deosebită ar avea înghe
țarea și reducerea bugetelor militare, 
retragerea trupelor de pe teritoriile 
altor state, desființarea bazelor mili
tare străine și trecerea la lichidarea 
concomitentă a blocurilor militare — 
a N.A.T.O. și Pactului de la Varșovia. 
Cuceririle științei și tehnicii moderne 
să fie puse numai și numai în slujba 
progresului, civilizației, independen
ței și bunăstării popoarelor. (Vii 
aplauze).

Actuala situație politică mondială 
face imperios necesar ca toate pro
blemele litigioase dintre state, con
flictele și diferendele internaționale 
să fie soluționate numai și numai 
pe calea politică, prin tratative, re- 
nunțindu-se cu desăvirșire la politi
ca de forță, la presiuni și amestec 
în treburile interne ale altor state 
și popoare, respectîndu-se indepen
dența și suveranitatea fiecărei na
țiuni. In acest spirit, considerăm că 
trebuie făcut totul pentru reglemen
tarea situației din Orientul Mijlociu 
pe calea tratativelor pașnice, pentru 
realizarea unei păci globale, juste 
și durabile, pe baza retragerii Israe
lului din 
in urma 
luționării 
lestinian 
rea unui ...
— a asigurării independenței și in
tegrității teritoriale a tuturor sta
telor din zonă. în același spirit, ne 
pronunțăm pentru soluționarea pro
blemelor dintre Statele Unite ale 
Americii și Iran — inclusiv a pro
blemei ostaticilor — pe calea trata
tivelor pașnice, respectîndu-se ne
abătut independența și suveranita
tea Iranului. în ce privește Afganis
tanul — salutind măsura recentă de 
retragere a unor efective militare 
sovietice din această țară — consi
derăm că trebuie acționat în conti
nuare cu toată hotărirea în direcția 
unei soluționări politice, care să 
ducă la încetarea oricărui sprijin din 
afară pentru forțele antiguvernamen
tale și, totodată, la retragerea tu
turor unităților militare sovietice. 
Se impune ca, pe calea tratativelor, 
să fie soluționate, de asemenea, și 
alte probleme litigioase din Africa, 
din Asia de sud-est și din alte zone 
ale lumii, pornindu-se de la respec
tarea independenței și dreptului 
fiecărui popor de a-și alege calea

teritoriile arabe ocupate 
războiului din 1967. a so- 
problemei poporului pa- 

— inclusiv prin constitui- 
stat, proprju, independent

cum dorește, fără 
din afară. (Aplauze

dezvoltării așa 
nici un amestec 
puternice).

România, ca 
curs de dezvoltare, 
toată fermitatea pentru 
solidarității cu țările în curs de dez
voltare, in vederea lichidării sub
dezvoltării și făuririi noii ordini e- 
conomice internaționale. Ne ex
primăm speranța că sesiunea spe
cială din acest an a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor U- 
nite va duce la rezultate pozitive, că 
se va tine seama de către țările dez
voltate că trebuie să vină în intîm- 
pinarea celor sărace, că trebuie gă
site soluții care să asigure lichidarea 
rapidă a subdezvoltării, realizarea 
noii ordini economice internaționa
le — condiție esențială pentru sta
bilitatea economică, pentru paoe și 
cooperare internațională.
puternice, indelungaie).

Solutionarea problemelor 
ale lumii de azi impune 
rolului în viața internațională, ală
turi de marile puteri, al țărilor mici 
și mijlocii, al țărilor nealiniate și în 
curs de dezvoltare, care reprezintă 
marea majoritate a lumii si sînt 
profund interesate în lichidarea po
liticii colonialiste, imperialiste și 
neocolonialiste, in realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

în acest spirit considerăm că Or
ganizației Națiunilor Unite si celor
lalte organisme mondiale le revin 
sarcini deosebit de mari și trebuie 
să facem totul pentru creșterea ro
lului lor in democratizarea relații
lor internaționale. în solutionarea 
problemelor complexe intr-un mod 
democratic, cu participarea tuturor 
statelor lumii.

Considerăm, de asemenea, că in 
solutionarea problemelor acute ale 
lumii de azi cuvintul hotăritor îl au 
masele populare, forțele politice 
inaintate. popoarele înseși. Asa cum 
am menționat. însăși atenuarea a- 
gravării situației internaționale este 
rodul ridicării hotărîte a glasului o- 
piniei publice, al popoarelor împo
triva politicii de încordare, de a- 
mestec în treburile altor state. Ti- 
nind seama de aceasta, este nece
sar să facem totul ca opinia publi
că. popoarele să determine guver
nele să tină seama de voința lor, 
ducind o politjcă de pace și res
pect al independenței naționale. (A- 
plauze puternice. îndelungate, se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

Partidul Comunist Român dezvoltă 
larg colaborarea cu toate partidele 
comuniste si muncitorești în unirea 
eforturilor opiniei publice mondiale, 
în soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale. Extin
dem. de asemenea, colaborarea cu 
partidele socialiste și social-democra- 
te. cu partidele de guvernămint din 
noile state independente, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu alte 
partide democratice, cu forțele pro
gresiste. antiimperialiste de pretutin
deni. Lupta unită a tuturor acestor

țară socialistă în 
acționează cu 

întărirea

(Aplauze

complexe 
creșterea

din întreprinderi brașovene
forte poate să determine solutionarea 
in mod nou a problemelor complexe 
ale vieții internaționale : numai prin 
lupta popoarelor, a forțelor politice 
inaintate. a forțelor de eliberare na
țională. a forțelor antiimperialiste se 
poate asigura politica de pace, destin
dere si respect al independentei na
ționale.

In ce ne privește, România va face 
totul, in continuare, pentru a con
tribui la solutionarea tuturor proble
melor internaționale. in interesul 
securității, destinderii si păcii, in 
realizarea unei lumi mai drepte si 
mai bune. în care fiecare națiune să 
fie liberă si independentă. (Aplauze 
și urale puternice. îndelungate).

Dragă tovarășe Honecker,

îmi exprim încă o dată convin
gerea că vizita pe care o faceți in 
tara noastră, convorbirile si înțelege
rile la care am ajuns vor marca un 
nou si important moment în întărirea 
prieteniei si colaborării dintre parti
dele. țările si popoarele noastre, atit 
în construcția socialismului, cit si pe 
arena internațională.

Vă rugăm să duceți cu dumnea
voastră în patrie, dragi tovarăși, sen
timentele de prietenie ale ponorului 
român, urările noastre călduroase de 
noi și tot mai mari realizări în con
strucția socialismului pentru toti oa
menii muncii, pentru poporul Repu
blicii Democrate Germane. (Aplauze 
puternice și urale Se scandează 
„Ceaușescu — Honecker !“).

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre partidele, statele și popoarele 
României și .Republicii Democrate 
Germane ! (Urale și aplauze îndelun
gate; se scandează „Ceaușescu — 
Honecker!").

Trăiască Partidul Socialist Unit din 
Germania, Comitetul său Central, in 
frunte cu secretarul general, tovară
șul Honecker ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu — 
Honecker!").

Trăiască solidaritatea și colaborarea 
dintre țările socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncitorești, din
tre toate forțele progresiste, antiim- 
perialiste ! (Urale și aplauze puterni
ce; se scandează „Pace — pace!“).

Trăiască prietenia și colaborarea 
egală dintre toate popoarele lumii 1 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu — Honecker!").

Să triumfe politica de destindere, 
colaborare, securitate, pace si inde
pendență națională ! (Aplauze puter
nice, urale; se scandează „Ceaușescu 
— Honecker!").

(Toți cei prezenți Ia marele miting 
ovaționează îndelung pentru prietenia 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
dintre popoarele celor două țări, din
tre conducătorii lor de partid și de 
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Hbnecker).

se

Cuvîntarea tovarășului
Erich Honecker

(Urmare din pag. a IlI-a)
depâși în acest an. pentru prima 
dată. 4 miliarde mărci. Fiecare al 
patrulea produs care se schimbă în
tre țările noastre este un rezultat al 
cooperării și specializării în produc
ție. Oamenii de știință se pot pre
zenta. de asemenea, cu rezultate 
bune în activitatea comună de cer
cetare. Toate acestea sint fapte foar
te îmbucurătoare. Acestea reflectă 
progresele însemnate în nivelul co
laborării noastre. Ele pun în evi
dentă avantajele diviziunii interna
ționale socialiste a muncii pe care 
noi o practicăm tot mai bine în ca
drul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Tovarășe și tovarăși,
Dacă sîntem mulțumiți de rezulta

tele obținute, nu ne vom opri aici. 
De aceea, astăzi am hotărit să mă
rim schimbul de mărfuri în perioa
da 1981—1985 cu peste 40 la sută, la 
5.6 miliarde de ruble. Sîntem^ mul
țumiți de 
mulțumiți 
teles că 
Ceaușescu 
mele delegațiilor noastre, să anali
zăm noi posibilități care să ne per
mită ca pină în 1985 să mărim, peste 
ce realizăm acum, schimbul de măr
furi pe baza specializării si cooperă
rii la un volum de 6.5 miliarde ruble. 
Aceste obiective corespund interese
lor și posibilităților țărilor • noastre 
socialiste, care se dezvoltă încon
tinuu. constituind o expresie a fap
tului că Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă Româ
nia vor conlucra și pe viitor spre bi
nele ambelor lor popoare. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

O astfel de dezvoltare întărește 
unitatea noastră. Legăturile noastre 
au fost multilateral întărite pe baza 
tratatului nostru de prietenie si a-

sistentă mutuală. Azi. ca si în viitor, 
partidele si popoarele noastre pășesc 
împreună în front comun cu toate 
țările frățești pe drumul marcat de 
pace si socialism. Deci putem spune 
cu satisfacție că colaborarea intre 
Republica Democrată Germană și 
Republica Socialistă România se dez
voltă fructuos si in folos reciproc. 
Acum avem datoria să realizăm cu 
pricepere si consecventă în practică 
noile sarcini convenite in cadrul dis
cuțiilor noastre. In ^această privință, 
tovarășul Ceausescu si cu mine, cele 
două delegații au împărtășit aceeași 
părere. In același timp, sîntem de 
părere că mai există posibilități con
siderabile pentru adincirea relațiilor. 
Noi le vom folosi cu perseverentă. 
(Aplauze si urale puternice. Se scan
dează „Ceaușescu — Honecker !“).

Sîntemaceste volume ?
de aceste cifre ? Binein- 

nu. Tovarășul Nicolae 
și eu am convenit, in nu-

Dragi tovarăși și prieteni,
în Republica Democrată Germană, 

viata socială se află tot mai mult sub 
semnul unui mare eveniment care 
va avea loc în primăvara anului 1981 
— Congresul al X-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania. El va 
elabora si adopta cursul nostru spre 
bunăstarea si binele poporului în 
condițiile anilor ’80. Oamenii muncii 
din tara noastră depun eforturi pen
tru a crea condițiile cele mai favo
rabile edificării în continuare a so
cietății socialiste dezvoltate în Re
publica Democrată Germană, prin 
mari initiative care irizează creșterea 
puterii economiei naționale. Ei por
nesc de la un bilanț plin de succese. 
Peste tot in tara noastră, atmosfera 
este marcată de gîndire creatoare si 
muncă susținută pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al IX-lea al 
partidului nostru. (Vii și puternice 
aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
Peste citeva ore se va încheia vi

zita de prietenie a delegației noas-

Telegramă de ia bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, transmit din nou Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român și întregului popor român cele mai 
profunde mulțumiri ale delegației de partid și de stat a Republicii Democrate 
Germane pentru primirea cordială și calda ospitalitate de care ne-am bucurat 
în România socialistă. In timpul vizitei, am putut să ne convingem de succe
sele remarcabile obținute in edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate de oamenii muncii români, sub conducerea Partidului Comunist 
Român.

Sîntem pe deplin convinși că vizita noastră va contribui la adincirea pe 
mai departe a prieteniei strinse și colaborării multilaterale dintre partidele, 
«țațele și popoarele noastre, precum și la întărirea în continuare a socialis
mului *i păcii.

