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înscriindu-se ca un eveniment de deosebită însemnătate în relațiile 
româno - vest-germane, în interesul dezvoltării colaborării dintre cele două 
state, al promovării destinderii și înțelegerii în Europa și în lume, ieri a început

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN REPURLICA FEDERALA GERMANIA
Ceremonia 
primirii oficiale

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit, luni, 15 oc
tombrie, la Bonn, într-o vizită de 
stat, la invitația președintelui Re
publicii Federale Germania, Richard 
von Weizsăcker.

Aeronava prezidențială româneas
că, însoțită de la «ranița vest-ger- 
mană de o escortă de onoare, a ate
rizat ne aeroportul international 
Koln-Bonn. la 10,50 — ora locală.

Sosirea distinșilor soli ai poporu
lui român in această a doua vizită 
in Republica Federală Germania a 
fost salutată cu 21 de salve de ar
tilerie.

Primirea oficială a tnaltilor oas
peți români a avut loc la Castelul 
Falkenlust — reședința prezidențială 
vest-germană — unde președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, si tovarășa 
Elena Ceausescu au fost întimpinati 
cu cordiale urări de bun venit, cu 
sentimente de stimă si aleasă con
siderație de președintele Republicii 
Federale Germania. Richard von 
Weizsăcker, și de doamna Marianne 
von Weizsăcker.

La aeroport, primele urări de bun 
venit au fost adresate de vicecance
larul federal si ministrul de externe. 
.Hans-Dietrich Genscher, împreună 
cil soția, care a avut rtiisiunea de 
onoare de a conduce oe președinte
le României. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, si oe tovarășa Elena 
Ceaușescu pină la Castelul Falken
lust, unde a avut loc ceremonia pri
mirii oficiale.

Pe platoul din fata reședinței pre
zidențiale vest-germane. șeful statu
lui român a fost intimpinat cu înal
te onoruri militare.

Comandantul gărzii de onoare a 
prezentat raportul. Au fost intona
te imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România si Republicii Fe
derale Germania.

Președintele Nicolae Ceausescu. 
Însoțit de președintele Richard von 
Weizsăcker. a trecut in revistă garda 
de onoare, constituită in cinstea so
sirii șefului statului român.

Tovarășului Nicolae Ceausescu si 
tovarășei Elena Ceausescu le-au fost 
prezentate personalitățile venite in 
intimpinare : Wilhelm Schmitz, pri
marul orașului Bruhl. și doamna 
Gertrud Schmitz, dr. Klaus Blech, 
ministru secretar de stat la Preșe-
(Continuare ia pag. a H-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu cancelarul federal Helmut Kohl inaintea începerii convorbirilor

Convorbiri între președintele Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Federale Germania

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- 
tilnit, luni, la Castelul Falkenlust cu 
președintele Republicii Federale 
Germania, Richard von Weizsăcker, 
și doamna Marianne von Weizsăcker.

Erau prezenți tovarășii Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, ministrul comer

țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Constantia Mitea, 
consilier al președintelui Republicii, 
Ion Rimbu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bonn.

Au fost de față Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru 
federal de externe, cu soția. Klau3 
Blech, ministru secretar de stat 
la Președinție, Hartmut Wolfgang

Schultze Bolsen, ambasadorul R. F. 
Germania la București.

în acest cadru, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut convorbiri cu pre
ședintele Richard von Weizsăcker.

Președintele R.F. Germania a adre
sat un călduros bun venit președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
■Elena Ceaușescu și a salutat vizita

ce o întreprinde în Republica Fede
rală Germania, subliniind că aceasta 
marchează un nou moment de seamă 
in relațiilei dintre cele două țări. 
Totodată, președintele R.F. Germa
nia a exprimat satisfacția de a se 
intilni cu șeful statului român și de
(Continuare în p„g. a Ii-a)

Dineu oficial oferit în onoarea
tovarășului Nicolae 
și a tovarășei Elena

Ceaușescu
Ceaușescu

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, sj a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, de 
către președintele Republicii Fe
derale Germania. Richard von 
Weizșăcker. si doamna Marianne von 
Weizsăcker un dineu oficial.

Dineul a reunit, la Castelul Au
gustusburg. membri ai guvernului, 
lideri ai partidelor politice si șefii 
fracțiunilor parlamentare ale aces
tora, președinți ai unor înalte ma

gistraturi federale, ai unor comitete 
din Bundestag, alti membri marcanți 
ai parlamentului, condu-ători ai unor 
importante organizații publice, alti 
reprezentanți de frunte ai vieții po
litice. economice, științifice si cultu
rale vest-germane. reprezentanți ai 
corpului - diplomatic.

Tovarășului Nicolae Ceausescu si 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate personalitățile invitate la 
dineu, care au exprimat inalților

oaspeți români sentimente de pro
fundă stimă.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Andrei. Vasile Pungan. alte persoane 
oficiale care insotesc pe șeful statu
lui nostru.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială. pre
ședintele , Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Richard von Weizsăcker au 
rostit toasturi, urmărite cu atentie 
si subliniate cu aplauze de cei pre
zent!.

PRIN M03IUZAREA PUTERNIC# A FORȚELOR 

DE LA SATE Șl UTILIZAREA DIN PLIN 

A MIILOACELOR MECANICE 

INIREAGARLCOI.TA - pusă grainic la adăpost! 

ÎNSĂMÎNTĂRILE - încheiate neintîrziat!
• Strîngerea în scurt timp și fără pierderi a culturilor 

de toamnă face necesară pretutindeni intensificarea la 
maximum a ritmului la cules.

• Toate mijloacele auto, toate atelajele sâ fie folosite la 
întreaga lor capacitate pentru ca transportul producției la locu
rile de depozitare să decurgă în același timp cu recoltarea.

9 Oriunde mai este de pus sămînța sub brazdă, forțe 
sporite trebuie concentrate la executarea arăturilor și pregă
tirea terenului pentru a se crea front larg de lucru la semă
nat.

în actuala perioadă a campaniei 
agricole de toamnă, cel mai mare 
volum de lucrări este de efectuat 
la strîngerea și depozitarea tuturor 
culturilor de toamnă. Este cit se 
poate de evident că, in condițiile 
timpului înaintat și ale schimbări
lor ce pot interveni in evoluția 
vremii, strîngerea și punerea la 
adăpost a întregii recolte într-un 
timp cit mai scurt, spre a se evita 
orice pierderi, depinde in mod ho- 
tărîtor de realizarea unor ritmuri 
de lucru superioare celor stabilite 
inițial.

Intensificarea la maximum a re
coltării culturilor de toamnă se 
Impune cu atit mai mult cu cit, 
din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii, rezultă că la 14 
octombrie mai rămăsese de strins 
producția de pe întinse suprafețe : 
porumbul de pe 55 la sută din te
renurile cultivate, sfecla de zahăr 
de pe 46 la sută, soia de pe 19 la 
sută, orezul de pe 77 la sută, stru
gurii pentru vin de pe 42 la sută 
etc., fără a mai lua in considerație 
legumele șl fructele care se mal 
află in mari cantități în grădini și 
livezi. Desigur, esențial este cn, 
pretutindeni, cea mai mare parte 
a forțelor umane și a mijloacelor 
mecanice să fie concentrate la re
coltarea porumbului, plantă care 
deține ponderea in ansamblul cul
turilor de toamnă, pentru ca în
treaga producție să fie strinsă șl 
pusă la adăpost pină la 25 octom
brie. Totodată, o atenție sporită 
trebuie să se acorde recoltării sfe
clei de zahăr in conformitate cu 
graficele stabilite, astfel incit să se 
asigure fabricilor de zahăr un stoc 
minim de materie primă pentru 
cel puțin 3—4 zile. De cea mai mare 
importanță pentru evitarea pierde
rilor de recoltă este ca, in fiecare 
unitate agricolă, in același timp cu 
preocuparea pentru grăbirea cule
sului să se asigure utilizarea din 
plin a tuturor mijloacelor de trans
port și a atelajelor, astfel incit toa
tă producția culeasă să fie pusă la 
adăpost in același ritm cu recolta
rea, să nu rămină nimic peste 
noapte în cimp.

O altă lucrare a cărei încheiere 
nu mai ooate fi sub nici un motiv 
aminată este insămînțarea griului 
și a celorlalte culturi de toamnă.

Terminarea urgentă a acestei lu
crări se impune cu atit mai mult cu 
cit timpul este foarte înaintat și, 
după cum reiese din datele comu
nicate de Ministerul Agriculturii, la 
14 octombrie griul mai era de se
mănat pe 16 la sută din suprafețele 
prevăzute, ceea ce reprezintă o se
rioasă răminere in urmă față de 
perioada in care ne aflăm, mai ales 
pentru județele din centru} și nor
dul țării. Din analiza stadiului a- 
cestei lucrări rezultă că, pentru ter
minarea in cel mal scurt timp a 
insămințărilor, este nevoie ca toate 
terenurile destinate griului să fie 
eliberate cit mai grabnic de cultu
rile premergătoare. Totodată, ți- 
nind seama că au mai rămas de 
efectuat arături pentru însămință- 
rfle de toamnă pe 115 000 hectare, 
este imperios necesar ca în toate 
unitățile agricole care mai au su
prafețe mari de semănat să fie spo
rit numărul tractoarelor la arat și 
ca această activitate să fie organi
zată spre a se desfășura in două 
schimburi. De asemenea, și la pre
gătirea terenului munca trebuie 
organizată în două schimburi sau 
in schimburi prelungite, spre a se 
asigura un larg front de lucru la 
semănat. Acum, fiecare zi, fiecare 
oră ctștigate la semănat are o mare 
Importanță pentru obținerea de re
colte mari In anul viitor și, tocmai 
de aceea, peste tot unde sămința 
m»l este de nus sub brazdă, trebuie 
depuse eforturi înzecite pentru în
cheierea insămințărilor de toamnă 
In cel mai scurt ttmo posibil pe 
toate suprafețele planificate, acor- 
dindu-se totodată întreaga răspun
dere calității lucrărilor.

Toate, acestea sînt sarcini de ma
ximă urgență pe agenda de lucru a 
oamenilor muncii din agricultură 
pentru această perioadă. îndeplini
rea lor în cele mai bune condiții 
impune ca organele și organizațiile 
de partid de la sate, consiliile 
populare șl conducerile unităților 
agricole să întreorindă în continua
re măsuri hotărîte pentru mobiliza
rea la munca în cîmp, în grădini, 
livezi și podgorii a tuturor oame
nilor muncii din agricultură, a tu
turor locuitorilor de la sate, pentru 
utilizarea din plin a mijloacelor 
mecanice și a timpului de lucru.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte,
Stimată doamnă Weizsăcker,
Doamnelor și domnilor,

Doresc să vă exprim calde mulțumiri pentru invi
tația de a face această vizită in Republica Federală 
Germania, pentru primirea ospitalieră ce ne-ați re
zervat-o și să vă adresez, și în acest cadru, dumnea
voastră. domnule președinte, guvernului și poporului 
tării dumneavoastră un salut cordial și cele mai bune 
urări.

Vizita pe care o facem în Republica Federală Ger
mania constituie o ilustrare a evoluției pozitive pe 
care o cunosc relațiile dintre țările și popoarele noas
tre, a dorinței reciproce de a asigura dezvoltarea și 
mai susținută a acestora in viitor.

în general între popoarele noastre — ca popoare 
europene, situate la un capăt și altul al principalei 
căi de apă a continentului. Dunărea — s-au creat 
de-a lungul istoriei trainice legături, s-au dezvoltat 
din cele mai vechi timpuri schimburi economice, ști
ințifice și culturale. Stabilirea cu 17 ani în urmă a 
relațiilor dinl''m”tire dintre Republica Socialistă

■ „ U,, ■„■■■ —U,, ................................. ..... . „

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul președintelui
Richard von Weizsăcker
Domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine o mare plăcere să vă pot saluta 
pe dumneavoastră, domnule președinte, pe dumnea
voastră, stimată doamnă Ceaușescu, și pe doamnele 
și domnii din delegația dumneavoastră în Republica 
Federală Germania.

Istoria poporului german și a celui român s-au îm
pletit strins mereu, în timpuri bune ca și în timpuri 
rele.

Legați prin fluviul Dunărea, care izvorăște la noi 
și se varsă in mare la dumneavoastră, sintem, în Eu
ropa, vecini.

Istoria noastră are aceleași izvoare spirituale pină 
la antichitatea greco-romană.

Rădăcinile filozofiei germane și române a rațiunii 
sint strins legate între ele.

Astăzi purtăm împreună răspunderea pentru fău
rirea viitorului Europei ; de aceea este important să 
vorbim unii cu alții.

Chiar în aceasta constă marea însemnătate a acestei 
vizite, domnule președinte. Ea reia firele unui dialog
(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 16 octombrie 1984

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA
Plecarea din Capitala

Luni dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România. tova
rășul Nicolae Ceausescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, a Pă
răsit Capitala plecind intr-o vizită 
de stat in Republica Federală Ger
mania. la invitația președintelui 
Richard von Weizsăcker și a doam
nei Marianne von Weizsăcker.

Șeful statului român este însotft 
in această vizită de tovarășii Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe. 
Vasile Pungan. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice In
ternationale. de alte persoane ofi
ciale.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceausescu în Republica Federală 
Germania reprezintă un moment de 
cea mai mare însemnătate in croni
ca relațiilor româno—vest-germane, 
constituind o expresie a dorinței ce
lor două țări de a da un nou im
puls raporturilor reciproce de cola
borare pe multiple planuri. în fo
losul ambelor noastre popoare, al 
cauzei înțelegerii.. Internationale,

La plecare, pe aeroportul Otoneni. 
tovarășul Nicolae Ceausescu și tova
rășa Elena Ceausescu au fost salu
tați de tovarășii Constantin Dâscă- 
lescu, Iosif Banc. Emil Bobu. Lina 
Ciobanu. Ion Coman. Nicolae Con
stantin. Ion Dlncă. Ludovic Fazekas. 
Alexandrina Găinușe. Manea Măncs- 
cu, Paul Niculescu. Constantin Ol- 
teanu. Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pătan. Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu. Ilie Verdeț. 
Stefan Bîrlea. Miu Dobrescu. Petru 
Enache. Mihai Gere. Nicolae Giosan. 
Suzana Gâdea. Ana Mureșan. Ion 
Radu, Ion Stoian. loan Totu. Ion 
Ursu. Richard Winter. Nicu 
Ceausescu. Silviu Curticeanu. Con
stantin Radu, de membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat si at 
guvernului, conducători de instițutii 
centrale și organizații de masă si 
obștești.

Erau de față Gottfried Georg 
Evertz, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Federale Ger
mania la București, alți membri al 
ambasadei.

Numeroși bucureșteni aflați la 
aeroport au făcut tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei 
Elena Ceausescu o caldă manifesta
re de dragoste, stimă și prețuire. Cei

(Urmare din pag. I)
din;ie, și doamna Re na te Blech, alte 
persoane oficiale.

în continuare au fost prezentate 
președintelui Republicii Federale 
Germania persoanele oficiale care 
însoțesc pe șeful statului român.

Erau de fată Ion Rimbu. ambasa
dorul României la Bonn, si Hartmut 
Wolfgang Schultze Boysen, amba
sadorul R. F. Germania la Bucu
rești.

După ceremonia primirii oficiale. 

prezent! și-au exprimat deplina 
aprobare pentru politica internă și 
externă a partidului si statului 
nostru, al cărei promotor neobosit 
este tovarășul Nicolae Ceausescu, 
politică de pace, colaborare și înțe
legere cu toate popoarele, politică 
de înalt prestigiu internațional.

TELEGRAME DE Lfl BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PÂL LOSONCZI 
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare 

BUDAPESTA
Survolind teritoriul Republicii Populare Ungare, îmi face plăcere să vă 

adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire, de noi succese in activitatea poporului dumneavoastră, de dezvoltare 
economico-socială a țării, de edificare a societății socialiste pe pămintul 
Ungariei vecine și prietene.

îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, in interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, 
a înțelegerii, colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele Federal al Republicii Austria
VIENA

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez — cu prilejul survolării teri
toriului Austriei — un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul austriac prieten.

