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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
AU REVENIT IERI ÎN CAPITALĂ
Exprimînd sentimentele de profundă satisfacție și mîndrie patrio
tică ale întregului popor față de rezultatele de excepțională însem
nătate ale noului itinerar de pace, prietenie și solidaritate, mii de
oameni ai muncii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu o primire entuziastă, plină de căldură

DESCHIZÎND NOI Șl RODNICE ORIZONTURI CONLUCRĂRII

MULTILATERALE ROMÂNO-CIPRIOTE

S-a încheiat vizita oficială de prietenie a președintelui
Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu,
m Republica Cipra

Semnarea Declarației Comune româno-cipriote
în cadrul unei ceremonii care a
avut loc la Palatul prezidențial din
Nicosia, după încheierea convorbiri
lor oficiale, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și președintele Republicii
Cipru, Spyros Kyprianou. au semnat
Declarația Comună româno-cipriotă.

A luat parte tovarășa Elena
Ceaușescu.
Au participat tovarășii- Gheorghe
Oprea. Iosif Banc. Ștefan Andrei,
celelalte persoane oficiale române.
Erau prezenți Gheorghios Iacovou,
ministrul afacerilor externe. Gheor
ghios Andreou, ministrul comerțului

Cuvîntul președintelui
Spyros Kyprianou
Cred că după convorbirile pe
care le-am avut ieri și astăzi și, în
general, după vizita pe care au efec
tuat-o în Cipru domnul președinte
al Republicii Socialiste România și
doamna Ceaușescu, colaborarea in
tre cele două țări se lărgește și mai
mult. în cursul actualei vizite am
pus noi temelii pentru o colabora
re și mai strinsă in toate domeniile
de activitate.
Semnarea acestor documente este
de o însemnătate deosebită. Am
abordat, în discuțiile noastre, în
treaga situație internațională, accentuind în mod deosebit proble
mele arzătoare ale actualității. Am
discutat amănunțit problema ci
priotă, așa cum, deja, am anunțat,
precum și relațiile noastre bilate
rale, de colaborare.
Pozițiile noastre în legătură cu
problemele internaționale coincid
in mare măsură. In legătură cu

problema cipriotă, convorbirile
noastre au fost foarte utile — și aș
vrea să exprim, încă o dată, mul
țumirile mele călduroase pentru
înțelegerea și pentru marele interes
pe care președintele României le-a
arătat față de Cipru, față de pro
blemele sale, pentru dorința sa de
a contribui la găsirea unei soluții
durabile și juste a problemei ci
priote, care să asigure independen
ța, integritatea teritorială,- suvera
nitatea, nealinierea și unitatea Re
publicii Cipru, pe baze perma
nente.
Urez
președintelui
Nicolae
Ceaușescu și doamnei Elena
Ceaușescu o călătorie plăcută. Spe
răm să-i revedem în curînd, în Ci
pru, într-o vizită de mai multe
zile, vizită care — așa cum a ară
tat astăzi populația Nicosiei — este
foarte dorită și pe care, dealtfel, o
dorim și noi. (Aplauze).

și industriei, celelalte persoane ofi
ciale cipriote care au participat la
convorbiri.
După semnare, președinții Nicolae
Ceaușescu și Spyros Kyprianou s-au
felicitat, și-au strîns miinile înde
lung. cu multă prietenie.
în încheierea ceremoniei, șefii de

stat ai celor două țări au făcut im
portante declarații în fata presei
prezentă la acest moment . care se
înscrie ca un eveniment de o deose
bită însemnătate in cronica raportu
rilor de prietenie și conlucrare ro
mâno-cipriote.

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceaușescu
încheiem vizita în Cipru cu re
zultate deosebit de bune privind
dezvoltarea relațiilor bilaterale și
a colaborării țărilor noastre pe
plan internațional.
în Declarația comună, pe care
am semnat-o cu puțin timp inainte,
sînt exprimate, deopotrivă, dorin
țele și concluziile la care am ajuns
în timpul convorbirilor privind ex
tinderea schimburilor economice, a
colaborării in diferite domenii ale
științei, tehnicii, culturii, lărgirea
conlucrării și a raporturilor gene
rale dintre cele două țări și po
poare. De asemenea, sint exprimate
pozițiile și concluziile la care am
ajuns în abordarea problemelor
complexe ale vieții internaționale.
Am pus pe primul plan și ne-am
pronunțat cu toată hotărîrea împo
triva cursei înarmărilor, pentru
dezarmare și, in mod deosebit,
pentru dezarmarea nucleară, pen

Călduroasă stringers de mină la plecarea da pe aeroportul Larnaca

tru pace, pentru oprirea amplasării
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne în Europa și trecerea la retra
gerea și distrugerea celor existente.
Am ajuns la concluzii comune cu
privire la soluționarea pe calea
negocierilor a diferitelor probleme
și conflicte. în acest cadru, doresc
să subliniez din nou că România
se pronunță ferm pentru soluțio
narea cit mai rapidă a problemei
cipriote, pe baza negocierilor și
realizării înțelegerii între cele două
părți, care să asigure independența,
suveranitatea, integritatea terito
rială și unitatea Ciprului, să per
mită tuturor locuitorilor Ciprului,
fără deosebire de origine, să tră
iască intr-un stat unit, să-și asi
gure dezvoltarea economico-socială,
bunăstarea și fericirea. Ne pronun
țăm ferm pentru retragerea tutu
ror trupelor străine din Cipru —
aceasta fiind o necesitate pentru
asigurarea unității și deplinei inde
pendențe a Ciprului. Avem ferma
convingere că, pe această cale, este
posibil să se ajungă la o soluție —
și doresc, și cu acest prilej, să urez
încheierea cit mai grabnică a pro
cesului de soluționare a problemei
cipriote.
Aș dori să exprim mulțumirile
noastre președintelui Kyprianou și
doamnei Kyprianou pentru pri
mirea ospitalieră și, în general,
pentru ospitalitatea de care ne-am
bucurat.
De asemenea, doresc să exprim
mulțumirile și sentimentele noas
tre de prietenie locuitorilor Nico
siei și ăi celorlalte localități prin
care am trecut, pentru manifestă
rile prietenești cu care ne-au întîmpinat. Am văzut în aceasta o
expresie a sentimentelor de priete
nie dintre România și Cipru — și,
totodată, am simțit și am înțeles
Uorința fierbinte a poporului cipriot
de a trăi într-un Cipru indepen
dent și unit.
Aș dori să adresez poporului ci
priot prieten cele mai bune urări
în dezvoltarea sa economico-socia
lă, în asigurarea independenței,
bunăstării și fericirii sale.
încă o dată, doresc să adresez, și
în acest moment, domnului pre
ședinte și doamnei Kyprianou invi
tația de a vizita România — și
să-mi exprim speranța că această
vizită se va realiza într-un timp nu
prea îndepărtat.
Vă doresc succes în activitatea
dumneavoastră pentru asigurarea
independenței și unității Ciprului!
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-a reîntors,
marți, în Capitală, din vizitele
oficiale de prietenie întreprinse în
Republica Malta, Republica Arabă
Egipt, Republica Democratică Sudan
și Republica Cipru.
Conducătorul partidului și statu
lui nostru a fost însoțit de tovarășii
Gheorghe Oprea, Iosif Banc, Ștefan
Andrei, de alte persoane oficiale.
Ceremonia sosirii a avut loc pe
aeroportul Otopeni unde erau arbo
rate drapelele partidului și sta
tului. Pe frontispiciul aerogării
se afla portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Pe mari pancarte erau
înscrise urări fierbinți de bun
venit adresate tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmpinați cu căldură de tovarășii
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Ion Dincă, Ludovic Fazekas,
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu,
Manea Mănescu, Paul Niculescu,
Constantin Olteanu, Gheorghe Pană,
Ion
Pățan,
Dumitru
Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,
Ștefan Voitec, Ștefan Bîrlea, Miu
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae
Giosan, Suzana Gâdea, Ștefan
Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae,
Ioan Totu, Ion Ursu, Richard
Winter, Gheorghe Stoica.

Erau prezenți membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă și
obștești.
Era de față Ataa Mahmoud Horoun,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
Egiptului la București.
Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii bucureșteni, care au
tinut să ureze un călduros bun venit
conducătorului partidului și statului
nostru. Reprezentanții numeroaselor
colective de muncă bucureștene au
exprimat, în numele întregului
popor, deosebita satisfacție și mindrie patriotică față de rezultatele
fructuoase ale acestor Vizite, care
se înscriu ca evenimente de pri
mă însemnătate în cronica rela
țiilor de prietenie ale României cu
statele vizitate, cu toate statele lumii.
In același timp, s-a dat expres:e
deosebitei aprecieri fată de noua ac
țiune de politică externă întreprinsă
de conducătorul partidului și statului
nostru ce se constituie într-o nouă și
remarcabilă contribuție la lupta
tuturor forțelor progresiste, democra
tice și antiimperialiste pentru destin
dere. colaborare, pace și securitate
în întreaga lume, pentru instaurarea
în viata internațională a unor relații
noi de respect al independenței și
suveranității popoarelor, al dreptului
fiecărei națiuni de a-și hotărî singură
propria cale de dezvoltare, la rezol
varea — in interesul tuturor po
poarelor — a marilor probleme ale
contemporaneității.

■ Miile de bucureșteni prezent! la
aeroport și-au manifestat simțămin
tele de profundă dragoste și recu
noștință pe care întregul nostru
popor le nutrește fată de secretarul
general al partidului pentru tot ce a
făcut și ' face pentru progresul și
prosperitatea patriei, pentru afirma
rea și creșterea prestigiului României
socialiste pe arena internațională.
Dînd glas acestor sentimente, cei
prezenți au scandat cu putere
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu—Pace !“. De
asemenea, ei purtau portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, mari pan
carte pe care erau înscrise urări
adresate partidului si secretarului său
general.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au parcurs
platoul din fata salonului oficial al
aerogării, salutînd cu prietenie mul
țimea venită la aeroport.
Numeroși tineri și tinere, pionier!
au înmînat cu emoție tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena’
Ceaușescu frumoase buchete de
flori.
Vibranta primire făcută conducă
torului iubit al partidului și statului
s-a constituit într-o puternică măr
turie a adeziunii depline a întregului
nostru popor față de politica internă
și externă a partidului și statului
nostru, a unității în jurul partidu
lui. al secretarului său general.
(Agerpres)

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO-CIPRIOTĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, a efectuat, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială de
prietenie in Republica Cipru, în perioada 24—25
octombrie 1983, la invitația președintelui Republicii
Cipru, Spyros Kyprianou, și a doamnei Mimi
Kyprianou.
lnalții oaspeți români și persoanele care i-au
însoțit în cursul vizitei s-au bucurai pretutindeni
de o primire deosebit de cordială, expresie a
profundelor sentimente de stimă și respect reci
proc, a relațiilor de prietenie și colaborare stator
nicite între cele două țări și popoare.
în timpul șederii în Cipru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu, precum și per
soanele care i-au însoțit, au vizitat obiective
economice și social-cuiturale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa Elena
Ceaușescu au avut convorbiri oficiale cu președin
tele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, care s-au
desfășurat într-o atmosferă prietenească, de caldă,
cordialitate și deplină înțelegere. In cadrul con
vorbirilor s-a făcut o analiză a stadiului rapor
turilor bilaterale româno-cipriote și a perspecti
velor dezvoltării lor și s-a procedat la un amplu
schimb de vederi cu privire Ia problemele actuale
majore ale vieții internaționale.
La convorbiri au participat :
Din partea română, Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, Iosif Banc, secre
tar al Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe,
Constantin Mitea, consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, Romulus Neagu, director
în Ministerul Afacerilor Externe, și Gheorghe
Săvuică, însărcinat cu afaceri a.i. al României în
Cipru.
Din partea cipriotă, Gheorghios Iacovou, minis
trul* afacerilor externe, Gheorghios Andreou, minis
trul comerțului și industriei, Andreas Cristofides,
purtător de cuvînt al guvernului, Iacovos Aristidou,
director general al Biroului de Planificare. Demos
Hadjimiltis, ambasadorul Ciprului in România,
Haris Vovides, director al Cabinetului președinte
lui. Vanias Markides, director general a.i. al Mi
nisterului Afacerilor Externe, Elias Ipsarides, di
rectorul Direcției relațiilor politice din Ministerul
Afacerilor Externe, și Andis Constantinou, direc
tor al Cabinetului ministrului afacerilor externe.

I
Analizind stadiul actual al relațiilor bilaterale,
cele două părți au relevat cu satisfacție evoluția
favorabilă a raporturilor dintre România și Cipru
pe multiple planuri și au evidențiat importanța
și actualitatea Declarației solemne comune ro
mâno-cipriote, semnată la București, la 25 iunie
1979, care oferă o bază trainică și perspective
largi conlucrării dintre cele două țări prietene,
în toate domeniile. A fost reafirmată, de aseme
nea, hotărîrea celor două părți de a așeza ferm,
ți in viitor, Ia baza relațiilor de prietenie, colabo
rare și bună vecinătate dintre cele două țări
respectarea principiilor independenței și suverani

tății naționale, deplinei egalități în drepturi,
neamestecului în treburile interne, avantajului
reciproc.
f
Cei doi președinți au exprimat convingerea lor
că întărirea raporturilor de prietenie și de colabo
rare pe multiple planuri dintre România și Cipru va
reprezenta o contribuție mereu sporită la promo
varea păcii, securității, independenței și cooperării
in Balcani și în regiunea Mării Mediterane, in Eu
ropa și in întreaga lume.
Cele două părți au subliniat rolul determinant
care revine dialogului la nivel înalt statornicit între
Republica Socialistă România și Republica Cipru
pentru dezvoltarea schimburilor și a cooperării pe
multiple planuri între cele două țări. Exprimînd
satisfacția pentru noul prilej oferit de a continua
acest dialog, președintele Ciprului a subliniat con
vingerea că vizita inalților oaspeți români, convor
birile care au avut loc, măsurile convenite, cît și
documentele semnate în timpul acestei vizite con
feră relațiilor româno-cipriote noi dimensiuni, dau
un nou și puternic impuls conlucrării românocipriote reciproc avantajoase.
Părțile au exprimat hotărîrea lor comună de a
spori contactele româno-cipriote la nivel ministe
rial, parlamentar și la alte niveluri.
Părțile au convenit să continue consultările pe
riodice între cele două ministere de externe, precum
și între reprezentanții României și Ciprului la
O.N.U. și în alte foruri internaționale.
Cele două părți au acordat o atenție deosebită
dezvoltării raporturilor economice dintre Român a
și Cipru. Analizînd rezultatele obținute pină in
prezent în domeniul schimburilor comerciale, cele
două părți au constatat cu satisfacție că volumul
acestor schimburi s-a mărit în ultimii ani și au
apreciat că economiile celor două țări oferă condiții
propice pentru extinderea și diversificarea in con
tinuare a schimburilor economice bilaterale. în
acest context, s-a subliniat importanța realizării
acțiunilor comerciale și a obiectivelor de cooperare
industrială, tehnică și în alte domenii convenite la
cea de-a IV-a sesiune a Comisiei permanente
interguvernamentale româno-cipriote de cooperare
industrială și tehnică, ale cărei lucrări au avut loc
la București, înt-e 17—21 sentembr’e 1983.
Cei doi președinți au apreciat că există posibili
tăți de realizare a obiectivului de dublare a schim
burilor comerciale bilaterale pînă în 1935, și, în
acest scop, au convenit ca ministerele și celelalte
instituții centrale competente să analizeze condi
țiile existente, astfel îneît în cpl mai scurt timp să
se poată găsi căile și mijloacele concrete care să
ducă Ia realizarea și depășirea obiectivului stabilit.
In acest sens, ei și-au exprimat satisfacția în legă
tură cu încheierea în timpul vizitei a Programului
de colaborare economică pe termen lung intre cele
două țări. Totodată, au indicat să fie urgentate ne
gocierile pentru încheierea de noi contracte și înțe
legeri bilaterale pentru creșterea in continuare a
schimburilor comerciale.
S-a convenit să fie încurajată realizarea unor
proiecte de cooperare între firme și întreprinderi
din cele două țări in diverse domenii, cum sînt :
(Continua're in pag. a Il-a)
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crearea de societăți mixte, facilitarea încheierii de
contracte pe termen lung pentru furnizarea de ma
terii prime și alte mărfuri pe bază reciproc avan, tajoasă ; promovarea unor proiecte atît in Cipru,
cit și pe terțe piețe ; cooperarea pentru realizarea
In comun a unor obiective industriale și economice
pe terte piețe î încheierea unor acorduri de li
cență ; schimbul de experiență in cercetări indus
triale, know-how și Informații tehnologice, precum
și de specialiști pentru activitate de consultare și
asistență la realizarea proiectelor.
In scopul extinderii relațiilor economice bilate
rale, In timpul vizitei a fost semnat un Acord intre
Guvernele Republicii Socialiste România și Repu
blicii Cipru privind transporturile maritime.
Părțile au apreciat pozitiv dezvoltarea cooperării
In domeniile științei, culturii, artei și radioteleviziunii, considerind că aceste schimburi contribuie
efectiv la mai buna înțelegere și cunoaștere între
popoarele român și cipriot, la aprofundarea priete
niei lor.
In scopul dezvoltării In continuare a raporturilor
In aceste domenii s-a convenit să fie negociat și
semnat, cit mai curind posibil, un nou Program de
schimburi culturale și științifioe intre Guvernele
Republicii Socialiste România și Republicii Cipru
pe anii 1984—1985.