Vă adresez, stimate tovarășe Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate 
fi putere de muncă, iar poporului român noi succese în construcția socialistă.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germanei

fru- 
Des- 
intâ-

de cel de-al

tre de partid si de stat în 
moașa dumneavoastră țară, 
fășurarea vizitei noastre ne 
reste convingerea că relațiile de 
prietenie dintre partidele, statele si 
popoarele noastre se vor dezvolta si 
adinei in continuare. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Dorim poporului 
român noi succese in realizarea ho
tăririlor adoptate
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. (Urale și 
lungate; se scandează 
Honecker!").

Trăiască colaborarea 
tre partidele, 
noastre infrâtite ! 
nice, îndelungate).

Trăiască avangarda ponorului ro
mân. Partidul Comunist Român. Co
mitetul său Central si secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu! 
(Aplauze și urale puternice : se scan
dează „Ceaușescu — Honecker!").

Trăiască unitatea tarilor comunită
ții noastre socialiste ! (Aplauze pu
ternice, urale).

Trăiască socialismul si , pacea ! 
(Urale și aplauze puternice : se scan
dează „Pace — pace!").

(Toți cei prezenți la marele miting, 
ovaționează indelung pentru priete
nia dintre 
România .și 
Germană, dintre Partidul 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre popoarele celor 
două țări, dintre conducătorii lor de 
partid și de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich 
necker)

aplauze inde- 
„Ceaușescu —

frățească din- 
statele si popoarele 

(Aplauze puter-

Republica 
Republica

Socialistă 
Democrată

Comunist

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich Ho
necker au fost oaspeții municipiului 
Brașov. ,unul din cele mai puternice 
centre muncitorești din tarn noastră, 
cu o veche tradiție industrială.

Vizita în municipiul Brasov a ofe
rit solilor poporului prieten din 
R.D. Germană prilejul să cunoască 
noi si semnificative repere ale dez
voltării tării noastre pe calea indus
trializării socialiste. ale . politicii 
partidului nostru în direcția ridicării 
generale a nivelului de trai al între
gului nostru popor. Totodată, vizita 
a permis delegației din R.D. Germa
nă sondarea posibilităților practice de 
extindere a colaborării si cooperării 
economice si tehnico-stiintifice cu 
unităti industriale de vîrf ale con
strucției de mașini din tara noastră, 
care s-au impus pe piața externă cu 
produse de inaltă calitate si fiabi
litate.

La vizita în municipiul Brașov au 
luat parte tovarășii Gheorghe Oprea. 
Virgil Cazacu. Nicolae Constantin, 
alte persoane oficiale române.

Au participat tovarășii Willi Stoph, 
Gunter Mittag. Gerhard Weiss, Oskar 
Fischer, alte persoane oficiale care il 
însoțesc pe tovarășul Erich Hqnecker 
în vizita in tara noastră.

La plecarea din Sinaia, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Erich Honecker 
au fost salutați cu cordialitate 
de primul secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., tovarășul 
Ion Cîrcei, de alte oficialități locale.

Numeroși oameni ai muncii din Si
naia. precum și din celelalte stațiuni 
turistice de pe Valea Prahovei au 
ovaționat cu însuflețire pe cei doi 
conducători de partid si de stat, in 
drum spre Brasov.

La intrarea in județul Brasov, to
varășii Nicolae Ceausescu si Erich 
Honecker au fost intimpinati cu 
căldură de tovarășul Gheorghe Dumi
trache. prim-serretar al comitetului 
județean de partid, de alte oficia
lități locale, care le-au urat un căl
duros bun venit pe meleagurile bra
șovene.

Numeroși cetățeni ai orașului, nur- 
tînd stegulete in culorile drapelelor 
de stat ale României și R.D. Ger
mane. portretele tovarășilor _ Nicolae 
Ceaușescu 
făcut celor 
și de stat 
ziasm și 
însuflețire . 
s-a ovaționat indelung pentru priete
nia dintre poporul român si poporul 
R.D. Germane. Formații artistice, in 
frumoase costume locale, au inter
pretat dansuri specifice zonei. Gru
puri de pionieri și tineri au oferit 
buchete de flori. După tradiția lo
cului. un muncitor brașovean a invi
tat pe cei doi conducători de partid 
si de stat să guste din pîine și sare. 
Fete in costume populare au oferit 
ploști cu vin.

Aceeași atmosferă sărbătorească a 
domnit pe întregul traseu străbătut 
in Brașov.

Vizita în municipiul Brasov a 
cuprins două importante unităti in
dustriale — întreprinderea de rul
menți si uzina de tractoare — avind 
o pondere însemnată in economia ora
șului si județului. Pe întregul traseu, 
mii de brașoveni veniți in intîmpi- 
narea inalților oaspeți au făcut tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker o primire entuziastă, ma- 
nifestindu-si deplina aprobare fată 
de noul dialog la nivel inalt româno— 
est-german. încrederea că aceasta va 
contribui la ridicarea pe noi trepte, 
superioare, a legăturilor de prietenie 
si colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, dintre 
România si Republica Democrată 
Germană. Cetățenii orașului — ro
mâni. maghiari, germani — purtînd 
stegulete cu culorile drapelelor de 
stat ale celor două tari, portrete ale 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu si 
Erich Honecker, eșarfe roșii și trico
lore. au ovaționat indelung 
cei doi conducători de partid 
stat» pentru ^prietenia trainică 
poporul roman și poporul din 
blica Democrată Germană.

La UZINA DE RULMENȚI, 
rășul Nicolae Ceausescu si tovarășul 
Erich Honecker au fost intimpinati 
cu sentimente de bucurie, de aleasă 
stimă și prețuire. Tovarășul loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, a adresat un căl
duros bun venit inălților oaspeți.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul. Tineri și tinere au oferit ce
lor doi conducători de partid si de 
stat frumoase buchete de flori.

Gazdele au invitat apoi pe inal
tii oaspeți in fața unor grafice, unde 
le-au prezentat evoluția acestei uni
tăți. S-a arătat că întreprinderea 
brașoveană este una din cele mai 
mari unităti producătoare de rul
menți din tara noastră, care a cu
noscut. ca urmare a grijii perma
nente a conducerii partidului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. o rapidă dezvoltare si 
modernizare. Ca urmare a vastului 
proces de înnoire, producția de rul
menți a uzinei a marcat un adevă-, 
rat salt, ajungind in acest an 
milioane bucăți. Pe primele

luni din acest an. producția globa
lă a fost depășită cu peste 20 mi
lioane lei. iar productia-marfă cu 
7.3 milioane lei. Rulmenții produși 
la Brașov sint cunoscut! in 56 de 
tari ale Jumii. A fost evocată buna 
colaborare cu parteneri din R.D. 
Germană, unde anul acesta se li
vrează aproape 2,5 milioane rul
menți.

înfătișîndu-se preocupările colecti
vului in direcția modernizării pro
duselor. s-a precizat că. in acest an. 
produsele noi și modernizate repre
zintă 71,2 la sută din totalul pro
ducției. uzina realizind peste 1 006 de 
tipodimensiuni pentru cele mai di
verse utilizări.

Tovarășul Erich 
o inaltă apreciere 
tivului brașovean, 
acumulate de muncitori in acest do
meniu -de mare însemnătate pentru ' 
orice economie industrializată.

Inaltii oaspeți au fost invitați să 
viziteze unele secții de producție, 
unde au avut prilejul să cunoască 
procesele moderne de fabricație, pre
cum și rezultatul eforturilor în direc
ția dotării cu utilaje de inaltă pro
ductivitate.

In secția cuzineți — unde se rea
lizează întregul necesar al tării de 
asemenea produse, precum si soli
citările de export — gazdele au pre
zentat citeva utilaje de mare ran
dament și de o inaltă tehnicitate, 
care asigură o bună calitate aces
tor produse. între acestea, a retinut 
atentia linia de sinterizat bandă me
talică placată pentru fabricarea cu
zineților — unică in Europa — care

Honecker a dat 
realizărilor colec- 
bunei experiențe

sebită căldură, cu sentimente de alea
să stimă si prețuire.

Inalților oaspeți le este prezentat 
la început un scurt istoric al între
prinderii. .semnificativ pentru în
treaga evoluție înregistrată in anii 
socialismului de industria româneas
că. Directorul general al centralei 
industriale de profil, ing. Vasile 
Sechel. a înfățișat etapele parcurse 
in procesul de dezvoltare si mo
dernizare a fabricației. preocu
pările colectivului in direcția diver
sificării gamei de tractoare. îmbu
nătățirii caracteristicilor lor tehnice 
si funcționale. A fost relevat faptul 
că. in momentul de față, in progra
mele de fabricație sint incluse trac
toare agricole și industriale cu pu
teri cuprinse între 28 si 360 CP, care 
permit mecanizarea unei mari di
versități de lucrări. în același timp, 
a fost evidențiat modul in care, pe 
baza’ cercetărilor proprii, au fost so
luționate problemele legate de mo
dernizarea continuă a produselor, in 
scopul îmbunătățirii performantelor 
lor. Au fost prezentate, de aseme
nea. rezultatele obținute in ceea ce 
privește producția destinată expor
tului. domeniu in care România se 
situează pe unul din primele locuri 
in lume. Gazdele au menționat că 
printre beneficiarii importanți ai 
tractoarelor românești se numără si 
R.D. Germană, tară în care între
prinderile noastre au livrat, pină in 
prezent, peste 36 000 de tractoare de 
diferite tipuri si puteri. Cei doi con
ducători de partid si de stat, persoa
nele oficiale care ii însoțesc au vi
zitat citeva din principalele sectoa-

Calde manifestări de stimă
și inaltă considerație

eco-

și Erich Honecker, au 
doi conducători de partid 
o primire plină de entu- 
bucurie. S-a scandat cu 
„Ceaușescu — Honecker !“,

6—8

a demonstrat o înaltă eficientă 
nomică.

în secția strungărie au fost pre
zentate strungurile automate cu 
axe si strungurile hidraulice monoax
cu comandă-program. care permit 
efectuarea simultană a mai multor 
operații, asigurind. o inaltă produc
tivitate a muncii, iar in secția de 
rectificare, liniile de transfer inte
grate cu aparatură de control post- 
proces. Multe din aceste utilaje, de 
o deosebită complexitate, sint rezul
tatul efortului de autoutilare.

Tovarășul Erich Honecker a ur
mărit cu 
gazdelor și 
apreciere 
uzinei în

re de producție. în cadrul secției de 
motoare de 65 și 80 CP, se remar
că in special gradul înalt de tehni
citate al mașinilor și utilajelor, care 
asigură o productivitate sporită. Pe 
această bază, secția a ajuns să 
ducă anual 110 000 motoare si 
sele de schimb aferente.

Tovarășul Erich Honecker a 
mărit cu atenție si a apreciat 
dul in care este organizat fluxul 
nologic. randamentul ridicat al
sinilor si utilajelor, calitatea piese
lor prelucrate aici.

Preocuparea oamenilor muncii de 
de a 

realizate aici ca- 
conditiile specifi
ce determină in 
nivel ridicat de 
face simtită și in

pro- 
pie-
ur- 

mo- 
teh- 
ma-

pentru 
si de 
dintre 
Repu-

tova-

multă atentie explicațiile 
a dat. si aici, o înaltă 
eforturilor specialiștilor 
direcția • autodotării cu 

utilaje moderne, realizării de pro
duse de inaltă calitate. „Aveți o fa
brică modernă, cu un înalt proces de 
organizare" — a remarcat el.

La secțiile de cuzineți, strungărie. 
rectificare, forjă si tratament, to
varășul Nicolae Ceausescu a analizat 
cu ministrul de resort, cu specialiști 
ai uzinei posibilitățile de îmbunătă
țire in continuare a proceselor teh
nologice. pentru sporirea producției 
si ridicarea 
funcționali 
creșterea 
fabricației, 
general al 
continue acțiunea de automatizare a 
întregului proces de fabricație, sa fie 
realizate in continuare mașini si 
utilaje la nivelul tehnicii mondiale. 
Secretarul general a cerut să se mo
dernizeze transportul uzinal, astfel 
incit ■ acesta să se efectueze cu cit • 
mai putină cheltuială' de forță de 
muncă, să se generalizeze automati
zarea complexă a tuturor operațiilor 
de prelucrare, transport si control al 
producției.