îmi exprim și pe această cale convingerea că, prin eforturi comune, 
raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Austria vor continua 
să se dezvolte pe multiple planuri, in interesul și spre binele celor două 
țări și popoare, al cauzei colaborării, înțelegerii și păcii pe continentul euro
pean și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ceremonia primirii oficiale

președintele Richard von Weizsăcker 
a condus pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si Pe tovarășa Elena 
Ceaușescu in Castelul Falkenlust, 
unde au avut loc. apoi, convorbiri 
româno—vest-germane la nivel înalt.

Noua întîlnlre româno—vest-ger- 
mană la nivel inalt ilustrează cursul 
pozitiv al raporturilor dintre Româ
nia si Republica Federală Germania, 
precum si hotărîrea celor două țări 
de a extinde si întări aceste bune 
legături. în folosul reciproc, al cau

La scara avionului, un grup de 
pionieri a oferit tovarășului Nicolae 
Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 9,30 aeronava prezidențială 
a decolat, indreptindu-se spre Repu
blica Federală Germania.

(Agerpres)

zei păcii, securității, cooperării si 
înțelegerii in Europa si în întreaga 
lume. Evoluția ascendentă si multi
laterală a colaborării dintre Româ
nia si Republica Federală Germania 
demonstrează că. atunci cînd se por
nește de la dorința sinceră de a 
conlucra în declină egalitate, in in
teresul păcii si progresului, deose
birile de sistem social-politic nu con
stituie un impediment în calea dez
voltării unor relații strinse. rodnice, 
între țările si popoarele din Europa 
si din lume.

Convorbiri ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu cancelarul federal Helmut Kohl

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a avut, luni după- 
amiază, convorbiri cu cancelarul fe
deral al Republicii Federale Germa
nia. Helmut Kohl.

Cancelarul Helmut Kohl a subliniat 
că este o deosebită plăcere pentru 
guvernul vest-german, pentru el 
personal de a adresa președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut de bun ve
nit, de a saluta vizita ce o efectuează 
in Republica Federală Germania, 
exprimîndu-și convingerea că aceas
ta reprezintă o contribuție de seamă 
la promovarea dialogului internațio
nal. la rezolvarea pe această cale a 
problemelor complexe de astăzi din 
lume.

La rlndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat satisfacția 
pentru vizita ce o Întreprinde, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Federală Germania și 
a adresat un salut cordial guvernului 
vest-german.

A fost manifestată convingerea că 
dezvoltarea susținută a conlucrării 
dintre România și Republica Fede
rală Germania este in interesul am
belor țări, al progresului și prosperi
tății lor, slujește cauzei păcii, ințe-

Dejun oferit în onoarea înaîților 
oaspeți români

Convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat au continuat în cadrul unui de- 
iun oferit in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, oresedintele Re
publicii Socialiste România, si a to
varășei Elena Ceausescu de pre
ședintele Republicii Federale Ger
mania. Richard von Weizsăcker, și 
doamna Marianne von Weizsăcker.

Au luat narte tovarășii Stefan 
Andrei. Vasile Pungan. Constantin 
Mitea. alte persoane oficiale ro
mâne.

Au participat Hans-Dietrich 
Genscher, cu soția, alte persoane

„ Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu - o contribuție 
importantă la promovarea relațiilor româno - vest-germane, 

in interesul ambelor țări, al destinderii și păcii"
BONN 15 (Agerpres). — Presa 

vest-germană, posturile de radio și 
televiziune consacră spații largi vi
zitei de stat a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in R.F. 
Germania, relevind interesul deo
sebit cu care a fost așteptat și 
este urmărit în cercurile politice, 
economice și ale opiniei publice a- 
cest eveniment, apreciat ca o nouă 
manifestare a voinței politice a ce
lor două state de a dezvolta, în 
continuare, raporturile bilaterale 
pe multiple planuri.

Cotidianul „DIE WELT“, așa cum 
se știe, a publicat interviul ce i-a 
fost acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, insoțit de o fotografie 
reprezentind un moment din timpul 
primirii de către președintele Re
publicii Socialiste România a tri
mișilor ztarului. Intr-un comenta
riu, separat, care însoțește inter
viul, ziarul evidențiază aprecierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind semnificația noului dialog 
româno—vest-german la nivel inalt, 
arătind câ vizita de stat a condu
cătorului partidului și statului 
nostru se Înscrie în preocuoarea 
constantă a României socialiste de 
a dezvolta relațiile cu toate statale. 
Este reliefată sublinierea președin
telui Ceaușescu potrivit căreia a- 
ceastă vizită se realizează avind in 
vedere raporturile dintre cele două 
țări, faptul că «tocmai prin intensi
ficarea contactelor se pot identifica 
noi posibilități de extindere a re

legerii șl colaborării in Europa și in 
lume.

In continuare, șeful statului român 
și cancelarul vest-german au avut un 
schimb de opinii cu privire la situa
ția internațională.

Șeful statului român a relevat — 
și de această dată — că problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la Înfăptuirea unor mă
suri substanțiale de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
apărarea dreptului suprem al oame
nilor, al popoarelor ia existență, la 
viață, la libertate și independență, 
la pace.

Reafirmînd poziția țășii • noastre, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că România se pronunță și mi
litează ferm pentru oprirea ampla
sării rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune în Europa și pen
tru încetarea aplicării contramăsuri- 
lor nucleare sovietice, pentru relua
rea grabnică a negocierilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A.

Președintele României și cancelarul 
vest-german s-au pronunțat in fa
voarea realizării unor acorduri cores
punzătoare, care să asigure elimina
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune, a tuturor armelor nucleare de 
pe continent.

oficiale vest-germane.
Schimbul de vederi la nivel înalt, 

în Drobleme de interes comun, s-a 
desfășurat sub semnul aceleiași 
calde cordialități ce a caracterizat 
întilnirea între președinții României 
si R.F. Germania.

Cei doi președinți au toastat pen
tru prietenia și colaborarea româno— 
vest-germană. 'pentru progresul și 
prosperitatea poporului român si po
porului din Republica Federală 
Germania, pentru colaborare, destin
dere si pace in Europa si in întreaga 
lume.

lațiilor, atit economice, cit și po
litice, inclusiv a colaborării, pentru 
depășirea situației grave din viata 
internațională și îndeosebi din 
Europa.

De asemenea, sînt puse în lumină 
sublinierile șefului statului român 
privind poziția României fată de 
problemele majore ale lumii con
temporane, intre care impera
tivul opririi cursei înarmărilor, 
pentru a se realiza un echilibru pe

REVISTA PRESEI DIN R. F. GERMANIA

calea reducerii continue a arma
mentelor, și în primul rind a ce
lor nucleare, a opririi amplasării 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune de către S.U.A. si. ca 
urmare, si a opririi realizării con- 
tramăsurilor nucleare de către 
Uniunea Sovietică, a reluării trata
tivelor dintre cele două mari pu
teri în vederea eliminării complete 
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa și. apoi, a tutu
ror armelor nucleare, necesitatea 
creării condițiilor nentru depășirea 
actualei încordări in viata interna
țională. pentru reluarea politicii de 
destindere, de soiu'ionare a proble
melor pe calea negocierilor.

Un alt comentariu publicat de 
același ziar, prezentînd aspecte ale 
politicii externe a tării noastre, 
apreciază că „există cadrul în 
care este posibil un dialog la

Convorbirile au relevat atenția 
deosebită pe care România și Repu
blica Federală Germania o acordă, 
ca state europene, instaurării unui 
climat de trainică securitate și rodni
că colaborare pe continentul nostru.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
cancelarul Helmut Kohl și-au expri-

convorbiri Intre președintele 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Șl 

PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
(Urmare din pag. I)
a avea împreună un schimb deschis, 
cordial, de păreri, in probleme de 
interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, in numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu. pentru calda 
ospitalitate cu care au fost intîmpi- 
nați. pentru invitația de a efectua o 
vizită de stat in Republica Federală 
Germania, manifestindu-și convin
gerea că această vizită se va înscrie 
ca o nouă contribuție majoră la dez
voltarea raporturilor româno-vest- 
germane. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, de asemenea, 
satisfacția de a se întilni cu pre
ședintele Richard von Weizsăcker și 
de a purta convorbiri animate de 
dorința de a aprofunda conlucrarea 
dintre România și R.F. Germania.

Cei doi șefi de stat au relevat 
marea însemnătate a contactelor Ia 
nivel înalt, evidențiind semnificația 
lor deosebită, atit in sfera relațiilor 
bilaterale, cit și a vieții internațio
nale.

Cu acest prilej, cei doi președinți 
au trecut in revistă raporturile bila
terale. precum și o serie de proble
me actuale ale vieții internaționale, 
îndeosebi căile și mijloacele de de- 

obiect pe baza intereselor co
mune".

Un alt cotidian. „SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG". subliniind că stabilirea 
relațiilor diplomatice intre Româ
nia și R.F.G. a făcut ca raportu
rile dintre cele două țări să de
vină din ce in ce mai bune, relie
fează aprecierile potrivit cărora 
noul dialog la nivel inalt româno— 
vest-german va impulsiona evolu
ția pozitivă a relațiilor prietenești 

dintre cele două țări, ceea ce co
respunde dorinței comune de a 
realiza o cooperare fructuoasă. 
Convorbirile si contactele ce vor 
avea loc cu prilejul vizitei — arată 
ziarul — sint apreciate ca o con
tribuție importantă la promovarea 
relațiilor actuale, la destinderea si 
colaborarea in Europa și in lume.

„Conducătorul statului român 
este un oaspete binevenit astăzi 
la Bonn" — subliniază intr-un ar
ticol, la rlndul său, cotidianul 
„FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG". In opinia ziarului, 
„este de așteptat ca, in cadrul con
vorbirilor româno—vest-germane, 
ambele părți să-și exprime punc
tele lor de vedere cunoscute in 
problemele dezarmării". In conti
nuare, cotidianul face o trecere in 
revistă a evoluției pozitive a re
lațiilor bilaterale, insistînd asupra 

mat convingerea că România și Re
publica Federala Germania vor con
lucra activ pentru ca in Europa și in 
lume să fie promovată o politică de 
destindere, dezarmare, colaborare și 
pace.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul cordialității și stimei re
ciproce.

pășire a situației grave de pe conti
nentul european.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Richard von Weizsăcker 
și-au manifestat încrederea că Înțe
legerile la care se va ajunge cu pri
lejul actualelor întrevederi și. con
vorbiri oficiale vor dinamiza cola
borarea și cooperarea dintre Româ
nia și R.F. Germania, pe tărîm eco
nomic, tehnico-științiflc. cultural și 
în alte domenii de activitate, vor 
impulsiona dezvoltarea, în general, 
a raporturilor româno—vest-germane, 
întemeiate ferm pe principiile depli
nei egalități in drepturi, respectului 
Independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

S-a apreciat, de comun acord, că 
evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
România și R.F. Germania este in 
folosul și spre binele celor două țări, 
corespunde intereselor și aspirațiilor 
popoarelor europene, are un rol con
structiv în statornicirea unor rarjor- 
turi strinse. fructuoase. între toate 
statele, indiferent de sistemul lor 
social-politic, in promovarea destin
derii, dezarmării, securității, încre
derii și cooperării pe continentul 
nostru și in intreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și stimă 
reciprocă.

raporturilor comerciale și de coo
perare economică româno-vest- 
germane.

Semnificațiile noului dialog la 
nivel inalt româno—vest-german, 
cit și principalele puncte incluse in 
programul vizitei sint. prezentate 
și in „BONNER RUNDSCHAU".

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE FEDERALE ȘI DIN 
LANDURI au difuzat emisiuni 
consacrate noului dialog la nivel 
înalt româno—vest-german, iar bu
letinele de știri și telejurnalele au 
început cu prezentarea momentelor 
principale ale vizitei.

Postul de televiziune „BAYE- 
RiSCHER RUNDFUNK" a transmis 
interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu televiziunii 
A.R.D., evidențiind in mod deosebit 
dorința exprimată de președintele 
României socialiste ca această vi
zită să aibă drept urmare o inten
sificare a schimburilor economice, 
a cooperării reciproc avantajoase 
în producție, în interesul ambelor 
state, al politicii de destindere și 
de pace.

Agenția D.P.A. a informat pe 
larg, la loc de frunte, despre noul 
dialog la nivel inalt româno—vest- 
german, situind relatările despre 
vizită pe primul loc in emisiunile 
transmise in cursul zilei. Apreciind 
vizita drept „plină de însemnătate", 
agenția a prezentat amplu desfă
șurarea acesteia, trecînd în re
vistă temele abordate in cursul 
convorbirilor româno—vest-germa
ne la nivel înalt.
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România și Republica Federală 
Germania a marcat o etapă nouă 
în dezvoltarea acestor legături, a 
deschis largi perspective conlucră
rii și colaborării, pe multiple pla
nuri, dintre țările și popoarele 
noastre. "\

Astăzi, între România și Germa
nia federală se dezvoltă o colabo
rare activă, îndeosebi pe tărîm <- 
conomic, tehnico-științific, cultu
ral, precum și în alte domenii de 
activitate. în cadrul convorbirilor 
pe care le-am avut cu dumnea
voastră, cu domnul cancelar, am 
ajuns la concluzia că există, în 
continuare, largi posibilități pentru 
intensificarea acestei conlucrări, 
pe baza principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, a respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Așa 
cum a demonstrat însăși evoluția 
de pînă acum a relațiilor dintre 
țările noastre, atunci cînd se por
nește de la aceste principii, de la 
dreptul fiecărui popor de a-și ho
tărî liber și suveran calea dezvol
tării sale, deosebirile de orînduire 
socială nu pot constitui o piedică 
în calea unei largi și rodnice 
colaborări între state. Noi consi
derăm că dezvoltarea relațiilor 
româno—vest-germane corespunde 
pe deplin intereselor fundamentale 
de progres ale popoarelor noastre 
și, totodată, servește cauzei pro
movării păcii, înțelegerii și colabo
rării în Europa și în întreaga lume.

V-ați referit, domnule președin
te, la necesitatea înțelegerii actua
lei situații din Europa. într-adevăr, 
pentru a asigura o perspectivă de 
■pace popoarelor noastre, popoare
lor Europei, trebuie să se porneas
că de la realitățile stabilite după 
cel de-al doilea război mondial. 
Sub nici un motiv nu se poate ad
mite nici un fel de încercare de a 
pune în discuție aceste realități, 
de a pune în discuție frontierele 
stabilite în urma acestui război.

Poziția pe care ați afirmat-o 
dumneavoastră în legătură cu a- 
ceasta consider că dă o perspecti
vă clară și trebuie să acționăm in 
așa fel incit popoarele europene 
să conlucreze pentru o pace trai
nică, să trăiască în frontiere sigu
re, fără teama că ele vor fi repu
se în discuție. Cu atît mai mult 
este necesar să se afirme astăzi cu 
toată tăria acest lucru pentru a în
lătura orice fel de neînțelegere sau 
de înțelegere greșită a acestor pro
bleme.

Vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră, domnule președin
te, are loc în împrejurări in
ternaționale deosebit de gra
ve și complexe. Continuă să se 
intensifice cursa înarmărilor, în
deosebi a înarmărilor nucleare — 
ceea ce sporește tot mai mult pe
ricolul unui război mondial, care, 
în actualele împrejurări, s-ar trans
forma inevitabil într-un război 
atomonuclear. Un asemenea război, 
cu folosirea armelor nucleare, va 
duce la distrugerea civilizației, a 
înseși condițiilor pentru existența 
vieții pe planeta noastră. Iată de 
ce considerăm că problema funda
mentală a epocii noastre este apă
rarea păcii, oprirea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare, 
pentru a salva omenirea de la o 
catastrofă, pentru a apăra dreptul 
fundamental al oamenilor, al po
poarelor — la viată, la pace, la 
existență liberă și demnă.