II
în convorbirile avute cu privire la situația in
ternațională, cele două părți au constatat cu satis
facție o largă convergență de vederi intre România
și Cipru, atit in ceea ce privește aprecierea evolu
țiilor actuale, cit și măsurile ee se impun pentru
asigurarea păcii și securității, a condițiilor pentru
ca popoarele să se poată dezvolta liber, potrivit
năzuințelor și aspirațiilor lor legitime.
Cei doi președinți au exprimat profunda lor în
grijorare in legătură cu încordarea gravă la care
s-a ajuns In relațiile internaționale, ca rezultat al
manifestărilor politicii de forță și amenințare cu
forța, de consolidare și reîmpărțire a sferelor de in
fluență, de amestec in treburile interne, al politicii
Imperialiste, colonialiste și neocolonlaliste, al cursei
fără precedent a înarmărilor. De asemenea, și-au
exprimat îngrijorarea față de accentuarea crizei
economice mondiale, adincirea in continuare a de
calajelor dintre țările bogate și țările sărace șl
lipsa de progrese in eforturile pentru lichidarea
subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice
Internaționale.
Cei doi președinți au subliniat îndatorirea care
revine tuturor statelor de a acționa cu toată hotă
rirea și cu cea mai inaltă răspundere față de pro
priul popor, față de cauza generală a păcii și secu
rității internaționale, pentru a se reduce încordarea
internațională, a se relua politica de destindere și
a nu se întreprinde nici o acțiune care poate agrava
situația Internațională.
Ei consideră că acum, mal mult ca oricind, se
Impune să se manifeste spirit de inițiativă și să se
adopte noi măsuri care să ducă la destindere și în
țelegere internațională, la asigurarea condițiilor de
pace pentru toate popoarele lumii, pentru întărirea
colaborării internaționale.

concomitentă a blocurilor militare. O importantă
deosebită ar avea începerea, in cel mai scurt timp,
de negocieri directe intre statele participante ia
Tratatul de Ia Varșovia și țările membre ale
N.A.T.O. pentru încheierea unui acord de înghe
țare și reducere a cheltuielilor militare.
Cele două părți apreciază că o contribuție im
portantă la dezangajarea militară, sporirea securită
ții și încrederii dintre state poate constitui crearea
de zone denuclearizate, de zone ale păcii, colabo
rării și bunei vecinătăți in Balcani și in alte regiuni
ale lumii.

VI
Cele două părți au acordat o atenție deosebită
problematicii balcanice, ca parte componentă a
procesului de edificare a securității șl dezvoltare a
cooperării în Europa și s-au pronunțat pentru
transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și
bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare, de baze
militare șl de trupe străine. In acest context au
fost relevate rezultatele pozitive obținute pînă in
prezent atît in dezvoltarea raporturilor bilaterale,
cit și in extinderea unei cooperări multilaterale
intre țările balcanice in domeniile economic, tehnico-științific, cultural șl altele.
Reafirmind sprijinul lor față de eforturile des
tinate să ducă Ia dezvoltarea și consolidarea clima
tului de cooperare, înțelegere și respect reciproc
intre țările balcanice, cele două părți au subliniat
importanța pe care ar avea-o in acest sens organi
zarea unei reuniuni la nivel înalt a statelor bal
canice care să examineze aspecte vlzind întreprin
derea de noi pași in direcția depășirii unor pro
bleme existente, a dezvoltării încrederii și bunei
vecinătăți, a cooperării pe multiple planuri, a
transformării Balcanilor intr-o zonă fără arme
nucleare. O asemenea intilnire s-ar insorie ca un
act pozitiv in viata întregului continent, în lupta
pentru dezarmare și pace in Europa și in întreaga
lume.
In acest spirit, cel doi președinți au apreciat ca
binevenită propunerea primului ministru al Greciei
cu privire la organizarea unei reuniuni de experți
din țările balcanice, care să aibă ca unul din
obiective discutarea căilor și posibilităților de creare
a unei zone denuclearizate în Balcani.

VII

Exprimlnd profunda lor îngrijorare In legătură
ou persistența unor grave focare de tensiuni și con
flict în diferite părți ale planetei, președinții
Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou subliniază
necesitatea reglementării pașnice, prin negocieri, a
tuturor conflictelor șl problemelor dintre state.
El au subliniat necesitatea imperativă de a se
exclude cu hotărire din viața internațională poli
tica de forță și amenințare cu forța, indiferent de
formele sale de manifestare, de a se pune capăt
conflictelor și acțiunilor armate și a se trece Ia
rezolvarea tuturor problemelor ' litigioase dintre
state exclusiv pe cale /pașnică, prin tratative.
In conformitate'cu această poziție principială,
cele două părți apreciază că se impune ca orga
nismele internaționale și in primul rînd O.N.U.
să aibă un rol mai activ și o contribuție eficientă
pentru a determina si aocelera soluționarea stărilor
de tensiune si conflict pe calea tratativelor. Ele au
III
apreciat ca un pas pozitiv pe această cale adop
tarea prin consens. Ia sesiunea precedentă a Adu
Președintele României și președintele Ciprului an
nării Generale a O.N.U., a Declarației privind re
reafirmat cu vigoare importanța deosebită pe care
glementarea pașnică a diferendelor internaționale
o are respectarea riguroasă în relațiile dintre toate
și au exprimat hotărirea celor două țări de a con
statele a principiilor egalității depline în drepturi,
lucra pentru materializarea. Ia actuala sesiune a
independenței și suveranității naționale, neameste
Adunării Generale, a propunerii prezentate de
cului in treburile interne, renunțării la forță și la
România împreună cu un grup de alte state pri
amenințarea cu forța, reglementării pe cale pașnică
vind crearea, în cadrul O.N.U.. a unui organism
a tuturor diferendelor, respectării dreptului fiecărui
special pentru bune oficii, mediere și conciliere,
popor de a-și alege liber calea dezvoltării sale eco
care să acționeze in direcția prevenirii apariției de
nomice și sociale.
noi confruntări armate și a soluționării pașnice, pe
calea tratativelor, a oricăror probleme și conflicte
IV
dintre state.
Exprimîndu-șl îngrijorarea față de perpetuarea
Președintele Nicolae Ceaușescu șt președintele
problemei cipriote, cei doi președinți au reafirmat
Spyros Kyprianou au acordat, in convorbirile lor, o
sprijinul lor pentru o soluție grabnică și pașnică
atenție deosebită problemelor Europei și au expri
a problemei cipriote, in conformitate cu scopurile
mat profunda lor îngrijorare față de pericolele
șl principiile Cartei șl rezoluțiile pertinente ale
pe care le generează acumularea în Europa a unor
Națiunilor Unite, precum și cu acordurile la nivel
uriașe forțe militare și a unor imense arsenale
înalt din 1977 (Makarios-Denktaș) și 1979 (Kyprianucleare șl, In special, planurile privind ampla
nou-Denktaș). O astfel de soluție trebuie să asigure
sarea de noi rachete nucleare eu rază medie de
Independența, suveranitatea, integritatea teritoria
acțiune in Europa.
lă. unitatea, nealinierea Republicii Cipru, retra
Subliniind că statele, guvernele oare vor fac®
gerea necondiționată a tuturor trupelor străine, in
amplasări de rachete pe teritoriul tor iși asumă o
conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Națiuni
mare răspundere în' fața propriilor popoare, a
lor Unite, ceea ce va constitui o bază solidă pen
întregii omeniri, cei doi președinți au apreciat că
tru soluționarea justă, durabilă a problemei.
prin noi eforturi, prin tratative desfășurate intr-un
Această soluție trebuie să asigure, de asemenea,
spirit de conlucrare și acționîndu-se cu întreaga
drepturile și libertățile fundamentale ale poporului
răspundere de ambele părți, este posibil să se
cipriot, adoptarea măsurilor necesare vizînd întă
ajungă la un acord corespunzător care să asigure
rirea încrederii și cooperării intercomunitare, pe
oprirea amplasării de noi rachete, retragerea și
baza dreptului poporului cipriot de a-și hotărî sin
distrugerea celor existente.
gur soarta, fără nici un amestec din afară. Atenția
Cei doi președinți au chemat să se facă totul
cuvenită va trebui, de asemenea, să se acorde ideii
pentru a nu se ajunge la amplasarea de noi arme
demilitarizării Republicii Cipru.
nucleare. In cazul in care negocierile nu se yor
Cei doi președinți au reliefat importanța recen
încheia cu rezultate pozitive pină la sfirșitul
tei inițiative a secretarului general al O.N.U. in
acestui an, trebuie să se realizeze o înțelegere privind
căutarea unei soluții juste si trainice și au expri
aminarea amplasării noilor rachete cu rază medie
mat speranța că aceste noi eforturi se vor finaliza
de acțiune, pentru continuarea negocierilor in
cu succes. In acest context, ei au subliniat impor
vederea ajungerii la un acord vizind preintîmpitanta unor negocieri semnificative, orientate spre
narea amplasării de noi rachete nucleare și elimi
obținerea de rezultate, constructive si reale, care
narea totală a armelor nucleare din Europa.
să se desfășoare liber, in cadrul procesului convor
Cele două părți salută încheierea eu rezultate
birilor intercomunitare, sub auspiciile Națiunilor
pozitive a reuniunii de Ia Madrid, adoptarea docu
Unite. Ei au evidențiat necesitatea ca toate părțile
mentului final care deschide calea convocării în
să se abțină de la orice acțiune care ar putea agra
1984 a Conferinței privind măsuri de încredere Și
va situația și pune in pericol actualele eforturi
securitate și dezarmarea in Europa, a dezvoltării
avind drept scop ajungerea la o soluție Pașnică a
procesului de pace, securitate, destindere și cola
problemei cipriote.
borare pe continent. Ei au apreciat, de aseme
nea, importanța înțelegerilor realizate cu privire la ■ O soluție justă și viabilă a problemei cipriote va
constitui o contribuție importantă la întărirea păcii,
organizarea altor reuniuni care asigură continuita
securității și cooperării in regiunea Balcanilor și
tea procesului inițiat de Conferința de la Helsinki.
a Mării Mediterane. in Europa și in întreaga lume.
Cei doi președinți consideră că trebuie acordată
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toată atenția evoluției îngrijorătoare a situației din
Orientul Mijlociu.
Cel doi președinți exprimă profunda lor îngrijo
Cei doi șefi de stat exprimă deplina lor solida
rare față de amploarea și ritmul fără precedent ale
cursei înarmărilor, și in primul rind ale înarmărilor ritate cu lupta dreaptă a poporului palestinian sub
conducerea Organizației pentru Eliberarea Palesti
nucleare, afectarea de imense resurse umane și
nei. unicul său reprezentant legitim, și consideră
materiale in scopuri militare, ceea ce reprezintă o
că soluționarea problemei palestiniene este de în
povară tot mai grea pentru toate popoarele și o
semnătate fundamentală pentru reglementarea si
gravă amenințare la adresa păcii și securității
tuației din zonă. Ei subliniază că pentru realizarea
internaționale.
unei păci globale, juste și durabile și soluționarea
Ei reafirmă aprecierea lor că, in actualele oonconflictului din Orientul Mijlociu este necesară
diții de încordare deosebită a vieții internaționale,
retragerea Israelului din toate teritoriile arabe
problema fundamentală a asigurării păcii, securității
ocupate in 1967, recunoașterea dreptului poporului
și colaborării internaționale o constituie adoptarea
palestinian la autodeterminare, inclusiv la consti
de măsuri efective și substanțiale de încetare a
tuirea unui stat independent propriu, asigurarea
cursei înarmărilor și dezarmare, in primul rînd de
dezarmare nucleară. Cei doi președinți sînt de integrității. Independenței și suveranității tuturor
acord că trebuie acționat cu fermitate pentru statelor din această zonă.
apărarea dreptului suprem al popoarelor la viață,
Apreciind preocupările pe plan internațional me
la libertate și pace. Se impune în acest sens înce nite să găsească o soluție politică problemei com
tarea producției de arme nucleare și reducerea
plexe din Orientul Mijlociu, cei doi președinți se
treptată a stocurilor de armament nuclear pină la
pronunță pentru organizarea unei conferința in
completa lor lichidare, înghețarea cheltuielilor mili-, ternaționale, sub auspiciile O.N.U., cu participarea
tare și reducerea lor c't mai substanțială, desfiin
tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P., pre
țarea bazelor militare și retragerea tuturor trupelor
cum și a altor state care pot contribui la soluțio
narea acestei probleme.
străina de pe teritoriile altor state, desființarea

In scopul reglementării problemelor din Liban, cei
doi șefi de stat consideră că trebuie întreprinse de
urgență măsuri pentru încetarea luptelor, pentru
reconciliere națională, pentru retragerea necondi
ționată a trupelor israeliene din această tară, pen
tru asigurarea independenței, suveranității națio
nale, integrității teritoriale, liniștii și păcii Libanu
lui ceea ce ar influența pozitiv asupra ansamblului
situației din Orientul Mijlociu.

VIII
Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea față
de agravarea situației economice !n lume, care are
efecte negative asupra tuturor țărilor, și in mod
deosebit asupra țărilor in curs de dezvoltare. Re
levând faptul că negocierile Nord-Sud, desfășurate
pină in prezent, nu au condus Ia rezultate semni
ficative, cei doi președinți au evidențiat că, în
condițiile interdependenței tot mai strînse intre ță
rile bogate și țările sărace, depășirea crizei econo
mice impune nu numai reluarea activității econo
mice în țările dezvoltate, ci și revitalizarea procesu
lui dezvoltării în țările în curs de dezvoltare, asigu
rarea condițiilor pentru ca aceste țări să iși recapete
rolul dinamic în creșterea economiei mondiale. Ei
s-au pronunțat pentru trecerea de urgență la
negocieri in cadrul O.N.U., ou participarea tuturor
țărilor, pe problemele economice majore, pentru
convenirea de măsuri care să contribuie la însănă
toșirea economiei mondiale, la lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi ordini economice
internaționale, bazată pe egalitate, echitate și avan
taj reciproc intre toate statele lumii.
Cele două părți apreciază imperios necesară
întărirea solidarității și conlucrării între țările în
curs de dezvoltare și in acest scop ele se pro
nunță pentru convocarea unei conferințe la nivel
înalt a acestor țări, care să definească strategia
lor pentru negocierile viitoare cu țările dezvoltate
pe problemele noii ordini economice internaționale
și să convină noi măsuri pentru amplifioarea
cooperării economice dintre ele.
Președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kypria
nou se pronunță pentru democratizarea vieții
internaționale, pentru creșterea rolului țărilor in
curs de dezvoltare, al țărilor mici și mijlocii,
pentru întărirea și creșterea rolului O.N.U. în
dezbaterea activă și soluționarea pe cale politică
a problemelor din viața internațională, asigu-area
păcii și securității în lume, dezvoltarea colaborării
pașnice între toate națiunile.
Ei reliefează însemnătatea mișcării țărilor ne
aliniate în lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pentru pace,
securitate și independență națională, pentru opri
rea cursei înarmărilor, dezarmare și făurirea unei
noi ordini economice internaționale.
Cei doi președinți sprijină înfăptuirea programului de măsuri și activități ce urmează a fi
Întreprinse sub egida Națiunilor Unite în vederea
pregătirii corespunzătoare și a desfășurării cu
rezultate pozitive a Anului Internațional al Tine
retului din 1985, cit și a altor acțiuni vizînd
întărirea colaborării internaționale in soluționarea
problemelor specifice care preocupă astăzi tine
retul lumii.
Președinții Republicii Socialiste România și Re
publicii Cipru hotărăso să fie intensificată con
lucrarea dintre cele două țări pe arena interna
țională, în cadrul O.N.U. și al organismelor sale,
al „Grupului celor 77“ și al mișcării țărilor
nealiniate, în scopul creșterii contribuției la solu
ționarea justă, democratică a problemelor majore
ale vieții internaționale, pentru promovarea păcii,
securității și cooperării în întreaga lume.

IX
Președinții Nicolae Ceaușescu și Spyros Kyprianou și-au exprimat deplina satisfacție pentru
noua intîlnire la nivel înalt româno-cipriotă, pen
tru convorbirile rodnice avute și înțelegerile la
care s-a ajuns, fiind Încredințați că acestea repre
zintă o nouă și valoroasă contribuție Ia aprofun
darea raporturilor de prietenie și strînsă con
lucrare dintre Republica Socialistă România și
Republica Cipru, in interesul și spre binele
popoarelor român și cipriot prietene, al cauzei
păcii, securității și cooperării internaționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au adresat președintelui Spyros Kyprianou și doamnei Mimi Kyprianou invitația de a
efectua o vizită oficială in Republica Socialistă
România. Invitația a fost acceptată cu plăcere,
data vizitei urmind să fie stabilită ulterior.
Făcută la Nicosia, Ia 25 octombrie 1983, in două
exemplare originale, fiecare in limbile română și
engleză, ambele texte avind aceeași valabilitate.