Sintetizînd impresiile lăsate de vi
zita in uzina brașoveană. tovarășul 
Erich Honecker a notat în cartea de 
onoare a uzinei : „Am dat curs cu 
bucurie invitației de a vizita între
prinderea dumneavoastră. Am putut 
să ne convingem de rezultatele re
marcabile obținute în indeplinirea 
sarcinilor economiei naționale, pen
tru care vă felicităm din toată inima. 
Produsele întreprinderii dumnea
voastră sint foarte bine cunoscute in 
Republica Democrată Germană. în 
indeplinirea unui contract multila
teral de specializare în cadrul 
C.A.E.R., uzina dumneavoastră li
vrează anual către R.D.G. -ulmenti 
în valoare de peste 3 milio. .ie ruble 

Dorim comuniștilor si tuturor oa
menilor muncii din Uzina de rulmenți 
Brașov mari succese în viitor la în
tărirea multilaterală a Republicii So
cialiste România".

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Erich 
Honecker au adresat încă o dată fe
licitări colectivului pentru rezultatele 
obținute si i-a urat noi succese în 
muncă.

Următorul moment al vizitei s-a 
desfășurat la ÎNTREPRINDEREA DE 
TRACTOARE, prestigioasă unitate 
economică, ale cărei produse sînt cu
noscute si apreciate in 90 de țări. Si 
aici, ca dealtfel 
tovarășii Nicolae 
Honecker au fost

parametrilor tehnico- 
ai rulmenților, pentru 

eficientei economice a 
în acest sens, secretarul 

partidului a indicat să se

pe întregul traseu. 
Ceausescu si Erich 
întîmpinati cu deo-

la Întreprinderea brașoveană 
conferi produselor 
litătile cerute de 
ce de exploatare, 
același timp un 
competitivitate, se 
atelierul de asamblare. Și aici, ca
pacitatea creatoare a colectivului s-a 
materializat in numeroase instalații 
si dispozitive, menite să asigure un 
ritm alert fluxului tehnologic, să u- 
șureze efortul fizic. Prin intermediul 
a trei expoziții distincte, sînt înfă
țișate ansamble complexe din com
ponenta tractoarelor, care evidenția
ză eficienta tipizării unor repere, 
sculele si dispozitivele concepute si 
realizate in scopul sporirii produc
tivității muncii și îmbunătățirii ca
lității produselor.

Ultima secție vizitată, cea de mon
taj general, oferă cea mal sugestivă 
imagine a ritmului pe care îl are în
tregul proces de producție. Utili
zarea unor tehnologii moderne, pre
ocuparea pentru Sporirea continuă a 
productivității muncii sint ilustrate 
sugestiv de faptul că pe fiecare. din 
cele două linii de asamblare iese cite 
un tractor, la fiecare 6 minute. Un 
exemplu elocvent al volumului mare 
atins de producția actuală îl consti
tuie ieșirea de pe banda de montaj 
a tractorului cu numărul 760 200.

în toate secțiile vizitate, tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Erich Honecker 
au fost intimpinati cu bucurie si en
tuziasm de oamenii muncii, care le-au 
oferit flori, le-au adresat calde cu
vinte de bun sosit. Cei doi conducă
tori de partid si de stat au răspuns 
cu prietenie acestor manifestări 
spontane de stimă si prețuire făcute 
de constructorii 
toare.

Finalul vizitei 
constituit intr-o 
sionantă în amploarea ei. a tipurilor 
de tractoare, autocamioane, autobu
ze si alte mijloace de transport rea
lizate în prezent de industria con
structoare de mașini din tara noastră 
si a unor prototipuri care vor intra 
în producția curentă în cursul anului 
viitor.

Cei doi conducători de partid si de 
stat, persoanele oficiale care ii înso
țesc au urmărit cu interes prezen
tarea întregii game de tractoare des
tinate mecanizării agriculturii, dintre 
care se remarcă, prin caracteristici 
tehnice si randament ridicat, cele 
specializate în lucrările pe terenurile 
în pante. în vii si livezi, in ferme, 
tractoarele eu puteri sporite, ce pot 
executa mai multe operații o dată. 
Au retinut atenția noile modele de 
tractoare, de 80 și 100 CP. cele pe 
șenile, executate în diferite variante 
in funcție de destinație si caracteris-

brașoveni de trac-

la acest obiectiv s-a 
prezentare, impre-

ticile solului. A lăsat o bună impre
sie familia tractoarelor folosite in 
transporturi și construcții, a căror 
asimilare pe baza concepției proprii 
reprezintă materializarea indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului nostru. A fost relevat si cu 
acest prilej faptul că in domeniul 
fabricației de tractoare există o bună 
colaborare între unitățile 
specializate și cele din R.D.

Cei prezenți au urmărit 
cerea autoturismelor de 
familia ARO. dintre care 
marcat noile modele, caracterizate 
prin putere sporită, consum de car
buranți redus, performante îmbună
tățite în exploatare. Au fost prezen
tate apoi noi modele de autoutili
tare pentru transportul urban de per
soane și mărfuri, autobuze de mare 
capacitate, cu motor diesel, autoca
mioane grele, autotrenuri si auto
tractoare destinate transportului de 
mărfuri pe distante lungi.

Grăitoare pentru diversificarea 
producției de mijloace de transport 
rutier in tara noastră a fost si pre
zentarea familiei de autobasculante, 
dintre care s-au bucurat de aprecieri 
deosebite cele de mare capacitate, 
cum sînt cele de 25. 50. 120 tone,
realizări de , prestigiu ale industriei 
românești constructoare de mașini.

In încheierea vizitei, gazdele oferă 
în dar tovarășilor Nicolae Ceausescu 
și Erich Honecker cite o frumoasă 
machetă a unui tractor fabricat la 
Brașov.

Exprimîndu-si impresiile din aceas
tă ' vizită, tovarășul Erich Honecker 
a scris in cartea de onoare a între
prinderii : „Uzina de tractoare Bra
șov reprezintă în mod convi"’ătdr 
stadiul înalt al aplicării stiin. i si 
tehnicii in producție. Uzina dumnea
voastră se situează printre întreprin
derile cele mai importante si compe
titive furnizoare de tractoare pentru 
Republica Democrată Germană. Pro
dusele dumneavoastră sint mult 
apreciate- de oamenii muncii din 
agricultura si economia forestieră 
socialistă a statului nostru. Felicităm 
întregul colectiv al uzinei pentru 
rezultatele exemplare în muncă si îi 
dorim pentru viitor mari succese".

Aceleași cuvinte de caldă aprecie
re a exprimat tovarășul Erich 
Honecker la adresa colectivului bra
șovean. căruia, după ce i-a mulțu
mit pentru lucrurile deosebit de in
teresante pe care le-a prezentat, i-a 
urat noi succese in activitatea sa. 
Reliefind rezultatele constructorilor 
de mașini din tara noastră, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Erich Honecker 
au apreciat că ele deschid noi 
posibilități de întărire a colaborării 
dintre România și R.D. Germană, de 
extindere a cooperării si specializă
rii in producție dintre cele două țări.

După vizita la uzina de tractoa
re. tovarășii Nicolae Ceausescu 
Erich Honecker s-au îndreptat, 
tr-o mașină deschisă, spre gara 
rasului Brașov, de unde, cu un tren 
special, au plecat la București. Pe 
parcursul străbătut de coloana ofi
cială s-au aflat mii de brașoveni, 
care au ovaționat cu însuflețire pe 
cei doi conducători de partid si de 
stat. Grupuri de tineri îmbrăcați în 
frumoase costume populare au exe
cutat, de-a lungul traseului, dansuri 
de mare frumusețe. Sportivii orașului 
au infățișat, la rîndul lor, o gamă 
bogată de exerciții din paleta largă 
a mișcării sportive „Daciada".

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
Erich Honecker au răspuns cu mul
tă căldură acestor manifestări.

La gara Brașov, o gardă militară 
a prezentat onorul. Numeroși locui
tori aflati pe peron au salutat cu 
sentimente de înaltă prețuire pe cei 
doi conducători de partid și de stat. 
Grupuri de copii si tineri au oferit 
buchete de 'flori. Primul secretar al 
comitetului județean de partid, 
Gheorghe Dumitrache. și primarul 
municipiului, loan Drftghici. au mul
țumit tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
Si Erich Honecker pentru vizita în 
orașul Brașov și le-au urat un căl
duros drum bun.

Tovarășul Erich Honecker a adre
sat gazdelor mulțumiri pentru pri
mirea călduroasă făcută de locuito
rii orașului delegației din R.D.G. și 
a subliniat că această manifestare 
este o dovada a prieteniei trainice 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre.

La ora 12,15. trenul prezidențial a 
părăsit, în uralele celor prezenți. 
gara Brașov. îndreptîndu-se spre Ca
pitală.

românesti 
Germană, 
apoi tre- 
teren din 
s-au re-

și 
în- 
o-

si

★
La sosirea în Capitală. în gara 

Băneasa. cei doi conducători de 
partid si de stat au fost salutat! de 
membri si membri supleanti ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. precum si de membri ai C.C. 
al P.C.R. si ai guvernului.

Numeroși locuitori ai Capitalei au 
venit în piață si Pe peronul gării. îm
podobită cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Democrate Germane, pentru 
a saluta pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. Ei au 
făcut o caldă manifestare de stimă 
si prețuire celor doi conducători de 
partid si de stat, ovationind si acla- 
mind pentru prietenia Si colaborarea 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre.

la 38 
cinci

La uzina „Tractorul", în timpul prezentării celor mai recente realizări ale constructorilor de mașini

■

€
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Pretutindeni în județul Brașov, manifestări deosebit de călduroase

COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie a

a Republicii Democrate Germane in
de partid și de stat

Socialistă România

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

Președintele Comisiei de organizare a Partidului Celor ce Muncesc 
din Etiopia

ADDIS ABEBA
Desfășurarea primului congres al Comisiei de organizare a Partidului 

Celor cs Muncesc din Etiopia îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele Parti
dului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră călduroase felicitări și urări de succese tot mai mari in înde
plinirea sarcinilor de mare răspundere ce v-au fost încredințate, iar poporului 
prieten etiopian noi victorii pe calea transformărilor revoluționare, a pro
gresului economic și social. Crearea Partidului Celor ce Muncesc din Etiopia 
se va înscrie ca o mare cucerire a revoluției poporului etiopian, constituind 
un moment de importantă istorică în lupta pentru mobilizarea tuturor forțe
lor revoluționare, democratice și progresiste ale națiunii în procesul edificării 
noii orinduirl sociale.

Ne exprimăm convingerea că intre Partidul Comunist Român și Partidul 
Celor ce Muncesc dm Etiopia se vor statornici și dezvolta raporturi de priete
nie și colaborare bazate pe deplina egalitate in drepturi și neamestec în 
treburile interne, pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
în mod independent linia șa politică, strategia și tactica revoluționară, 
corespunzător condițiilor concrete in care își desfășoară activitatea, ceea ce va 
contribui la amplificarea și diversificarea relațiilor de colaborare româno- 
etiopiană. la întărirea solidarității tuturor forțelor revoluționare, progresiste și 
democratice in lupta pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste 
neocolonialiste, la triumful cauzei păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

și

Excelenței Sale NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

Aflind cu profundă tristețe vestea încetării din Viață a fostului președinte 
al Republicii India, Varahagiri Venkata Giri, doresc să vă transmit 
dumneavoastră, guvernului și poporului indian sincere condoleanțe, iar familiei 
îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vizita în România a ministrului 
afacerilor externe al Spaniei

Vizita primului ministru
al Republicii Zambia

Începerea convorbirilor oficiale

La inyitatia Comitetului^ Central al 
Partidului Comunist Român si Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o de
legație de partid și de stat a Re
publicii Democrate Germane, condu
să de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen* 
trai al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger
mane. a efectuat o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România, in perioada 25—27 iunie’ 
1980.

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism. IIC ‘ '.I'.-.