în mod deosebit ne preocupă si
tuația gravă care s-a creat în Eu
ropa după începerea amplasării, 
de către S.U.A., a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
R. F. Germania și în alte țări vest- 
europene și trecerea, de către 

Uniunea Sovietică, la realizarea 
contramăsurilor nucleare. Țările 
pe teritoriul cărora se ampla
sează noi rachete nucleare își 
asumă o mare răspundere față 
de propriile popoare și față de 
pacea și viața tuturor națiunilor 
de pe continent. România aprecia
ză că trebuie făcut totul pentru 
oprirea realizării acestor măsuri — 
și de o parte, și de alta — pentru 
reluarea tratativelor dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii, în vederea "ajungerii la 
acorduri corespunzătoare care să 
ducă la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa 
și să deschidă calea înlăturării ori
căror arme nucleare de pe conti
nent și din întreaga lume. în con
dițiile cînd fiecare dintre părți, 
atît S.U.A., cît și Uniunea Sovieti
că, au acumulat deja un uriaș ar
senal de arme nucleare ce pot dis
truge de cîteva ori întreaga ome
nire, nu se mai poate invoca în 
nici un fel dezechilibrul forțelor 
militare. Un număr de cîteva sute 
de rachete, în plus sau în minus, 
de o parte sau de alta, nu mai 
poate afecta cu nimic echilibrul 
militar de forțe. înarmările nu 
oferă, și nu pot oferi, mai multă 
securitate, ci, dimpotrivă, măresc 
gradul de insecuritate al popoare
lor, fac să crească pericolul unei 
distrugeri nucleare.

Avînd în vedere că popoarele 
Europei ar fi primele victime ale 
rachetelor nucleare, este necesar 
ca toate țările europene, și în 
primul rînd cele din N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia, să-și 
asume o răspundere mai mare și 
să acționeze mai unite pentru 
schimbarea situației actuale. Pe 
deasupra oricăror considerente și 
deosebiri de orînduire socială, de 
ideologie, de apartenență sau nea- 

■ partenență la un bloc militar sau 
altul, toate țările continentului 
nostru trebuie să acționeze unite 
și să conlucreze tot mai strîns pen
tru dezarmare și destindere, pen
tru o Europă unită, a păcii și co
laborării, fără rachete și fără nici 
un fel de arme nucleare.

Considerăm, de asemenea, că 
este necesar să se facă totul pen
tru realizarea unui acord cores? 
punzător la Viena, în cadrul nego
cierilor pentru reducerea arma
mentelor și a efectivelor militare 
în centrul Europei.

Acordăm, în același timp, o 
mare însemnătate desfășurării Con
ferinței de la Stockholm, care 
constituie un prilej important pen
tru continuarea contactelor și pen
tru discutarea căilor și mijloacelor 
în vederea realizării măsurilor de 
încredere și securitate, de dezar
mare, inclusiv în problema arme
lor nucleare.

Ne pronunțăm și acționăm cu 
toată hotărîrea pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării, fără arme nucleare 
și fără baze militare străine. Spri
jinim crearea unor asemenea zone 
fără arme nucleare în nordul și 
centrul Europei, precum și în alte 
regiuni ale lumii.

România militează consecvent 
pentru încetarea oricăror acțiuni 
și confruntări militare, pentru so
luționarea tuturor problemelor 
numai și numai pe calea pașni
că, a tratativelor. în acest 
spirit, ne pronunțăm ferm pen
tru o conferință internațională 
pentru Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, 
în vederea soluționării probleme
lor din această regiune, în primul 
rînd a problemei palestiniene, pe 
baza dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare și la rea
lizarea unui stat propriu, inde
pendent.

Considerăm, totodată, că trebuie 
să se pună capăt războiului dintre 
Iran și Irak și să se treacă neîn
târziat la tratative, să se caute 
soluții pașnice, care să asigure 
dezvoltarea celor două țări în con
diții de pace și bună vecinătate.

în ultimii ani, ca urmare a crizei 
economice mondiale, a politicii 
dobînzilor excesiv de mari, situa
ția economică s-a agravat. în mod 
deosebit, s-a înrăutățit situația ță
rilor în curs de dezvoltare — ale 
căror datorii externe au depășit 
7i)tf miliarde dolari. Considerăm că 
se impune o rezolvare globală a 
problemei datoriilor care trebuie 
să includă anularea datoriei pen
tru țările cele mai sărace și redu
cerea cu un procent însemnat a 
datoriei celorlalte țări în curs de 
dezvoltare, precum și reeșalonarea 
pe o perioadă lungă, cu o 
dobîndă redusă, sau chiar fără 
dobîndă, a acestor datorii. în ace
lași timp, să se stabilească anumi
te limite maxime ale dobînzilor 
pentru creditele vechi, care să nu 
depășească 7—8 la sută, iar sume
le plătite ca dobînzi peste aceste 
limite să fie reduse din volumul 
datoriei externe. în general, con
siderăm că se impune o abordare 
nouă a problemelor subdezvoltării, 
ale sprijinirii eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și ale 
realizării unei noi ordini econo
mice mondiale, bazate pe echitate 
și egalitate în relațiile dintre state.

Rezolvarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane cere 
participarea activă la viața inter
națională, în deplină egalitate, a 
tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime sau de orînduire socială și, 
în mod deosebit, a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, care sînt 
direct interesate într-o politică de 
colaborare, de independență și de 
pace. în acest spirit, ne pronunțăm 
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale, în soluțio
narea democratică a tuturor pro
blemelor de care depinde asigura
rea păcii și progresului popoarelor.

Apreciem că România și R.F. 
Germania pot aduce o importantă 
contribuție la întărirea încrederii, 
colaborării și păcii în Europa și în 
lume, acționînd cu fermitate pen
tru dezvoltarea unei largi și active 
conlucrări și cooperări atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena interna
țională, unindu-și eforturile și co- 
laborînd strîns cu celelalte țări 
europene în lupta pentru dezar
mare, pentru destindere, înțelege
re și conviețuire pașnică între 
toate popoarele de pe continent și 
din întreaga lume. România so
cialistă este hotărîtă să facă și în 
viitor totul în această privință !

Domnule președinte,
Doresc să exprim, încă o dată, 

convingerea că vizita pe . care o 
facem, convorbirile pe care le 
purtăm și înțelegerile Ia care vom 
ajunge se vor înscrie ca un nou 
moment important în dezvoltarea 
colaborării dintre țările noastre, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și destinderii internaționale.

Aș dori încă o dată sa subliniez 
că țările noastre, că toate statele 
europene au o mare răspundere 
pentru viitorul continentului nos
tru.

Șefii de state și de guverne, oa
menii politici poartă, de asemenea, 
o răspundere deosebită în actualele 
împrejurări internaționale.

Aș dori ca vizita pe care o fa
cem și Convorbirile noastre să se 
ridice la nivelul acestor mari răs
punderi și să constituie un moment 
important în acțiunea comună 
pentru dezarmare si pace. Nimic 
nu este mai presus decît interesele 
popoarelor de a trăi independente 
și în pace. Să răspundem așteptă
rilor popoarelor noastre, tuturor 
popoarelor europene și din în
treaga lume !

Cu aceste gînduri, doresc să 
toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Weizsăcker 1

— Pentru bunăstarea și fericirea 
poporului Republicii Federale Ger
mania !

— Pentru o colaborare trainică 
între țările șl popoarele noastre !

— Pentru pace în Europa și în 
întreaga lume !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
RICHARD VON WEIZSĂCKEU

(Urmare din pag. I)

care nu s-a întrerupt niciodată 
din 1967 încoace.

România a fost atunci, după U- 
niunea Sovietică, prima țară a 
Pactului de la VaTșovia cu care 
Republica Federală Germania a 
stabilit relații diplomatice.

Păstrăm o bună amintire aces
tui demers. El a constituit un aju
tor pentru politica noastră de e- 
chilibru. dialog și colaborare cu 
.toătț târiif.>alianței căreia,,ii tapar- . 
-ține țața dumneavoastră. ■

Dumneavoastră personal, dom
nule președinte, ați fost oaspetele 
nostru în 1973. în 1971 și 1981, doi 
dintre predecesorii mei, președinții 
federali Heinemann și Carstens, 
au vizitat România.

Amintesc, de asemenea, de vi
zitele cancelarilor federali Brandt 
și Schmidt în țara dumneavoastră 
și de vizita primului ministru 
Maurer la Bonn.

Cancelarul federal Kohl inten
ționează să facă în primăvara vii
toare o vizită în România.

Miniștrii de externe se întâlnesc 
adesea pentru schimburi de opinii. 
Miniștrii de resort, deputați par
lamentari și oameni politici la ni
vel local întrețin legături.

Noi dorim ca această evoluție să 
continue, incluzând din ce în ce 
mai mult cetățeni fără funcții ofi
ciale. Căci este bine dacă contac
tele oficiale se pot sprijini pe o 
rețea densă de relații umane.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la posibilitățile de extindere 
a colaborării dintre țările noastre, 
în domenii largi de activitate, în 
interesul reciproc al celor două 
popoare.

Un element esențial al relațiilor 
noastre — a spus vorbitorul — 
îl constituie schimburile cultu
rale, Acordul cultural din anul 
1973 și crearea Casei noastre 
de cultură din București sînt un 
început încurajator. Cel de-al șa
selea program de schimburi cultu
rale, care va fi semnat în scurt 
timp, urmează să amelioreze cola
borarea și să inaugureze noi dome
nii ale ei. Sper că Săptămina cul
turală a Republicii Federale Ger

mania în România, programată 
pentru octombrie 1985, va da 
schimburilor noastre culturale 
impulsuri durabile.

Colaborarea noastră economică 
durează- dinainte de stabilirea rela
țiilor diplomatice. Ea a trebuit să 
depășească în ultimii ani — și sub 
influența recesiunii mondiale — o 
fază dificilă. Evoluția din ultimul 
an promite totuși o ameliorare 
evidentă.

- . România a realizat în 1983 un 
excedent .al balanței comerciale ide 
aproape 560 de milioane de mărci, 
în acest an au sporit atît expor
turile, cît și importurile.

Domnule președinte, în lunile 
viitoare, inai multe date comemo
rative ne vor aminti de împlinirea 
a 40 de ani de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial. Ger
manii își întorc și ei privirile 
spre epoca ce a adus multor mi
lioane de oameni suferință și mi
zerie.

Ne amintim cu respect și vene
rație de victimele războiului. Po
poarele poartă răspunderea pentru 
propriul lor viitor, ca și pentru 
acela al generațiilor următoare. Și 
ele trebuie să-și asume răspun
derea propriei lor istorii, care nu 
uită nici faptele lor bune, nici fap
tele lor rele.

Germanii sînt conștienți de 
această dublă răspundere a lor. 
Noi nu ne sustragem acestei răs
punderi. Noi știm că Istoria noastră 
este întotdeauna, fie că vrem, fie 
că nu, și istorie europeană. Noi 
credem că ni se poate îngădui să 
ne punem speranță în mersul aces
tei istorii. în continuare, vorbitorul 
a spus :

Republica Federală Germania 
respectă integritatea teritorială a 
tuturor statelor din Europa în 
frontierele lor actuale. Ea consideră 
inviolabile frontierele tuturor sta
telor. Ea nu are pretenții teritoriale 
față de alte state și nu va ridica 
astfel de pretenții nici în viitor. Ea 
respectă fără rezerve tratatele 
încheiate la începutul anilor *70 
cu statele Pactului de la Varșovia. 
Populația țării noastre sprijină 
această politică clară și fără 
echivoc.

Referindu-se la probleme 
în Europa și în lume, preș, 
R.F. Germania a spus :

Pacea depinde de situat 
tre Est și Vest în ansam 
Fiecare stat însă, indifei 
mărimea lui, ar trebui să 
să influențeze în bine ace 
tuație de ansamblu. Toate 
Europei ar trebui să dezv< 
lațiile dintre ele pe baza 
țji in drepturi și respectul 
■proc.

■ Dialogul politic și larga 
TaW* în 'folosifl ambelor pâ 
cum au loc ele între R< 
Federală Germania și Rt 
Socialistă România, coresț 
cestei cerințe. Ele Gdtic în 
europeană un element ca 
pe care se poate conta.

Răspunderea față de pac 
mă din partea tuturor do 
voința declarată de a s< 
toate problemele controver 
divergențele de interese 
pe calea pașnică, a trate 
Pentru utilizarea forței sa 
nințarea cu folosirea ei ne 
aici loc. Republica Federa 
mania respectă fără rezerv 
cipiul renunțării la utilizai 
ței înscris în Carta Na 
Unite și în Actul final de 
sinki. în practica politici 
respectat întotdeauna cu s 
aceste principii. Pentru r 
obligatorii nu numai unele, I 
principiile Actului final 
Helsinki.

Asigurarea păcii în Euroț A i 
lume reclamă însă ca fie iar 
renunțe la încercarea de a/ ot 
superioritatea militară unilate 
și ca fiecare să recunoască al 
aceleași interese de securitate 
acelea pe care le reclamă pei 
el însuși. Pe această bază, 
mea se pronunță pentru o poli 
de înțelegere. Această politică 
două părți indivizibile : securit: 
și destinderea în relațiile cu t< 
statele Pactului de la Varșo

Domnule președinte, prin ex 
dorea în continuare a relați. 
noastre, noi putem întări elem 
tele dialogului și ale colaboră 
Nu trebuie să subapreciem eoni 
buția pe care cele două state 
noastre o pot aduce Ia stabiliz. 
și încredere în relațiile dintre V 
și Est.

Actul final de Ia Helsinki, ci 
anul viitor împlinește zece ani, 
indică posibilități concrete. Ecor 
mia și știința, tehnica și med: 
ambiant oferă puncte de pleca 
unei politici ale cărei efecte sî 
simțite de oameni in fiecare zi, 
propria lor piele.

România — a spus vorbitorul • 
a sprijinit prin contribuții impo 
•tante procesul inițiat la Helsinki i 
securității și colaborării în Eu 
ropa.

Și noi contribuim, după puterile 
noastre, ca șansele oferite de pro
cesul inițiat prin Conferința pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa să fie folosite pe deplin.

îmi exprim încrederea că o co
laborare pașnică pe scară largă, în 
cadrul căreia se vor regăsi și ma
rile puteri, va netezi în cele din 
urmă calea spre dezarmare.

în «vizita dumneavoastră, dom
nule președinte, vedem o contri
buție la o astfel de evoluție. Vă 
sîntem recunoscători pentru a- 
ceasta-

Ridic paharul :
— în sănătatea dumneavoastră, 

domnule președinte !
— în sănătatea dumneavoastră, 

doamnă Ceaușescu !
— în sănătatea tuturor oaspeți

lor noștri români 1
— Pentru viitorul fericit al ce

lor două popoare ale noastre!
— Pentru pace în Europa și In 

lume ! (Aplanze). >
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INTERVIUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
acordat postului de televiziune vest-german A.R.D.

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
tepublicii Socialiste România, a primit la 12 octombrie a.c. pe Peter Mi- 
roschnikoff, șeful studioului central din Viena al televiziunii A.R.D. din 
t, F. Germania, câruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, v-am ruga să ne expu
neți punctul dumneavoastră de 
vedere cu pțivire la relațiile 
româno-vest-germane. In ce do
menii ale colaborării bilaterale 
așteptați o înviorare deosebită 
și o lărgire a relațiilor econo
mice și comerciale?

LSPUNS : Anul acesta s-au Im- 
t 17 ani de la stabilirea relații- 
iiplomatice dintre țările noastre, 
ă aceea s-au dezvoltat puternic 
iile economice, cooperarea în 
uctie si o colaborare activă pe 

international.
ultimii ani insă s-a aiuns la o 

nită stagnare. chiar Ia o reducere 
himburilor economice dintre tă- 
noastre. Probabil, printre cauze 
iflă si criza economică, care a 
citat o oarecare influentă. După 
rea mea. dacă de ambele părți 
fi depus eforturile necesare, nu 

lia să se ajungă la o stagnare 
aiar la o anumită reducere a 
nburilor economice. în ultimii 
ani asistăm, din nou. la o anu- 
imbunătătire a schimburilor e- 

mlce. deși nu au ajuns încă la 
Iul din trecut.
nsider că. în momentul de fată, 
necesar ca amt>ele părți să ac- 

•ze in direcția dezvoltării mai pu
ce a schimburilor economi- 
punlnd un accent deosebit pe 
erarea în producție. Este, de- 
1. în discuție de mai multi ani 
zarea unor asemenea obiective, 
dori ca Guvernul Republicii Fe
le Germania să acorde o serie 
acilităti sau. mai bine zis. să 
e o serie de restricții in desfă- 
rea schimburilor economice din- 
lările noastre. Cu atît mai mult 
ît Republica Federală Germania 
leclară un partizan activ al 
nburilor libere internaționale. De 
a. impunerea unor restricții, a 

contingente limitate vine in 
radictie cu insesi aceste princi- 
ile unui comerț international 
ed că sînt posibilități, avînd In 
re că economia românească s-a 
oltat puternic si poate să ofere 
;i R.F.G. o serie de produse 
□etitive din punctul de vedere al 
ății, cit si din punct de vedere 
ornic.
> asemenea, am dori să realizăm 
laborare cit mai largă si pe terte 
•. avînd în vedere că unele din 
usele românești, mai cu seamă 
industriei construcției de mașini, 
realizate pe bază de licențe din 
G.. si ca atare există posibilita- 
jnei cooperări corespunzătoare si 
ilte piețe.
ci, aș dori ca vizita pe care ur- 
ză să o fac peste cîteva zile în 
G. să aibă drept urmare o in- 
ificare a schimburilor economice, 
operării in producție reciproc a- 
ajoase. Consider că aceasta este 
nteresul ambelor state. în inte- 
1 politicii de destindere si de

ÎNTREBARE: Strădaniile dum
neavoastră pentru menținerea 
păcii și pentru continuarea dia
logului Est-Vest se bucură de
-..< î 

atenție și apreciere in toată lu
mea. Va încerca România, prin 
noi inițiative, să determine re
luarea tratativelor de la Geneva 
și si genereze progrese la con
ferința de la Stockholm?