Ceremonia plecării din Nicosia
Marți, 25 octombrie, s-a Încheiat • ca și în localitățile străbătute, nuvizita oficială de prietenie pe
meroși ciprioți țin să salute din nou,
care președintele Republicii So
cu căldură și prietenie, pe distinșii
cialiste România, tovarășul Nicolae
oaspeți din România.
Ceaușescu, a făcut-o, împreună cu
Aeroportul din Larnaca, împodo
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
bit sărbătorește, consemnează ulti
blica Cipru, la invitația președinte mele momente ale fructuoasei vizite
lui Spyros Kyprianou și a doamnei
oficiale de prietenie pe care tova
Mimi Kyprianou.
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Ultima etapă a soliei de pace,
Elena Ceaușescu au făcut-o la Ni
prietenie și colaborare s-a încheiat cosia. La aeroport au venit, pentru
— asemenea vizitelpr în Malta,
a-i saluta pe înalții soli ai poporu
Egipt și Sudan — cu rezultate deo
lui român, pentru a le ura „drum
sebit de favorabile pentru cursul bun“, pentru a-și exprima satisfacția
viitor al tradiționalelor relații de deosebită pentru rezultatele noului
prietenie și conlucrare dintre Româ
dialog româno-cipriot, la cel mai
nia și Cipru. In același timp, această
înalt nivel, ce răspund în modul cel
primă vizită efectuată de șeful sta mai fericit aspirațiilor de pace și
tului român în Cipru se înscrie de
colaborare ale celor două popoare,
pe acum ca o contribuție de seamă mii și mii de locuitori ai capitalei
la cauza păcii, securității și coope
care aclamă neîncetat pe tovarășul
rării în Europa și în întreaga lume.
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
După solemnitatea semnării docu
Ceaușescu. Sînt toate aceste momen
mentelor oficiale româno-cipriote,
te de spontan și vibrant entuziasm
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
mărturii ale ecoului de o deosebită
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de rezonanță pe care îl au în lume
președintele Republicii Cipru, Spyros prestigiul României, al președintelui
Kyprianou, și doamna Mimi Kypria
ei, politica de pace și prietenie a
nou, s-au îndreptat spre aeroportul poporului și țării noastre. Tovarășul
din Larnaca.
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu se apropie de mulțime
Coloana oficială de mașini, escor
care îi înconjoarăvcu bucurie, cu
tată de motocicliști, străbate princi
palele artere ale
..................
Nicosiei, care cu- deosebită stimă, fiecare dorind să
nosc din nou frumoase momente
strîngă mina înalților oaspeți, să-i
sărbătorești, Pretutindeni se află salute direct. Tuturor, președintele
drapelele de stat ale celor două Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
țări, portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu le răspund cu multă
prietenie.
Ceaușescu și ale tovarășei Elena
Ceaușescu, precum și ale președin
îșl iau apoi un călduros rămas
telui Spyros Kyprianou. In capitală,
bun de la președintele Nicolae

Ceaușescu, de la tovarășă Elena
Ceaușescu, președintele Camerei
Reprezentanților, conducătorii parti
delor politice reprezentate în Parla
mentul Republicii Cipru, mem
brii guvernului, precum și per
soanele care au făcut parte din mi
siunea de onoare alcătuită cu ocazia
vizitei înalților soli ai poporului
român.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Spyros Kyprianou treo
în revistă garda de onoare.
La scara avionului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu sînt salutați cu deosebită
cordialitate, cu cele mai calde senti
mente de prietenie de președintele
Spyros Kyprianou și de doamna
Mimi Kyprianou. Sînt sentimente ce
și-au găsit expresie în spiritul de
respect reciproc și prețuire care s-a
degajat cu pregnanță pe parcursul
acestei vizite ce deschide noi și am
ple perspective relațiilor dintre cele
două țări, inscriindu-se, totodată, ca
o _ contribuție importantă la cauza
păcii, securității și colaborării pe
continentul nostru și în zona Mediteranei, în întreaga lume.
La despărțire, cei doi președinți
Iși string călduros mîinile, se îmbră
țișează. In aceeași atmosferă de
cordialitate și prietenie, tovarășa
Elena Ceaușescu își ia rămas bun de
la președintele Spyros Kyprianou,
de la doamna Mimi Kyprianou.
La ora 13,30, aeronava preziden
țială a decolat de pe aeroportul din
Larnaca, îndreptîndu-se spre patrie.

Depunerea unei coroane de
Marti dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa
Elena Ceaușescu, însoțiți de pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros
Kyprianou, și doamna Mimi Kyprianou, au depus o coroană de flori
la Monumentul președintelui Makarios.
Situat în incinta Palatului prezidențial din Nicosia. monumentul a
fost ridicat In 1981, în memoria fostului președinte al Ciprului. arhi___
episcopul Makarios, luptător neobo
sit pentru libertatea și independenta
țării.
La ceremonie au luat parte Stefan
Andrei, ministrul afacerilor externe, '
și G. Iacovou. ministrul afacerilor
externe al Ciprului.
O gardă militară a prezentat onorul.
In sunetele unui imn solemn, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu depune
o coroană de flori pe lespedea de
marmură a monumentului reprezentind statuia președintelui Makarios.
Se păstrează un moment de recu
legere.

intîlniri de lucru
In cadrul vizitei oficiale de prie
tenie în Cipru a șefului statului nos
tru, la Nicosia au avut loc o serie de
intîlniri de lucru româno-cipriote
consacrate finalizării înțelegerilor
convenite cu prilejul convorbirilor
între președinții celor două țări.
Tovarășii Gheorghe Oprea si Iosif
Banc s-au întîlnit și au discutat cu
membri ai guvernului ciioriot. Tova
rășul Ștefan Andrei a avut, de ase
menea. convorbiri cu omologul său.
Gheorghios Iacovou. '
In
timpul vizitei,
tovarășul
Gheorghe Oprea, prim viceprimministru al guvernului, și Gheorghios
Andreou, ministrul comerțului și
industriei, au semnat Programul de
colaborare economică pe termen
lung între cele două țări. Tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, și Gheorghios Iacovou au
semnat Acordul între cele două țări
privind transporturile maritime.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
I

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLICA CIPRU

încheierea convorbirilor oficiale
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Spyros Kyprianou
i,

i
!
>
f
I

Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și președintele Republicii
Cipru. Spyros Kyprianou. s-au reintîlnit. marți dimineața, în cadrul
unei a doua runde de convorbiri
oficiale.
Desfășurat sub semnul prieteniei,
stimei și prețuirii reciproce ce caracterizează relațiile de colaborare statornicite între popoarele si țările
noastre, schimbul de păreri al celor

d.oi președinți a cuprins o arie largă
de probleme internaționale actuale.
Convorbirile oficiale au reliefat
convingerea celor două țări că se
impun neîntîrziat eforturi susținute
în direcția dezarmării, în primul
rind a dezarmării nucleare, opririi
amplasării de noi rachete cu rază
medie de acțiune în Europa și
retragerii și distrugerii celor existen
te. continuării în acest sens a nego
cierilor. precum si acțiuni ferme în
vederea lichidării stărilor de conflict

si tensiune. In context, o atenție'de
osebită s-a acordat necesității solu
ționării cit mai grabnice a problemei
cipriote.
Schimbul de vederi a pus pregnant
în evidentă preocuparea celor două
țări pentru reluarea hotărîtă a cursu
lui destinderii, pentru solutionarea
problemelor actuale ale vieții inter
naționale pe calea politică, a nego
cierilor în spiritul înaltei răspunderi
fată de interesele fundamentale ale

La primăria orașului Nicosia

asigurării păcii, dezvoltării libere și
independente a popoarelor.
S-a exprimat convingerea că vizi
ta președintelui României, convorbi
rile si înțelegerile convenite cu acest
prilej vor întări colaborarea româno-cipriotă pe multiple planuri,
vor intensifica conlucrarea pe plan
international a celor două țări în fo
losul celor două popoare, al cauzei
Păcii și securității în lume, al înțe
legerii și cooperării internaționale.

Omagiul Primăriei orașului Nicosia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de
președintele Spyros Kyprianou și
doamna Mimi Kyprianou au făcut,
marți dimineața, o vizită la Primă
ria orașului Nicosia.
Au
fost
prezente
oficialități
române și cipriote.
Și acest moment a fost marcat de
manifestarea unor puternice senti
mente de stimă și prețuire, de deo
sebită satisfacție pentru noul dialog
româno-cipriot la cel mai înalt ni
vel. De-a lungul bulevardelor Severis
și Makarios. în piața Eleftheria din
I zona veche a orașului, unde este se; diul primăriei, un mare număr de
cetățeni ai Nicosiei i-au salutat cu
multă căldură, cu entuziasm pe solii
poporului român, au ovaționat pen
tru prietenia tradițională care leagâ
țările noastre, pentru dezvoltarea
continuă a colaborării dintre ele.
In salonul oficial al primăriei,
membrii Consiliului municipal au

adresat calde urări de bun venit,
dînd expresie sentimentelor de înaltă
stimă și respect pentru distinșii re
prezentanți ai poporului român.
Primarul orașului Nicosia, Lellos
Demetriades, după alesele aprecieri
și
omagii
privind
personalita
tea oaspeților de seamă ai Cipru
lui, a înmînat tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceausescu cite o medalie comemo
rativă de argint a orașului Nicosia.
A luat apoi
cuvîntul tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cuvîntul șefului statului român a
fost urmărit cu deosebită atenție și
subliniat cu vii aplauze de cei prezenți.
Distinșii oaspeți au fost invitați
apoi să semneze în Cartea de onoare
a orașului.
în aplauzele și ovațiile a mii și mii
de nicdsieni care au așteptat în
piața Eleftheria încheierea ceremo
niei pentru a saluta pe înalții soli ai

poporului
român,
președintele
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena Ceaușescu. însoțiți de pre
ședintele
Spyros Kyprianou
și
doamna Mimi Kyprianpu, de prima
rul Nicosiei, Lellos Demetriades,
parcurg pe jos mai multe străzi ale
orașului vechi, în zona din imediata
vecinătate a sediului municipalității.
Se formează un lung culoar viu. al
manifestărilor de entuziasm, de sim
patie, respect și ospitalitate caldă.
Mii și mii de oameni fac semne prie
tenești. se întrec în a strînge mina
oaspeților de seamă, întrețin o undă
permanentă de urări pentru colabo
rarea și conlucrarea româno-cipriotă, pentru înțelegerea, pacea și secu
ritatea din zona Balcanilor, din Eu
ropa și întreaga lume.
Se adresează direct președintelui
României mulțumiri pentru sprijinul
consecvent acordat cauzei unității,
independentei și libertății Ciprului,
eforturilor pentru rezolvarea nego

ciată a problemelor insulei ai cărei
locuitori să trăiască în înțelegere,
muncind pentru prosperitate, pro
gres și dezvoltare.
Cetățenii orașului sînt profund
impresionați de modul apropiat,
prietenesc cu care președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu li\ se adresează, le răs
pund la salut-1 și dau glas bucuriei
deosebite de a participa la un eveni
ment atit de important din bogata
cronică a relațiilor româno-cipriote.
Ei au salutat cu bucurie rezultatele
dialogului la nivel înalt, fiind con
vinși că raporturile de colaborare
dintre România și Cipru, conlu
crarea pe tărim internațional bene
ficiază, din octombrie 1983, de hotărîri de maximă importanță, impulsionîndu-le evoluția în concordanță cu
aspirațiile unei vieți mai bune și
mai prospere, într-o lume mai bună
și mai dreaptă.

Cuvîntul primarului

Cuvîntul președintelui

orașului Nicosia

Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Republicii
Socialiste România,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Domnule președinte și doamnă
Kyprianou,
Dragi prieteni,

Este o mare onoare pentru noi și
un prilej de satisfacție faptul că
avem astăzi in orașul nostru două
personalități marcante : pe președin
tele României și pe doamna
Ceaușescu.
Renumele dumneavoastră, domnu
le președinte, de personalitate care
depune permanent eforturi pentru
pace, și concepția dumneavoastră fi
lozofică despre viață și pace,- în ge
neral, ca și activitatea dumneavoas
tră, doamnă Ceaușescu, care este o
activitate nu numai politică, ci, în
special, științifică — toate acestea se
cunosc foarte bine și în insula noas
tră.
De aceea, sîntem deosebit de bucu
roși de a vă primi, astăzi, printre
noi. Sintem siguri că gestul acesta
nobil al dumneavoastră, de a ne vizi
ta și de a fi împreună cu noi, de a
veni să vedeți patria noastră, să dis
cutați și să faceți schimburi de pă
reri cu președintele republicii noas

tre, în legătură cu problemele care
ne preocupă atit pe noi, cit și țara
dumneavoastră, toate acestea, desi
gur, vor promova și mai larg relații
le româno-cipriote, vor întări în con
tinuare bunele raporturi care există^
între cele două țări și popoare ale'
noastre.
Sper să aveți ocazia — fie și pen
tru puține minute — de a vedea ora
șul nostru, eare, actualmente, este
un oraș divizat. Nu aceasta este do
rința locuitorilor săi. Nici a celor ce
trăiesc de partea aceasta a „liniei
verzi“, nici a acelora care trăiesc
dincolo de „linia verde". Aceasta
este rezultatul diverselor situații in
ternaționale — situații pe care, sînt
sigur, domnule președinte, dumnea
voastră le înțelegeți mai bine.
Noi vă mulțumim și vă exprimăm
recunoștința noastră pentru eforturi
le pe care le depuneți pe plan inter
național pentru rezolvarea problem
mei cipriote.
In semn de recunoștință, de stimă,
vă rog să primiți din partea noastră,
a locuitorilor Nicosiei, Placheta co
memorativă a municipiului, pe care,
in urma unei hotăriri unanime a
Consiliului municipal, o conferim
atit dumneavoastră, cit și doamnei
Ceaușescu. (Aplauze).

Domnule președinte al Republicii,
Doamnă,
Domnilor și prieteni,

Aș dori să vă mulțumesc pentru
cuvintele pe care ni le-ați adresat
și pentru medalia pe care mi-ați înmînat-o.
Consider aceasta ca un simbol al
prieteniei dintre România și Cipru.
De asemenea, doresc să folosesc
acest prilej pentru a exprima cele
mai vii mulțumiri populației din
Nicosia și din celelalte localități
prin care am trecut la sosire, pen
tru manifestările călduroase cu care
ne-au intîmpinat. Vedem in acestea
o expresie a bunelor relații dintre
poporul român și poporul cipriot, a
dorinței de a inlări și mai mult
prietenia și colaborarea româno-cipriotă.
România se pronunță ferm pentru
o politică de pace, de colaborare
intre toate țările, fără deosebire de
orinduire socială sau de mărime,
pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase numai pe calea ne
gocierilor. In acest spirit am susți
nut și susținem necesitatea reali

Inalții oaspeți salutați cu căldură de locuitorii Nicosiei

zării unei înțelegeri între ciprioți,
asigurarea unității, independenței și
integrității Ciprului, aceasta fiind
în interesul ciprioților — de a trăi
în pace, de a-și asigura o viață li
beră, demnă, de bunăstare.
Sperăm — și doresc să repet ceea
ce am spus și la dineul de aseară —
că vizita pe care o facem in țara
dumneavoastră, convorbirile cu pre
ședintele Kyprianou și alți membri
ai guvernului cipriot vor deschide
noi perspective relațiilor dintre
România și Cipru. Sînt convins că,
în acest cadru, vor exista posibili
tăți și pentru dezvoltarea legăturilor
dintre capitala României și capitala
Ciprului.
Aș dori să vă urez dumneavoas
tră și Consiliului municipal succes
în activitatea de conducere a Nico
siei, de asigurare a unor condiții de
viață, de muncă cit mai bune pentru
toți locuitorii orașului.
Doresc să adresez locuitorilor Ni
cosiei și tuturor locuitorilor Repu
blicii Cipru cele mai bune urări de
bunăstare, de unitate și indepen
dență, de pace și prosperitate.
(Aplauze).

Vizitarea Muzeului Ciprului
Tovarășa Elena Ceaușescu. Înso
țită de tovarășii Gheorghe Oprea șl
Iosif Banc, a vizitat. în cursul di
mineții de marți. Muzeul Ciprului, apreciat așezămint de istorie veche al
Republicii Cipru.
La 6osire. a urat un călduros bun
Venit directorul tezaurului de anti-

chitătl al Ciprului. Vassos Karaghiorghis.
Muzeul Ciprului adăpostește o bo
gată și reprezentativă colecție de
mărturii arheologice descoperite în
diferite locuri din insulă, sculpturi
în marmură și bronz, obiecte de ce

ramică și de metal, artizanat, am
fore, unelte, acoperind o perioadă
din trecutul tării ce se întinde din
neolitic pină in epoca romană, ofe
rind o interesantă imagine asupra
istoriei si civilizației acestor melea
guri.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit călduros pentru explicațiile
primite In timpul vizitării secțiilor
muzeului și a adresat calde felici
tări gazdelor pentru preocuparea pe
care o manifestă pentru conserva
rea valoroaselor piese arheologice.

Se vizitează Muzeul Ciprului
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fii APEIULUI FBBNTMUH DEMOCRAȚIEI SI UNITftTII SOCIMISTE

Apărarea păcii, înlăturarea primejdiei
nucleare - suprema îndatorire
a tuturor statelor și popoarelor
ADUNĂRI ȘI MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

„Interesele întregii omeniri impun
încetarea cursei înarmărilor"
Un mare miting consacrat luptei
pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru dezarmare și pace a avut
toc, marți, in municipiul Iași. Au
luat parte peste 30 000 de oameni
ai muncii din intreprinderi și
unități economice, instituții și in
stitute de învățămint superior
și de cercetare, cadre didactice,
studenți și elevi, lucrători din
unități comerciale, meșteșugari,
pensionari și gospodine.
Mitingul a fost deschis de Vasile
Popovici, președintele consiliului
municipal al F.D.U.S., care a spus :
Acționînd in spiritul voinței de
pace a poporului nostru. avem
datoria să facem totul ca prin
acțiunile noastre să ne aducem
contribuția la sprijinirea inițiative
lor și propunerilor președintelui
Nicolae Ceaușescu, care exprimă
In cel mai înalt grad năzuințele
fierbinți ale întregii noastre na
țiuni. In cuvîntul său, Vasile
Barb, laminorist la Întreprinderea
metalurgică, a arătat : Noi, metalurgiștii, fabricăm țevi din oțel ca
să edificăm o Românie nouă, mo
dernă, o Românie a păcii șl cola
borării. Vrem ca pretutindeni in
lume să se producă oțel pentru
producția pașnică. Guvernele tre
buie să țină seama de voința
popoarelor, să acționeze pentru
oprirea cursei Înarmărilor și eli
minarea pericolului unui război
nimicitor. La rtndul său. Con
stantin Slătineanu, președintele
comitetului municipal O.D.U.S., a
spus : Subscriem la strălucitele
inițiative ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu și cerem in modul cel
mai ferm ca minunatele cuceriri
ale științei și tehnicii moderne să
fie puse numai în slujba păcii și
progresului, și nu a distrugerii și

războiului. Cerem să fie conti
nuate tratativele de la Geneva
pînă “se va ajunge la un acord,
să se manifeste realism și respon
sabilitate pentru viața continentu
lui european și a întregii planete.
Ne alăturăm glasul milioanelor de
cetățeni ai patriei noastre, a afir
mat oțelarul Virgil Pîrtac. de la
combinatul de utilaj greu, pentru
a cere interzicerea amplasării de
rachete cu rază medie de acțiune
pe continentul noștru, cit și dis
trugerea celor existente. In nu
mele tuturor femeilor din munici
piul Iași, Doina Ciubotaru, pre
ședinta
comitetului
municipal
al femeilor, a exprimat cele mai
alese sentimente de dragoste și
recunoștință față de conducerea
partidului, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru grija permanentă mani
festată în scopul asigurării celor
mai bune condiții de viață tuturor
cetățenilor patriei, intr-un climat
de pace și securitate. Studenta
Doinița Ciornei, de la Facultatea
de tehnologie chimică, eleva Doi
nița Apetrei, de la liceul indus
trial „Victoria", și pioniera Adria
na Bălășeariu, de la liceul „Emil
Racoviță", au susținut în cuvinte
pline de emoție dorința studenților
și elevilor ieșeni de a învăța în
liniște și pace în minunatele con
diții oferite de partidul comunist
tinerel generații. Ele și-au expri
mat dragostea fierbinte și ' recu
noștința pentru grija pilduitoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu privind
viitorul luminos al copiilor din
țara noastră.
Participanțit la miting au adre
sat
o
telegramă
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în care se
spune, între altele :

Oamenii muncii din Iași Iși exprimă totala adeziune Ia nobilul
mesaj de pace adresat de România întregii lumi. Susținem pe deplin
poziția dumneavoastră in legătură cu tratativele de la Geneva dintre
Uniunea Sovietică și S.U.A. și sintem convinși că dorința de paoe a
lumii, spiritul de luciditate și realismul vor invinge. Dorim să vă
asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind
exemplul dumneavoastră de luptător neobosit pentru pace și
umanism, vom sluji cu credință patria, partidul și poporul, vom pune
capacitățile noastre in folosul dezvoltării susținute a României și
afirmării ei permanente in lume, ca o țară a muncii și vieții pașnice,
libere și independente.