Tovarășul Erich Honecker si mem
brii delegației de partid si de stat 
a Republicii Democrate Germane au 
vizitat obiective economice, cultura
le si sociale și au avut intilniri prie
tenești cu actiyjști de partid și de 
stat, precum si eu oameni ai. mun
cii din. București.. Sinaia si Bra
șov.

Reprezentanții Republicii . Demo
crate Germane au fost primiți pre
tutindeni cu deosebită cordialitate și 
ospitalitate, expresie elocventă a sen- 
tiiyo-telor de stimă si prietenie pe 
• si le nutresc reciproc cele două 
popoare.

Tovarășul Erich Honecker â înmi- 
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu Or
dinul ,,lxarl Marx“. .care:, i-șt fost1 
conferit ' cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei' sale de naștere, 
la 26 ianuarie 1978. ca o recunoaș
tere a meritelor- deosebite în lupta 
pentru pace si socialism, pentru în
țelegere intre popoare si pentru dez
voltarea unor relații frățești intre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Democrată Germană.

La mitingul prieteniei, care a avut 
loc in București, au rostit cuvintări 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker. Mitingul a constituit o vie 
manifestare a prieteniei frătesti si a 
voinței comune, de a dezvolta în con
tinuare colaborarea multilaterală in
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
între Republica Socialistă România si 
Republica Democrată Germană.

între tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidulpi Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane. au avtit loc con
vorbiri oficiale, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie si în
țelegere reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea Republicii Socialiste 

România : Ilie Verdet. membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-ministni al gu
vernului : Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim viceprim-minis
tru. președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală de co
laborare economică intre Republica 
Socialistă România si Republica De-, 
mocrată Germană : Nicolae Constan
tin. membru al (Jomitetului Politic • 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
prim-ministru. președintele Comite
tului de Stat al Planificării; Stefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic . Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist

Român, ministrul afacerilor externe; 
Alexandru Mărgăritescu. membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministru secretar 
de Stat la Ministerul Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice Inter
nationale ; Vasile Pungan, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Roman, ministru secretar de 
stat, consilier al secretarului general 
al partidului si președintelui Repu
blicii Socialiste România ; Ștefan 
Birleă. membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
directorul Cabinetului secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân si președintelui Republicii So
cialiste Romania ; Constantin Mitea, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, consilier 
al secretarului general al partidu
lui și președintelui Republicii Socia
liste România ; Ștefan Stancu. vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare si cooperare e- 
conomică si tehnică ; Gheorghe 
Tache. ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Demo
crată Germană.

. Din partea Republicii Democrate 
Germane : Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Miniștri ; Giinter Mittag, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania : Gerhard 
Weiss, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, vicepreședinte ’ al Consi
liului de Miniștri, președintele păr
ții R.D. Germane in Comisia mix
tă guvernamentală de colaborare e- 
conomicâ intre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană ; Oskar Fișcher. membru al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, ministrul 
afacerilor externe ; Siegfried , Bock, 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Democrate Ger
mane in Republica Socialistă. Româ
nia ; Rudolf Heinze, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării ; Ger
hard Nitzschke. adjunct al ministru
lui comerțului exterior : Horst 
Tschauter. șef al grupei de lucru 
C.A.E.R. a C.C. al P.S.U.G. : Frank 
Joachim Hermann si Joachim Wolff, 
consilieri ai secretarului general al

■ C.C. al P.S.U.G. și președintelui Con-' 
siliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

în cadrul schimbului de păreri, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker s-au informat reciproc asu
pra indeplinirii hotăririlor Congresu
lui al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român, precum și asupra in- 
deblinirii hotăririlor Congresului 
al IX-lea și pregătirii Congresu
lui al X-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Horțecker au dat 
o inaltă apreciere marilor realizări și 
succese obținute de oamenii muncii 
din cele două țări, sub conducerea 
partidelor lor marxist-leniniste. in 
edificarea pe mai departe a societății 
socialiste dezvoltate.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au examinat pe larg stadiul ac
tual al relațiilor bilaterale și au sta
bilit direcții peritru întărirea și adin- 
cirea in continuare a colaborării din
tre cele două partide, state și po- 

. poare. S-a efectuat, de asemenea, un 
larg schimb' de vederi in legătură cu 
problemele actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

în timpul vizitei, membrii delega
țiilor de partid și de stat ale celor 
două părți au avut ihtilniri de lucru, 
în jcadrul cărora au fost examinate 
aspecte concrete ale relațiilor și co-

laborăril bilaterale în domeniile po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural.

La incheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, au semnat o Declarație co
mună.

în timpul pregătirii și desfășurării 
vizitei au fost, de asemenea, semnate;

Protocolul cu privire la extinderea 
in continuare' a colaborării economice 
si tehnico-știintifice intre Republica 
Socialistă România și Republica Del 
mocrată Germană ;

— Protocolul privind rezultatele 
coordonării planurilor economiilor 
naționale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane pe perioada 1981—1985 ;

— Programul principalelor, obiecti
ve de cooperare in domeniul științei 
și tehnologiei între Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germana pe perioada 1981—1985 ;

— Acordul de colaborare culturală 
și științifică între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Democrate Germane ;

— Protocolul privind înființarea 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare culturală intre Republica 
Socialistă România și Republic» De
mocrată Germană :

— Protocoalele de colaborare eco
nomică și tehnico-stii'hțifică pentru 
i960 și perioadei 1981—1985 intre. Mir 
nifeterul Agriculturii șl Industriei Ali
mentare din Republica Socialistă Ro
mânia și Ministerul Agriculturii, Sil
viculturii și Industriei Alimentare din 
Republica Democrată Germană ;

— Protocolul de lucru intre Radio- 
televiziunea română și Comitetul de 
Stat pentru Televiziune de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R. D. Ger
mane privind colaborarea in dome
niul televiziunii pentru anii 1980— 
1981.

Au fost semnate o serie de înțele
geri pe termen lung de specializare 
și cooperare in producție și de livrări 
reciproce care se referă la utilaje 
metalurgice, transformatoare de pu
tere, întrerupători electrici și alte pro
duse ale industriei construcțiilor de 
mașini.

Conducătorii Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane au dat o malta apreciere 
rezultatelor fructuoase ale convorbi
rilor pe care le-au avut și au relevat 
că vizita oficială de prietenie a dele
gației de partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane. Declarația co
mună. celelalte documente semnate 
in cursul vizitei reprezintă o nouă și 
importantă contribuție la extinderea 
strinselor relații de prietenie si cola
borare multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană, spre binele celor 
două popoare, al cauzei socialismului, 
destinderii, păcii și colaborării inter
naționale.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central' al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat 
ăl Republicii Democrate Germane, l-a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, să 
efectueze o vizită oficială de priete
nie in Republica Democrată Germană.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere.
București, 27 iunie 1980.

cinema
• Morții fac umbră.; FESTIVAL
— 10: 12,30: 15: 17.30 : 20. VOLGA
— 9: 11,13; 13.30: 15,45: 18 : 20.
e Eroina de la Musvebon :.CEN-
— — * “ ' ' 15,30;11,30; 13.30;TRAL — 9.30:
17,30: 19.30.
0 Heidi in oraș : SCAI.A — 9 
11,15: 13,30-; 15,45; 18. " ‘
0 Bună seara, Irina : CAPITOL 
— 9: 11,15: 13.30; 15,43: 18: 20.15, 
la grădină — 21,15. MELODIA — 
»: 11.îs: 13,30: 15.45: 18 : 20,15,
FLAMURA — 9; 11; 13.15: 15,30; 
17,45: 20.

20.15.

0 Ultimul sentiment : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30i 16; 18: 20. EFORIE 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15, 
FAVORIT — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 
18: 20,15.
0 Prietenii mei, indienii : VIC
TORIA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 
20,15.
0 Noi aventuri pe vasul Poseidon: 
LUCEAFĂRUL — 9: 11.15: 13.30; 
15,30; 17.45; 20, la grădină — 21.15, 
BUCUREȘTI — 9; 11.15: 13,30;
15.45: 18; 20.15, CULTURAL — 9; 
11,15; -13,30; 15,45: 1»; 20.15.
0 Vizita de dimineață : CINEMA 
STUDIO — 18; 20, DOINA — 14 i 
16: 18.
0 Program de desene animate : 
DOINA — 9; 10,15: 11.30: 12,45.

0 Drumul oaselor : FEROVIAR
— 9: 11,15; 13.38: 15,45: 18: 20.13.
0 Școala curajului : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15, 
GLORIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 
10: 20.15.
0 Ion. 
blestettaul
14.30: 19.
0 Rocky — . ______...
11.13: 13.30: 15.43: 18; 20,15. AURO
RA — 9; 11,15: 13.30; 15.43: 18; 20. 
la grădină — 21.15. GRĂDINA
GLORIA — 21.15.
0 Rețeaua „S“ :
11,15: 13.30: 15,45; 
DERN — 0: 11.15:
20,15, la grădină -
0 Cînd dragostea

Blestemul pămîntului. 
Iubirii : DACIA - 10;

H : GRIVITA

TOMIS — 9; 
18; 20.15, MO- 
13,30: 15,43: îs;
- 21,15.

se întoarce :

Vineri, 
vorbirile 
externe 
România, 
de externe 
Oreja Aguirre.

Cei doi miniștri de externe au exa
minat stadiul indeplinirii hotăririlor 
și Înțelegerilor convenite cu prilejul 
vizitei în Spania, in mai 1979. a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolafe Ceaușescu, si tovarășei 
Elena Ceaușescu, la invitația regelui \ 
Spaniei, Juan Carlos I, si a reginei 
Sofia.

A fost exprimată satisfacția pen
tru dezvoltarea continuă a schimbu
rilor economice, tehnico-știintifice si 
culturale și s-a subliniat voința co
mună de a extinde și diversifica ne 
mai departe aceste schimburi, coope
rarea pe multiple planuri dintre 
două țări.

Efect uînd 
deri asupra 
ropa și din 
externe și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu. accentuarea încordării 
internaționale si au evidențiat nece
sitatea de a se acționa pentru opri
rea creșterii tensiunii, reluarea si 
continuarea politicii de pace, destin
dere. colaborare și independentă.

Cei doi miniștri au acordat o aten
ție deosebită problemelor europene, 
apreciind că pregătirea temeinică si 
desfășurarea cu succes a reuniunii 
de la Madrid constituie . în actualele 
condiții un imperativ de care trebuie 
să fină seama toate statele semna
tare ale Actului final de la Helsinki. 
Ei au subliniat că guvernele celor 
două țări sînt hotărite să-și conjuge 
eforturile pentru ca reuniunea să dea 
un nou si puternic impuls acțiunilor 
îndreptate spre înfăptuirea, ca un tot 
unitar, a documentelor semnate la 
Helsinki.

Cei doi miniștri de externe au 
convenit asupra organizării de con
sultări bilaterale periodice în vederea 
conlucrării apropiate pentru pregă
tirea. desfășurarea si incheierea cu 
succes a reuniunii. De asemenea, cei 
doi miniștri au subliniat importanța 
lichidării, subdezvoltării sl instaură
rii unei noi ordirti economice inter
naționale. evidențiind însemnătatea 
deosebită pe care o are. în acest' con
text. intensificarea eforturilor pentru

27 iunie, au început con- 
intre ministrul afacerilor 
al Republicii Socialiste 
Ștefan Andrei, și ministrul 

al Spaniei, Marcelino

cele

ve-
Eu-

un larg schimb de 
situației actuale din 
iunie, cei doi miniștri de

buna pregătire a sesiunii speciale 
Adunării generale a O.N.U.. 
aceșt an.

Miniștrii au împărtășit convingerea 
guvernelor lor că astăzi, mai mult ca 
oricind, trebuie făcut totul pentru so
luționarea tuturor problemelor si 
conflictelor numai pe calea tratati
velor, indiferent de zona geografică 
in care există acestea.

Di au fost • de acord că pentru 
realizarea unei păci globale în Orien
tul Mijlociu este necesară retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in 1967. înfăptuirea dreptului la 
autodeterminare a poporului palesti
nian. inclusiv dreptul său la un stat 
independent propriu, asigurarea in
dependentei si suveranității tuturor 
statelor din zonă.