RĂSPUNS : într-adevăr. Româ
nia a desfășurat o activitate susținută 
în vederea dezvoltării relațiilor intre 
toate statele, fără deosebire de orin
duire socială — si. în acest cadru, 
desigur, am acordat un fol deosebit 
relațiilor din Europa, dintre țările 
din estul si vestul Europei. După 
cum este cunoscut, la un moment 
dat s-au și realizat o serie de pro
grese însemnate în această direcție.

Din păcate. în ultimii doi ani în
deosebi s-a ajuns din nou la o în
cordare deosebită. Printre cauzele a- 
cesteia se află si trecerea la ampla
sarea rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune in unele țări din 
vestul Europei — între oare, in pri
mul rind. în R.F.G. — precum și 
trecerea la contramăsurile nucleare 
anunțate de Uniunea Sovietică.

Pentru Europa, creșterea pericolu
lui de război, care inevitabil va de
veni un război nuclear, înseamnă 
distrugerea a insusi continentului 
nostru. De aceea, este in interesul 
tuturor popoarelor europene să facă 
totul pentru a se opri cursul pericu
los al evenimentelor, pentru oprirea 
amplasării rachetelor americane în 
Europa si a contramăsurilor sovie
tice. pentru reluarea negocierilor, 
pentru politica de destindere si de 
pace.

în- acest sens. România este hotărl- 
tă să facă tot ce depinde de ea pen
tru a contribui la reluarea tratative
lor de la Geneva. Considerăm insă 
că este necesar ca toate statele eu
ropene. si în primul rind țările din 
cele două pacte — N.A.T.O. și 
Pactul de la Varșovia — să mani
feste o inițiativă mai mare, să-și a- 
sume o răspundere sporită pentru a- 
părarea intereselor si a vieții po
poarelor lor și ale Europei, să parti
cipe direct. într-o formă corespunză
toare. la tratativele pentru salvarea 
Europei, pentru politica de destinde
re si de pace.

în acest sens, acordăm fără În
doială o mare însemnătate conferin
ței de la Stockholm. Dorim ca ea să 
contribuie la înfăptuirea obiective
lor stabilite de conferința de la Hel
sinki. la realizarea unei Europe a 
colaborării, a unei Europe unite, 
bazată pe diversitatea orînduirilor 
sociale, dar si pe respectul indepen
dentei si suveranității fiecărui popor, 
pe dreptul fiecărei națiuni de a-și 
alege calea dezvoltării, fără nici un 
amestec din afară.

De' asemenea, acordăm o mare în
semnătate realizării de zone fără 
arme nucleare și fără baze militare 
străine. în acest sens, desfășurăm o 
activitate intensă pentru realizarea 
în Balcani a unei regiuni fără arme 
nucleare, fără baze militare străine, 
a colaborării Si păcii.

ÎNTREBARE: Care sînt, după 
părerea dumneavoastră, dom
nule președinte, cauzele princi
pale ale actualei confruntări 

dintre cele două superputeri, 
S.U.A. și U.R.S.S.? tn ce măsu
ră țări ca Romănia și R.F.G.

• pot contribui la destindere?
RĂSPUNS : Cauzele încordării din 

viata internațională, și deci și dintre 
S.U.A. si Uniunea Sovietică, sint — 
s-ar putea spune — o urmare a con
tinuării. într-o formă sau alta, a ve
chii politici de dominație si de a- 
mestec in treburile altor țări, a poli
ticii sferelor de influentă, a dorinței, 
manifestate îndeosebi de S.U.A.. de 
a-si asigura cu orice Dret suprema
ția De olan international.

Desigur, la toate acestea au con
tribuit si situația economică grea, ac
centuarea decalajelor dintre țările 
bogate si sărace, o serie de conflicte 
si. din păcate, apelarea cu prea mare 
ușurință la calea forței si a amenin
țării cu forța în solutionarea unora 
din problemele internaționale.

Dar. indiferent de cauzele care au 
dus la această încordare, situația 
este de așa natură încît este în pe
ricol însăși existenta planetei, a vie
ții tuturor națiunilor. Ca atare, tre
buie să facem totul pentru a se re
nunța cu desăvîrșire la politica de 
confruntare, la politica sferelor de 
influentă, de amestec In treburile 
altor state si de a se acționa — si de 
o parte si de alta — pentru solutio
narea problemelor numai pe calea 
negocierilor.

Printre cauzele care au determinat 
actuala încordare este si aceea a am
plasării rachetelor americane în Eu
ropa și. drept urmare, a trecerii la 
contramăsuri nucleare sovietice. Am 
menționat, la întrebarea anterioară, 
că. avînd in vedere pericolul mare 
al amplasării noilor arme nucleare, 
trebuie să se facă totul pentru opri
rea acestei amplasări. Invocarea 
menținerii unui echilibru Intre cele 
două părți, șl îndeosebi între S.U.A. 
și Uniunea Sovietică, nu poate fi 
luată în considerație, avînd în ve
dere că de fapt ambele părți dispun 
de o cantitate uriașă de arme nuclea
re si de alte armamente incit nu mai 
este posibil să se vorbească că o 
parte sau alta are un avantaj, de
oarece folosirea armelor nucleare 
poate să distrugă lumea de citeva ori. 
Or. un număr de cîteva sute de ra
chete în plus sau în minus nu mai 
afectează raportul de forte. De fapt, 
se poate spune că există prea multe 
armamente, că este necesar ca ambe
le părți — am în vedere cele două 
pacte militare, dar, desigur. în pri
mul rind S.U.A. și Uniunea Sovie
tică — să privească cu toată seriozi
tatea și răspunderea situația creată 
și să treacă la măsuri reale de re
ducere a armamentelor. îndeosebi a 
celor nucleare, pînă la lichidarea lor 
completă.

în această privință, considerăm că 
țări ca România și R. F. Germania, 
în general țările europene, țările de 
pe alte continente — mici, mijlocii, 
de fapt, toate celelalte state, care 
vor fi direct afectate de armele 
nucleare — trebuie să-și asume o 
răspundere directă, să nu aștepte nu
mai rezultatul tratativelor dintre U- 
niunea Sovietică si S.U.A.. ci să de
pună ele insele eforturi pentru a de
termina reluarea acestor tratative și 
realizarea unor acorduri care să pună 
capăt actualei politici de încordare 
și înarmare, să determine trecerea la 
dezarmare, si în primul rind la cea 
nucleară, pentru asigurarea păcii. 

pentru destindere, pentru o colabo
rare bazată ne principiile egalității 
si independentei.

ÎNTREBARE: tn politica ex
ternă a țării dumneavoastră 
și-au găsit mereu o expresie 
elocventă principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile in
terne și nerecunoașterii preten
țiilor de hegemonie. Apreciați, 
domnule președinte, că România 
poate continua acest curs origi
nal, independent, chiar și în 
condițiile unei înăspriri a încor
dării Est-Vest, despre care se 
vorbește tot mai mult?

RĂSPUNS: In activitatea sa inter
națională. România a pornit de la 
necesitatea dezvoltării colaborării cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. Am considerat și 
considerăm că. în condițiile existen
tei in lume a statelor cu orinduiri 
sociale diferite, este necesar să se 
acționeze în spiritul principiilor co
existentei pașnice si să se găsească 
calea dezvoltării unor relații de co
laborare activă intre toate aceste 
state.

Pornind de la aceasta, am pus la 
baza raporturilor noastre cu toate 
statele principiile independentei, su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță si la a- 
menințarea cu forța si, desigur, ale 
unor relații bazate pe principiile ega
lității si avantajului reciproc. Ne-am 
pronunțat și ne pronunțăm ferm îm
potriva forței si a amenințării cu 
forța, pentru respectarea dreptului 
fiecărei națiuni la dezvoltarea liberă, 
de a-si alege calea si orînduirea so
cială pe care le dorește, fără nici 
un amestec.

în actualele condiții de încordare 
internațională, aceste principii sînt 
singurele care oferă o bază trainică 
pentru depășirea încordării si dez
voltarea colaborării între state. De
altfel. se poate afirma că aceste 
principii sînt astăzi unanim acceptate 
de toate statele, ele se găsesc în de
clarațiile tuturor țărilor, inclusiv ale 
celor mari. Ceea ce se cere însă este 
ca de la declarații să se treacă la 
fapte, la respectarea în practică a 
acestor principii.

Iată de ce pot afirma cu certitu
dine că și în viitor România va face 
totul și își va întemeia relațiile cu 
toate statele lumii pe aceste princi
pii, considerînd că asigurarea inde
pendenței fiecărui popor constituie 
chezășia sigură a dezvoltării econo- 
mico-sociale, a depășirii contradic
țiilor dintre state, a realizării unei 
lumi a păcii și colaborării interna
ționale.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, ați pledat de repetate 
ori în favoarea dizolvării celor 
două blocuri militare, ca o con
tribuție majoră la asigurarea 
păcii și securității in Europa și 
in lume. Va influența această 
politică reînnoirea Tratatului de 
la Varșovia, care expiră in pri
măvara viitoare?

RĂSPUNS: Așa cum țm jn^nțib- 
nat, Romănia s-a pronunțat întot
deauna și se pronunță și acum cu 
toată fermitatea pentru relații de co
laborare între state, pe * principiile 

egalității și independenței naționale, 
pentru a se renunța cu desăvîrșire 
la calea militară și la calea forței in 
soluționarea problemelor internațio
nale.

În acest sens, considerăm că exis
tența blocurilor militare a devenit un 
anacronism — ele constituie. de 
fapt, o piedică in calea unei dezvol
tări a colaborării dintre state. De 
aceea, este necesar ca. si de o parte 
și de alta, să se acționeze pentru de
pășirea blocurilor militare și desfiin
țarea lor. Dealtfel, aș dori să men
ționez că, în nenumărate rinduri, ță
rile Tratatului de la Varșovia au 
propus desființarea concomitentă a 
celor două blocuri militare.

De aceea, România rămîne ferm 
partizanul desființării concomitente a 
ambelor blocuri militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia — și al 
realizării unei colaborări noi în Eu
ropa, bazată pe asigurarea securită
ții și independenței fiecărei națiuni.

Intr-adevăr, anul viitor expiră va
labilitatea Tratatului de la Varșovia, 
Am menționat insă și cu alte prile
juri că este necesar să se găsească 
calea pentru desființarea concomi
tentă a celor două blocuri militare. 
O desființare unilaterală nu este po
sibilă, și nici nu ar fi de natură să 
contribuie la îmbunătățirea situației 
în Europa. Deci, atit timp cit nu se 
va ajunge la desființarea celor două 
blocuri militare, se va pune proble
ma și se va ajunge — probabil — la 
prelungirea în continuare a valabili
tății Tratatului de la Varșovia. Dar 
chiar dacă se va ajunge la aceasta, 
noi considerăm că trebuie să depu
nem in continuare toate eforturile — 
și vom face aceasta cu toată con
secventa și în viitor — pentru des
ființarea cît mai curind a celor două 
blocuri militare. Aceasta răspunde 
intereselor popoarelor europene, ale 
păcii și colaborării in întreaga lume.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, ați vorbit de citeva ori 
despre influența crizei economi
ce mondiale — îndeosebi a cri
zei energiei — asupra dezvoltă
rii economiei țării dumnea
voastră. Pe de altă parte, ați 
menționat mereu dezvoltarea e- 
conomiei românești chiar și in 
aceste condiții de criză. Vă ru
găm să ne spuneți in ce măsu
ră s-au reușit stabilizarea dez
voltării economice și, pe aceas
tă bază, reducerea datoriilor ex
terne. Are acum Romănia posi
bilități sporite, și în ce dome
nii, de lărgire a schimburilor 
comerciale și a cooperării eco
nomice?

RĂSPUNS : La a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială si 
națională de la 23 August am pre
zentat pe larg dezvoltarea puternică 
a economiei românești. În legătură 
cu aceasta aș menționa și acum fap
tul că producția industrială este de 
peste 100 de ori mai mare ca în 1945. 
producția agricolă de circa 7 ori. iar 
venitul national de 32 de ori. Pe a- 
ceastă bază au avut loc întreaga dez
voltare a forțelor de producție, a 
întregii țări și ridicarea nivelului de 
trai material si spiritual al po
porului.----

Criza economică a exercitat o anu
mită influență și asupra Româhiei; 
dar au fost și unele cauze de ordin 
intern, anumite contradicții determi
nate de dezvoltarea mai mare a 

unor ramuri și de o anumită rămî- 
nere în urmă a altora, care au ne
cesitat o perioadă de mai bună or
ganizare și restabilirea echilibrului 
necesar între diferite ramuri. Cu toa
te acestea, in primii doi ani ai cin
cinalului, 1981—1982, industria româ
nească s-a dezvoltat intr-un ritm 
anual de 2,8 la sută. în 1983 am avut 
un ritm de dezvoltare de 4,8 la sută, 
iar anul acesta prevedem un ritm 
de peste 6 la sută — ceea ce de
monstrează forța economiei româ
nești, precum și faptul că au fost de
pășite cele mai multe greutăți care 
s-au manifestat în primii ani. Desi
gur, rămîne însă in continuare pro
blema depășirii, pe plan mondial, a 
crizei economice, avînd în vedere că 
nici o țară nu se poate dezvolta fără 
a tine seama de contextul întregii 
dezvoltări economice în lume.

Economia românească dispune însă 
de forța necesară, de nivelul tehnic 
corespunzător, de cadrele corespun
zătoare pentru a se putea dezvolta 
într-un ritm mai înalt în viitor — 
și, dealtfel, prevederile viitoare au 
în vedere acest lucru.

Sperăm că, în colaborarea pe care 
o realizăm cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile capitaliste dezvoltate — deci și 
cu R.F. Germania — vom găsi căile 
necesare pentru extinderea in conti
nuare a schimburilor economice in
ternaționale, pentru soluționarea di
feritelor probleme, inclusiv a ratei 
excesiv de înalte a dobînzilor, ceea 
ce presupune o renunțare la aceas
tă practică, în primul rind de către 
S.U.A.. concomitent cu soluționarea 
problemelor datoriilor țărilor în curs 
de dezvoltare și a altor acțiuni le
gate de sprijinul pentru țările mai 
sărace, de realizarea unei noi ordini 
economice mondiale. Este în inte
resul tuturor statelor, inclusiv al ce
lor dezvoltate, să se asigure relua
rea generală a activității economice, 
stabilirea unor noi relații, de egali
tate și de sprijin al țărilor mai slab 
dezvoltate, pentru a asigura pro
gresul fiecărui popor, pentru o sta
bilitate a economiei internaționale.

în orice condiții. România este 
hotărîtă să acționeze cu toată fermi
tatea pentru dezvoltarea schimburi
lor economice, a cooperării în pro
ducție, in forme reciproc acceptabile 
pentru toate părțile, inclusiv punind 
un accent mai mare pe un comerț 
pe bază de compensație, evitînd 
apelarea la creditele care necesită 
dobînzi inacceptabile pentru un co
merț internațional.

ÎNTREBARE: Ce perspective 
întrevedeți, domnule președinte, 
naționalităților conlocuitoare din 
România?