REGHIN

„0 cerință de prim ordin:
lichidarea tuturor rachetelor"
La Reghin, peste 15 000 de
oameni ai muncii români, ma
ghiari, germani, tineri și vîrstnici
din intreprinderi industriale, in
stituții și școli au participat la o
tnsuflețitoațe adunare consacrată
luptei pentru pace și dezarmare.
„în numele dreptului sacru la

muncă și o viață pașnică, arăta în
euvintul său Alexandru Bugnariu, primarul orașului, ne unim
glasul cu al întregului nostru
popor și, strîns uniți în jurul
partidului, al secretarului său
general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, ne exprimăm hotărirea

fermă de a ne spori eforturile
pentru biruința cauzei păcii, înțe
legerii și prieteniei intre toate
popoarele lumii". La rîndul său,
învățătoarea Edith Tătărean, pre
ședinta comitetului orășenesc al
femeilor, a spus : „Aprobăm din
toată inima noile inițiative de
pace ale
tovarășului , Nicolae
Ceaușescu, precum
și Apelul
F.D.U.S., ne alăturăm femeilor din
toată lumea ih lupta pentru pace
și dezarmare. Nu vrem să ne
creștem copiii sub un cer ame
nințător de război, ci într-un
climat de pace și liniște. Știința

și tehnica modernă să fie puse în
slujba tinerelor generații, pentru
progres, pentru crearea de noi
valori pentru omenire". Cuvinte
de adeziune deplină față. de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru au expri
mat și Antoaneta Șomadi, Pop
Traian Eugen, Ana Badiu, Ștefan
Fărcaș.
în încheierea adunării, într-o
atmosferă de puternică însuflețire
și angajare patriotică, cei preau adresat
tovarășului
zenți
Nicolae Ceaușescu o telegramă, în
care se spune :

Insușindu-ne In unanimitate aprecierile dumneavoastră Cu privire
Ia pericolele pe oare le-ar crea trecerea la sporirea potențialului
nuclear in Europa și răspunzind îndemnurilor pe care le-ați adresat
privind necesitatea angajării cu mai multă fermitate, alături de
celelalte popoare europene, in lupta pentru dezarmare și pace, parti
cipants la adunare, bărbați și femei, tineri și virstnici, fără deosebire
de naționalitate, iși exprimă voința neclintită de a munci neobosit
pentru a îndeplini marile obiective stabilite de Congresul al Xll-Iea
și Conferința Națională ale partidului, de a realiza și depăși sarci
nile de plan și angajamentele asumate in întrecerea socialistă pe
anul in curs și pe Întregul cincinal. Vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci fără preget pentru
înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru, politică
ce slujește pe deplin intereselor de bunăstare și fericire ale națiunii
noastre socialiste, idealurilor păcii, asigurării dreptului fundamental al
omului, al popoarelor la viață, la libertate.

7\

cînd vremea s-a răcit este necesară

URGENTAREA RECOLTĂRII

Șl TRANSPORTULUI SFECLEI DE ZAHĂR
în ultimele zile, vremea s-a ră
cit, in majoritatea zonelor tării înregistrindu-se noaptea temperaturi
sub zero grade. Aceasta impune ca,
in toate unitățile agricole care cul
tivă sfeclă de zahăr, recoltarea să
se încheie grabnic, iar producția
obținută să fie transportată mai
repede la bazele de recepție și la
fabricile de zahăr. în vederea însilozării sau prelucrării ei. Cu toată
răspunderea trebuie să se înțeleagă
că rădăcinile sfeclei de zahăr prinBe de îngheț dau la prelucrare un
randament mult mai scăzut de
zahăr și nici nu pot fl păstrate în
silozuri deoarece se degradează în
scurtă vreme. Este, deci, în intere
sul economiei naționale, al produ
cătorilor, al nostru, al tuturor, ca
întreaga recoltă de sfeclă de zahăr
să fie strînsă în timpul cel mai
scurt și însilozată cu grijă, asigurîndu-se astfel funcționarea neîntreruptă a fabricilor prelucrătoare,
Cum se desfășoară aceste lucrări ?
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare, pină în seara zilei de
24 octombrie, sfecla de zahăr a fost
strînsă de pe 167 000 hectare, reprezentînd 70 la sută din suprafața
cultivată în unitățile agricole de
stat și cooperatiste. Cu toate că ne
apropiem de sfîrșitul .acestei luni,
în cooperativele agricole din jude
țul Teleorman sfecla de zahăr a
fost strînsă doar de pe 32 la sută
din suprafața cultivată, în cele din
județul Dolj — 42 la sută, Tulcea
— 46 la sută, Constanta și Călărași
— 54 la sută. întîrzierea acestei lu
crări, in afară de faptul că pro
voacă perturbații în funcționarea
normală a fabricilor de zahăr,
creează și pericolul degradării ră
dăcinilor datorită temperaturilor
scăzute din timpul nopții. Ca atare,
este absolut necesar ca, prin folo
sirea la întreaga capacitate a uti
lajelor și mobilizarea unui număr
mai mare de oameni la munca din
cîmp, să se asigure ritmuri maxime
la recoltarea sfeclei de zahăr.
Aceeași atenție se impune să fie

STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHAR, în procente pe Județe,
în cooperativele agricole la 24 octombrie (județele notate cu o linie
nu cultivă sfeclă de zahăr)

acordată transportării sfeclei de
zahăr din cimp la bazele de recep
ție și la fabricile prelucrătoare.
Subliniem această cerință deoarece,
pînă în seara zilei de 24 octombrie,
din cantitatea recoltată a fost
transportată doar 72 la sută. Cea
mai multă sfeclă de zahăr se află
depozitată în grămezi, mai mari
sau mai mici, în județele : Covasna
— 55 la sută din cantitatea recol
tată ; Mureș — 52 la sută, Suceava
— 44 la sută, Harghita — 42 la sută,
adică tocmai în județele cele mai
afectate de scăderea temperaturii
din ultima perioadă. Iată de ce,
pentru a se preveni pierderile de
zahăr din rădăcinile de sfeclă tre
buie să fie luate măsuri energice

pentru intensificarea transportului
acesteia din cîmp. Aceasta presu
pune utilizarea la capacitatea ma
ximă a mijloacelor de transport
auto, concomitent cu folosirea tu
turor atelajelor de care dispun uni
tățile agricole si a celor care există
în comune.
Timpul este înaintat șl. de aceea,
printr-o temeinică organizare a
muncii în cîmp. întreaga cantitate
de sfeclă de zahăr trebuie să fie
recoltată și transportată neîntirziat,
spre a se evita orice pierderi. In
această direcție trebuie să acționeze
acum organele și organizațiile de
partid; cadrele de conducere din
unitățile agricole, organele agricole
de specialitate.

ȘANTIERELE „PORȚILE DE FIER - 2"

„Să înlăturăm norii amenințători
ai războiului, să făurim o Europă
a dezvoltării pașnice"
Mal mult de 3 000 de energeticieni — constructori, montori și in
stalatori de pe șantierele sistemu
lui hidroenergetic si de navigație
„Porțile de Fier-2“— au luat par
te la mitingul pentru pace și dezar
mare desfășurat la Ostrovul Mare.
„în numele tuturor comuniștilor,
al oamenilor muncii din cadrul șan
tierului nr. 2 Bara j-ecluză mă pro
nunț cu toată fermitatea împotriva
escaladării cursei înarmărilor, pen
tru distrugerea tuturor arsenalelor
militare, dirijarea mijloacelor ma
teriale astfel eliberate în scopul
creării unor obiective ce contribuie
la înflorirea vieții, și nu la distru
gerea ei" — a spus, in cuvîntul său,
maistrul-constructor Ion Nuțu. „Do
rința noastră fierbinte este aceea
de a ne Crește în liniște copiii,

de a da societății oameni de nă
dejde. care să contribuie la pro
gresul țării, să aplice cuceririle
științei și tehnicii în folosul păcii",
a subliniat, la rîndul ei, economis
ta Adriana Dăescu, președinta co
misiei de femei.
„Animați de înțeleaptă politică a
partidului. în numele muncii pașni
ce, în' numele generațiilor de
azi și al celor de mîine, în numele
vieții pe pămînt, cerem oamenilor
politici, guvernelor să dea dovadă
de rațiune, să se acționeze pentru
depășirea divergențelor actuale
dintre marile puteri și să se ajungă
la un acord care să pună omenirea
în afara pericolului nuclear" — a
spus maistrul Constantin Pupăză.
în telegrama' adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se spune :

In inițiativele ce poartă amprenta personalității și gîndirii dum
neavoastră de excepție, în propunerile profund constructive pe care
Republica Socialistă România Ie-a prezentat conducătorilor Uniunii
Sovietice și Statelor Unite ale Americii, țărilor membre ale O.N.U.,
națiunile iși văd reflectate propriile lor aspirații de a trăi într-o
lume mai bună și mai dreaptă, a armoniei și înțelegerii, fără pericolul
războaielor, o lume in care fiecare popor să-și poată făuri liber
și independent propriul său destin, bunăstarea și fericirea.

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

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

Unitafi fruntașe în întrecere !
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe nouă luni care au trecut din acest an de către colective frun
tașe de oameni ai muncii din intreprinderi industriale, transporturi, din
unități agricole, circulația mărfurilor, prestări de servicii, precum șt
din centrale industriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza
realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la sfîrșitul lunii septembrie ») pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA CHIMICA
— SUBRAMURA FIBRE
ȘI FIRE ARTIFICIALE
Locui I : Combinatul de fibre
Sintetice Săvinești, cu 401,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,3 la sută la
producția netă, 5,8 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
6,6 la sută la productivitatea mun
cii, 3,9 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței ; depășiri
importante de plan au fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile totale
la 1 000 lei producție-marfă au
fost mai mici decît cele planifi
cate cu 1,7 la sută, iar cele mate
riale cu 2 la sută.
Locul II : Filatura de fire „Melana" Botoșani.
Locul III : Combinatul de fire
sintetice Cîmpulung Muscel, ju
dețul Argeș.
IN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE,
STICLEI ȘI CERAMICII FINE
Locui I : întreprinderea de bu
nuri metalice
Arad, cu 894,3
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,7 la sută la
producția netă și la productivita
tea muncii ; depășiri importante
de plan au fost obținute la ex
port. livrări la fondul pieței și la
beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost
mai mici decît cele planificate
cu 3,4 la sută, iar cele materiale
cu 7.8 la sută.
Locul II : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia.
Locul III : întreprinderea „Metaloglobus" București.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE
DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul Caransebeș, cu
345,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,7 la sută la
volumul de transport. 3.1 la sută
la greutatea medie brută a tre
nurilor de marfă. 12,6 la sută la
productivitatea
muncii ; costul
realizat la 1 000 t. br. km echiva
lent a fost mai mic decît cel plani
ficat cu 21,3 la sută, iar cheltuie
lile totale au fost de asemenea
mal mici decît cele planificate cu
21,3 la sută ; unitatea s-a înca
drat in prevederile de plan privind
reducerea consumului, de combus
tibili si energie electrică.
Locul II : Depoul București —
Triaj.
Locul III : Depoul Galați.

In

întreprinderi

agricole

DE STAT
CU PROFIL ZOOTEHNIC MIXT
Locui I : întreprinderea de sere
„30 Decembrie", județul Giurgiu,
cu 7S8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 51.3 Ia sută la pro
ducția de lapte de vacă si la li
vrările la fondul de stat. 12 la
sută Ia producția de carne și la li
vrările la fondul de stat. 6,6 la
sută la efectivele de porcine la
sfîrșitul perioadei. 7.5 la sută la
beneficii, unitatea s-a încadrat în
prevederile de plan privind chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă.
Locul II : întreprinderea agri
colă de stat Prejmer. județul Bra
șov.
TN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR
ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Loc:-! I : Întreprinderea de ali
mentație publică Tg. Jiu, cu 331,8
puncte.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție si bene
ficiile sint calculați pe 8 luni.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,2 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul. 9,6 la sută la producția pro
prie. 14,4 la sută la beneficii. 2.3
Ia sută la volumul desfacerilor de
mărfuri pe un lucrător ; cheltu
ielile de circulație la 1 000 lei des
facere au fost mai mici decit cele
planificate cu 27,4 la sută, iar ni
velul fondului de retribuire la
1 000 lei desfacere a fost, de ase
menea. mai mic decît cel. planifi
cat cu 2,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică locală Cotroceni — București.
Locul III : întreprinderea de alimentație
publică
Drobeta-Tr.
Severin.
IN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare loeativă Foișor, București, cu 1013,5
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost deoășiți cu : 24 la sută la în
casări din activitatea de producție
și prestări de servicii. 36 la sută la
producția de construcții-montaj, 18
la sută la volumul lucrărilor de în
treținere. reparații curente
și
prestări în construcții. 25 la sută
la prestări servicii pentru popu
lație. 22 la sută la beneficii. 27 la
sută la productivitatea muncii ;
cheltuielile materiale la 1 000 lei
producție-prestații au fost mai
mici decit cele planificate cu 35 la
sută consumurile de materii pri
me, materiale, combustibili șl
energie electrică au fost, de ase
menea. mai mici decît cele nor
mate.
Locul II : întreprinderea pen
tru administrarea clădirilor Bucu
rești.
Locul III : întreprinderea de
construcții,
reparații,
adminis
trare locativă Giulești—București.
CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA
Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 382 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,5 la sută la pro
ducția fizică, 8,7 la sută la produc
ția netă. 7,2 la sută la productivita
tea muncii ; depășiri importante de
plan au fost obținute la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 2,7 la sută, iar
cele materiale cu 2,9 la sută.
INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială
pentru produse refractare Brașov,
cu 334 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9,7 la sută la pro
ducția netă. 4,1 la sută la producțiamarfă vindută și încasată. 4.6 Ia
sută la productivitatea muncii. 8,4
la sută la beneficii : cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au
fost mal mici decît cele planificate
cu 0,8 la sută, iar cele .materiale cu
1,7 la sută.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI
Locul I : Centrul național al in
dustriei aeronautice române Bucu
rești, cu 764,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2.9 la sută la pro
ducția fizică, 5,4 la sută la produc
ția netă, 7,8 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au
mai fost obținute la export și la be
neficii : cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă- au fost mai
mici decît cele planificate cu 1.6 la
sută, iar cele materiale cu 4,4 la
sută.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE,
ELECTRONICA
ȘI ELECTROTEHNICA
Locul I s Centrala industrială de
echipamente de telecomunicații și