Subliniind colaborarea fructuoasă 
dintre delegațiile celor două țări la 
O.N.U. și în alte organisme, confe
rințe și reuniuni internaționale, mi
niștrii de externe au reafirmat do
rința comună de a intensifica această 
colaborare. Ei au fost de acord să 
extindă conlucrarea in problemele 
păcii si securității, lichidarea subdez
voltării- și ■ instaurarea noii ordini e- 
conomice internaționale, democrati
zarea relațiilor internaționale, creș
terea rolului si eficientei O.N.U, în 
solutionarea problemelor majore care 
confruntă omenirea.

La convorbire au participat Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Juăn Duran Loriga. director general 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
Spaniei. Au fost prezenti ambasado
rul României la Madrid, ton Goliat, 
si ambaisadoriil Spaniei la București, 
Jose Carlos Gonzăles-Campo Dal-Re.

★
Ministrul afacerilor externe. Stefan 

Andrei, a oferit vineri un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al 
Aguirre, 
tara noastră.

In timpul dineului, cei doi miniștri 
au toastat in sănătatea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a regelui Spâ
nei. Juăn Carlos I. pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre cele 
două târî și ponoare, pentru progres 
si bunăstare, destindere si pace in 
lume.

a
din

Spaniei. Marcelino Oreja 
aflat în vizită oficială in

T

în Capitală au inceput. vineri di
mineața. convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Romania, tovarășul 
Iile Verdet. st primul ministru al Re
publicii Zambia, tovarășul Daniel M. 
Lisulo.

în timpul convorbirilor, desfășu
rate intr-o ambiantă de caldă cor
dialitate. s-a exprimat satisfacția 
pentru relațiile de prietenie si soli
daritate statornicite intre țările Si po
poarele noastre. relevindu-se rolul 
decisiv pe care l-au avut întilnirile 
și convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu si Kenneth David 
Kaunda în amplificarea si diversifi
carea. pe multiple planuri, a legă
turilor româno-zambiene.

în continuare, a avut loc un schimb 
larg de vederi asupra stadiului actual 
al colaborării economice dintre cele 
două țări și au fost examinate posi
bilitățile. căile si mijloacele pentru 
inițierea unor noi acțiuni menite să 
contribuie la realizarea unei coope
rări rodnice în sectoare de interes 
comun. în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii intre 
popoare. în același timp, au fost 
abordate probleme privind lărgirea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale româno-zambiene.

La convorbiri participă, din partea 
română. Ion M. Nicolae. prim-adiunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Gheorghe Dolgu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Gheorghe 
Picoș. adjunct al ministrului finan
țelor. Cornel Pînzaru. adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini. Ion Popescu, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului si geolo
giei. Ion Ciolan, adjunct al secreta
rului Consiliului de Miniștri, membri 
ai conducerii altor ministere, consi
lieri și experți.

Din partea 
P. K. Kasutu. 
lui Central al 
dependentei 
R. Chisupa. ministrul comerțului și 
industriei. F. M. Walusiku. secretar 
adjunct al guvernului pentru pro
bleme economice si financiare, 
dr. D. Simonda. director general al 
Agenției naționale pentru Ippuinte. 
K. Nsingo, director pentru proble
mele cercetării în cadrul Partidului 
Unit al Independentei Naționale 
(U.N.I.P). membri ai conducerii altor 
instituții centrale zambiene. con
silieri si experti.

A fost prezent D. B. Moombe. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Zambia în tara noastră.

In cursul dimineții, primul minis
tru al Republicii Zambia. Daniel 
M. Lisulo. împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc, a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

Au asistat Gheorghe Dolgu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Dumitru Necșoiu. vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
general-locotenent Victor Slăncules- 
cu. locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major.

Â fost de fată D. B. Moombe. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Zambia’ în tara noastră.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.

zambiană iau parte 
membru al Comitetu- 
Partidului Unit al In- 
Naționale (U.N.I.P.).

★
în aceeași zi, premierul zambian, 

împreună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc, a vizitat întreprinderea 
bucureșteană „23 August", unitate 
reprezentativă a industriei noastre 
constructoare de mașini, unde i-au 
fost înfățișate o serie de produse 
realizate în secțiile de motoare și de 
locomotive, și întreprinderea „30 
Decembrie", unitate cu o bogată 
experiență în creșterea animalelor și 
industrializarea cărnii.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Hie Verdet. a oferit, vineri, un 
dineu oficial in onoarea primului 
ministru al Republicii Zambia, tova
rășul Daniel M. Lisulo.

Au participat tovarășii Virgil Tro- 
fin. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul minelor, petrolului si geo
logiei. Ion Ceterchi. ministrul justi
ției. alte persoane oficiale române.

Au luat parte P. K. Kasutu. mem
bru al C.C. al U.N.I.P.. R. Chisupa, 
ministrul comerțului si industriei, 
celelalte persoane oficiale care îl în
soțesc pe primul ministru zambian.

în toasturile rostite în timpul di
neului. cei doi prim-miniștri au sub
liniat cu deosebită satisfacție evolu
ția continuu ascendentă a relațiilor 
dintre cele două țări, voința comună, 
de a conferi noi dimensiuni raportu
rilor de colaborare și cooperare pe 
multiple planuri. Primul ministru ro
mân și primul ministru zambian au 
toastat in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Kenneth David Kaunda. pentru con
tinua dezvoltare a prieteniei și coo
perării româno-zambiene. pentru 
progresul și prosperitatea ambelor 
noastre popoare, pentru pace in în
treaga lume.

Vizita ministrului relațiilor externe 
al Republicii Cuba

Vineri dimineață, au început la 
București, convorbirile oficiale-intre 
ministrul afacerilor externe, tovară
șul Ștefan Andrei, și ministrul re
lațiilor externe al Republicii Cuba, 
tovarășul Isidoro Malmierca Peoli. 

în cadrul schimbului de vederi au 
fost abordate probleme ale vieții po
litice internaționale, evidentiindu-se 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor statelor și guvernelor pentru 
oprirea cursului spre agravarea cli-* 
matului politic internațional, pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
pace, destindere si independentă, 
pentru reglementarea pe cale paș-

nică a tuturor litigiilor dintre sta- 
't.e. pentru promovarea cauzei secu
rității și colaborării, pentru triumful 
cauzei socialismului.

La convorbiri au participat Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum și am
basadorul Cubei la București. Hum
berto Castello.

în cursul aceleiași zile, ministrul 
u’ iș^o coroană de flori
a C luptei pentru
ibertatea poporului si a patriei, pen

tru socialism. De asemenea.- au fost 
vizitate u-nităti economice si obiec- 

. tive culturale din Capitală.

PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE LA AMBASADA INDIEI
La Ambasada Indiei din București 

a avut loc vineri prezentarea de 
condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viată a lui Varahagiri Venkata 
Giri, fostul președinte al Indiei.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. al Consiliului de Stat si 
al guvernului român a transmis 
condoleanțe tovarășul Gheorghe Ra
dulescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

La prezentarea condoleantelor au

participat tovarășii Neculai Agachl. 
ministrul industriei metalurgice, pre
ședintele părții tării noastre in Co
misia mixtă de cooperare economică 
și tehr.lcă româno-lndiană. Silviu 
Ctirtioeanu. secretar prezidențial si 
al Consiliului de Stat. Gheorghe 
Dolgu. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere in fata portretului 
îndoliat al defunctului și au semnat 
în cartea de condoleanțe.

Cronica zilei în județul Dolj A început

Primire Tovarășul Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, â 
primit, vineri, pe Iacovos Aristidou, 
director general al Biroului Planifi
cării din Cipru, șeful delegației ci
priote care a participat la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
interguvernameiitale româno-ciprlote 
de colaborare economică și cooperare 
industrială șl tehnică, precum și pe 
alți membri ai delegației.

în cursul convorbirii au fost re
levate cu satisfacție rezultatele ac
tualei sesiuni, apreciindu-se că exis
tă posibilități pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice reciproc avantajoase.

A participat Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării

Economice Internationale, si Iacovos 
Aristidou. director general al Birou
lui Planificării din Cipru, au sem
nat protocolul sesiunii, care stabi
lește noi măsuri pentru creșterea si 
diversificarea relațiilor economice, 
comerciale și de cooperare româno- 
cipriote.

economice internaționale.
★

s-au încheiat la București 
celei de-a Il-a sesiuni a 
interguvernamentale ro- 

colaborare eco- 
și cooperare industrială si

Vineri, 
lucrările 
Comisiei .......... .
mâno-cipriote de 
ncmică 
tehnică.

îrt spiritul înțelegerilor și hotărîri- 
lor convenite cu prilejul intiinirilor 
si convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu si Spyros Kypria- 
nou. sesiunea a analizat stadiul reali
zării acțiunilor de cooperare eco
nomică și tehnico-știintifică si al 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți In' comisie. Emil 
Fleșeriu, director general în Ministe
rul Comerțului Exterior si Cooperării

Vilitâ. La invitatiâ Consiliului 
Național al Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, o delegație a Par
tidului Eliberării Naționale din Cos
ta Rica. condusă de Daniel Oduber 
Quiros, 
Politic 
efectuat 
noastră,

în timpul vizitei, delegația a avut 
o întrevedere cu to.varășul Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
în cadrul căreia s-a efectuat Un am
plu schimb de păreri asupra relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
cele două tari, precum și cu privire 
la unele probleme internaționale ac
tuale.

Delegația costaricană a avut con
vorbiri cu tovarășa Tamara DObrin, 
președintele executiv al Consiliului 
National al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, asupra raporturi
lor de colaborare dintre F.D.U.S. și 
Partidul Eliberării Natiohale. pre
cum și în legătură cu dezvoltarea e- 
conomică și socială a celor două tari.

Oaspeții costaricani au avut, tot
odată, intilniri la Ministerul Energiei 
Electrice, la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, și Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare.

președintele Directoratului 
Național al partidului, a 
o vizită de prietenie in tara 
in perioada 17—27 iunie a.c.

în Capitală, a avut loc. vineri 
după-amiază. o manifestare cultura
lă organizată de Institutul român 
pentrtt relațiile culturale cu străină
tatea in cinstea Zilei naționale a Re-, 
pubiicii Burundi.

A fost de fată Libere Ndabakwaje, 
ambasadorul Republicii Burundi la 
București.

★
în cadrul manifestărilor organizate 

cu prilejul apropiatei ..Zile naționale 
a Canadei, la cinematograful „Studio" 
din Capitală a avut loc. vineri seara. 
..Gala filmului canadian". Au luat 
parte Cristea Chelatu, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au participat, de asemenea. Peter 
McLaren Roberts, ambasadorul Ca
nadei lâ București, precum si mem
bri ai corpului 
în tara noastră.

diplomatic acreditați

★ .
loc la AcademiaVineri a avut 

„Ștefan Gheorghiu" adunarea, festivă 
a Școlii centrale sindicale, con
sacrată închiderii anului de învătă- 
mînt 1979—1980. în încheierea mani
festării. absolvenții au adoptat textul 
rinei telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
in cuprinsul căreia dau glas simță- 
mintelor de profundă satisfacție si 
recunoștință pentru condițiile excep
ționale de studiu si viată care le-au 
fost create.

BUZEȘTT — 15,45: 18 : 20. lâ gră
dină — 21.
0 Mireasa din tren ; CIULEȘTI
— 9: 11; 13,15; 15.30; 17.45 : 20, CO- 
TROCENI — 15: 17,16: J9.30.
0 Detectivul Toma : BUCEGI — 
16; 18; 20. la grădină - '* 
FLOREASCA — 9; 11;
17,45: 20.
0 Ultima noapte de 
PROGRESUL — 16; 19.
0 Omui-păianjen se
LIRA - 16; 18,15: 20,30,
— 21. ARTA - 9; 11,15:
15.45: 13: 20. la grădină 
GRADINA CULTURAL —
0 Fiul campionului
SĂRII — 16: 18t 20.
0 Duios Anastasia trecea : FE'
RENTARI — 15,30; 17.30: 19.30.