RĂSPUNS: Doresc să menționez, 
în primul rînd, că Partidul Comu
nist Român s-a pronunțat întot
deauna, chiar și în condițiile activi
tății din ilegalitate, pentru deplina 
egalitate între toți cetățenii Româ
niei. fără deosebire de naționalitate, 
în condițiile dezvoltării socialiste a 
României, cînd partidul comunist 
și-a asumat rolul de a conduce în
tregul popor pe calea făuririi socie
tății socialiste, apoi a societății so- 

. cialiste multilateral dezvoltate, am 
i acționat cu toată hotărirea pentru 
realizarea în viață a principiilor de 
egalitate între toți cetățenii patriei 
noastre.

Putem afirma cu tndreptățită mîn- 
drie că am rezolvat pe deplin pro
blema națională, asigurind tuturor 
naționalităților conlocuitoare drep
turi egale în toate domeniile, iar ' 
prin politica de dezvoltare economi- 
co-soclală și amplasare a forțelor de 
producție in toate zonele țării am 
creat și baza materială necesară 
pentru a beneficia. în toate privin
țele. de deplina egalitate în drepturi. 
Am mai spus și in alte împrejurări 
că am dori ca, în toate țările, națio-' 
nalitățile să se bucure cel puțin de 
aceleași drepturi de care se bucură 
naționalitățile din România.

Tinînd seama de realizările obți
nute de țara noastră în construcția 
socialistă, de puternica dezvoltare 
economico-socială, de programul de 
perspectivă pe care îl avem în ve- 
dere — și care este acum dezbătut 
cu întregul popor și urmează să fie 
adoptat de Congresul al XIII-lea al 
partidului — pentru întregul popor, 
deci și pentru naționalitățile conlo
cuitoare, inclusiv pentru cetățenii de 
naționalitate germană, dar cetățeni 
ai României socialiste — se deschid 
perspective deosebit de bune. în ur
mătorii ani. atît dezvoltarea genera
lă, nivelul de trai material și spiri
tual, de civilizație al poporului nos
tru vor cunoaște o amploare si mai 
puternică. Deci, locul tuturor fiilor 
României socialiste este în România, 
și nu in altă parte! Aici trebuie, îm
preună. să continue să muncească, să 
acționeze pentru a realiza o socie
tate care să asigure nu numai ega
litatea în drepturi, dar și cele mai 
bune condiții de muncă, de viață, de 
cultură. Acesta este viitorul și per
spectiva oricărui cetățean, indiferent 
de naționalitate. Considerăm că, aici, 
cetățenii de alte naționalități, toți 
cetățenii români își au locul și per
spectiva de bunăstare șl fericire.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, vă rog să-mi permiteți 
o întrebare in legătură cu Cana
lul Dunăre—Marea Neagră. Noi 
facem al treilea film despre a- 
ceastă cale navigabilă și am 
ruga să ne permiteți această în
trebare. Cînd se va deschide 
oficial navigația internațională 
pe Canalul Dunăre—Marea Nea
gră? Vor folosi și alte state, cum 
sînt Uniunea Sovietică și alte 
țări socialiste, această magis
trală?

i
RĂSPUNS : Practic, canalul este 

de acum deschis pentru circulația in
ternațională, deci a oricărei țări care 
dorește să-1 folosească. Desigur, nu 
sînt terminate complet lucrările in 
port, de aceea folosirea canalului se 
va face un anumit timp prin vechiul 
port, care însă este în apropiere.

în măsura în care și alte state vor 
fi interesate și vor considera avan
tajos vor folosi și ele Canalul Du
năre—Marea Neagră.

PETER MIROSCHNIKOFF : 
Vă mulțumesc foarte mult, 
domnule președinte. Mult succes 
in vizita dumneavoastră in Re
publica Federală Germania.

NICOLAE CEAUȘESCU: Doresc 
să adresez poporului prieten din Re
publica Federală Germania cele mai 
bune urări de progres, prosperitate 
și pace.

INTERVIUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului „Die Welt"

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit, la 12 octombrie a.c., pe Manfred 
Schell, redactor-șef adjunct al ziarului „Die Welt" din R. F. Germania, și 
pe Carl Gustaf Strohm, corespondent pentru Europa de est al aceluiași 
ziar, cărora le-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. dumneavoastră vizitați 
R. F. Germania intr-o perioa
dă cînd alți oameni de stat au 
adoptat o atitudine de reținere 
față de contactele diplomatice 
intre Est și Vest. Ce v-a de
terminat ca, fn această proble- 

. mă, să nu vd schimbați po
ziția ?

RĂSPUNS : Vizita pe care urmează 
să o efectuez in curind în R.F. Ger
mania are loc într-o perioadă de 
Încordare deosebită în Europa, dar 
și in întreaga lume.

Nu as putea vorbi de o atitudine 
de reținere față de contactele diplo
matice între Est și Vest. Dimpotrivă, 
s-ar putea spune că. în general, este 
o preocupare de a se intensifica 
contactele intre Est și Vest, intre ță
rile cu orinduiri sociale diferite. în 
vederea depășirii situației grave care 
s-a creat, pentru reluarea politicii de 
destindere și colaborare.

Vizita pe care urmează deci să o 
fac se înscrie în preocuparea con
stantă a României socialiste de a 
dezvolta relațiile cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială. 
Realizez această vizită avînd în ve
dere raporturile dintre cele două 
țări, faptul că. tocmai prin intensi
ficarea contactelor, se pot identifica 
noi posibilități de extindere a rela
țiilor. atit economice cit si politice, 
inclusiv a colaborării pentru depăși
rea situației grave din viata interna
țională și, îndeosebi, din Europa.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră in legătu
ră cu raportul de forțe intre 
Est și Vest ? Apreciați că exis
tă în prezent un echilibru sau 
considerați cd una din părți 
dispune de un avantaj față de 
cealaltă ? Apreciați ca posibilă 
menținerea unei păci trainice 
intre cele două sisteme și. res
pectiv. între Uniunea Sovietică 
și S.U.A., și, in caz afirmativ, 
ce condiții ar fi necesare pen
tru realizarea ei ?

RĂSPUNS : în ultimul timp se 
vorbește mult de problema echilibru
lui de forte între Est și Vest, mai 
bine zis între cele două pacte mili
tare. între S.U.A. si Uniunea Sovieti
că. S-ar putea spune că insistenta 
care se pune pe problema echilibru
lui de forte nu reprezintă rezultatul 
unei analize reale si al unui anumit 
dezechilibru în raportul de forte 
dintre cele două părți. Dimpotrivă, 
consider că această insistentă are 
scopul de a justifica într-o anumită 
măsură alocarea de noi sume impor
tante pentru cheltuielile militare, 
pentru intensificarea cursei Înarmă
rilor.

După părerea mea. a României so
cialiste. nivelul actual al înarmări

lor. inclusiv în domeniul armelor 
nucleare, a dus la un echilibru re
lativ între cele două părți. As men
ționa numai faptul, bine cunoscut, că 
se dispune — și de o parte, si de alta 
— de arme nucleare în stare să 
distrugă de mai multe ori întreaga 
omenire. în aceste condiții este greu 
să se vorbească de un dezechilibru, 
de faptul că intensificarea cursei 
înarmărilor ar avea drept scop să 
restabilească un anumit echilibru. 
Dimpotrivă, există prea multe arma
mente — atit clasice, dar mai cu 
seamă nucleare — si este necesar să 
se facă totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru a realiza un e- 
chilibru pe calea reducerii continue a 
armamentelor si în primul rind a 
celor nucleare. Numai un echilibru la 
un nivel de Înarmare cît mai scăzut 
este în interesul popoarelor, al păcii 
și colaborării.

Consider că nivelul Înarmărilor la 
care s-a ajuns. îndeosebi al celor nu
cleare, faptul că și o parte și alta 
Înțeleg bine că un nou război mon
dial înseamnă distrugerea a înseși 
civilizației si vieții pe planeta noas
tră creează condițiile necesare de
pășirii actualei încordări, reluării po
liticii de destindere, de soluționare a 
problemelor pe calea tratativelor.

De aceea, luind în considerație a- 
ceasta. dar si marea mișcare centru 
pace din Europa si din întreaga 
lume, consider că este posibil să se 
asigure pacea si colaborarea între 
toate popoarele lumii, inclusiv res
tabilirea relațiilor de colaborare în
tre Uniunea Sovietică si S.U.A. Este 
necesar însă ca toate statele să dea 
dovadă de înaltă responsabilitate 
fată de propriile popoare si fată de 
cauza omenirii în general, să acțio
neze în direcția reducerii încordării, 
a armamentelor si. totodată, să se 
intensifice acțiunea tuturor popoa
relor si tortelor realiste care doresc 
să trăiască în pace, să asigure ome
nirii un prezent si mai cu seamă 
un viitor de liniște si de pace.

ÎNTREBARE : România a 
adoptat o poziție nuanțată sau 
chiar diferențiată față de uite 
state in legături cu problema 
instalării rachetelor din Europa. 
Ați putea să prezentați poziția 
țării dumneavoastră in problema 
rachetelor cu rază medie de <*c- 
țiune ale Tratatului de la Var
șovia și ale N.A.T.O. ? Cine ar 
trebui, după părerea dumnea
voastră, să facă primul pas ? 
Care ar fi condițiile necesare 
ca Uniunea Sovietică și S.U.A. 
să se întilnească din nou la 
masa tratativelor la Geneva sou 
in altă parte ?

RĂSPUNS : Asa cum am mențio
nat. România s-a pronunțat si se 
pronunță cu toată hotărirea pentru 

dezarmare si în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară. Ne-am 
pronunțat întotdeauna împotriva 
amplasării de noi rachete nucleare 
în Europa. După trecerea la ampla
sarea rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune în unele țări vest- 
europene — printre care si in R.F.G. 
— și la realizarea contramăsurilor 
nucleare anunțate de Uniunea Sovie
tică. situația a devenit deosebit de 
gravă. Noi considerăm că nimic nu 
justifică aceste măsuri, nici de o 
parte, nici de alta, că este necesar 
să se oprească amplasarea rachete
lor nucleare de către S.U.A. și. ca 
urmare, și realizarea contramăsuri
lor nucleare de către Uniunea So
vietică. să fie reluate tratativele 
dintre cele două mari puteri in ve
derea eliminării complete a rache
telor cu rază medie de acțiune din 
Europa si apoi a tuturor armelor 
nucleare.

întrebați cine ar trebui să facă 
primul pas. Cred că răspunsul este 
foarte simplu : acela care a făcut 
primul pas in amplasarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune în Europa 
de vest, adică S.U.A. Dar am în ve
dere ca acest prim pas să fie urmat, 
concomitent, si d j un pas corespun
zător din partea cealaltă, adică de 
oprirea, de fapt, a amplasării rache
telor americane si a contramăsuri
lor sovietice, de trecerea la tratati
ve pentru eliminarea tuturor aces
tor rachete. Prin aceasta, consider 
că s-ar crea condițiile necesare re
luării tratativelor de la Geneva — 
sau oriunde se va considera necesar 
să fie duse — în vederea salvării 
Europei de la o catastrofă nucleară, 
a realizării unui acord care să cores
pundă intereselor popoarelor euro
pene si ale întregii lumi.

Subliniez încă o dată, noi consi
derăm că țările europene au o mare 
răspundere, si trebuie ele însele să 
acționeze, fără a aștepta numai re
zultatul tratativelor dintre S.U.A și 
Uniunea Sovietică. Europenii pot si 
trebuie să aducă o contribuție im
portantă la asigurarea securității, a 
păcii si a vieții popoarelor de pe 
continentul nostru.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, în ultimul timp, politi
cieni și publiciști din diferite 
țări europene, printre care Șî 
țări estice, și In primul rînd 
România, au vorbit deseori des
pre rolul important și sarcinile 
țărilor mici și mijlocii in poli
tica mondială. Vă puteți imagi
na că țările mici și mijlocii, 
indiferent de orînduirea lor so- 
cială. cărora In timpul nostru le 
aparține nu numai România, ci 
și R. F. Germania, ar putea si 
influențeze marile puteri in po
litica lor mondială ?

RĂSPUNS : într-adevăr. se vor
bește mult si în Europa, dar maj cu 
seamă in alte state, ce alte conti
nente. despre rolul important pe 
care îl Dot avea — si trebuie să-l 
aibă — țările mici si mijlocii, țări
le in curs de dezvoltare, țările nea
liniate. in solutionarea problemelor 

complexe și grave ale vieții interna
ționale.

România s-a pronunțat întotdeau
na pentru o participare. în condi
ții de deplină egalitate, a acestor 
state — a țărilor mici si mijlocii — 
la soluționarea problemelor interna
ționale. într-un spirit democratic, 
care să asigure pacea, colaborarea, 
independenta fiecărei națiuni.

Trăim intr-o lume în care există 
state cu sisteme si orinduiri socia
le diferite. Această realitate va con
tinua multă vreme. De aceea tre
buie să pornim de la necesitatea co
existentei pașnice, a respectării cu 
strictețe. In relațiile dintre state, a 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independentei si suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, renunțării la forță si 
la amenințarea cu forța Si avanta
jului reciproc. Singura cale pentru 
colaborare este de a se respecta 
dreptul fiecărei națiuni la dezvolta
re liberă, de a-si alege orînduirea 
pe care o dorește, fără nici un fel 
de amestec din afară.

în acest spirit, consider că si' 
România si R.F. Germania Dot să 
contribuie, colaborînd activ cu cele
lalte state, la solutionarea marilor 
probleme internaționale, la politica 
de pace si de colaborare.

ÎNTREBARE : România este 
membră atit a Tratatului de la 
Varșovia, cit și a C.A.E.R. In 
același timp, România sublinia
ză prioritatea suveranității na
ționale. Cum vedeți dumnea
voastră rolul României in cele 
două organizații ?

RĂSPUNS : România este printre 
membrii fondatori ai C.A.E.R. — și 
trebuie să declar că această orga
nizație a avut, si continuă să aibă, 
un rol important in colaborarea din
tre țările socialiste, in dezvoltarea 
economico-socială a fiecărui popor. 
Dealtfel, cu puțin timp in urmă, in 
luna iunie a acestui an. a avut loc 
o consfătuire la nivel înalt tocmai 
De problemele colaborării economi
ce în care s-a.u adoptat hotăriri 
foarte importante, de largă per
spectivă. pînă în anul 2000. privind 
extinderea acestei colaborări. Noi 
sintem ferm hotărîti să facem totul 
Pentru realizarea înțelegerilor con
venite.

De asemenea. România este mem
bru fondator al Tratatului de la 
Varșovia. Nu as vorbi cu același en
tuziasm si desnre acest Tratat — ar 
fi fost bine dacă nu s-ar fi aiuns 
la cele două pacte militare, nici la 
crearea N.A.T.O.. nici a Tratatului 
de la Varșovia. Din păcate, acestea 
fac acum parte din realitatea lumii 
contemporane si trebuie să facem în 
asa fel încît să denăsim etaoa blocu
rilor militare, să acționăm pentru di
minuarea continuă a rolului lor. oină 
la desființarea concomitentă a aces
tor blocuri.

Participarea României la aceste 
două organizații nu vine in contra
dicție cu interesele naționale si cu 
politica de independentă națională. 
Dimpotrivă, noi considerăm că toc
mai dezvoltarea colaborării în ca

drul C.A.E.R. trebuie să contribuie 
la progresul, economic si social mai 
rapid al României, la întărirea in
dependentei si suveranității tării.

ÎNTREBARE : De îndată ce 
perioada manevrelor militare 
ale ambelor părți se apropie, 
apar întotdeauna știri contradic
torii privind participarea Româ
niei cu trupe la manevrele Tra
tatului de la Varșovia. Care este 
poziția țării dumneavoastră față 
de problema manevrelor milita
re, a bazelor militare străine și 
a trupelor străine ?

RĂSPUNS : România participă ac
tiv la activitatea internațională pen
tru dezarmare generală si în pri
mul rînd pentru dezarmare nuclea
ră. Tara noastră este membră a Co
mitetului de dezarmare de Ia Gene
va. Ea a prezentat numerbase pro
puneri, atît la acest comitet, cit și 
la O.N.U.. privind necesitatea trece
rii la o dezarmare reală, la reduce
rea cheltuielilor militare, la o po
litică de Dace si colaborare. în ca
drul acestor propuneri. România a 
cerut să se renunțe la manevre mi
litare. si de o parte si de alta, la 
demonstrații de forță, considerînd că 
acestea nu-si au justificarea si sînt 
de natură să sporească încordarea 
si neîncrederea. Ne-am pronunțat si 
ne pronunțăm ferm pentru desfiin
țarea bazelor militare de oe teri
toriul altor state, pentru retragerea 
trupelor străine în granițele națio
nale.