. 1
automatizări București, cu 284,4 I
puncte.
j ■
Principalii indicatori de plan au '
fost depășiți cu : 1,7 la sută Ia pro- j
ducția fizică, 3,3 la sută la produc
ția netă, 3,6 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au
mai fost obținute ța beneficii ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele
normate cu 2 la sută, iar cele de
energie electrică și combustibili cu
3,5 Ia sută.
Locul II : Centrala industrială de
mașini și utilaje pentru industria
ușoară București.
INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică București, cu 603,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția fizică. 22,3 la sută la produc
ția netă, 9,6 la sută la export, 6.1
la sută la producția-marfă vîndută
și încasată, 17,6 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000
Iei producție-marfă au fost mai
mici decît cele planificate cu 9.5 la
sută, iar cele materiale cu 11,9 la
sută.
Locul II : Centrala Industrială de
metale neferoase și rare Bucu
rești.
Locul III: Centrala Industrială de
rafinării și petrochimie Ploiești.
ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb București, cu 161,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,3 la sută la pro
ducția fizică, 1,3 Ia sută la produc
ția netă, 2,8 la sută la productivita
tea muncii, 1,6 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile de energie electrică și combus
tibili au fost mai mici decît cele
normate cu 2,5 la sută.
INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei tri
cotajelor București, cu 4C9,2 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,4 la sută la pro
ducția fizică, 5 la sută la producția
netă, 4,2 la sută la productivitatea
muncii, 7,9 la sută la livrări de măr
furi la fondul pieței, 1,9 la sută la
beneficii ; cheltuielile totale la 1 099
lei producție-marfă au fost mai
mici decît cele planificate cu 2.1 la
sută, iar cele materiale cu 1,7 la
sută.
Locul II : Centrala industriei lînij
București.
Locul III : Centrala industriei
bumbacului București.
INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industriei de
morărit, decorticat, panificație și
produse făinoase, cu 669 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,2 la sută la pro
ducția fizică, 6,9 la sută la producția-marfă vîndută și încasată,
2,8 ia sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la producția netă, export
și la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai
mici decit cele normate cu 4,1 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 1,4 la sută.
Locul II : Centrala producției și
industrializării tutunului.
Locul III : Centrala berii, spirtu
lui, amidonului și apelor minerale.
TRANSPORTURI
ȘI TELECOMUNICAȚII
Locul I : Centrala mecanică de
material rulant, cu 662,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7 la sută la pro
ducția fizică, 4,8 la sută la produc
ția netă, 2,4 la sută la producțiamarfă vindută și incasată. 5,9 la
sută la productivitatea muncii ; de- ►
pășiri importante de plan au fost
obținute la export și la beneficii ;
consumurile de materii prime și
materiale au fost mai mici decil
cele normate cu 3,3 la sută, iar cele
de energie electrică și combustibili
cu 7,9 la sută.
(Agerpres) y
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Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Părăsind teritoriul Republicii Cipru, îmi face o deosebită plăcere să vă
adresez, incă o dată, cele mai calde mulțumiri pentru primirea călduroasă și
atmosfera cordială, prietenească de care ne-am bucurat în timpul vizitei
noastre în țara dumneavoastră.
îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care le-am avut
și Înțelegerile la care am ajuns vor da un nou și puternic impuls relațiilor
de prietenie și colaborare româno-cipriote în toate domeniile de activitate, în
interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei înțelegerii, cooperării și păcii
în Europa și în întreaga lume.
Luîndu-ne rămas bun, vă transmitem, dumneavoastră șl poporului ci
priot prieten, urările noastre de sănătate șl fericire, de unitate, prosperitate
fi pac*.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Generalului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Survolarea teritoriului Republicii Turcia lipi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul turc prieten.
îmi exprim și pe această cale convingerea că bunele relații de prietenie
și colaborare dintre România și Turcia vor cunoaște o dezvoltare continuă, în
folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei înțelegerii, colabo
rării- și păcii în regiunea Balcanilor, pe continentul european și în întreaga
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Apreciez in mod deosebit amabilul mesaj pe care ml l-ați transmis cu
ocazia plecării dumneavoastră la încheierea fructuoasei vizite de prietenie
pe care ați întreprins-o în Republica Arabă Egipt. Primirea cordială și
ospitalitătea cu care ați fost întimpinat constituie expresia profundei
noastre aprecieri și a înaltei stime pe care vi le purtăm dumneavoastră și
poporului român.
Sînt convins că discuțiile rodnice pe care le-am avut șl rezultatele
lor pozitive reprezintă o etapă crucială pe calea realizării unei păci per
manente, bazată pe justiție, în Orientul Mijlociu și in întreaga lume.
Vă rog să primiți urările mele cele mai sincere, de continuă sănătate
și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul prieten
al României.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru bunele urări pe care ați avut
amabilitatea să mi le transmiteți în timp ce survolați teritoriul Greciei și
■ă rog, la rîndul meu, să primiți urările mele cele mai bune de fericire
personală și prosperitate poporului român prieten.

„România, președintele Nicolae Ceaușescu
acționează ferm pentru instaurarea unui climat
de colaborare și încredere intre popoare'1
Revista presei cipriote
NICOSIA 25 (Agerpres). — Mijloacele de ihformare în masă din
Cipru — ziarele, televiziunea, radioul —. au relatat amplu desfășurarea
vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu în Cipru) Publicarea in presă a portretelor inalților
oaspeți români a fost însoțită de date biografice. Rețin atenția titluri
ca : „România președintelui Nicolae Ceaușescu — totul pentru om. Dez
voltarea puternică și echilibrată a producției", „Contribuția multilaterală
a președintelui Ceaușescu. Rolul important al României in democratizarea
vieții internaționale".

încă înaintea anunțării vizitei
înalților oaspeți din România,
cotidianele de limbă greacă și en
gleză care apar la Nicosia au
prezentat pe larg aspecte legate de
dezvoltarea economico-soeială a
României, activitatea internațio
nală de înalt prestigiu a pre
ședintelui României și, în primul
rind, acțiunile și inițiativele sale
vizind înfăptuirea securității și
cooperării in Europa, instaurarea
noii ordini economice internațio
nale, trecerea la măsuri concrete
de dezarmare, în primul rind de
dezarmare nucleară, creșterea ro
lului țărilor mici și mijlocii în
viața internațională.
O atenție specială a fost acor
dată relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare multilaterală
dintre România și Cipru. De ase
menea, a fost relevată activitatea
prodigioasă desfășurată de Româ
nia, personal de președintele
Nicolae Ceaușescu, pentru rezol
varea pe cale pașnică, prin trata
tive, a problemei cipriote.
în articolul intitulat „Poporul
român în primele rinduri ale
luptei pentru pace și dezarmare",
cotidianul „TA NEA" a scos în
evidență acțiunile și concepția
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea opririi amplasării
de noi rachete nucleare pe con
tinentul european și trecerea la
retragerea și distrugerea celor
existente. „Propunînd o diplomație
deschisă și sinceră, România,
președintele ei demonstrează, încă
o dată, hotărirea cu care acționează
pentru dezarmare, pentru reduce
rea amenințării atomice, pentru
instaurarea unui climat de colabo
rare și încredere intre popoare".
„în cei 13 ani de cînd președin
tele Nicolae Ceaușescu se găsește
în fruntea P.C.R. și a țării sale,
viața politică și economică a po
porului român a trecut prin multe

schimbări înnoitoare, care au
modificat întregul complex al
realității românești, al producției
materiale și construcției socialpolitice", scrie ziarul amintit.
în articolul de fond „Președintele
României joacă constant un rol in
ternațional important", ziarul „PHILELEFTHEROS" subliniază că șeful
statului român abordează proble
mele internaționale litigioase prin
metoda realistă a negocierilor și
contactelor între părțile direct im
plicate. Vizita președintelui Româ
niei in Cipru — scrie ziarul — este
totodată importantă pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale.
„ELEFTHEROTYPIA" scrie, la
rindul său, într-un articol consacrat
prezentării personalității șefului
statului român, că' „în concepția
președintelui Nicolae Ceaușescu,
realizarea securității europene pre
supune dezvoltarea colaborării, eco
nomice și a schimburilor comerciale
între toate țările continentului".
„Bine ați venit în insula noastră,
mare conducător al poporului prie
ten român" — scrie același cotidian.
într-o prezentare generală a țării
noastre, inserată sub titlul „Să cu
noaștem România, țara președinte
lui Nicolae Ceaușescu", același ziar
a publicat fotografiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu însoțite de prezen
tarea datelor biografice. Cotidianul
amintit, ca și alte ziare au scos în
evidență realizările economice și
sociale ale României socialiste.
Ziarele „HARAVGHI", „AGON",
„TA NEA", „CYPRUS MAIL" au
relevat, în articole și comentarii
consacrate vizitei înalților soli ai
poporului român în Cipru, persona
litatea șefului statului român, po
litica sa neabătută pentru relații de
prietenie cu statele lumii, însemnă
tatea deosebită pentru relațiile din
tre țările și popoarele noastre a ac
tualei vizite a înalților soli ai
României pe meleagurile cipriote.

CONSTANTIN KARAMANLIS

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România, marți dimi
neața au fost depuse coroane de flori
la Monumentul eroilor patriei și ci-'
mitirul militar Ghencea din partea
Ministerului Apărării Naționale și
Ministerului de Interne, a orgariblor
locale de partid și de stat, precum
și din partea Comitetului foștilor
luptători și veteranilor de război îm
potriva fascismului.
La solemnități au participat mem
bri ai conducerii Ministerului Apă
rării Naționale și Ministerului de In
terne, reprezentanți ai Comitetului
municipal P.C.R. și Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popular al mu
nicipiului București, generali activi
și în rezervă, ofițeri și pionieri.
S-au depus, de asemenea, coroane
de flori la Monumentul eroilor so
vietici din partea Ministerului Apă
rării Naționale, a< organelor locale
de partid și de stat. Comitetului foș
tilor luptători șl veteranilor de răz
boi împotriva fascismului.
Au luat parte E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, și membri ai ambasadei.
Cu același prilej, în țară au fost
depuse coroane și jerbe de flori la
cimitirele și monumentele eroilor
români și ostașilor sovietici căzuți în
războiul antifascist.
★

Muzeul „Brukenthal" din Sibiu
găzduiește începînd de marți expo
ziția „Arta indiană din America".
Sint prezentate lucrări de artă popu
lară — covoare, țesături, obiecte de
uz casnic, piese de podoabă etc. —
reprezentative pentru majoritatea
grupurilor etnice indiene de pe con
tinentul american.
La vernisaj a fost prezent David
B. Funderburk, ambasadorul State
lor Unite ale Americii în țara
noastră.
(Agerpres)

tv

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins între 26 octombrie, ora 20 —
29 octombrie, ora 20. In țară: Vremea
va fi în general frumoasă și se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil. Vor
cădea ploi izolate îndeosebi în nordul
țării. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi

cinema
0 Neamul Șoimăreștilor :

PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30.
Q Căruța cu mere : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Aventuri la Marea Neagră : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 12; 16; 18,45.
0
Misterele
Bucureștilor :
LIRA
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Pe malul sting al Dunării albastre:
MODERN — (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 B.D. intră în acțiune : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Baloane de curcubeu :
PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 întoarcerea din iad : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 B.D. Ia munte și la mare : t’LACARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Atenție la gafe : SALA MICA A
PALATULUI — 15; 17,15; 20.
0 Balul de simbătă seara : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Tănase Scatiu : STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 19.
0 Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Cîteva zile din viața lui Oblomov :
UNION (13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
0 S-a întîmplat lingă Rostov : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
0 Limita dorințelor : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Aleargă
cu mine :
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : ARTA (213186) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
0 Fiul Măriei : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
0 Tora ! Tora ! Tora î : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
0 Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19.
0 Program de desene animate
—
9,30; 12,30; 15,30; Micul lord — 17,30;
19,30 : DOINA (16 35 38).
© Aventuri în Arabia :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
‘7,45: 20.
O Albinuta-î EXCELSIOR
(65 49 45)
- 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15.
0 Adio, dar rămîn cu tine : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
’3; 20.
O Despărțire
temporară :
DACIA
(50 35 94> — 9; 12: 16; 19.
0 Camionul de cursă lungă : FE

cuprinse între minus 3 și plus 7 gra
de, izolat mai coborîte în depresiuni,
iar cele maxime între 7 și 17 grade.
Dimineața și seara se va produce lo
cal ceață. In București : Vremea va fi
în general frumoasă și se va încălzi
ușor. Cerul va fi variabil. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat.
Tempe
raturile minime vor oscila între minus
1 și plus 3 grade, iar cele maxime în
tre 13 șl 17 grade. Dimineața se va
produce ceață. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17.30;
19.30.
0 Drumul spre victorie : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14;
17,45;
19.30, GLORIA (47 46 75) — 9;
11,45;
14,30; 17,15; 20, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,45) 14,30; 17,15; 20.
0 Hercule cucerește Atlantida : ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Colosul
din Rhodos :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
0 Clinele: AURORA (35 04 66) — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Elvis: MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,
COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30;
17,30; 19,30.
0 Femeia dispărută: TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; . 18; 20.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30 ; (sala Ate
lier) : Cartea lui loviță — 19.
0 Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recital
de pian Mihai Ungureanu — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Precauțiuni inutile (La fille mal gard6e) —
18.
0'Teatrul'de operetă (14 80 11) : Vînzătorul de păsări — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Schitu Magureanu,
14 75 46):
Luna
dezmoșteniților — 19;
(sala
Studio, 12 44 16): Rezervația de peli
cani — 19
0 Teatrul’ Mic (14 70 81): Un pahar
cu sifon — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Nu
pot să dorm — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Arma secretă a lui Arhimede — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): Mizerie și noblețe — 19,30;
(sala Studio): Acești îngeri triști —
19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Arta conversației —- 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Vacanță
la București —- 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia Română"
(13 13 00): La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45):
Take, Ianke și Cadîr — 19.
0 Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 19.
© Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77):
Noul nostru vecin — 10; Nică fără
frică — 17.
©Circul București (110120): Popeye
marinarul și corabia veseliei — 19,30.

Campionatele mondiale de gimnasfcâ

REMARCABILA EVOLUȚIE
A GIMNASTELOR ROMÂNCE
Prima notă 10 din concurs — acordată gimnastei
noastre Ecaterina Szabo
Campionatele mondiale de gimnas
tică au continuat marți la Budapesta
cu exercițiile impuse din cadrul com
petiției feminine pe echipe. Selecțio
nata României a avut o evoluție re
marcabilă, situîndu-se pe locul 2, cu
195,25 puncte, precedată de reprezen
tativa U.R.S.S. — 195,90 puncte, în
timp ce pe locul 3 se află formația
R.D. Germane, cu 195 puncte. Dintre
gimnastele noastre s-a impus printr-o execuție ireproșabilă Ecaterina
Szabo, notată cu 10 Ia sol (singura
notă de 10 acordată pînă acum in
concurs) și, de asemenea, foarte bine
la celelalte aparate, ceea ce a făcut
să se situeze in fruntea clasamentu
lui individual, cu 39,55 puncte, la fel
cu Maxi Gnauck, din R.D. Germană.
Răsplătite cu aplauze au fost și cele
lalte componente ale echipei. Lavinia
Agache — 9,80 la sol și 9,75 la bîrnă,
Mihaela Stănuleț — 9,80 la sol, Laura
Cutina și Mihaela Barbălată.
Astăzi se încheie competiția mascu
lină pe echipe, iar joi gimnastele vor
prezenta exercițiile liber alese, după

care vor fi cunoscute formațiile me
daliate.
Comentînd rezultatele primei zile
a campionatelor mondiale de gim
nastică de la Budapesta. în care s-au
desfășurat exercițiile impuse ale
concursului masculin pe echipe, spe
cialiștii apreciază nivelul tehnic ri
dicat al Întrecerilor, precum și lupta
foarte strînsă în disputa pentru cu
cerirea medaliilor.
înaintea exercițiilor liber alese,
programate astăzi, după care va fi
cunoscută echipa campioană mondia
lă. în clasament conduce R. P. Chi
neză. cu 295,20 puncte, urmată de
U.R.S.S. -> 294,40 puncte,
Gimnaștii români au avut evoluții
bune la inele, unde Levente Molnar
a fost notat cu 9,90, aflîndu-se în
frunte, la egalitate cu cunoscuții
campioni Tong Fei. Li Ning (R. P.
Chineză). .Bilozercev (U.R.S.S.), Do
nath (Ungaria). Sotomura Gushiken
(Japonia) si Vidmar (S.U.A.). La acelasi aoarat. Emilian Nicula si Va
lentin Pintea au obținut 9,85, iar
Dan Odorhean — 9,80.

„CUPA CUPELOR" LA BASCHET

Un meci bun al baschetbaliștilor
de la Steaua
Hotărît lucru, clubul sportiv al
armatei, Steaua, traversează o pe
rioadă fertilă în performanțe. După
canoistul Costică Olaru — cîștigător
autoritar în concursul preolimpic de
la Los Angeles — și după revirimen
tul frumos al echipei de fotbal (vezi
excelenta prestație în derby-ul cu
Dinamo), ca și după alte succese, a
fost rîndul baschetbaliștilor steliști
să-și mulțumească suporterii și pe
noi.
în sala Floreasca — plină „ochi",
cu circa 3 000 de iubitori ai basche
tului și ai Stelei — elevii antrenori
lor M. Nedef și N. Pirșu au întîlnit,
în turul II al „Cupei cupelor", pu
ternica formație iugoslavă Cibona
Zagreb. Desigur, prima șansă o
aveau oaspeții — veniți la București
cu o reputată carte de vizită (per
formanțe: cîstigarea „Cupei cucelor"
în 1982 ; calificarea în finala aceleiași
competiții în 1980) și cu un lot de
cunoscuți și recunoscuți internațio
nali (Petrovici, N. Nakici, Usici).
Totuși, jucătorii noștri, aflați într-o
bună fbrmă sportivă (dovadă că au
eliminat în primul tur pe Fenerbahce
Istanbul, iar în campionatul intern
conduc neînvinși) au abordat partida
cu un plan tactic minuțios pregătit,
cu mult curaj și cu încredere în for
țele lor. în cîteva minute, după ce
scorul a fost egal (2—2, 4—4 și 6—6),
au și ajuns să conducă spectaculos
la o diferență de 12 puncte (20—8)
datorită jocului neașteptat de viguros
al lui Opșitaru, preciziei lui Cernat
si vivacității lui Brănișteanu. Orgo
lioși, baschetbaliștii oaspeți (sfătuiți
cu promptitudine de antrenorul lor
într-un timp de odihnă cerut la sco
rul respectiv) au început să practice
cunoscutul joc metodic iugoslav și să
refacă handicapul punct cu punct.
Cînd mai erau două minute și jumă
tate din prima repriză, reușiseră să
egaleze : 32—32. Tot egal a fost sco
rul și la pauză : 38—38.
Repriza a Il-a înceoe cu o evolu
ție mai timidă a jucătorilor noștri,
astfel încit Cibona ajunge să oonducă la 6 puncte diferență. în echipa

noastră se produc schimbări care
aduc echilibrarea scorului, la un mo
ment dat ai noștri avînd și un avans
de două puncte. Cibona Zagreb apa
să pe accelerator, dar Ooșitaru, Oczelac, Căpușan, Ermurache. Cemat
reușesc faze îndelung aplaudate, pu
blicului fiindu-i limpede că meciul
urma să se îndrepte spre un final
palpitant. Și așa a și fost finalul :
de la minus 4 s-a ajuns la plus 3,
apoi iar la minus 4 ; în ultimele se
cunde de joc. oaspeții aveau un avans
de un coș (2 puncte) și beneficiau
de atac, dar Netolitzchi le „fură"
mingea și scorul devine egal : 82—82.
Mai sînt cîteva secunde, jucătorii iu
goslavi au din nou atacul, al noștri
fac presing pe tot terenul și recu
perează din nou mingea, tînărul
Șarlă scapă singur spre cos. dar ra
tează — si meciul se încheie la egalitate. (întrucit este vorba de două
manșe necesare calificării. în com
petițiile europene sînt acceptate me
ciurile egale).
Sigur că în retur, la Zagreb (în 1
noiembrie) va fi și mai greu pentru
Steaua. Și sigur că Cibona are pri
ma șansă în vederea calificării în
sferturile de finală. Dar meciul se
joacă. Pentru ceea ce au oferit, însă,
aseară în sala Floreasca, baschetba
liștii de la Steaua și antrenorii lor
merită felicitări. Chiar dacă rezul
tatul a fost doar egal ! A face joc
spectaculos și scor egal cu o echi
pă celebră ca Cibona Zagreb este o
performanță care nu e la îndemina
oricui 1
Principalii realizatori : t Opșitaru
(22 puncte), Cemat (19), Ermurache
(16) — de la Steaua ; N. Nakici (221.
Usici (19), Cutura (18) — de la Ci
bona.
★

în deschiderea acestui meci s-a
disputat întîlnirea amieală între
Voința București (campioana bas
chetului nostru feminin) și selecțio
nata orașului Shanghai ; oaspetele au
învins cu 69—61 (34—29).