— 21,15,
13: 15.30;

dragoste î

întoarce : 
la grădină 

13,36; 
— 21. 

. 21,15.
DRUMUL

0 Mitul Fedorel : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14: 16
0 Femeia dispărută : SALA PA
LATULUI <- 17.15: 20. MIORIȚA
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: ia: 20.
0 Bietul loanide : VIITORUL 
16; 19.
0 In așteptarea ploii : PACEA 
15,30: 17.30: 19,30.
0 Safari Express s
15.30; 17,30; 19.30.
0 Artista, dolarii
MUNCA — 16: 18:
0 Adtncurile : COSMOS
19.
0 Proba de microfon : FLACĂ
RA — 15.30: 18,30 ; 20,30.
0 Aventură in Arabia : GRĂ
DINA FLACĂRA — 21,15.

• Castele de gheată t GRADINA 
PARC-HOTEL —

POPULAR

și ardelenii : 
2b.

15,30;

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Cavoul de familie — 19.30.
• Filarmonica ..George Enescu“ 
(la Ateneul Român) ; Treptele a* 
firm Arii artistice
• Opera 
Rusticană,
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
landra1

— 18.
Română : Cavalleria 
Paiațe — 10.
de operetă : Oklahoma

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala Studio) : Cum se

numeau cei patru Beatles 7 — 
19,30.
0 Teatrul Mie : Nu slut Turnul 
Eiffel — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic-: Stop pe 
autostradă — 20.
0 Teatrul „Giuleștl" (sala Majes
tic) : Haina cu două fete — 19.30. 
0 Teatrul satiriC-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la SaVoy — 19.30.
0 Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (la sala clubului I.C T.B.): 
Pe un picior de plai — 18.30. (la 
sala Studio) : Melodii de neuitat 
— 19.
0 Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 16; 
19,30.

recoltatul griului
în cursul zilei de ieri. 27 iunie. în 

consiliile unice agroindustriale Dăbu- 
leni și Poiana Măre din județul Dolj 
a început secerișul griului,, care, pe 
terenurile nisipoase din această zonă, 
a ajuns la maturitate. Cele citeva 
zeci de combine, care au intrat ieri 
in lanurile întreprinderii agricole de 
stat Dăbuleni. au recoltat pină aseară 
griul de pe 300 hectare, iar la coope
rativele agricole dih Poiana Mare și 
Desa griul a fost strîns de pc circa 
700 hectare. Se apreciază că, prin 
aplicarea măsurilor adoptate de co
mandamentul județean pentru coor
donarea lucrărilor agricole, întreaga 
suprafață de 109 000 hectare cu grîu 
va fi recoltată in cel mult 8 zile bune 
de lucru. Merită să fje relevat faptul 
că secerișul orzului se află in stadiu 
final, recolta de pe ultimele hectare 
urmînd să fie strînsă în cursul zilei 
de azi. (Nicolae Petolescu).

tv
PROGRAMUL 1

9,30 Ecran de vacanță 
9,55 Teleșcoală.

10,15

12,00
13,00
16,30

Film artistic : „Revanșa“ — pro
ducție a Casei de filme 5. 
Concert educativ.
Mozaic cultural-artistic
Volei masculin : România — Iu
goslavia in semifinalele turneului 
internațional de la Oradea. Trans
misiune directă
Iunie 1980 — cronica evenimente
lor politice
1001 de seri
Telejurnal

18,50
19,00
19,25 Călătorie prin țara 

orizonturile deschise 
al IX-lea al P.C.R. 
Dinu Săraru

19,45 Teleenciclopedla 
La întilnirea de... sîmbătă seara 
La Zi în agricultură
Film serial : Dalas — Compania 
petrolieră EWlng (ultimul episod) 
Șlagăre dansate.
Telejurnal 0 Sport

mea ...spre 
de Congresul 
Reportaj de

20.30
21,20
21.30

22,20
22,50

PROGRAMUL 2
Telejurnal19.00 _________

19,25 Călătorie prin țara 
orizonturile deschise 
al IX-lea al P.C.R. 
Seară de muzică de 
Anunțuri și muzică 
Documentar științific

21,40 Maeștrii artei interpretative con
temporane.

22,30 Adolescența — vîrsta creativității
22,50 Telejurnal • Sport

mea ...spre 
de Congresul

19,45
2O‘,4O
20.50

jaz



„Eveniment de referință în relațiile 
dintre România și R. D. Germană“ 
PRESA DIN R.D.G. DESPRE VIZITA OFICIALĂ ÎN TARA NOASTRĂ 
A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT CONDUSE DE TOVARĂȘUL

ERICH HONECKER

Sesiunea Adunării de Stat

BERLIN 27 (Agerpres). — Ziarele, 
posturile de radio si televiziune din 
R.D.G. continuă să acorde spatii 
largi vizitei întreprinse în tara noas
tră de delegația de partid si de stat 
a R.D. Germane, condusă de tova
rășul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
— organul C.C. al P.S.U.G. — publi
că. sub titlurile „Convorbiri fruc
tuoase intre delegațiile Republicii 
Democrate Germane si Republicii 
Socialiste România". „Reafirmarea 
cu tărie a politicii de destindere si 
colaborare", „Intîlnire cordială cu 
oamenii muncii constructori de ma- 
șini-unelte din București", „lumi
narea cheii orașului București tova
rășului Erich Honecker". „Bun venit
— primirea oaspeților cu piine si sare 
la Sinaia", ample materiale reflec- 
tînd aspecte din timpul celei de-a 
doua zile a vizitei

Referindu-se la desfășurarea si în
cheierea convorbirilor oficiale dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker, ziarul citat subliniază, in
tr-un comentariu, că „principala pro
blemă a constituit-o colaborarea bila
terală in procesul de construcție a 
societății socialiste in cele două țări, 
precum si aspecte majore ale situa
ției internaționale. Convorbirile s-au 
desfășurat intr-un spirit constructiv, 
tovărășesc, intr-o atmosferă priete
nească de înțelegere reciprocă" — 
scrie „Neues Deutschland".

Sub titlul „Delegația R.D. Germa
ne a adus un profund omagiu eroilor 
români" este evocată ceremonia de
punerii unei coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului si a patriei, pentru 
socialism.

PLENARA C.C. AL PARTIDU- 
1 LUI SOCIALIST TEMENIT. Aii
I Nasser Mohammed, secretar gene

ral al C.C. al Partidului Socialist 
Yemenit. președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului al 
Republicii Democrate Populare 

| Yemen, primul miriistru al R.D.P,
Yemen, a declarat că lucrările 1 plenarei extraordinare a Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Yemenit. desfășurată la 24—25 iu- 

Inie a.c.. a examinat probleme ale 
politicii interne si externe a tării 
și a adoptat hotăriri corespunză
toare menite să asigure consoli- 

I darea unității politice, ideologice si
organizatorice a partidului. creș
terea rolului lui conducător în .so- 

Icietate. in interesul întăririi suve
ranității naționale și progresului 
social.

NU, ARMELOR NUCLEAREI Pre- 
I ședințele Partidului Socialist Fla

mand, Karel van Miert, a cerut pre- 
I lungirea cu doi ani a moratoriu-

lui belgian asupra noilor rachete 
, nucleare ale N.A.T.O, Intr-un inter

Organul de presă al C.C. al P.S.U.G. 
relatează pe larg despre primirea 
entuziastă făcută tovarășului Erich 
Honecker de către colectivul de mun
citori ai întreprinderii de mașini- 
unelte si agregate București. Sub 
titlurile „Discuții vii la locurile de 
muncă". „Aprecieri ale rezultatelor 
excepționale obținute de membrii co
lectivului acestei întreprinderi", 
„Acolo unde se prelucrează piese 
aidant". „Cele mai bune urări pentru 
obținerea de noi succese". ziarul 
redă atmosfera caldă, prietenească, 
în care s-au desfășurat vizita și dis
cuțiile vii pe care oaspetele și tova
rășul Nicolae Ceausescu le-au purtat 
cu harnicul colectiv al acestei mari 
unități economice, pilon de bază al 
industriei românești.

în reportajul „București — metro
polă înfloritoare" „Neues Deutsch
land" face o amplă prezentare a ca
pitalei țării noastre, ilustrînd. prin 
cifre, locul important pe care îl ocu
pă Bucureștiul în viața politică si 
economică, tehnico-științifică. cultu
rală și socială a României socialiste, 
într-un alt material inserat la ru
brica ..Lexicon" sub titlul „Ramura 
industrială cu cea mai dinamică dez
voltare", același cotidian îsi infor
mează cititorii despre dezvoltarea 
impetuoasă a industriei constructoare 
de mașini din țara noastră. Este sub
liniat faptul că, în ultimii 15 ani, 
exportul de masini-unelte al Româ
niei a crescut de 32 de ori. urmînd 
ca, în 1985, ponderea acestor produ
se să reprezinte 40 la sută din volu
mul exportului românesc. Sînt pre
zentate cîteva produse de vîrf ale in
dustriei românești constructoare de 
mașini — utilajul petrolier, locomoti
vele diesel1 și diesel-eleetrice. mo

viu acordat ziarului „Le Soir”, van 
Miert a condamnat o recentă in
tervenție a secretarului general al 
N.A.T.O., Luns, pe lingă premierul 
belgian în problema amplasării de 
rachete in această țară. „Aceasta 
- a afirmat el - a constituit un 
amestec fățiș în treburile interne 
ale țării. Demersurile lui Luns sînt 
inacceptabile. Ele constituie o pro
vocare ",

OPT MILIOANE DE ȘOMERI 
în Franța, Italia. R.F.G. și Marea 
Britanie în 1985. fată de cinci mi
lioane citi sînt în prezent în aceste 
tari: aceasta este concluzia unui 
studiu realizat de patru institute 
vest-europene. dat publicității la 
Paris. 

PROTEST ÎMPOTRIVA PROVOCĂRILOR MILITARE LA ADRESA R.P D. ț
COREENE. La Panmunjon a avut loc cea de-a 402-a ședință a Comisiei j
militare de armistițiu, informează agenția A.C.T.C., care menționează că 
la intîlnire partea R.P.D. Coreene a adresat un protest energic celeilalte 1
părți, care a comis în permanență provocări militare și acte ostile, violînd ]
în mod flagrant acordurile de armistițiu și lansînd calomnii anticoreene,

toarele pentru nave, mașinile de cal
cul. autoturismele etc.

Ziarul „NATIONAL ZEITUNG" 
relatează sub titluri ca „întîlniri-cu 
oamenii muncii din București si Si
naia desfășurate într-o atmosferă 
cordială, de prietenie", „Flori pen
tru oaspeți". „Simbol al prieteniei", 
„Colaborare fructuoasă în toate do
meniile" — despre principalele mo
mente din programul de joi al vizi
tei.

Ziarul „NEUE ZEIT" îsi intitulea
ză materialele „Impulsuri noi pentru 
adincirea colaborării multilaterale 
dintre Republica Democrată Germa
nă și Republica Socialistă România", 
iar „DER MORGEN" — „Unitatea tu
turor forțelor progresului si demo
crației asigură pacea", „Erich Hone
cker a primit cheia orașului Bucu
rești ca simbol al înaltei aprecieri a 
activității sale", „Salutul transmis 
de primarul Bucureștiului locuitori
lor capitalei R.D.G.". „Noi impulsuri 
in colaborarea dintre Republica De
mocrată Germană și Republica So
cialistă România".

Organul de presă al Consiliului 
Central al Tineretului Liber German 
— .,JUNGE WELT" și „TRIBUNE" — 
organul Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane își informează cititorii, 
de asemenea, despre vizită — „Eve
niment de referință în relațiile celor 
două state socialiste prietene".

întreaga presă din Republica De
mocrată Germană își ilustrează ști
rile si reportajele cu numeroase fo
tografii din timpul vizitei.

Ample reportaje. în emisiunile lor 
de actualități, au consacrat vizitei si 
posturile de radio și televiziune ale 
R.D.G. Programul I de televiziune 
a transmis o emisiune specială.