în acest cadru. România, consec
ventă cu poziția sa. consideră că 
nu este necesară o participare cu 
trupe la diferite manevre militare. 
Apreciem că s:nt alte forme care pot 
să asigure o pregătire a colaborării 
între armatele țârilor prietene, fără 
a se recurge la manevre militare 
mari. Considerăm aceasta valabil si 
pentru N.A.T.O.. care ar trebui să 
tragă concluzii si să adopte o po
ziție corespunzătoare.

Dacă vorbim de dezarmare, de în
credere. trebuie să avem si curajul 
de a acționa pentru a mări încre
derea între statele noastre, pentru 
că numai asa vom putea deDăsi si
tuația gravă care s-a creat

ÎNTREBARE: România în
treține relații cu grupul state
lor nealiniate. De asemenea, 
întreține, după cum este cu
noscut, relații bune cu vecinul 
ei, Iugoslavia. Cum apreciați 
rolul mișcării statelor neali
niate și cum dezvoltă Româ
nia relațiile cu aceste țări ?

RĂSPUNS : într-adevăr. Româ
nia întreține relații bune cu țările 
nealiniate și participă, in calitate 
de invitat. Ia reuniunile acestor 
țări. De asemenea. România între
ține relații largi cu țările în curs 
de dezvoltare, țara noastră fiind 
membră a grupului acestor state.

în ce privește relațiile cu Iugosla
via. nu le-aș încadra în acest cadru, 
deoarece ele se bazează pe rapor
turi de bună vecinătate, pe orîn
duirea socialistă comună și au 

vechi, chiar foarte vechi, rădăcini 
istorice ; popoarele noastre au luptat 
împreună împotriva dominației stră
ine, pentru independență, iar acum 
colaborează activ nu numai în miș
carea statelor nealiniate, dar și în 
lupta pentru făurirea societății so
cialiste și pentru pace.

Apreciem că mișcarea țărilor nea
liniate are, in continuare, un rol 
important în viața internațională, 
tocmai ținînd seama de încordarea 
deosebit de gravă la care s-a ajuns. 
Este necesar să se facă totul pen
tru depășirea unor divergențe și 
conflicte din rîndul acestei mișcări, 
pentru întărirea solidarității și uni
tății țărilor nealiniate, deoarece 
numai astfel ele vor putea să aducă 
o contribuție și mai importantă la 
politica de dezarmare, de pace, de 
realizare a unei noi ordini econo
mice internaționale, în general de 
făurire a unei lumi a colaborării și 
păcii.

în acest spirit, România va conti
nua să dezvolte larg și în viitor 
colaborarea cu aceste țări și să 
participe activ la întreaga activitate 
a mișcării țărilor nealiniate.

ÎNTREBARE : tn cadrul di
vergențelor apărute in miș
carea comunistă în anii ’60, în 
cazul Chinei, Romănia nu și-a 
schimbat poziția și întreține în 
continuare relații prietenești cu 
Beijingul. Cum apreciați dum
neavoastră rolul Chinei în lu
mea de azi ? Care este rolul 
acestei țări pentru Europa ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a acționat cu toată hotărirea 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările socialiste și cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
pronunțîndu-se pentru depășirea 
divergențelor și pentru realizarea 
unei noi unități bazate pe princi
piile noi, de egalitate, de respect al 
dreptului fiecărei țări și al fiecărui 
partid comunist de a-și elabora li
nia politică în mod independent, 
corespunzător condițiilor istorice, 
naționale și sociale din țara în care 
iși desfășoară activitatea. Aș putea 
spune că s-au obținut pe această 
cale o serie de rezultate pozitive și 
că aceste principii sint astăzi tot 
mai larg recunoscute și aplicate în 
relațiile dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și munci
torești.

în acest cadru se Înscrie și conti
nuarea relațiilor dintre Partidul Co
munist Român, dintre Republica So
cialistă România și Partidul Comu
nist Chinez și China socialistă. Aș 
spune chiar mai mult că, în a- 
ceastă perioadă, relațiile dintre par
tidele și țările noastre au cunoscut 
o dezvoltare foarte puternică, că 
ele nu numai că au rezistat unor 
condiții grele, dar au continuat să 
se dezvolte și s-au ridicat la un ni
vel foarte înalt. ,

Noi sintem hotărlți să facem to
tul pentru dezvoltarea acestor re
lații — așa cum acționăm pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, cu 

toate țările socialiste, pentru întă
rirea unității și solidarității lor.

Apreciez că Republica Populară 
Chineză a jucat și are un rol tot 
mai important in viața internațio
nală, în politica de pace și destin
dere. Dezvoltarea relațiilor țărilor 
din Europa cu China nu poate decit 
să contribuie și mai mult la depă
șirea situației grave de încordare, 
la politica de destindere, de dezar
mare, de colaborare și de pace între 
toate națiunile lumii. Fără îndo
ială că toate aceste relații trebuie 
să aibă la bază principiul egalității, 
al respectului independenței și su
veranității fiecărui popor, al avan
tajului reciproc.

ÎNTREBARE : Romănia este 
o țară din sud-estul Europei. 
Cum vedeți dumneavoastră vii
torul acestei regiuni ? Ce măsuri 
ar trebui să fie luate pentru a 
se asigura o mai mare securitate 
a popoarelor din această regiu
ne ? Credeți că marile puteri 
vor trebui să-si întărească po
ziția, să stea in expectativă sau 
să se retragă din această re
giune ?

RĂSPUNS : România dezvoltă 
larg relațiile sale cu toate statele din 
sud-estul Europei, cu țările din Bal
cani. Aș putea spune că. practic, 
avem relații bune cu toate aceste 
state. Ne pronunțăm pentru extin
derea colaborării bilaterale și mul
tilaterale între aceste state, pentru 
realizarea, în Balcani, a unei zone 
fără arme nucleare și fără baze mi
litare străine. Susținem, totodată, 
realizarea unor asemenea zone în 
centrul și în nordul Europei. Consi
derăm că acestea trebuie să consti
tuie o parte inseparabilă a securită
ții și colaborării în Europa, a reali
zării pe continentul nostru a unei 
zone europene generale, fără arme 
nucleare și fără baze militare străine.

în acest sens acordăm o mare în
semnătate actualei reuniuni de la 
Stockholm, consacrată încrederii si 
dezarmării — și sintem hotărîți să 
facem totul pentru desfășurarea cu 
succes a acestei reuniuni. Consider 
că marile puteri au tot interesul să 
nu facă nimic în vederea agravării 
situației în Balcani, ci, dimpotrivă, să 
contribuie la dezvoltarea colaborării 
și păcii în această regiune. Aceasta 
va asigura o colaborare largă între 
țările din Balcani, cît și cu aceste 
mari puteri.

ÎNTREBARE : tn cuvintirile 
dumneavoastră ați vorbit adesea 
despre rolul important al națiu
nii române. După părerea dum
neavoastră, ce importantă are 
națiunea in zilele noastre ?

RĂSPUNS : După cel de-al doilea 
război mondial, în lume au avut loc 
mari transformări. Practic, se poate 
vorbi de lichidarea sistemului colo
nial. de apariția a zeci și zeci de noi 
state independente. însăși România, 
care s-a format ca națiune încă în
(Continuare in pag. a Vl-a)
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în standurile românești, mașini-unelte La București au Început, luni, lu
crările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei economice guvernamentale 
româno-braziliene.

în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor convenite la nivel înalt, cele 
două delegații examinează stadiul 
actual al relațiilor economice ro
mâno-braziliene, modul cum au fost

transpuse în practică hotărîrile pre
cedentei sesiuni, precum și posibi
litățile dezvoltării in continuare a 
colaborării și cooperării economice 
in domenii de interes reciproc, ex
tinderii și diversificării schimburi
lor bilaterale de mărfuri.

(Agerpres)
din sectoarele industrieiUnul

noastre constructoare de mașini 
care a cunoscut o dezvoltare re
marcabilă in ultimele cincinale este 
cel al mașinilor-unelte. La actuala 
ediție a T.I.B., unitățile din cadrul 
Centralei industriale de mașini-u
nelte prezintă specialiștilor, oame
nilor de afaceri de peste hotare, 
publicului vizitator numeroase rea
lizări recente, o mare parte din 
produse fiind incluse pentru prima 
dată in oferta românească de ex
port. Mașinile-unelte expuse reflec
tă tendințele cele mai modeme 
existente pe plan mondial in acest 
domeniu : electronizarea, afișajul 
numeric al cotelor, automatizarea 
unui mare număr de operații, echi
parea cu numeroase scule și acce
sorii, folosirea unor motoare elec
trice de acționare care asigură ran
damente energetice ridicate. Dealt
fel, preocuparea permanentă a spe
cialiștilor români de a găsi soluții 
noi pentru ridicarea performanțe
lor tehnice, calitative și funcționale 
ale mașinilor a determinat, de la 
an la an, sporirea exportului de 
mașini-unelte, in prezent aceste 
produse românești fiind cunoscute 
și bine apreciate in peste 70 de țări.

Parterul pavilionului central al 
complexului expozițional, unde ma
șinile-unelte sint reunite ca într-o 
puternică uzină, este dominat de 
mașina de alezat și frezat AFP-230. 
Avind dimensiuni impresionante — 
20.6 m lungime, 9,3 m lățime și 11 
m înălțime, o greutate de 240 tone 
— noua realizare a întreprinderii 
de mașini-unelte și agregate din 
București permite prelucrarea pie
selor de mare gabarit cu precizii de 
microni. în standuri sînt expuse, de 
asemenea, mașini de rectificat și de 
găurit in coordonate cu afișaj de 
cote, diverse strunguri de precizie 
ridicată, mașini de frezat roți din
țate cilindrice, centre de prelucrare 
orizontală cu comandă numerică, 
linii automate de agregate speciale 
realizate de întrenrinderile de pro" 
fii din Bacău, Roman, Oradea și 
Craiova. In afara mașinilor-unelte, 
In oferta la export a întreprinderii 
de comerț exterior „Mașinexport- 
import", furnizorul general extern 
în acest domeniu, sînt incluse asi
gurarea „service“-ului și asistenței 
tehnice, tehnologia de montaj, pre
gătirea profesională a personalului.

In aceste zile, in standurile ex
portatorilor români de mașini-unel
te se desfășoară o intensă activitate 
de tranzacții comerciale, au loc tra
tative cu parteneri de peste hotare 
interesați să-și lărgească și diver
sifice schimburile economice, coo
perarea și colaborarea in producție 
și tehnico-științifică in acest dome-

niu de virf al industriei construc
țiilor de mașini.

Opinii ale unor oaspeți 
de peste hotare

KAMELIA ZIOLEK, directoarea 
pavilionului Poloniei : „Prezența 
țării noastre la T.I.B. ’84 are loc in 
anul celei de-a 40-a aniversări a 
Republicii Populare Polone. In a- 
cest an, poporul român a sărbătorit, 
de asemenea, patru decenii de con
struire a orinduirii noi, socialiste.

schimburilor comerciale, față de 
actualul cincinal, ceea ce explică 
discuțiile rodnice pe care le avem 
in aceste zile cu partenerii români".

„Săptămîna economiei"

, z c mmm*

Tată de ce, participarea la această 
ediție jubiliară a tîrgului ne prile
juiește și o trecere în revistă a rea
lizărilor obținute de poporul nostru 
în edificarea noii Polonii, subli
niind, de asemenea, legăturile eco
nomice și de colaborare cu Româ
nia frățească. 20 de întreprinderi 
poloneze de comerț exterior prezin
tă la T.I.B. ’84 o ofertă diversificată 
de produse, menite să asigure lăr
girea schimburilor și colaborării e- 
conomice. Astfel, sînt expuse insta
lații de automatizare șl electronice 
utilizate în minerit, echipamente de 
sudură, aparatură de măsură și 
control, tehnică de calcul, echipa
ment pentru industria navală și ae
ronautică, magnetofoane, radiocase- 
tofoane, produse farmaceutice și a- 
paratură medicală. Ne așteptăm ca 
la actuala ediție a tîrgului să în
cheiem noi contracte comerciale, 
care vor contribui la extinderea 
schimburilor economice bilaterale. 
Dealtfel, România se află pe locul 
cinci în rîndul furnizorilor noștri, 
produsele românești fiind bine cu
noscute și apreciate în Polonia. 
Pentru cincinalul următor se esti
mează o dublare a volumului

EMILE TARRARE, reprezentan
tul firmei „Renault" — Franța : 
„Firma noastră are relații de strin- 
să colaborare cu întreprinderile ro
mânești din numeroase domenii și. 
in special, din industria autoturis
melor. în prezent, autoturismul 
«Dacia», rod al acestei colaborări, 
a devenit o marcă bine cunoscută 
în numeroase țări. Prezenta firmei 
«Renault» la această nouă ediție a 
tîrgului exprimă interesul si spe
ranțele noastre pentru începerea 
unor noi acțiuni de colaborare. 
Onoarea pe care ne-a făcut-o pre
ședintele României, domnul Nicolae 
Ceaușescu. vizitînd standul «Re
nault». cu prilejul deschiderii ofi
ciale a tîrgului. ne îndreptățește să 
fim optimiști în privința viitorului 
colaborării și cooperării, domenii 
în care s-a acumulat o bogată ex
periență. Calitatea si diversitatea 
mărfurilor românești prezentate la 
tirg ilustrează progresele Însemna
te ale industriei din țara dumnea
voastră. posibilitățile mari care 
există pentru lărgirea cooperării, 
pentru stabilirea unor noi acțiuni 
în această direcție. Discuțiile pe 
care le purtăm în Prezent cu parte
nerii români de la numeroase în
treprinderi de comerț exterior se 
cnn»»ritT*ează tocmai 
subiect".

Luni au început la București lu
crările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de coo
perare economică dintre Republica 
Socialistă România si Republica De
mocratică Socialistă Sri Lanka.

Cele două delegații analizează e- 
volutia relațiilor economice bilatera-

le. precum si mășurile menite să 
conducă la creșterea in continuare 
a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări, la adîncirea si di
versificarea cooperării economice pe 
diverse Planuri.

(Agerpres)

asupra acestui

JOHN DUNCAN 
președintele firmei 
Cipru 
mei «Crescent» la tîrgul de la 
București ne-a prilejuit încheierea 
unor contracte importante cu între
prinderile românești. Acum există 
legături stabile de colaborare în do
meniul industriei chimice, metalur
giei. materialelor de construcții. în 
standurile noastre prezentăm o 
serie de noutăți. între care un sis
tem de obținere a energiei electri
ce din surse naturale si artificiale 
de lumină. Utilizarea lui în agri
cultură. la irigații și îmbunătățiri 
funciare, se face cu rezultate deo
sebite. Știu că și institutele româ
nești de cercetare științifică au pre
ocupări notabile în domeniul utili
zării surselor neconventionale de 
energie. Iată deci o nouă posibili
tate de a extinde colaborarea. VI- 
zitind standurile românești, m-am 
convins că asemenea exemple sînt 
numeroase și folosim din plin a- 
ceste zile pentru extinderea si di
versificarea schimburilor si coope
rării cu firmele din țara dumnea
voastră".

EDGINTON, 
..Crescent" — 

: „Fiecare participare a fir- 
«Crescent'

Dan CONSTANTIN

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-minlstru ai guvernului, a 
primit, luni dimineață, pe Robert 
Price, președintele firmei americane 
„Control Data Corporation", aflat 
într-o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea în continuare a colaborării in 
domeniul producției de echipament 
electronic și de calcul în cadrul So
cietății mixte româno-americane 
„Rom Control Data".

La primire a luat parte Alexandru 
Necula, ministrul industriei de ma
șini-unelte, electrotehnică și elec
tronică.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, o delegație a 
Mișcării pentru independentă națio
nală. race mondială si dezarmare 
(KEADEA) din Grecia, formată din 
prof. George Dollanitis si George 
Vasos. doctor în stiinte economice, 
consilier în Ministerul Educației, 
membri dl conducerii mișcării, a fă
cut o vizită in tara noastră.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Ministerul Educației și învă- 
țămintului, Academia de Studii Eco
nomice. Universitatea București. Li
ceul „Nicolae Bălcescu". Liga româ
nă de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. Organizația Democra
ției si Unității Socialiste Clui. a vi
zitat obiective economice si social- 
culturale din București si munici
piul Clui-Napoca.