Gheorghe MITROI

Excelenței Sale
Demnului Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal al Republicii Austria
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria, vă transmit, în numele
poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, precum și cele mai
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul
austriac.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

lalte state de pe conti
nent și din întreaga
lume. .
în acest context, ac
tualul guvern austriac
și-a reafirmat hotărîrea de a desfășura in
continuare o politică
de destindere, de a
participa activ la eforturile în direcția opri
rii cursei înarmărilor
nucleare, pentru dezar
mare și salvgarda
rea păcii. Angajată
prin constituție să în
făptuiască o politică
de neutralitate. Aus
tria acordă o deosebită
importanță menținerii
unui climat de ințelegere între Est și Vest,
susținînd ferm ideea
rezolvării problemelor
internaționale exclu
siv pe calea tra
tativelor. Ea se nu
mără printre promoto
rii procesului de secu
ritate și cooperare în
Europa,
contribuind,
inclusiv prin inițiati
vele în cadrul gropu
lui țărilor neutre, la
încheierea cu succes a
reuniunii de la Madrid.

Se împlinesc 28 de
ani de la adoptarea de
către parlamentul aus
triac a legii constitu
ționale asupra neutra
lității țării, moment de
o importantă deosebită
în istoria poporului
austriac. Decizia me
morabilă a parlamen
tului intervenea odată
cu încheierea retrage
rii trupelor străine de
pe teritoriul tării.
După
zbuciumații
ani dintre cele două
războaie mondiale —
care au culminat cu
tragedia anexării Aus
triei de către Germa
nia hitleristă — în pe
rioada de la 26 qctombrie 1955, poporul
austriac și-a reafirmat
identitatea sa distinc
tă în familia popoare
lor europene, a desfă
șurat un amplu efort
constructiv pentru re
facerea și dezvoltarea
economică a tării, promovînd. în același
timp, o colaborare lar
gă, constructivă cu sta
tele vecine, din bazi
nul dunărean, cu cele

Bazate pe vechi tra
diții, pe aspirațiile co
mune de pace și pro
gres ale celor două
popoare, relațiile româno-austriece au în
registrat o dezvoltare
continuă, atît pe plan
bilateral, în domeniile
politic, economic, tehnico-științific, culturalartistic, cit șl în sfera
vieții internaționale.
Evoluția mereu ascen
dentă a raporturilor
dintre cele două țări a
fost puternic stimulată
și dinamizată de înțe
legerile șl acordurile
realizate prin rodnice
le convorbiri purtate
de președintele Nicolae
Ceaușescu cu șefii de
stat și de guvern
ai Republicii Austria.
Fără îndoială, există
premise trainice pen
tru dezvoltarea și mai
puternică a relațiilor
româno-austriece
de
conlucrare multilate
rală prietenească. în
folosul ambelor po
poare, al păcii și secu
rității in Europa și in
lume.

PROGRAMUL 1
15,00 Fotbal : România—Italia în pre
liminariile
olimpice.
Transmi
siune directă de la Brașov. în
pauză : Aspecte de la campiona
tele mondiale de gimnastică de la
Budapesta.
16.55 Popasuri românești la Vlena
17.15 Universul femeilor
20,00 Telejurnal (parțial color). 0 Pen
tru dezarmare, pentru pace
20,20 Actualitatea în economie
20.35 Melodii și interprețl. Laureațl al
Festivalului
național
„Cîntarea
României"
20,45 Contemporanii noștri
21,00 Forum politico-ideologic
21.15 Film artistic : „Angela merge mal
departe"
(color)
22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal. 0 Pentru dezarmare,
pentru pace
20,20 Scena și ecranul
20.55 Din țările socialiste
21.35 Mic dicționar de operă șl balet
Litera R (I)
22,30 Telejurnal.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
A apărut „ERA SOCIALISTA" rir. 20/1983
cației materialist-științifice în for
Revista cuprinde articolele : „Con
marea omului nou" de Florin Geor
tinuitatea procesului revoluționar si
gescu ; „Cum este cointeresat perso
funcția transformatoare a conștiinței
nalul muncitor'in reducerea consu
socialiste" de Petru Pânzaru ; „Inci
murilor materiale 7“ de Nicolae Mi
dența progresului tehnico-științific
trofan ; „Probleme aotuale ale alian
asupra dezvoltării economiei" de
ței dintre clasa muncitoare și inte
Radu P. Voinea ; „Corelația proprie
lectualitate în țările capitaliste
tate — repartiție" de Tralan Lazăr ;
dezvoltate" de Lucreția Văcar ;
„Valorile morale și responsabilita
„Creșterea eficientei economice a
tea socială" de Vasile Constantin și
producției materiale prin contribuția
Ion Iuga ; „Sinteza statală româ
nemijlocită a informaticii" de Mirel
nească — proces cu profunde deter
Dragu. Revista mai publică dezbate
minări istorice" de Ștefan Ștefănesrile cu temele: „Dezarmarea — cauza
cu ; „Unitatea și continuitatea —
vitală a întregii omeniri" (II) și
permanente ale istoriei poporului ro
„Dinamica structurilor și relațiilor
mân" de Patjl Oprescu ; „Sistemul
sociale în actualul stadiu de dezvol
unitar al democrației noastre socia
tare, a tării noastre" (II).
liste" de Ion Rebedeu ; „Rolul edu
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Azr, la fotbal:
ROMÂNIA - ITALIA
(selecționatele olimpice)
Pe stadionul „Tineretului" din
Brașov se va disputa astăzi meciul
dintre selecționatele României și
Italiei, contind pentru preliminariile
turneului olimpic de fotbal. Partida
va începe Ia ora 15,00 și va fi con
dusă de arbitrul bulgar B. Docev.
Din lotul țării noastre fac parte
următorii jucători : Lung, Speriatu,
Bărbulescu, Iovan, Stancu, Zare, Un
gureanu, Bogdan, Mulțescu, Movilă,
Irimescu, Pană, Balint, Geolgău, Coraș, Hagl, Văetuș și Lăcătuș.
Posturile noastre de radio șl tele
viziune vor transmite în întregime
acest meci.

în cîteva rînduri
• Cu trei runde înainte de înche
ierea turneului internațional feminin
de șah de la Smederevska Palanka
în clasament conduce campioana mon
dială Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.)
cu 5,5 puncte (I), urmată de Veroczi
(Ungaria) 4,5 puncte (1), Polihroniade (România), Fatalibekova (U.R.S.S.)
4,5 puncte, Erenska (Polonia) 4 punc
te (2), Dana Nuțu (România) 4 puncte
(1) , Petrovici (iugoslavia) 3,5 puncte
(3), Cejici (Iugoslavia) 2,5 puncte,
Dragasevici (Iugoslavia) 2 puncte (4),
Maksimovici (Iugoslavia) 2 . puncte
(2) , Gostovicl (Iugoslavia) 2 puncte
(1) , Milivojevici (Iugoslavia) 1 punct
(2) . în runda a 8-a, Ciburdanidze a
cîștigat la Erenska, Gostovici a pier
dut la Fatalibekova, iar partidele
Nuțu — Cejici și Polihroniade — Pe
trovici s-au terminat remiză.

• Campionatele mondiale și euro
pene de haltere au continuat la Mos
cova cu întrecerile de la categoria
60 kg. Printre laureațl s-a numărat
șl sportivul român Gelu Radu, care a
cucerit patru medalii de bronz (două
la „mondiale" și două la „europene"),
clasindu-se pe locul trei la totalul
celor două stiluri, cu 292,500 kg, per
formanță ce constituie un nou record
național, și la stilul „aruncat", cu
162.500 kg. La „smuls", Gelu Radu
a ocupat locul patru, cu rezultatul de
130 kg.
Pe primul loc s-a situat Iurl Sarkizian (U.R.S.S.) — 312,500 kg, urmat
de Stefan Topurov (Bulgaria) —
312.500 kg, ambii stabilind un nou
record mondial.
• La Istanbul, Intr-un meci contînd pentru „Cupa balcanică" la fot
bal, formația locală Galatasaray a în
trecut cu scorul de 2—0 (0—0) echi
pa F.C. Argeș Pitești.
• Fostul campion mondial de box
de categoria grea, americanul Floyd
Patterson (48 de ani), a obținut o
nouă victorie în fața suedezului
Ingemar Johansson. De data aceasta,
succesul lui Patterson n-a mal fost
obțihut pe ring, ci în cursa de ma
raton de la New York, unde fostul
pugilist american s-a clasat mult
înaintea vechiului său rival, fiind
cronometrat pe 42,195 km cu timpul
de 3h35’27”. „A fost a treia cursă de
maraton la care particip împreună
cu Ingemar, a declarat Patterson, și
de fiecare dată am fost mai bun".
După cum se știe, Floyd Patter
son a dovenit campion mondial al
tuturor categoriilor învingîndu-1 în
iunie 1960 pe Ingemar Johansson,
într-un meci disputat la Stockholm.
O La Singapore, în preliminariile
turneului olimpic de fotbal, echipa
țării-gazdă a întrecut cu scorul de
1—0 (1—0) formația Indoneziei.
în cadrul aceleiași competiții, în
orașul canadian Victoria, Canada a
dispus cu 1—0 de Mexic.

Cu prilejul Zilei naționale a Aus
triei, marți a avut loc, în Capitală,
o manifestare culturală organizată
de Institutul român pentru relații
culturale cu străinătatea.
Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis

terului Afacerilor Externe, oameni
de cultură și artă, un numeros pu
blic.
Au fost prezenți Andreas Berlakovich, ambasadorul Austriei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Sub semnul prieteniei frățești,
pentru înfăptuirea țelurilor ;
socialismului, progresului și păcii
continuu pe măsura sporirii potenSe împlinesc 35 de ani de la sta
țialului lor economic și tehnic, în
bilirea relațiilor diplomatice între
făptuirii programelor de construire
Republica Socialistă România și Re
a noii orânduiri în cele două țări.
publica Populară Democrată Co
Momente de cea mai mare impor
reeană, eveniment de mare însem
tanță în evoluția ascendentă a reianătate pentru cele două țări și po
țiilor româno-coreene au înscris
poare, care a dus la aprofundarea
încheierea Tratatului de prietenie și
continuă a mai bunei cunoașteri re
colaborare dintre Republica Socia
ciproce, la întărirea prieteniei și
listă România și Republica Populară
dezvoltarea puternică a colaborării
Democrată • Coreeană, încheiat la:
dintre ele. Survenind la mai puțin
București, in mai 1975, ca și a Decla
de două luni după proclamarea
rațiilor comune din 1978 și 1982. Sem
R. P. D. Coreene — care a încunu
nate la nivelul cel mai înalt, aceste
nat lupta poporului coreean pentru
documente au consacrat ca temelie
înlăturarea asupririi străine, pentru
a relațiilor reciproce principiile res
eliberare națională și socială'— actul
pectării independenței și suveranită
de la 26 octombrie 1948 a dat expre
ții naționale, egalității depline îiț
sie voinței comune de a conlucra
strîns în opera de făurire a noii
drepturi, neamestecului în treburile
orânduiri, ca și pe plan internațional,
interne și avantajului reciproc, au
în lupta pentru pace și progres, pen
dat un nou impuls legăturilor de
tru respectarea dreptului popoarelor
prietenie și solidaritate româno-co
de a-și făuri destinele potrivit pro
reene.
priilor aspirații.
In spiritul prevederilor acestor do-'
Aniversarea acestui memorabil
cumente, au crescut an de an schim
eveniment consti
burile economice,
tuie pentru opi
s-a extins și di
nia publică din
versificat coope
tara noastră un 35 de ani de la stabilirea rarea în produc
prilej de a-și ma relațiilor diplomatice între ție. Se amplifică,
nifesta satisfacția
de asemenea, co
fată de evoluția Republica Socialistă Româ laborarea în do
mereu ascendentă
meniul cercetării
a relațiilor de nia și Republica Populară tehnico-Stiințifice,
strînsă colaborare
ca
si Pe Plan cul
Democrată Coreeană
si caldă solidari
tural. Totodată,
tate româno-cocunosc o intensi
reeană. fată de
ficare neîntrerup
dezvoltarea continuă a colaborării
tă contactele dintre parlamentele si
multilaterale dintre Partidul Comu
guvernele celor două țări, dintre or
nist Român și Partidul Muncii din
ganizațiile politice, sindicale, de ti
Coreea, dintre țările și popoarele
neret. de femei, schimbul de expe
noastre.
riență în cele mai diferite domenii
ale construcției socialiste.
Așa cum atestă -faptele, realitatea,
Rodnicia relațiilor dintre România
rolul decisiv în extinderea și inten
și R. P. D. Coreeană își găsește ex
sificarea legăturilor noastre l-au
presie și în dezvoltarea conlucrării
avut și îl au intîlnirile și convorbi
pe planul vieții internaționale, cele
rile frecvente dintre tovarășul
două țări acționînd pentru oprirea
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Kim
încordării pe plan mondial și re
Ir Sen, care, prin hotărlrile adoptate
luarea politicii de destindere, înțe
și înțelegerile încheiate, au determi
legere și respect al independenței
nat de fiecare dată dezvoltarea și
naționale, pentru trecerea la dezar
mai puternică a raporturilor reci
mare și, în primul rând, la dezar
proce în ansamblul lor.
mare
nucleară, pentru întărirea
In acest sens, adresîndu-se to
unității țărilor socialiste, a țărilor în
varășului Kim Ir Sen, cu prilejul
curs de dezvoltare, a statelor neali
vizitei efectuate anul trecut în
niate, a tuturor forțelor progresiste
R. P. D. Coreeană, tovarășul
și democratice, în vederea rezolvării
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „îmi
marilor probleme ale lumii contem
este deosebit de plăcut să exprim
porane
potrivit cerințelor păcii și
prețuirea deosebită pe care partidul
progresului.
și guvernul român o dau raporturi
Solidaritatea constantă, nedezmin
lor de strînsă prietenie și colaborare
țită a poporului român cu poporul
dintre țările și popoarele noastre,
coreean și-a găsit și-și găsește o
întîlnirlle și convorbirile noastre
concludentă expresie în sprijinirea
rodnice, dragă tovarășe Kim Ir Sen,
fermă de către România socialistă a
înțelegerile convenite împreună au
năzuințelor sale cgle mai fierbinți —
constituit de fiecare dată puternice
reunificarea pașnică și democratică
impulsuri pentru ridicarea pe noi
a patriei, fără amestec din afară.
trepte a acestor raporturi frățești".
Țara noastră susține cu fermitate
La rîndul său, tovarășul KIM IR
propunerile constructive formulate
SEN releva : „Raporturile dintre
de tovarășul Kim Ir Sen privind
cele două țări, Coreea și România,
crearea Republicii Democrate Confe
care se bazează pe suveranitate, con
derate Koryo, eforturile R. P. D. Co
stituie un exemplu pentru relațiile
reene îndreptate spre înlăturarea
dintre țările socialiste. Dat fiind că
pericolului unui război în Peninsula
noi promovăm cu toții suveranitatea,
coreeană, se pronunță pentru retra
încrederea reciprocă și sentimentul
gerea trupelor și bazelor militare
de prietenie frățească între noi sînt
străine, inclusiv a armamentului nudeosebit de profunde, iar relațiile de
clear din Coreea de Sud, astfel ca
poporul coreean să-și poată solu
prietenie dintre cele două partide,
ționa problemele de sine stătător,
țări și popoare s-au închegat pe o
să-și poată făuri destinele potrivit
bază trainică".
aspirațiilor proprii.
Este bine cunoscut că în anii de
Adresînd calde felicitări poporului
luptă ai poporului coreean pentru
prieten coreean cu prilejul aniver
apărarea patriei, împotriva agresi
sării de astăzi, poporul nostru nu
unii imperialiste, țara noastră, po
trește convingerea că relațiile de
strînsă prietenie și rodnică conlu
porul român și-au manifestat prin
crare româno-coreene se vor dez
fapte, printr-un ajutor multilateral
volta și mai puternic în viitor pe
solidaritatea fierbinte cu cauza sa
multiple planuri, în interesul reci
dreaptă. După victoria obținută de
proc, al cauzei generale a socialis
R. P. D. Coreeană, colaborarea din
mului, independenței naționale, păcii
tre cele două țări s-a dezvoltat
și colaborării internaționale.
★