ÎNTREVEDERE LA MADRID. 
Regele Juan Carlos al Spaniei l-a 
primit la Palatul Zarzuela pe San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania. 
Agenția de presă E.F.E. precizează 
că întrevederea se înscrie în cadrul 
contactelor ne care șeful statului 
spaniol le are cu lideri ai princi
palelor partide politice din tară. 
La sfîrșitul convorbirii. Santiago 
Carrillo a declarat că a fost trecu
tă în revistă situația politică ac
tuală si a prezentat șefului statului 
preocupările conducerii P.C.S. pri
vind chestiuni cum sînt criza eco
nomică. șomajul, problema admi
nistrațiilor locale. N.A.T.O. etc.

COMUNICAT GRECO-CIPRIOT. 
Primul ministru grec. Gheorghios 
Rallis. si președintele Republicii 
Cipru. Spyros Kyprianou. au că
zut de acord asupra modului de a 
acționa în vederea unei reglemen
tări a problemei cipriote, se arată 
în comunicatul publicat la Atena, 
la încheierea vizitei șefului statu
lui cipriot.

AMBASADORUL ROMÂNIEI IN MEXIC 
ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE DE ACREDITARE

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Președintele Statelor Unite 
Mexicane. Jose Lopez Portillo, a pri
mit pe Constantin Băbălău, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în această țară.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis președintelui Jose Lopez 
Portillo un cordial salut, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și bună- 

* stare poporului mexican prieten.
Președintele Jose Lopez Portillo a 

rugat să se transmită președintelui

Actele agresive ale R.S.A. împotriva Angolei 
in dezbaterea Consiliului de Securitate 

România își reafirmă solidaritatea deplină cu guvernul 
și poporul angolez

LUANDA 27 (Agerpres). — Un 
comunicat al Ministerului Angolez al 
Apărării, dat publicității la Luanda 
și reluat de agenția ANGOP. in
formează că. de la data de 7 iunie 
a.c., trupele regimului minoritar ra
sist sud-african au invadat regiunea 
de sud a Republicii Populare Ango
la, unde se află și în prezent. La 
această agresiune brutală participă 
circa 3 000 de soldați sud-africani. 
sprijiniți de unități de artilerie și 
aviație. Trupele regimului sud-afri
can atacă centrele populate, unde sînt 
concentrate obiective industriale si 
agricole de o deosebită importantă 
pentru economia angoleza. ucigind. 
fără discriminare, bătrîni, femei, co
pii și provocînd pagube materiale 
considerabile. în urma acestor ac
țiuni agresive — menționează comu
nicatul — si-au pierdut viata 300 de 
civili, iar alti 250 au fost răniți. Au 
fost uciși, de asemenea, soldați an
golezi.

Africa de Sud întreprinde aceste 
acțiuni criminale împotriva Angolei 
cu scopul vădit de a destabiliza si
tuația internă, de a frîna procesul 
reconstrucției naționale. în încercarea 
de a determina guvernul angolez 
să-și înceteze sprijinul acordat Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). conducătorul le
gitim al luptei drepte duse de po
porul namibian pentru respectarea 
drepturilor sale inalienabile la inde
pendență și autodeterminare — se 
arată.in comunicat.

Condamnind cu fermitate politica 
agresivă a regimului rasist minoritar 
de la Pretoria, comunicatul sublinia
ză că R.S.A. provpacă o situație de 
încordare si conflict, ce pune în pe
ricol nu numai securitatea si iMcea 
acestei zone, ci a întregului conti
nent. „Numai prin eforturi comune 
ale tuturor statelor, regimul apart
heidului poate fi eliminat" — se 
subliniază in încheiere, lansindu-se

Organizația Unității Africane condamnă cu fermitate 
intervenția rasiștilor de la Pretoria

FREETOWN 27 (Agerpres). — Con
siliul ministerial al Organizației Uni
tății Africane, aflat în sesiune în ca
pitala Republicii Sierra Leone, a con
damnat cu fermitate agresiunea tru
pelor sud-africane împotriva terito
riului Republicii Populare Angola. 
După cum a declarat secretarul gene
ral adjunct al O.U.A., Peter Onu, ac
țiunea criminală a regimului rasist 
de la Pretoria, la care participă peste 

Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru 
mesajul adresat. împreună cu cele mai 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
poporului român.

Președintele Mexicului a subliniat 
bunele relații existente între cele 
două țări, precum și posibilitățile 
pentru continua dezvoltare a acestora, 
în special în domeniul schimburilor 
comerciale și al cooperării economice 
bilaterale, pe baza acordurilor și în
țelegerilor stabilite la nivel înalt. El 
a scos în evidență conlucrarea strîn- 
să româno-mexicană în cadrul orga
nismelor internaționale, precum și 
convingerea că această colaborare va 
continua să se extindă și în viitor.

un apel la intensificarea luptei în
tregii comunități mondiale pentru 
abolirea discriminării rasiale si pen
tru a se pune capăt acțiunilor agre
sive ale Republicii Sud-Africane.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— La cererea Guvernului Republicii 
Populare Angola, Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit în sesiune de ur
gență pentru a examina situația 
creată prin noua agresiune a Africii 
de Sud. Reprezentantul Angolei la 
O.N.U. a prezentat pe larg acțiunile 
agresive ale regimului rasist sud- 
african împotriva țării sale, cerînd 
încetarea acestora și retragerea ime
diată â trupelor sud-africane de pe 
teritoriul angolez. în sprijinul gu
vernului Angolei au luat cuvîntul 
reprezentanții a numeroase state.

Intervenind în dezbaterile pe a- 
ceastă temă, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., amba
sadorul Teodor Marinescu, a afirmat 
solidaritatea deplină a țării noastre 
cu guvernul și poporul angolez și a 
cerut hotărit să se pună capăt ac
țiunilor provocatoare cu caracter a- 
gresiv care încalcă independența și 
suveranitatea Angolei, amenință 
pacea. și securitatea pe continentul 
african și in lume.

Vorbitorul a reafirmat poziția de 
principiu a partidului și statului 
nostru de condamnare fermă a po
liticii de apartheid a regimului 
rasist de la Pretoria, a rînduielilor 
coloniale, de dominație și asuprire. 
De asemenea, a fost subliniat spri
jinul activ pe care România îl a- 
cordă popoarelor din Africa australă, 
luptei poporului namibian pentru 
înfăptuirea drepturilor sale inalie
nabile, autodeterminare și indepen
dență, subliniind că, în condițiile 
actualei agravări a situației inter
naționale, rezolvarea problemei Na- 
mibiene devine una dintre cele mai 
urgente cerințe, de care depind 
pacea și colaborarea între popoare.

3 000 de militari, constituie o agresiu
ne fățișă împotriva unui stat suveran. 

Participsnții la lucrările celei de-a 
35-a sesiuni a Consiliului ministerial 
al O.U.A. — miniștri de externe din 
50 de state independente de pe con
tinent — au adresat un apel secreta
rului general al Organizației Națiu
nilor Unite în vederea adoptării unor 
măsuri urgente pentru a se pune ca
păt agresiunii sud-africane împotriva 
Angolei.

a R. P.
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc prima sesiu
ne a Adunării de Stat a R. P. Un
gare în noua legislatură. Sesiunea 
i-a reales pe Antal Apro, președin
te al Adunării de Stat, și pe Pal 
Losonczi președinte al Consiliului 
Prezidențial.

La recomandarea Consiliului Pre
zidențial. cu acordul C.C. al P.M.S.U. 
și al Consiliului Național al- Frontu
lui Popular Patriotic, sesiunea l-a re
ales pe Gyorgy Lazar președinte al

„Cursa înarmărilor trebuie înlocuită 
printr-o cursă a dezarmării66

Raportul prezentat în Consiliul Federal al Adunării R.S.F.I. de 
secretarul federal pentru afacerile externe

BELGRAD 27 (Agerpres). — Se
cretarul federal iugoslav pentru a- 
facerile externe, Iosip Vrhoveț. a 
prezentat în Consiliul Federal al A- 
dunării R.S.F. Iugoslavia un raport 
asupra activității acestei țări pe plan 
international, relevînd că. în situa
ția internațională actuală, deosebit 
de complexă. Iugoslavia, ca tară in
dependentă și nealiniată, a acționat 
constant pentru a contracara tendin
țele negative, a elimina cauzele lor 
Si a readuce relațiile internaționale 
pe făgașul destinderii, privită ca pro
ces universal.

Apreciind că existenta blocurilor 
în lume este o realitate ce nu poa
te fi ușor lichidată. Vorbitorul a a- 
rătat că politica de nealiniere ur
mărește depășirea împărțirii lumii în 
blocuri prin consolidarea în relații
le internaționale a acelor elemente 
care deschid perspective pentru e- 
dificarea unei lumi mal echitabile 
si mai bune. In continuare, el a sub
liniat că politica de nealiniere —■ 
expresie a aspirațiilor obiective ale 
omenirii și a dorinței de pace și pro
gres — poate oferi o alternativă 
reală și acceptabilă la marile dileme 
ale lumii contemporane.

Raportorul a arătat că. în cursul 
contactelor conducătorilor iugoslavi 
cu oameni de stat si conducători de 
partide din numeroase țări nealinia
te. s-a căzut de acord că țările neali
niate nu trebuie să fie observatori 
pasivi ai evenimentelor, ci să facă 
fată dificultăților din situația mon
dială complexă si să-și intensifice 
activitatea, in pofida anumitor deo
sebiri de păreri, să-și întărească coo
perarea si să militeze pentru înfăp
tuirea principiilor nealinierii.

ORIENTUL MIJLOCIJJ
Reprezentantul Libanului Ia O.N.U. protestează împotriva 

noilor incursiuni israeliene
BEIRUT 27 (Agerpres). — Trupele 

Israeliene au ocupat trei puncte în
tărite in regiunea de frontieră a su
dului Libanului, transmit agențiile 
Reuter și France Presse, citind surse 
militare libaneze.

Armata israeliană, se precizează, a 
confiscat peste 45 ha de teren în zona 
localităților Alma Ash-Haab, Adais- 
seh și Rajar din sudul Libanului, pe 
care au început să le împrejmuiască 
cu garduri.

Surse ale O.N.U. citate de agenția 
Reuter arată că peste 100 militari 
israelieni folosesc satul libanez 
Khiam, din care au fost alungați lo
cuitorii, pentru instrucție militară.

Ungare
Consiliului de Miniștri. Vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri au fost aleși 
Aczel Gyorgy, Borbandi Janos, Fa- 
luvegi Lajos și Marjei Jozsef; por
tofoliul Ministerului de Externe a 
fost încredințat din nou lui Frigyes 
Puja. Au fost aleși președintele Tri
bunalului Suprem și procurorul gene
ral al republicii.

Membrii Consiliului de Miniștri, 
președintele Tribunalului Suprem și 
procurorul general au depus în 
aceeași zi jurămintul.

„Iugoslavia — a spus el — nu vede 
nici o posibilitate de soluționare a 
crizelor majore și periculoase cu care 
se confruntă lumea, prin rivalități
le dintre blocuri sau prin acorduri
le de bloc. Ea consideră că astăzi, 
mai mult ca oricînd, este necesar să 
se caute soluții in acele direcții care 
vor promova securitatea si stabilita
tea universală în lume si vor întări 
principiile suveranității și indepen
dentei statelor, egalitatea lor în re
lațiile internaționale, precum șî 
dreptul fiecărui popor de a-si ale
ge — fără vreo presiune din afa
ră — calea vieții și a dezvoltării 
proprii.

După ce s-a referit la starea con- 
flictuală existentă în diferite zone, 
vorbitorul a expus poziția Iugosla
viei în sensul că nici securitatea lu
mii si nici interesele marilor puteri 
nu pot fi realizate printr-un echi
libru al intimidării, ci prir sn -rirea 
încrederii. A sosit, de asei_>enea, de 
mult timpul, a avertizat Vrhoveț. ca 
cursa înarmărilor să fie înlocuită 
printr-o cursă a dezarmării.

Vorbitorul a afirmat că relațiile 
Iugoslaviei cu statele vecine au în
registrat rezultate pozitive si că tara 
sa dorește să depună noi eforturi în 
direcția lărgirii colaborării, pentru 
întărirea încrederii și înțelegerii în
tre statele și popoarele. din această 
regiune.