în cadrul discuțiilor, oaspeții au 
avut cuvinte de înaltă apreciere la 
adresa realizărilor poporului român, 
a politicii externe de pace promovate 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
de România socialistă pe scena po
litică mondială. Cu acest prilej, s-a 
făcut un schimb de informații pri
vind activitatea mișcărilor pentru 
pace din cele două țări, precum si 
posibilitățile de extindere și diver-

sificare a cooperării între mișcările 
care acționează pentru pace și de
zarmare în țările balcanice și în În
treaga Europă.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București a avut loc. luni, o 
conferință de presă cu tema ..Co
laborarea dintre U.R.S.S. si Repu
blica Socialistă România 
niul electronicii cuantice".

Acad. A. M. Prohorov, laureat al 
Premiului Nobel pentru fizică, 
membru al Prezidiului Academiei de 
Stiinte a U.R.S.S.. directorul Insti
tutului de fizică generală, aflat în 
tara noastră cu prilejul celei de-a 
X-a ediții a T.I.B.. a evidențiat re
zultatele rodnice ale colaborării ro- 
mâno-sovietice in domeniul știin
ței și tehnologiei, desfășurată din 
partea română sub coordonarea Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, condus de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, prim viceorim-ministru 
al guvernului președintele Consi
liului.

Au fost subliniate cooperarea din
tre institutele de specialitate din 
România si Uniunea Sovietică. în 
sfera cercetării fundamentale si a- 
Dlicative. rezultatele fructuoase ob
ținute in crearea diferitelor tipuri 
de laseri si instalații cu laseri de 
nivel mondial în extinderea aplică
rii lor.

Au luat Parte fizicieni români si 
sovietici, reprezentanți ai Presei 
centrale si Agenției române de Pre
să — Agerpres. ai unor publicații de 
specialitate.

A fost prezent E. M.Tiajelnikov, 
ambasadorul 
București.

in dome-

Uniunii Sovietice la

★
au început, luni, lu- 

de-a Xll-a sesiuni a

In județele Bistrița-Năsăud, Hunedoara și Suceava I 

s-a încheiat însămînțarea griului 
și a celorlalte culturi de toamnă

t
Oamenii muncii de pe ogoarele 

județelor Bistrita-Năsăud. Hune
doara și Suceava au terminat insă- 
mintarea griului, precum si a celor
lalte culturi de toamnă. în telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ- 

de 
pre- 
sînt 
mai

u nia. de comitetele județene 
p partid respective, se arată că in 

zent toate forțele de la sate 
concentrate la recoltarea în cel

scurt timp și fără pierderi a sfeclei- 
de-zahăr, a porumbului, fructelor și 
legumelor, la transportul și depozi
tarea acestora. Se exprimă angaja
mentul lucrătorilor ogoarelor din a- 
ceste județe de a livra cât mai repede 
produsele planificate la fondul de 
stat, precum și de a îndeplini cores
punzător sarcinile in zootehnie, în 
celelalte sectoare de activitate, pen
tru încheierea cu rezultate supe
rioare a acestui an agricol și pregă
tirea temeinică a producției anului 
viitor.

15,00 Telex
15,05 Viața școlii. Spirit novator, revo

luționar In tnvftțamlnt. Munca — 
trăsătură fundamentală a invăță- 
mtntului

15.30 Desene animate
15,50 Manifestări în cadrul Festivalului 

național „Clntarea României". Fes
tivalul Enescu — Orfeul Moldav 
— Tescanl, ediția a V-a, 1984

16,15 Tribuna experienței
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)

20.29 Actualitatea In economie
20,35 A patriei cinstire (color) — ver

suri patriotice
20,45 Memoria documentelor — Istoria 

. _ în slujba păcii
21,05 Teatru" TV — „Procesul Horia". 

de Al. Vottln. In distribuție : 
Amza Pellea, Costel Constantin, 
Ion Pavlescu, Ion Marinescu, Cor
nel Coman, Petre Gheorghiu, Eu
genia Bosînceanu. Iarina Demian, 
Cristina Radu, Dan Condurache. 
Gheorghe Slmonca. Vistrlan Ro
man, Ion Lemnaru. Candid Stoi
ca. Adaptarea TV și regia artisti
că : Domnița Munteanu. Ultima 
parte

22,20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

în Capitală 
crările celei_ _ .. _____. _
Comitetului Consultativ al Centrului 
European pentru învătămint Su
perior al U.N.E.S.C.O. la București.

Au participat George Ciucu. ad
junct al ministrului educației si în- 
vătămîntului. si M. A. Dias. repre
zentantul directorului general al 
U.N.E.S.C.O.

Actuala sesiune va dezbate acti
vitatea C E.P.E.S. din acest an si in 
perspectiva ahului viitor, precum si 
planul de acțiune oe termen mediu, 
pînă in anul 1987.

(Agerpres)

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:

BACĂU
NOUTĂȚI DE SEZON

ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICA BĂCĂUANĂ

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

circulație
Direcția

Atenție, copii I
în această perioadă. în plină des

fășurare a primului trimestru al 
noului an de invătămînt. copiii re
prezintă o prezentă activă in circu
lație. Multi părinți le-au fixat co
piilor itinerarul cel mai sigur pe 
care îl au de străbătut intre casă si 
școală, cu cele mai puține traver
sări ale drumului. Este necesar ca si 
cadrele didactice să se preocupe mai 
mult de siguranța deplasării școla
rilor. mai cu seamă a celor mici. Un 
rol Important îl au orele de circu
lație rutieră, a căror tematică tre
buie să vizeze aspectele practice ale 
deplasărilor ca pietoni si ca pasa
geri in miiloacele de transport in 
comun, precum si reorganizarea si 
functionarea patrulelor școlare de 
circulație. Totodată, chiar dacă acum 
beneficiază de mai puțin timp liber 
decit în perioada vacantei, copiii 
continuă să se afle în număr mare 
la locurile de joacă, unele amplasa
te chiar in apropierea drumului pu
blic. în aceste condiții. părinții 
sint datori să urmărească In perma
nentă ca joaca lor să nu se prelun
gească si ne Partea carosabilă a ar
terelor rutiere.

Din analiza accidentelor datorate 
încălcărilor normelor de deplasare 
de către copii rezultă că o 
parte a lor ar fi putut să fie 
venite dacă șoferii implicați 
dovedit mai multă prudentă la

. pierea de micii pietoni, in măsură să 
le permită oprirea fără pericol în 
situația unor reacții neașteptate din 
partea acestora.

mare 
pre- 

ar fi 
apro-

tracțiune animală la transportul re
coltei. Autovehiculele si tractoarele 
cu remorci sînt. dealtfel, o prezentă 
cotidiană pe drumurile situate in zo
nele de cimpie.

Factorii de răspundere din. unități
le ale căror autovehicule sint afec
tate activităților legate de campania 
agricolă au datoria să urmărească 
îndeaproape atit modul In care sint 
folosite mijloacele de transport, cit 
si comportarea pe drumul public a 
șoferilor si tractoriștilor. Abaterile 
de la normele de exploatare rațio
nală a autovehiculelor si cele de la 
regulile de circulație duc nu numai 
la risipă de carburanți, ci si la ris
cul de producere a accidentelor.

La plecarea în cursă, conducătorii 
auto si tractoriștii rutieristi trebuie 
să fie instruiti privind necesitatea 
asigurării temeinice ori de cite ori 
ies în drumurile principale, să nu 
transporte noroi pe suprafața dru
murilor modernizate si să semnali
zeze fiecare schimbare a direcției de 
mers. La eventualele rămîneri in 
pană pe timpul nopții, autovehicu
lele să fie scoase cit mai mult 
afara părții carosabile, iar dacă 
cest lucru 
remedierea 
măsuri de 
lanternelor
mașinilor respective. Folosirea si a 
triunghiurilor reflectorizante, pe care 
este bine să le aibă în dotare toate 
autovehiculele, 
conducători auto 
ta obstacolului 
toate căruțele să
eventualitatea că urmează să ruleze 
dună lăsarea serii, prin dotarea cu 
surse de lumină (felinar) si echipa
rea cu elemente reflectorizante.

întreprinderea comercială de 
stat pentru alimentație publică din 
municipiul Bacău ocupă un loc 
fruntaș în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară între unitățile de 
profil din tară, urmare firească a 
rezultatelor bune obținute lună de 
lună în activitatea de aproviziona
re si servire a oamenilor muncii 
din oraș. în perioada care a tre
cut din acest an cele peste IOT de 
unltăti de alimentație publică — 
restaurante cu specific local, res
taurante lacto-vegetarlene. cofetă
rii si patiserii — si-au depășit ola
nul de desfacere a mărfurilor cu 
18 milioane de lei. iar cel al pro
ducției proprii cu 15 milioane lei. 
Aceste depășiri substanțiale au in
fluentă pozitivă asupra eficientei 
economice întreprinderea înregis- 
trînd in această perioadă un bene
ficiu în valoare de 5 milioane lei. 
Inginerul Neculai Comis, directo
rul întreprinderii, ne spunea că 
meritul revine întregului colectiv, 
care s-a'preocupat in permanentă 
de deschiderea la vreme a noilor 
unltăti. de modernizarea si repro
filarea unui număr de 14 restau
rante cofetării si patiserii, de or
ganizarea pensiunilor pentru elevi. 
La această dată, toate unitățile sînt 
preocupate de asigurarea fondului 
de marfă necesar centru ano
timpul rece. în magaziile restau-

rantelor. ca si In cele ale unită
ților de consum colectiv de la Com
binatul de îngrășăminte chimice, 
întreprinderea de masini-unelte si 
întreprinderea de pielărie si încăl
țăminte ..Partizanul" au fost insi- 
lozate cu griiă circa 500 tone de 
legume si zarzavaturi necesare 
pentru sezonul de toamnă — iarnă. 
Si acțiunea continuă. Specialiștii 
din laboratoarele unităților au 
realizat si înscris în liste alte 60 
de noi sortimente culinare, reali
zate ne bază de legume, came de 
pasăre si peste.

Odată cu primele zile ale lunii 
octombrie. în toate unitățile de a- 
limentatie publică din Bacău a 
început o largă acțiune de prezen
tare si desfacere a preparatelor cu
linare. de cofetărie si patiserie. La 
restaurantele si cofetăriile ..Select". 
..Union". ..Moldoveanca", ca si la 
pensiunile pentru elevi ..Scala" si 
..Aeroport" au fost organizate ex
poziții cu preparate culinare. în- 
tîlniri ale lucrătorilor din alimen
tația publică cu gospodine si con
sumatori. dezbateri ne teme privind 
diversificarea si îmbunătățirea me
niurilor. Această acțiune, devenită 
de acum tradițională in unitățile 
de alimentație publică băcăuană, 
constituie un bun nrilei de tes
tare a gusturilor si preferințelor 
consumatorilor. (Gheorghe Baltă).

Din dorința de a oferi avan
taje sporite în obținerea de 
cistiguri de către masa de par
ticipant!. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează la 
17 octombrie prima tragere a 
..Marilor cîștiguri" la Pronoex- 
pres. după o nouă formulă teh
nică.

Elementele tragerii foarte 
avantajoase (3 extrageri în dovă 
faze, cu un total de 18 numere), 
oferă participantilor sanse mul
tiple de a obține autoturisme 
..Dacia 1300“ (la ambele faze 
ale tragerii), importante sume 
de bani si excursii în R.P. Bul
garia. Biletele de 25 lei variauta 
au drept de participare la toa
te extragerile si pot obține cisti
guri cumulate Ia ambele faze.

Azi, 16 octombrie, este ulti
ma zi de vinzare a biletelor.

în 
a- 
la 
ia

nu este posibil, oină 
defecțiunii, șoferii să 
semnalizare, cu ajutorul 
de poziție, a prezentei

vremea

permite celorlalți 
să sesizeze prezen- 
ivit. De asemenea, 
fie pregătite pentru

Circulația în campania agricolă
Aproape pe toate arterele rutiere 

pot fi întilnite mijloace auto si cu

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 octombrie, ora 20 și 19 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi răcoroasă la începutul intervalului 
îndeosebi In nordul și estul țării, apoi 
se va încălzi ușor. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale la începu
tul intervalului in nordul șl estul țării 
și izolat în rest. Apoi aria ploilor se 
va restrînge, semnalindu-se numai izo
lat în nordul țării. La munte, cu totul 
izolat, in prima zi. precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapovlță șl ninsoare.

vtntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele Intensificări în estul țării și 
la munte cu viteză de pînă la 60 km, 
predominind din nord. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 2 și 12 
grade, izolat mai scăzute în partea 
centrală șl de sud a țării, unde se va 
produce brumă, iar cele maxime intre 
12 și 22 de grade, mai ridicate la sfir- 
șltul intervalului. Se va produce pe 
alocuri ceață in zona de munte, iar 
dimineața și în celelalte zone. In 
București : Vreme răcoroasă cu cerul 
temporar noros la începutul interva
lului, cînd va ploua slab. Apoi vremea 
se va încălzi, cerul va deveni variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 4 și 8 grade, iar cele maxime în
tre 18 și 22 de grade. Dimineața se va 
produce ceață.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Iubirile de-o viață — re.30; 
(sala din Piața Cosmonauțllor): Gim
nastica sentimentală — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Faust 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam'zelle Nitouche — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(14 75 46) : Lab.vrlntul — 19: (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19.30.

• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) :
Trestia ginditoare — 20.
• Teatrul de comedie (18 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 19.30.
• Teatrul ..Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița In sac — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : ...Eseu — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul cu 
sttclețl — 19.30: (sala Victoria.
50 58 65) : Dragoste Ia prima vedere 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (19 1170): 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 15; 
Vremea dragostei — 19.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : 
Pulul — 10: Arvinte și Pepelea — 16; 
Nocturn — Carte de vizită — 20; 
(sala din piața Cosmonauțllor) : Nu

vorbiți tn timpul spectacolului — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.

cinema
• Zbor periculos : SCALA (11 03 72)
— 9: 11.15; 13 30: 15.45: 18: 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9: 11,15; 13.30;
15,45; 18: 20,15. MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Glissando : MELODIA (II 13 49) — 
9; 12; 16; 19. CULTURAL (83 30 13) — 
9: 12: 16: 19.
• Singur de cart: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20, GLO

RIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Gala Ulmului polonez: „Marynla": 
STUDIO (59 53 15) — 10.
• Acțiunea „Aiitobuzul" : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Viraj periculos : UNION (13 49 04)
— 0,30: 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Salutări de la Aglgea : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17.30; 19,30.
• Dreptatea in lanțuri : AURORA
(35 04 68) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 
20. la grădină — 18.30. COSMOS
(27 54 95) — 9; II; 13: 15: 17.15; 19,30.
• Surorile: POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15: 19,30, TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 11 : 13.15: 15,30: 17,45; 20.
• Emisia continuă : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 20.
• Simfonia primăverii : PATRIA

Pentru satisfacerea necesităților 
cotidiene de trai ne sint suficien
te o parte din veniturile lunare. 
Procurarea unor bunuri de o va
loare mai mare si cu folosință în
delungată cum sînt mobila sau au
toturismul. construirea sau cum
părarea de locuințe proprietate 
personală, corespunzătoare unui 
standard de viată din ce in ce mai 
ridicat, reclamă sume bănești care 
Dot fi strînse oe oarcursul cîtor- 
va luni sau ani. Păstrarea în cea 
mai denlină siguranță, ca si în
mulțirea veniturilor personale prin 
obținerea de dobînzi si cistiguri in 
bani si obiecte se realizează cel 
mai bine si eu cel mai mare fo
los numai la Casa de Economii si 
Consemnațiuni. Toți depunătorii la 
C.E.C. șe bucură de numeroase 
dreDturl si avantaje : garanția sta
tului asunra sumelor depuse ; asi
gurarea de către stat a păstrării 
secretului orivind sumele denuse 
Si operațiile efectuate ; acordarea 
de dobînzi si cistiguri in bani si o- 
biectc ; scutirea de impozite șl 
taxe ; dreptul de a împuternici și 
alte persoane să disnună de su
mele păstrate la C.E.C. ; dreptul 
de condiționare a restituirii depu
nerilor ; imprescriptibilitatea depu
nerilor, 
lor.