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a stabilirii relațiilor diplomatice
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Democrată
Coreeană. între miniștrii afacerilor
externe român și coreean a avut loc
un schimb de telegrame. în telegra
me s-a evidențiat cursul ascendent
al raporturilor de strînsă prietenie,
de colaborare rodnică și solidaritate
dintre România și R.P.D. Coreeană,
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precum șl rolul hotărâtor Pe care
l-au avut întilnlrlle. convorbirile și
înțelegerile dintre tovarășul Nicolao
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea, președintele R.P.D. Coreene,
pentru evoluția ascendentă a rela
țiilor bilaterale.
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Noi si rodnice perspective pentru dezvoltarea
colaborării prietenești româno-cipriote
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Ultima etapă a noii și importantei
acțiuni de pace, solidaritate și cola
borare a României socialiste a con
stituit-o vizita președintelui Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. îp Republica Cipru,
la invitația președintelui Spyros
Kyprianou și a doamnei Mimi
Kyprianou.
Rezultate deosebit de bune —
aceasta este, într-o formă sintetică,
aprecierea concluziilor noului dialog
la nivel înalt româno-cipriot — așa
cum sublinia în cuvîntul rostit la în
cheierea vizitei tovarășul Nicolae
Ceaușescu. într-adevăr, vizita —
prima pe care șeful statului nostru
a făcut-o în Cipru — a marcat un
moment de amplă semnificație în
dezvoltarea relațiilor dintre cele
două țări și popoare.
Suita de manifestări de profundă
stimă și considerație cu care tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost înconjurați
de gazdele cipriote, conferirea celei
mai înalte distincții cipriote — „Ma
rele colan al Ordinului Makarios" —
și a medaliei comemorative a orașu
lui Nicosia, atmosfera de înțelegere
și cordialitate în care s-au desfășurat convorbirile cu președintele
Spyros Kyprianou, Intîlnirile rodnice
cu președintele Camerei Reprezen
tanților și cu conducătorii parti
delor
politice reprezentate în
parlamentul
țării,
manifestările
de caldă simpatie ale populației
— toate acestea au dat expresie sen
timentelor de prietenie ale poporu
lui cipriot fată de poporul român,
considerației deosebite față de personalitatea proeminentă a președinte
lui țării noastre.
Sintetizînd stadiul actual al rapor
turilor româno-cipriote Si preocu
parea de a le extinde si mai mult,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
arăta : „Vizita pe care o facem în
Cipru constituie o ilustrare a
cursului pozitiv al relațiilor românocipriote, a dorinței comune de a ac
ționa pentru întărirea și dezvoltarea
lor. îmi exprim convingerea că noul
nostru dialog, convorbirile pe care
le-am început astăzi și înțelegerile la
care vom ajunge vor înscrie noi și
importante momente în dezvoltarea
relațiilor de prietenie și colaborare
multilaterală dintre țările si po
poarele noastre". La rindul său, pre
ședintele SPYROS KYPRIANOU.
exprimînd satisfacția pentru prilejul
de a-i saluta pe înalții soli ai
poporului român, declara : „Mo
dul în care România si Ciprul
si-au dezvoltat pină acum re
lațiile dintre ele constituie cea
mai bună garanție a extinderii aces
tora în continuare, în anii ce vor
veni și, fără îndoială, există multe
posibilități în acest sens. Sint încre
dințat că vom putea atinge noi niveluri de cooperare în diverse do
menii nu numai pentru binele po
poarelor noastre, ci și în dorința
noastră comună de a contribui cit
mai mult posibil la cauza păcii și
securității internaționale",
Desfășurîndu-se sub asemenea
auspicii favorabile, noul dialog la
nivel înalt româno-cipriot s-a înscris
ca un moment de mare importanță
pentru dezvoltarea și mai puternică
a relațiilor economice, tehnico-științifice dintre cele două țări, care au
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intrat, astfel, într-o etapă nouă.
Pornindu-se de la posibilitățile pe
care le oferă economiile celor două
țări, s-a apreciat — așa cum se sub
liniază în DECLARAȚIA COMUNĂ
— că este pe deplin realizabilă du
blarea schimburilor comerciale pîriă
în 1985. în același timp, în cadrul
convorbirilor s-a convenit realizarea
unor proiecte de cooperare între
cele două țări, prin crearea de so
cietăți , mixte, înfăptuirea un’or
obiective economice în Cipru și pe
terțe piețe, lărgirea schimburilor de
experiență, extinderea colaborării în
domeniile științei, culturii și artei.
De o mare însemnătate pentru
transpunerea în viață a acestor pro
iecte sînt Programul de colaborare
pe termen lung între cele două țări,
celelalte documente semnate în
cursul vizitei.
Dialogul la nivel înalt româno-ciprioț a pus pregnant în evidentă —
după cum reiese și' din Declarația
comună — existenta unei largi con
vergențe de vederi între cele două
tari în problemele cardinale ale vie
ții internaționale. Atît România, cît
si Republica Cipru, profund îngrijo
rate de încordarea gravă la care s-a
ajuns în relațiile internaționale, sînt
vital interesate in consolidarea pă
cii și promovarea securității pe con
tinentul european. De aceea. în ca
drul dialogului de la Nicosia s-a
exprimat profunda îngrijorare față
de pericolele pe care ie creează acumularea în Europa a unor uriașe
forte militare, a unor Imense arse
nale nucleare, pericole mult spori
te de proiectele privind amplasarea
pe continent a noi rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune. Ambe
le țări împărtășesc convingerea că
prin noi eforturi, prin tratative des
fășurate într-un spirit de conlucra
re. acționîndu-se cu întreaga răs
pundere. este posibil să se ajungă la
im acord corespunzător privind oprirea amplasării de noi rachete, re
tragerea și distrugerea celor exis
tente.
Amploarea și ritmul fără prece
dent ale cursei înarmărilor eviden
țiază pregnant, așa cum au apreciat
cei doi președinți, că problema fun
damentală a zilelor noastre o con
stituie adoptarea de măsuri efective
și substanțiale de încetare a cursei
înarmărilor, de dezarmare, în primul
rind de dezarmare nucleară. în ca
drul măsurilor menite să asigure în
făptuirea acestui deziderat istoric.
România și Cipru apreciază că o
contribuție importantă la dezangaja
rea militară, la sporirea securității și
încrederii între state o poate avea
crearea de zone denuclearizate în
Balcani și în alte regiuni ale lumii.
Pronunțîndu-se pentru transforma
rea Balcanilor într-o regiune a păcii
și bunei vecinătăți, lipsită de arme
nucleare, de baze militare și trupe
străine. România și Cipru sprijină
eforturile ce se depun în acest sens,
evidențiind importanța pe care ar
avea-'o pentru înfăptuirea telurilor
amintite organizarea unei reuniuni la
nivel înalt a statelor balcanice.
Convorbirile la nivel înalt de la
Nicosia au prilejuit reafirmarea po
ziției principiale a partidului și sta
tului nostru, care se pronunță con
secvent pentru rezolvarea pașnică a
problemei cipriote, prin realizarea
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HELSINKI 25 (Agerpres). — La
25 octombrie au început la Helsinki
lucrările reuniunii pregătitoare a
primei faze a Conferinței pentru măsuri de încredere si securitate și
pentru dezarmare în Europa. în con
formitate cu mandatul convenit la
recenta reuniune general-europeană
de la Madrid. întîlnirea din capitala
Finlandei a reprezentanților celor
treizeci și cinci de state semnatare
ale Actului final de la Helsinki urmează să stabilească ordinea de zi,
programul de lucru și celelalte modalităti de organizare a primei faze
a viitoarei conferințe pentru dezar
mare pe continent, ale cărei lucrări

dezarmare

in

Europa

vor începe, la 17 ianuarie 1984. la
Stockholm.
La ședința de deschidere, participantii au fost salutați de ministrul
de externe al țării-gazdă. Paavo
Vayrynen.
România participă la lucrările reu
niunii animată de voința, afirmată și
subliniată cu hotărîre de președintele
Nicolae Ceausescu, de a contribui,
alături de alte state, la creșterea
încrederii și a securității si la înfăptuii'ea dezarmării pe continent, la
eliminarea pericolului de război, a
folosirii forței sau a amenințării cu
forța în raporturile dintre state.

Aniversarea „Zilei Națiunilor Unite"
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Opinii realiste în sprijinul încetării cursei înarmărilor, al con
tinuării negocierilor de la Geneva pină la convenirea unui acord
in problema rachetelor
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
rîndul său. secretarul general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar —
— Corespondență de la loan Timofte : Aniversarea „Zilei Națiunitrebuie să-și concentreze eforturile
lor Unite“ și începerea „Săptămînii
pentru a se începe reducerea arse
pentru dezarmare" au prilejuit, la
nalelor militare. In fiecare zi sîntem
sediul din New York al Organiza
confruntați cu o realitate tot mai
ției Națiunilor Unite, mai multe ma-' evidentă. în virtutea căreia lumea se
nifestări. locul principal detinindu-1
află la o dramatică răscruce, și pri
cele din cadrul Comitetului pentru
mul pas greșit pe care ii poate face
problemele politice și de securitate,
ar periclita în mod direct soarta o■menirii. Deși ne aflăm în această
unde au luat cuvintul președintele
situație, a continuat el. nu trebuie
actualei sesiuni a Adunării Genera
le. Jorge Illueca. și secretarul ge
să disperăm și să părăsim cauza
păcii. Sîntem conștienți de dificul
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar.
tatea si complexitatea problemelor
După ce a deplîns impasul din ca
privind negocierile de dezarmare adrul negocierilor privind armele stra
îlate în curs între marile puteri, dar
dacă acestea s-ar întrerupe, rezul
tegice si celor referitoaic la rache
tatul inevitabil ar fi o si mai mare
tele nucleare cu rază medie de ac
intensificare a înarmărilor, a com
țiune. președintele Adunării Gene
rale a O.N.U.. Jorge Illueca. a apre
petitivi în domeniul armelor moder
ciat că. în cazul in care aceste tra
ne. apariția unor noi surse de pe
ricol pentru umanitate. Țările parti
tative nu se vor încheia cu succes,
cipante la negocieri trebuie să-și dea.
omenirea va fi confruntată eu o
nouă spirală a cursei înarmărilor.
seama de tnarea lor responsabilita
te, atît față de propriile popoare, cit
Lumea — a spus el — irosește enorme fonduri financiare pentru
și fată de comunitatea internaționa
înarmare, în timp ee un sfert din
lă. în acest sens — a arătat secre
populația planetei nu are asigurată
tarul general al O.N.U.,— nutresc
existenta zilei de mîine. în calitate
speranța că Uniunea Sovietică și
de președinte al Adunării Generale
Statele Unite vor acționa pentru aa O.N.U. cu întreaga responsabilita
doptarea măsurilor ce se impun la
te morală si autoritatea acestei func
tratativele privind rachetele cu rază
ții. chem toate statele membre ale
medie de acțiune din Europa și —
O.N.U.. în special conducătorii ma
dacă va fi cazul — vor continua ne
rilor puteri, să dea dovadă de grijă
gocierile pină la obținerea unor re
zultate pozitive. Este foarte impor
si precauție maximă în următoare
le luni si săptămîni și să întreprin
tant să se continue negocierile — a
dă pași efectivi pentru reducerea
subliniat vorbitorul — deoarece dacă
tensiunii si ameliorarea raporturilor
această ocazie va fi ratată, se va
pierde o șansă cu care poate nu se
internaționale, să promoveze dezvol
vor mai întîlni. Să reținem că este
tarea si cooperarea economică in
mult mai ușor să se ajungă la o
ternațională.
Tratativele
asupra
dezarmării — a spus în încheiere
înțelegere interzicînd desfășurarea
vorbitorul — trebuie să continue,
sau producerea unor noi sisteme de
astfel încît să prevaleze ceea ce
arme. înainte de a se fi trecut la
este comun aspirațiilor popoarelor.
instalarea rachetelor și la transfor
fată de fenomenele efemere care le
marea lor într-o realitate ireversibi
pot diviza la un moment dat.
lă. a menționat secretarul general al,
Guvernele si popoarele statelor
O.N.U.
membre ale O.N.U. — a spus, la

i
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unei înțelegeri între cele două părți.
O astfel de soluție, după cum se
relevă în Declarația comună, trebuie
să asigure independenta, suverani
tatea. integritatea teritoriala, unita
tea. nealinierea Republicii Cipru,
retragerea necondiționată a tuturor
trupelor străine. Ea trebuie să asigure drepturile și libertățile fun
damentale. întărirea încrederii și co
operării intercomunitare pe baza
dreptului poporului cipriot de a-și
hotărî singur soarta, fără nici un
amestec din afară. în acest cadru,
președintele Republicii Cipru a ex
primat gratitudinea pentru sprijinul
consecvent acordat de România, de
președintele Nicolae Ceaușescu cau
zei juste a poporului cipriot.
Evoluția îngrijorătoare a situației
din Orientul Mijlociu s-a aflat, de
asemenea, în atenția convorbirilor de
la Nicosia. A fost exprimată, cu acest
prilej, deplina solidaritate cu lupta
dreaptă a poporului palestinian, sub
conducerea O.E.P., unicul său re
prezentant legitim,, subliniindu-se
însemnătatea fundamentală a solu
ționării problemei palestiniene pen
tru reglementarea situației din zonă.
Convingerea fermă a ambelor țări
este că realizarea unei păci globale,
juste și durabile în Orientul Mij
lociu impune retragerea Israelului
din toate teritoriile arabe ocupate
în 1967, recunoașterea dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare, inclusiv la constituirea unui
stat independent propriu, asigurarea
integrității, independenței și suve
ranității tuturor statelor din zonă.
Una din temele de mare impor
tanță ale dialogului la nivel înalt
româno-cipriot a constituit-o agra
varea situației economice mondiale,
care, așa cum se știe, are efecte ne
gative asupra tuturor țărilor, și în
mod deosebit asupra țărilor în curs
de dezvoltare. Ambele țări împărtă
șesc opinia că, în condițiile interde
pendenței ' tot mai strînse dintre
state, depășirea crizei economice
impune nu numai reluarea activi
tății economice în țările dezvoltate,
ci și revitalizarea procesului dezvol
tării în țările în curs de dezvoltare,
asigurarea condițiilor ca acestea
să-și recapete rolul dinamic în creș
terea economiei mondiale. De aceea,
România și Cipru consideră nece
sară trecerea de urgență la nego
cieri în cadrul O.N.U., cu partici
parea tuturor statelor, pentru con
venirea de măsuri care să ducă la
însănătoșirea economiei mondiale, la
lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale. Apreciind necesitatea
imperioasă a întăririi solidarității și
conlucrării țărilor în curs de dez
voltare, ele se pronunță pentru con
vocarea unei conferințe la nivel
înalt a acestor țări.
Rezultatele rodnice ale vizitei,
concretizate în hotărîri de mare im
portanță pentru amplificarea colabo
rării prietenești româno-cipriote pe
multiple planuri, sînt salutate cu vie
satisfacție de opinia publică din țara
noastră, cu convingerea că aceasta
slujește intereselor ambelor popoare,
cauzei păcii, înțelegerii și destinderii
în Europa și în întreaga lume.

Gh. CERCELESCU

Dezvoltarea
economiei naționale
a R. P. Bulgaria
SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia
a fost dat publicității comunicatul
cu privire la rezultatele îndeplinirii
planului economiei naționale pe pri
mele trei trimestre ale anului curent,
în toate ramurile (cu excepția agri
culturii) — relatează agenția B.T.A.
— producția netă a crescut cu 6,5 la
sută comparativ cu primele trei tri
mestre ale anului trecut, iar produc
tivitatea socială a muncii a crescut
cu 5,5 la sută, ceea ce a asigurat 84
la sută din sporul producției nete.
în condiții agrometeorologice nefa
vorabile, în agricultură au fost luate
măsuri suplimentare pentru proteja
rea culturilor prin irigații și prin
reînsămînțări. Potrivit prevederilor,
recolta la vegetale va fi puțin mai
mică decît cea prevăzută în plan.
Comerțul exterior a marcat o creș
tere de 10,5 la sută față de aceeași
perioadă a anului trecut.

Sesiunea Conferinței
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Vizita în Olanda a prim-ministrului guvernului român,
tovarășul Constantin Dăscălescu

generale a UNESCO
PARIS 25 (Agerpres) — La Paris
au început marți lucrările celei
de-a 22-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a UNESCO, la care parti
cipă reprezentanți din cele 160 de
state membre ale organizației — în
tre care și România — precum și a
numeroase organizații guvernamen
tale si neguvcrnamentale.
Conferința va examina și aproba
măsuri în legătură cu contribuția
UNESCO la rezolvarea unor pro
bleme' majore ale lumii contempo
rane. îndeosebi încetarea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, realizarea obiectivelor noii or
dini economice internaționale și li
chidarea subdezvoltării, extinderea
cooperării culturale și științifice ca
factor de întărire a păcii, priete
niei și înțelegerii între popoare. în
făptuirea unei noi ordini internațio
nale în domeniul informării și co
municării. soluționarea problemelor
privind energia, resursele naturale,
mediul înconjurător, oceanografia,
hidrologia, geologia și informatica,
protejarea și punerea în valoare a
patrimoniului cultural și natural
mondial.
Programul ce va fi adoptat de
conferință cuprinde un ansamblu de
măsuri și acțiuni referitoare la
pregătirea și marcarea de către
UNESCO a Anului International
al Tineretului (A.I.T.). precum și la
creșterea rolului oamenilor de știin
ță în înfăptuirea, dezarmării și pro
movarea idealurilor de pace.
La ședința inaugurală a partici
pat președintele Franței, Francois
Mitterrand, care a rostit o cuvân
tare.
Directorul general al UNESCO.
Amadou Mațjtar M’Bow, a făcut o
amplă prezentare a orientărilor pro
gramului organizației pe anii 1984—
1985, care urmează să fie adoptat de
conferință.