Referindu-se la relațiile Iugoslaviei 
cu România, Iosip Vrhoveț a decla
rat că acestea sînt tradițional bune 
Și prietenești, continuînd să evolueze 
în această direcție. în relațiile cu 
România, a relevat el. am instaurat 
practica pozitivă a întilnirilor regu
late la nivel înalt.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al Li
banului la O.N.U., Hassan Tueni, a 
adresat o scrisoare secretarului ge
neral, Kurt Waldheim, în care con
damnă noile acțiuni israeliene împo
triva teritoriului libanez, acțiuni ce 
încalcă în mod grav rezoluțiile Con
siliului de Securitate. Documentul 
subliniază că forțe militare israe
liene au creat pe teritoriul din sudul 
Libanului tabere militare, locuri de 
instrucție și depozite de armament. 
Totodată, trupele israeliene au ocu
pat suprafețe de teren, au alungat 
populația de pe ele și au obligat 
populația arabă din zonele respec
tive să plătească impozite.

ACTIVITATE SUSȚINUTĂ PENTRU PROMOVAREA 

NOILOR PRINCIPII DE RELAȚII INTERSTATALE
Retrospectiva celor 15 ani ce au 

trecut de la istoricul Congres al IX- 
lea al P.C.R. — moment de hotar al 
celei mai fertile și mai luminoase 
perioade din întreaga istorie a pa
triei — reliefează, ca una din sursele 
viguroase ale prestigiului pe care 
l-a cucerit România în lume, 
angajarea fermă a partidului nos
tru. a secretarului său general 
pentru afirmarea unor principii noi, 
democratice de relații internaționale.

Cind, în acea zi de iulie 1965, to
varășul Nicolae Ceaușescu prezenta, 
de la tribuna Congresului al IX-lea, 
liniile directoare ale devenirii socia
liste și comuniste a societății noas
tre, ceea ce a reținut în mod deose
bit atenția străinătății a fost clari
tatea cu care a formulat, ca obiectiv 
de prim ordin al politicii externe 
românești, promovarea neabătută a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne șl avantajului reciproc. In 
același an, noile principii au fost 
statuate in Legea fundamentală a 
țării, noua Constituție a republicii. 
Ele s-au transformat astfel din enun
țuri teoretice în norme practice 
imuabile și permanente ale politicii 
României socialiste.

Cuvîntul României, cuvîntul pre
ședintelui ei avea să fie urmărit cu 
tot mai viu interes pretutindeni în 
lume. In rapoartele și expunerile 
prezentate în instanțele cele mai 
înalte ale partidului și statului, în 
cuvîntările rostite cu prilejul vizi
telor istorice în țări de pe aproape 
toate continentele, în luările de cu- 
vînt în diverse foruri internaționale, 
in declarațiile făcute presei s-a a- 
firmat cu putere sprijinul partidului 
și statului nostru pentru înrădăcina
rea acestor principii pe arena mon
dială, pentru cauza independenței și 
suveranității popoarelor, pentru res
pectul egalității între națiuni, fără 
deosebire de mărime sau putere e- 
conomico-militară, pentru neameste
cul, sub nici o formă și sub nici un 
pretext. In treburile interne ale al

tor popoare. Și ori de cîte ori aceste 
norme au fost încălcate, ori de cîte 
ori unui popor i-a fost negat drep
tul sacru de a fi liber și stăpîn în 
propria țară, de a-și hotărî de sine 
stătător calea dezvoltării sale, parti
dul nostru, secretarul său general 
s-au situat ferm în apărarea noilor 
principii, cerînd respectarea lor 
strictă de către toți și față de toți.

Iată de ce în conștiința unor largi 
cercuri politice, a popoarelor din di
verse regiuni ale lumii numele parti
dului nostru, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este asociat în mod di
rect și firesc cu lupta pentru făuri
rea unei lumi a dreptății și justiției, 
în care raporturile dintre state să se 
bazeze pe norme democratice, pe 
stimă și respect reciproc.

CONTRIBUȚII LA ÎNTRONAREA 
ȘI GENERALIZAREA NORMELOR 

DEMOCRATICE
• România situează noile principii la baza conlucrării 

sale cu toate cele 137 de state cu care întreține relații 
diplomatice.

• Noile principii, întărite de angajamentul de strictă res
pectare a lor, atît în relațiile reciproce, cît și în raporturile cu 
alte state, au fost înscrise în peste 100 de tratate, declarații 
și comunicate comune semnate de președintele României.

• In cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, țara noastră a adus o contribuție substanțială la ela
borarea celor 10 principii menite să guverneze relațiile inter- 
europene, în Actul final de la Helsinki regăsindu-se prin
cipalele norme înscrise în documentele bilaterale încheiate 
cu diferite state.

• România se numără printre inițiatorii „Codului de con
duită" adoptat la O.N.U., în care, pe baza noilor principii, 
sînt statuate drepturile și îndatoririle fundamentale ale statelor.

Constituie unul din meritele to
varășului Nicolae Ceaușescu de a fi 
argumentat științific, in lumina ma
rilor procese și transformări revolu
ționare ce au loc în lume, necesitatea 
obiectivă a întronării noilor principii 
în viața internațională. întreaga e- 
voluție a vieții internaționale din 
ultimele decenii a pus puternic în 
evidență adevărul că reașezarea pe 
baze democratice a relațiilor inter
statale reprezintă o cerință legică a 
dezvoltării contemporane, că vechi
le raporturi dintre state, întemeiate 
pe inegalitate, pe dominație și dic
tat, pe subordonarea celor mai slabi 
de către cei puternici, pe spolierea 
avuțiilor unor popoare de către pu
terile imperialiste — relații care au 
generat nenumărate conflicte și răz

boaie — sînt definitiv perimate și 
condamnate istoricește, venind în 
contradicție flagrantă cu voința tot 
mai hotărîtă a popoarelor de a se 
dezvolta liber și independent, potri
vit intereselor și aspirațiilor lor na
ționale. In lumina acestor realități, 
partidul nostru, secretarul său gene
ral au subliniat și subliniază că li
chidarea unor asemenea raporturi, 
înlocuirea lor cu raporturi noi, de
mocratice reprezintă un imperativ 
arzător al vieții internaționale. Nu
mai prin așezarea relațiilor dintre 
state pe normele echității și justiți
ei, popoarele își pot concentra efor
turile și resursele în direcția dezvol
tării economice și sociale, pot să-și 
valorifice plenar capacitățile lor cre
atoare, pot asigura progresul lor 
multilateral pe plan național. în a- 
celași timp, numai prin instaurarea 
noilor principii se poate asigura ca
dril de liniște și securitate necesar 
pentru o conlucrare rodnică pe plan 
international, ele constituind cheia 
de boltă a păcii și destinderii în 
lume.

Se cuvine, totodată, relevat, ca 
una din contribuțiile de mare însem
nătate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia afirmarea noilor prin
cipii, evidențierea caracterului lor 
unitar, faptul că ele alcătuieso un 
tot organic, neputînd fi concepute 
fragmentar și cu atît mai puțin opu
se unul celuilalt. Viața însăși de
monstrează în acest sens că nega
rea unuia dintre principii înseamnă, 
în fapt, negarea tuturor celorlalte ; 
nu poate fi vorba, de pildă, de res
pectarea independenței și suverani
tății naționale în condițiile unor in
gerințe sau imixtiuni din afară, tot 
așa cum egalitatea în drepturi nu 
poate fi asigurată dacă nu se in
staurează respectarea deplină a su
veranității sau independenței.

Importanța pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru o 
acordă noilor principii derivă nu 
numai din aceea că ele sînt menite 
să garanteze conviețuirea rodnică 

între națiuni, ci șl din faptul că ofe
ră cheia soluționării pe cale pașnică, 
prin mijloace politice a problemelor 
majore care preocupă omenirea con
temporană. Acesta este sensul pro
fund umanist al apelurilor, pătrunse 
de o înaltă răspundere față de soar
ta păcii, adresate de secretarul ge
neral al partidului nostru, președin
tele republicii, pentru abordarea unor 
asemenea probleme pe baza respec
tării stricte a noilor principii ; a- 
cesta este temeiul eforturilor și de
mersurilor de larg ecou internațional 
pentru reglementarea pe cale poli
tică a tuturor diferendelor intersta
tale, a tuturor problemelor contem
poraneității. însăși experiența vieții 
internaționale dovedește că in epoca 
noastră nici una din problemele 
deschise, de ordin politic, economic 
sau de altă natură, nu își poate afla 
o soluționare justă și durabilă decît 
pornindu-se de la aceste principii, 
singurele în măsură să asigure res
pectarea intereselor tuturor părților 
implicate.

In același timp, se impune a fi re
levat aportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea și îmbogă
țirea principiilor menite să guver
neze noile relații între state. Astfel, 
principiile cunoscute și-au <găsit com
pletare prin cristalizarea principiu
lui nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța și, ca o adevărată 
Încoronare, ca o concluzie sintetică 
a acestui ansamblu unitar, definirea 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe propria soartă, de a-și hotărî 
de sine stătător calea dezvoltării e- 
conomico și sociale.

Contribuția partidului nostru, a 
secretarului său general, președinte
le republicii, la elaborarea principi
ală a conținutului noilor relații in
terstatale este întregită de o intensă 
activitate pentru materializarea lor 
în viața internațională. Intemeindu-și 
ea însăși relațiile externe pe anga
jamentul reciproc de strictă respec
tare a noilor principii. România so
cialistă este astăzi în situația de a 
întreține bune legături cu cvasitota-

Abordînd probleme de bază 
ale noilor principii 

de relații între state, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 

sublinia:
TEMELIA TRAINICA A POLITICII EXTERNE ROMANEȘTI. 

Politica internațională a României are ca temelie trainică, 
permanentă principiile suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

PRINCIPII VITALE - CA APA Șl AERUL într-un anumit 
sens, noile principii sînt pentru societatea omenească de 
astăzi, pentru relațiile de colaborare în lume, așa cum sînt 
apa și aerul pentru existența omului. Cum am putea să re
nunțăm la apă și la aer? Ar însemna să renunțăm la viață.

DREPTUL SACRU AL FIECĂRUI POPOR. Esența acestui 
complex de principii este în ultimă instanță respectarea drep
tului sacru, inalienabil al fiecărui popor de a dispune liber șl 
nestingherit de propria-i soartă.

UN TOT UNITAR. Viața demonstrează că respectarea noi
lor principii este condiția sine qua non a păcii, a destinderii ; 
orice știrbire a acestui tot dialectic, inseparabil, de norme 
internaționale poate determina convulsii grave în relațiile 
interstatale. •

CERINȚA A PROGRESULUI. Considerăm că trebuie făcut 
totul pentru ca noile principii să se generalizeze în raportu
rile dintre toate statele, deoarece numai astfel se pot crea 
condițiile necesare ca fiecare popor să-și concentreze forțele 
în direcția progresului economic și social, asigurării bunăstării.

DE LA PRINCIPIU LA APLICARE. Trebuie să înțelegem că, 
de la recunoașterea și pînă la realizarea în practică a noilor 
principii mai este un drum lung și trebuie să acționăm 
neabătut, atît pe plan ideologic, cît și în activitatea practică, 
pentru afirmarea neabătută a acestor principii în viața inter
națională.

litatea statelor lumii. Totodată, țara 
noastră acționează ca un militant 
activ pentru înscrierea acestor prin
cipii în documente internaționale de 
majoră însemnătate, pentru genera
lizarea lor în practica relațiilor in
terstatale, făcînd din promovarea și 
respectarea lor neabătută unul din 
obiectivele cardinale ale politicii sale 
externe. întreaga această activitate 
poartă pecetea personalității tovară
șului Nicolae Ceaușescu, promotor 

ferm, neobosit al acestor principii, 
care, întruchipînd normele de etică 
și echitate, de legalitate internațio
nală. prefigurează o lume nouă, ba
zată pe recunoașterea lor universală 
ca temelie a unei noi ordini politice 
si economice internaționale. în a- 
ceasta găsindu-se unul din izvoarele 
prețuirii de care se bucură astăzi 
România în lume.

Dumitru ȚINU
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