HAGA 25 (Agerpres). — Corespon
dentă de la loan Erhan : Tovarășul
Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia- <
liste România, a. sosit, marți, într-o
vizită oficială în Olanda, la invitația
primului ministru, Ruud Lubbers.
Primul ministru român este înso
țit de tovarășii Alexandru Necula,
ministrul industriei de masini-unelte,. electrotehnică și electronică, Constantip Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Stanciu,
adjunct al ministrului comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Drăguț Lucian, secretar
al Consiliului de Miniștri.
La aeroportul Zcstienhoven. de
lîngă Rotterdam, împodobit cu dra
pelele de stat ale celor două țări,
unde a avut loc ceremonia sosirii,
primul ministru român a fost întîmpinat și salutat de primul ministru
al Olandei, de alte persoane oficiale
olandeze.
Au fost de fată Traian Pop. am
basadorul României la Haga. Adrien
Manșveld. ambasadorul Olandei la
București.
După ce au fost intonate Imnurile
de stat ale celor două țări, o gardă
militară a prezentat onorul.
★

La plecarea din București, pe ae
roportul Otopeni, se aflau tovarășul
Ion Dincă. prim viceprim-ministru
al guvernului, miniștri, alte persoa
ne oficiale.
A fost de față Radinck Jan van
Vollenhoven. însărcinatul cu afaceri
ad-interim al Olandei la București.
★

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu. a fost
primit, marți duipă-amiază. de re
gina Beatrix a Țărilor de Jos.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu. primul ministru al
guvernului român a transmis regi
nei Beatrix și prințului Klaus un
salut cordial. împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire, de
pace si bunăstare poporului olandez
prieten.
Exprimînd vii mulțumiri pențru
mesajul primit, suverana Olandei a
transmis, din partea sa și a prințu
lui Klaus, tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu un mesaj de caldă priete
nie. împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală. de progres si prosperitate po
porului român.
în cursul întrevederii au fost evo
cate cu deosebită satisfacție rapor
turile de strînsă conlucrare stator
nicite între România și Olanda, la
consolidarea cărora o contribuție
hotărîtoare au avut-o intîlnirile și
convorbirile desfășurate la cel mai
înalt nivel, mai întîi în Olanda, în
anul 1973, și apoi la București, în
anul 1975 . împrejurări în care au
fost adoptate importante documen
te, ce s-au înscris drept momente
de seamă în dezvoltarea multilate
rală a prieteniei și colaborării româno-olandeze.
Apreciindu-se posibilitățile largi
pe care le oferă economiile celor
două țărț, s-a subliniat că actuala
întîlnire șl convorbirile care au loc
între prim-miniștrii celor două țări
vor deschide noi perspective rapor
turilor bilaterale reciproc avanta
joase, în spiritul înțelegerilor sta
tornicite la nivel înalt. Au fost abor
date unele probleme ale vieții inter
naționale.
Cu acest prilej, a fost transmisă
reginei Beatrix invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, de a efectua o
vizită oficială în țara noastră, îm
preună cu prințul Klaus. S-a expri
mat convingerea că această nouă
întîlnire la nivel înalt va lărgi și
mai mult temelia trainică a rapor
turilor româno-olandeze în folosul
ambelor țări și popoare, înscriind o
nouă contribuție la nobila cauză a
destinderii, păcii, securității și coo
perării în Europa și în lume.

Manifestări consacrate

Zilei Armatei Republicii

Socialiste Romania
Cu prilejul Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România — 25 Octom
brie — în numeroase țări ale lumii
au continuat să se desfășoare mani
festări consacrate marcării acestui eveniment.
La Sofia a avut loc o adunare
festivă, iar în garnizoanele din ora
șele bulgare Haskovo și Harmanli au
fost organizate, de asemenea, adunări
dedieate Zilei armatei noastre.
în capitala; R.P.D. Coreene, Phe
nian, s-a organizat o gală de filme
si o expoziție de carte, social-politică
românească, la care a participat ge
neral lt. Pak Zung Guk, adjunct al
ministrului forțelor armate populare
coreene. A mai avut loc o întîlnire cu
militarii dintr-o unitate de aviație a
armatei populare coreene.
La întîlnirea prietenească desfășu
rată la Hanoi au fost prezenți Vu
Xuan Chien, adjunct al ministrului apărării naționale al R.S. Vietnam, Phan
Dinh Vinh. adjunct al șefului Secției
relații externe a C.C. al P.C. din
Vietnam, Hoang Anh Tuan, adjunct
al ministrului afacerilor externe.
O adunare festivă, a avut loc și la
Damasc. în capitala siriană au fost
prezentate, de asemenea, filme româ
nești pe teme militare și a fost
inaugurată o expoziție de fotografii.
O gală de filme și o expoziție de
carte și fotografii au fost organizate
în saloanele ambasadei române din
Ankara.
în cadrul tuturor acestor manifes
tări. vorbitorii au evocat semnifica
ția evenimentului sărbătorit, tradi
țiile glorioase ale armatei române,
luptele duse pentru apărarea liber
tății, suveranității si independenței
patriei, pentru victoria revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 23
August 1944. drumul de luptă stră
bătut în războiul antifascist, pină la
victoria finală asupra Germaniei na
ziste.
Expozițiile de fotografii și de carte
inaugurate în diferite țări au înfăți
șat aspecte din activitatea pe plan
intern și internațional a președintelui
Nicolae Ceaușescu, precum și din
viata și pregătirea de luptă si poli
tică a militarilor patriei noastre.
(Agerpres)

Premierul

unei

grec

reuniuni

despre

★

Marți seara, tovarășul Constantin
Dăscălescu a avut întrevederi sepa
rate cu- dr. P.A.J.M. Steenkamp, pre
ședintele Senatului, și cu D. Dolman,
președintele Camerei Deputaților.
Cu acest prilej, s-a subliniat aten
ția deosebită pe care o acordă pre
ședintele României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, creșterii rolului parla
mentelor și parlamentarilor în mai

importanța
la

pregătirii

nivel

înalt

de guvern sau de stat din țările bal
canice în vederea examinării aces
tei probleme.
Andreas Papandreu a precizat că
pe teritoriul Greciei există rachete
nucleare americane, dar că în si
tuația actuală, de escaladare gene
rală a cursei înarmărilor, trebuie să
se întreprindă măsuri pentru ca ar
senalul militar existent sp nu fie în
locuit cu unul nou. „Avem datoria
față de poporul grec — a spus el —
de a îndepărta toate armele nuclea
re din Grecia. Sper că la aceasta
se va ajunge pe baza hotărîril co
lective a tuturor popoarelor din
Balcani."
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Peste 200 000 de persoane au participat Ia uriașul marș, desfășurat Ia
Londra, împotriva amplasării de rachete „Cruise" pe teritoriul Marii
Britanii, pentru dezarmare nucleară. In fotografie : o coloană de
demonstranți, în Piața parlamentului, în drum spre Hyde Park, unde a
ayut loc o mare adunare de protest împotriva armelor nucleare și a pri
mejdiei de război

VIZITA ÎN R.P.D. COREEANA.
Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu, președintele Co
misiei pentru organizarea Partidu
lui Oamenilor Muncii din Etiopia,
a efectuat o vizită oficială de
prietenie în R.P.D. Coreeană, la
invitația secretarului general al
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene,
Kim Ir Sen. în comunicatul comun
difuzat de agenția A.C.T.C. se
arată că in cursul vizitei au fost
semnate Tratatul de prietenie și
cooperare între cele două țări, precum și un acord general privind
cooperarea bilaterală in domeniile
economiei, științei, tehnicii și culturii.

LA GENEVA a avut loc, la 25
octombrie, o nouă ședință plenară
a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la
I convorbirile privind limitarea și
reducerea armamentelor strategice.
COMUNICAT. La Praga a fost
dat publicității comunicatul privind
convorbirile dintre Gustav Husak,
secretar general al C.C. al P.C. din
I Cehoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace. și Erich Honecker, se

buna cunoaștere reciprocă, in stator
nicirea urțui climat de destindere, co
laborare și pace, în găsirea de soluții
negociate problemelor majore ale
umanității.
în cursul discuțiilor s-a relevat cu
satisfacție faptul că în ultimii ani,
ca urmare a dialogului fructuos des
fășurat la nivel înalt, între conducă
torii țărilor noastre, s-au intensificat
contactele la diverse niveluri, între
cele două parlamente, s-a statornicit
o bună conlucrare în cadrul Uniunii
interparlamentare în probleme de in
teres major ale vieții politice inter
naționale.
în timpul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă de cordialitate,
a fost pusă în evidență ideea că. în
prezent, cînd există pericolul ampla
sării în Europa a noilor rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune, se
impune, mai mult ca oricînd. nece
sitatea unirii eforturilor tuturor fac
torilor de răspundere, a guverne
lor. a parlamentelor, a opiniei pu
blice mondiale, pentru a se evita
acest pas foarte grav. S-a' subliniat
cu acest prilej rolul însemnat pe
care pot si trebuie să-1 joace parla
mentele si parlamentarii celor două
țări în întărirea prieteniei și con
lucrării dintre popoarele român șl
olandez. în diminuarea'încordării in
ternaționale, în reluarea procesului
destinderii. în întărirea securității și
cooperării în Europa.
★

în cursul zilei de marți, primarul
orașului Haga. F. G. L. Schols, a
oferit un dineu în cinstea primului
ministru ai Guvernului Republicii
Socialiste România.
Evidențiindu-se relațiile bune din
tre capitalele celor două țări, s-a
toastat în sănătatea președintelui
Nicolae Ceaușescu și a reginei
Beatrix, pentru prietenia românoolandeză. pentru pace si colaborare
între toate popoarele.

începerea convorbirilor oficiale
Marți după-amiază au Început, la
Haga. convorbirile oficiale dintre pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin
Dăscălescu. și primul ministru al
Olandei. Ruud Lubbers.
După ce au făcut un tur de ori
zont asupra preocupărilor guverne
lor celor două țări pe planul con
strucției economice și sociale, primminiștrii au examinat pe larg sta
diul actual al relațiilor româno-olan
deze în diferite domenii, cu deose
bire cel economic, modul în care se
înfăptuiesc hotărîrile adoptate la ni
vel înalt, cît și măsurile ce se im
pun în vederea creșterii si diver
sificării schimburilor comerciale șl
amplificării în continuare a coope
rării.
Exprimîndu-se satisfacția că în
urma întâlniri’.or la cel mai înalt ni
vel de la Haga și București relațiile
româno-olandeze s-au amplificat în
toate domeniile, s-a pus un accent
deosebit pe analiza raporturilor de
cooperare economică, industrială și
tehnică, în scopul identificării moda
lităților concrete de valorificare mai
eficientă a potențialului de care dis
pun cele două țări.
Pornind de la convingerea că ex
tinderea raporturilor bilaterale și în
deosebi a celor economice reprezintă
baza trainică a legăturilor tradițio
nale de prietenie dintre România și
Olanda, cei doi șefi de guvern au
convenit să sprijine finalizarea unor
noi acțiuni de cooperare industrială
în diverse domenii de interes reci
proc.
Analizînd evoluția schimburilor co
merciale bilaterale, s-a relevat nece
sitatea extinderii și diversificării în
continuare a schimburilor de produse
cu un înalt grad de prelucrare, sub
liniindu-se oportunitatea ca ambele
părți să sprijine acele acțiuni menite
să conducă la creșterea volumului
schimburilor comerciale și a coope
rării economice la nivelul posibili
tăților oferite de economiile celcr
două țări.

balcanice

BELGRAD 25 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat televiziunii
din Belgrad, primul ministru al Gre
ciei. Andreas Papandreu. a averti
zat asupra pericolului cursei tot mai
accentuate a înarmărilor, mai ales
cind este vorba de instalarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa — relatează agen
ția Taniug. In context, premierul
grec s-a referit la necesitatea eli
minării armelor nucleare din Bal
cani. menționind atitudinea favora
bilă existentă față de propunerea
privind organizarea unei reuniuni la
Atena, care ar trebui să pregăteas
că terenul pentru întrunirea șefilor

ry* v [s.

La puțin timp după sosirea la
Haga, tovarășul Constantin Dăscăles
cu s-a întâlnit cu primul ministru
olandez, Ruud Lubbers.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, pri
mul ministru al guvernului român a
transmis premierului olandez un cald
mesaj de salut, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire.
Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, premierul Ruud Lubbers
a rugat să fie transmise, din partea
sa, tovarășului Nicolae Ceaușescu, un
salut cordial și cele mai alese urări
de sănătate și succese în neobosita
activitate pe care o desfășoară pen
tru propășirea României socialiste și
promovarea politicii ei de apărare a
păcii și consolidare a securității in
ternaționale.
în cadrul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă cordială, cei doi
prim-miniștri au remarcat cu satis
facție cursul ascendent al relațiilor
de prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare pe multiple pla
nuri, cărora le-au imprimat dina
mism și continuitate intîlnirile la ni
vel înalt româno-olandeze, vizita
președintelui Nicolae Ceaușescu în
Olanda și a reginei Țărilor de Jos în
România.
Ei și-au exprimat convingerea că
actualele convorbiri vor marca noi
contribuții la consolidarea raporturi
lor de prietenie și colaborare multi-»
laterală dintre România și Olanda.

cretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, care a efectuat o
vizită de prietenie la Praga — relatează agenția C.T.K. Cei doi conducători de partid și de stat au
discutat, cu acest prilej, probleme
ale dezvoltării relațiilor bilaterale
și unele, probleme actuale ale si
tuației internaționale.
ÎMPOTRIVA bazelor miliTARE. La Dfanila se desfășoară lu
crările Conferinței internaționale
împotriva bazelor militare, pentru
pace si dezarmare, convocată la ini
țiativa organizației obștești filipineze Coaliția împotriva bazelor. La
dezbateri participă delegații ale militanților pentru pace din S.U.A.
Canada, Grecia, Spania, Japonia Și
Filipine. Scopul acestei reuniuni
constă în mobilizarea opiniei publi
ce la lupta pentru eliminarea bazelor militare străine, pentru apărarea păcii, împotriva pericolului
unui război nuclear.
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Au fost evidențiate, de asemenea,
posibilitățile sensibil sporite pe care
le oferă industriile celor două țări
pentru realizarea unor acțiuni de
cooperare pe terțe piețe.
S-a apreciat, totodată, pozitiv
modul în care se desfășoară colabo
rarea pe tărîmul învățămîntului,
culturii, științei, artei, sportului și
turismului și au fost relevate posi
bilitățile existente pentru extinderea
colaborării în aceste domenii.
în cursul dialogului de lucru des
fășurat într-un spirit deschis, con
structiv, de stimă și înțelegere re
ciprocă, prim-miniștrii celor două
țări au efectuat un schfmb de ve
deri asupra unor probleme actuale
ale vieții internaționale, îndeosebi
în ce privește oprirea agravării în
cordării internaționale, necesitatea
depunerii unor eforturi deosebite
pentru oprirea instalării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în
Europa, reducerea și distrugerea ce
lor existente, reluarea cursului des
tinderii. întărirea securității si coope
rării în Europa, încetarea cursei
înarmărilor și trecerea hotărîtă la
măsuri efective de dezarmare și,
în primul rînd. de dezarmare nu
cleară. soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase din
tre state pe calea tratativelor, edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, lichidarea sub
dezvoltării, reducerea marilor deca
laje existente între țările sărace și
cele bogate, relansarea procesului de
dezvoltare economică a țărilor în
curs de dezvoltare.
S-a exprimat satisfacția pentr
buna colaBorare existentă între
România și Olanda la O.N.U. și în
alte organizații internaționale și s-a
exprimat convingerea că buna con
lucrare existență între cele două țări
va permite ca această colaborare să
se extindă și mai mult în folosul am
belor țări și popoare, al promovării
păcii, securității și destinderii în
Europa și în întreaga lume.
Convorbirile oficiale continuă.

Forțe militare străine
au debarcat în Grenada
SAINT GEORGE’S 25 (Agerpres).
Agențiile internaționale de presă au
anunțat că marți, în zori, o forță mi
litară — formată din aproximativ
2 000 de pușcași marini americani și
300 militari- aparținînd armatelor a
șase state caraibiene — Antigua,
Barbados, Dominica, Jamaica, Santa
Lucia și Saint Vincent — a debarcat
în Grenada, în scopul înlăturării au
torităților din această țară. Forțele
de invazie au preluat controlul asu
pra celor două aeroporturi, informa
țiile sosite din Saint George’s menționînd că în alte puncte ale țării în
fruntarea cu forțele locale continuă
și în prezent. în cursul luptelor au
fost înregistrați morți și răniți.!
S-a precizat că anterior debarcării
trupelor pe insulă apărarea antiaeria
nă din Grenada a fost distrusă printr-un bombardament aviatic masiv.
Apoi, aproximativ 500 de pușcași ma
rini au fost lansați de la bordul eli
copterelor în regiunea de nord a in
sulei, unde au preluat controlul asu
pra aeroportului Perle, iar aproxi
mativ 1 000 de parașutiști au fost lan
sați, în paralel, în sudul țării, unde
au preluat controlul asupra aeropor
tului în construcție la Point Saline,
întreaga acțiune a fost sprijinită lo
gistic de escadrile de avioane și de
o flotilă formată din 11 nave ale
S.U.A., între care port-avionul Inde
pendence, cu 70 aparate la bord, și
cinci vase de escortă. S-a mai men
ționat că forțele armate nord-americane debarcate în Grenada au ordin'
să aresteze pe membrii Consiliului
Militar Revoluționar.
Consiliul Militar Revoluționar din
Grenada a decretat mobilizarea ge
nerală, chemînd populația să reziste
„pină la ultimul om" împotriva in
tervenției militare străine. Agenția
France Presse apreciază la 800 nu
mărul efectivelor militare din arma
ta regulată a Grenadei, la care se
adaugă membrii milițiilor și ai cor
purilor auxiliare.

.

ȘOMAJ. In Germania occidenta
lă se menține o rată mare a șoma
jului, care, in cursul lunii septem- I
brie, a afectat 2,1 milioane persoa- 1
ne.
- ----- ----- ----- ---- - ----- J
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Nicaragua a cerut marți oficial con
vocarea unei reuniuni de urgență a
Consiliului de Securitate al O.N.U.
pentru discutarea „invaziei în Grena
da a trupelor S.U.A." — relatează
agenția France Presse.
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