Toate 
tale, ca 
Economii 
asigură celor care apelează, cu jus
tificată încredere, la serviciile sale, 
vor fi pe larg popularizate și cu pri- 
Ieiul numeroaselor manifestări Dri- 
leiuite de „SăDtămina economiei", 
care se va organiza si In acest an. 
potrivit tradiției. între 25 si 31 oc
tombrie. ziua de 31 octombrie fi
ind si „Ziua Mondială a Econo
miei". Despre realizările obținute 
Dină acum si măsurile întreprinse 
Dentru dezvoltarea in continuare a 
procesului de economisire, prof, 
dr. Mircea Popovici. președintele 
Consiliului de administrație al Ca
sei de Economii si Consemnațiuni. 
ne-a prezentat ieri o serie de date 
statistice, intre care ne-au atras cu 
deosebire atentia două cifre sem
nificative. ambele avîndu-si teme
iul în creșterea continuă a nivelu
lui de trai material si spiritual al 
poporului nostru, urmare firească 
a dezvoltării economice si sociale 
in ritm susținut a tării. Prima ci- 
f.ă „J referă la faptul că in 

din 1984 soldul eco- 
populației păstrate Ia

a dobinzilor si a cîștiguri-

aceste drepturi si avan- 
si altele ne care Casa de 

i și Consemnațiuni le

fră se 
opt luni 
nomiiior
C.E.C. a crescut cu 13.7 la sută fată 
de aceeași perioadă a anului tre
cut. iar a doua cifră vizează spo
rirea numărului libretelor de eco
nomii. care a ajuns la neste 22.5 
milioane, ceea ce revine. în me
die. cite un libret pentru fie
care locuitor. în plus, un mare 
număr de cetățeni economisesc ne 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri și 
folosesc conturile curente persona
le. iar tînăra generație are la dis
poziție instrumente de economisi
re specifice vîrstej — librete și 
cecuri de economii școlare, foi si 
timbre de economii. Dealtfel, pen
tru extinderea in rîndurile tinere
tului a deprinderi de a economisi, 
ziua de 26 octombrie este declara
tă ..Ziua elevului econom", in ca
drul căreia vor avea loc numeroa
se si atractive manifestări cu ca
racter instructiv-educativ. De ase- 
rtleriea. a crescut de la un an la 
altul numărul caselor de economii 
școlare.

Din analiza evoluției soldului 
depus pe diferite instrumente de 
economisire rezultă că a continuat 
să se accentueze tendința de creș
tere a depunerilor pe libretele de

economii pe termen și pe libre
tele de economii cu dobindă și 
cîștiguri in autoturisme. O spo
rire permanentă au cunoscut și de
punerile prin virament pe bază de 
consimțămint scris. în prezent, 
peste 400 000 de oameni ai muncii 
iși depun economiile pe bază de 
consimțămint scris prin unitățile 
unde lucrează. Casa de Economii 
și Consemnațiuni se preocupă în 
mod deosebit de asigurarea condi
țiilor necesare pentru dezvoltarea 
în continuare a acestei forme de 
economisire din veniturile curente 
lunare, ca și pentru folosirea de 
către populație a conturilor cu
rente personale, la care atît depu
nerile, cit și plățile periodice și 
ocazionale se pot face prin vira
ment, deci fără folosirea numera
rului. O susținută activitate des
fășoară Casa de Economii și Con
semnațiuni și în ceea ce privește 
acordarea de credite tuturor ce
tățenilor care doresc să-și con
struiască locuințe proprietate per
sonală sau să cumpere din fondul 
locativ de stat locuința pe care o 
dețin în calitate de chiriași.

în vederea unei cit mai bune 
serviri a cetățenilor, s-au înfiin
țat noi unități C.E.C. în între
prinderi. instituții, cartiere si co
mune. în prezent, numărul unită
ților C.E.C. proprii și mandatare 
a ajuns la aproape 11 000. O aten
ție deosebită se acordă perfecțio
nării pregătirii profesionale a tu
turor lucrătorilor C.E.C., educării 
lor în spiritul unei comportări ci
vilizate, corecte, pline de solici
tudine față de depunători.

Tot pentru o cit mai operativă 
servire a populației, și-a început 
activitatea Centrul de calcul elec
tronic al sistemului C.E.C., unitate 
de informatică dotată cu echipa
mente moderne de prelucrare au
tomată a datelor. Ca primă etapă, 
s-a trecut la preluarea și prelucra
rea datelor privind activitatea de 
acordare și rambursare a credite
lor acordate populației din muni
cipiul București. Se vor lua în 
continuare măsuri pentru dezvol
tarea rețelei C.E.C. prin înfiin
țarea de unități In noile cartiere, 
in întreprinderi și instituții, pen
tru apropierea servirii de locul 
de muncă sau de domiciliul depu
nătorilor.

Fără Îndoială, modul In care fie
care om Iși păstrează economiile 
bănești agonisite prin muncă, în 
vederea dobindirii in timp a unor 
bunuri de valoare, constituie o 
chestiune strict personală a fie
căruia, unul din principiile funda
mentale ale Casei de Economii și 
Consemnațiuni fiind tocmai liberul 
consimțămint. Plin de învățăminte 
rămine îndemnul lui George 
Cosbuc ! „Cîstigă cu două mîini 
si cheltuiește cu una. Să-ti 
fie cheltuiala mai mică decit ciș- 
tigul. Să faci așa, ca totdeauna o 
parte, fie cit de puțină, din ceea 
ce agonisești, s-o pui de-o parte, 
ca să ai pentru viitor", ca și cel al 
lui Tudor Arghczi : „Tezaurul 
vostru e Casa de Economii. Sileș- 
te-te să-i mai adaugi cîțiva lei pft 
săptămină si dacă nu ți-ai scos 
încă libretul nu intîrzia, du-te și 
scoate-ti-1 numaidecit. oricît de 
mic ar fi începutul. Dintr-un go
goloi rostogolit in zăpadă iese, tă
vălit, un citămai troianul. Nu te 
lăsa tenii șt îndoielii. Din fire ești 
harnic și gospodar. Vreau să te 
știu bogat și vei fi bogat ! Să 
trăiești !“ îndemnuri la chibzuință 
și cumpătare, la dezvoltarea spiri
tului de economisire și bună gos
podărire. virtuți aflate la loc de 
înaltă cinstire, în munca și viața 
omului înțelept. (P. Petre)

INFORMAȚII SPORTIVE
Finalele Campionatelor republi

cane de box au. început ieri la Pala
tul sporturilor din Capitală. In prima 
reuniune, la categoria pană, in
tr-unui dintre cele mai spectaculoase 
meciuri, Dumitru Cipere l-a întrecut 
la puncte pe Dorel Jianu. Alte re
zultate la aceeași categorie : Relu 
Nistor b.p. Dumitru Agavriloaie ; 
Cristian Gheorghișor b. p. Constan
tin Pascariu ; Marian Finățan b. p. 
Mihai Șchiopu. In limitele categoriei 
semimijlocie, principalul favorit, 
Rudei Obreja, a cîștigat prin aban
don în repriza a treia, in fața lui Ni
colae Vinătoru, iar Mihai Constantin 
l-a învins prin k.o. tehnic, în repriza 
a 2-a, pe Gheorghe Vălimăreanu. 
Nicolae Ciobanu a dispus la puncte 
de Mihai Micloș. Astăzi au loc două

reuniuni : prima de la ora 15,30, iar 
a doua, de la ora 18,30.
• Uniunea europeană de fotbal a 

dat publicității clasamentul general 
ai cupelor europene pe ultimele cinci 
sezoane, pe baza căruia s-a stabilit 
numărul de echipe cu care va parti
cipa fiecare țară la ediția 1985—1986 
a cupei U.E.F.A.

Pe primul loc se află R.F. Germa
nia, cu un coeficient de 43,618 ; ur
mată de Anglia — 37,950 ; Spania — 
32,199 ; Scoția — 31,950 ; Italia — 
31,633 ; Belgia — 31,616 ; Portugalia 
— 31,250 ; Iugoslavia — 28,450 ;
U.R.S.S. — 27,916 ; Franța — 27,250 ; 
Cehoslovacia — 25,550 ; Olanda — 
25,549 ; R.D. Germană — 24,100 ; 
România — 21,416 ; Elveția — 18,250 ; 
Suedia — 18,00 ; Bulgaria — 16,750 ; 
Austria — 15,500 ; Ungaria — 14,750 ; 
Polonia — 13,250 etc. Clasamentul 
este alcătuit avind în vedere rezul
tatele obținute în cele trei cupe con
tinentale : Cupa Campionilor, Cupa 
Cupelor și Cupa U.E.F.A.

Țările situate pe primele trei locuri 
vor participa la viitoarea ediție a 
„Cupei U.E.F.A." cu cite 4 echipe, 
cele de pe locurile 4—8 cu cite trei 
formații, cele de pe locurile 9—21 cu 
cite două echipe, iar cele de pe locu
rile 22—32 au drept să înscrie o sin
gură echipă. România va participa cu 
două echipe.
• La Drobeta-Turnu Severin s-au 

desfășurat întrecerile unui concurs 
internațional de motociclism, la care 
au participat sportivi din Bulgaria, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și România.

La clasa 125 cmc pe primul Ioc s-a 
situat P. Junghans (R.D. Germană), 
urmat de concurenții români D. Ar- 
sin și L. Ferenczi, iar la clasa 250 
cmc — S. Tennstadt (R. D. Germa
nă). urmat de B. Vasiliev (Bulgaria) 
și C. Șerb (România).

Alte rezultate : clasa 50 cmc sport : 
L. Ferenczi (România) ; motociclete 
cu ataș : M. Benczik — I. Tipei 
(România).
• Cea de-a 13-a partidă a meciu

lui pentru titlul mondial de sah din
tre marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov si Gări Kasparov s-a în
cheiat remiză la mutarea a 34-a. Sco
rul continuă să fie favorabil, cu 
4—0. lui Karpov. 'Partida a 14-a va 
avea loc miercuri.

(11 86 25) — 0; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Șapte băieți șl o ștrengărită: PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30; 17.30; 19.30.
• Pensionul doamnei Latter : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Program de desene animate — 9; 
10.45; 12,30: 16, Damen tango — 14,15; 
17,45; 19.45: DOINA (16 35 38).
• Dosarul albastru : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18 : 20.
• Jazz ’20: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17,15: 19.30.
• O tată și un băiat : PACEA 
(60 30 85) — 15,30: 17.30: 19,30.
• împușcături sub splnzurătoare :
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18: 20.
• Cu cerul sub picioare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Prindeți și neutralizați : MUNțlA 
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Viva Maria : CAPITOL (16 29 17) — 
0; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la grădină
— 18.45.
• Par șl Impar : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.
• Martă furată : VICTORIA (16 28 79)
— 9.30; 11.30; 13.30: 16; 18; 20.
• Undeva, cindva : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ; 13,15; 15,30; 17,45; 
19.45. la grădină — 18.30, GIULEȘTI 
(17 35 46) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13.15; 15.30; 17,45; 20.
• Cineva ca tine : LIRA (31 71 71) — 
15.30; 17,30; 19,30. la grădină — 18,30.
• Lupii mărilor : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Martorul știe mal mult : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 
19,30.
• Domnișoara Noorie : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15.30; 17,45: 20.
• Omul și fiara : MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 12; 16: 19.
• Superman: TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 15: 18. la grădină — 19.
• Căpitanul răzbunării : FLACARA 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
• Cactus Jack : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 19.
• Rocky II : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 18.30.
• îmi sare țandăra : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Lancea de argint : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 19.
• I se spunea „Buldozerul" : GRĂ
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 18.30.



INTERVIUL PREȘEDINTELUI
NiCOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului „Die Welt"
(Urmare din pag. a IV-a)
1859. și-a cucerit independența na
țională în 1877 și a format statul na
țional unitar in 1918, și-a cucerit, de 
fapt, adevărata independență la 23 
August 1944, cu 40 de ani în urmă.

Noi considerăm că. ținind seama 
de actuala situație a lumii contem
porane, națiunile au și vor continua 
să aibă încă multă vreme un rol im
portant in dezvoltarea economică si 
socială a popoarelor, a civilizației, in 
politica de pace și destindere. De
sigur, in acest cadru, considerăm că 
națiunea română are mari nersoecti- 
ve. că tocmai în condițiile făuririi 
socialismului ea a căpătat noi carac
teristici, a devenit mai puternică si 
are mari posibilități de dezvoltare și 
înflorire.

Este ■ deci necesar să se facă to
tul pentru ca dezvoltarea și indepen
dența fiecărei națiuni să fie pe de
plin respectate, să se renunțe cu de
săvârșire la orice încălcare a inde
pendenței și suveranității naționale a 
vreunui popor,

ÎNTREBARE : tn România 
conviețuiesc, împreună cu po
porul român, și un anumit nu
măr de persoane de origine, 
limbă si cultură germană. Cum 
vedeți dumneavoastră perspecti
vele naționalității conlocuitoare 
germane din România ?

RĂSPUNS : Aș menționa, in pri
mul rind. că întotdeauna Partidul Co
munist Român — chiar în condițiile 
grele ale activității sale — s-a pro
nunțat pentru deplina egalitate in 
drepturi între toți cetățenii României, 
fără deosebire de origine națională. 
Dealtfel, socialismul științific s-a 
pronunțat, încă de la apariția sa, 
pentru o lume a egalității și drep
tății naționale și sociale. Am con
siderat întotdeauna că fiecare cetă
țean al unei țări trebuie să tră
iască in țara in care. se găsește, să 
acționeze in strinsă unitate cu toți 
ceilalți cetățeni pentru soluționarea 
problemelor din țara respectivă, 
pentru dezvoltarea economică și 
socială pe calea pe care poporul o 
dorește.

în acest spirit, imediat după ce 
Partidul Comunist Român și-a asu
mat rolul de forță politică condu
cătoare ă poporului român, a trecut 
cu toată hotărirea la l<«hidarea ori
căror inegalități: naționale, llchi- 
dind, desigur, și inegalitățile so
ciale și aslgurînd declina egalitate 
in drepturi pentru toți cetățenii 
României socialiste.

Consider că si pentru cetățenii 
români de naționalitate germană 
patria lor este România. Acei care 
locuiesc de circa 800 de ani pe 
aceste meleaguri nu pot să aibă o 
altă patrie. Ei sînt cetățeni români 
cu toate drepturile, și. desigur, cu 
toate obligațiile. Prezentul și viito
rul lor sinț sțrîns legate de dezvol
tarea generală a .tJărit,, de ridicarea 
nivelului general de bunăstare a 
întregului popor.

Prin politica pe care România o 
duce, am acționat nu numai pentru 
proclamarea și asigurarea generală 
a egalității în drenturi. dar am 
dezvoltat puternic forțele de pro
ducție — industria, agricultura, 
știința, invătămîntul, cultura — in 
toate zonele tării, creînd astfel con
diții reale pentru deplina egalitate 
in drepturi șl centru accesul larg 
al tuturor cetățenilor la cuceririle 
socialismului, ale științei și culturii, 
ale civilizației socialiste.

Acum ne aflăm la un înalt nivel 
de dezvoltare economico-socială. 
Adoptăm un nou Program —- care 
se dezbate in întreaga tară si va fi 
adoptat de Congresul al XIII-lea — 
privind dezvoltarea in perspectivă, 
oină în 1990 și 2000 a României so
cialiste. în această perioadă. Româ
nia va alunge, atît din punct de ve
dere material, cit și spiritual, la un 
nivel înalt, comparabil cu cel al 
oricărei alte țări dezvoltate, iar din 
punct de vedere social, al nrîndrdrii 
sociale, al drepturilor și libertăților 
politice va fi — dacă S" va men*fne 
actuala situație privind orinduirile 
deosebite; existente in diferite zone 
— la un njvel supe-ior față d" 
multe țări din vestul Eurooei. Tată 
de ce nu există nici un temei cen
tru ca un cetățean să dorească să 
emigreze numai pentru fantul că 
vorbește o limbă sau alta. Dimpo
trivă, locul lor este aici în Româ
nia : ei sînt cetățeni români, fiii 
României socialiste — și aici tre
buie să acționeze pentru a-și crea 
viitorul lor șl al copiilor lor, pent-u 
a făuri o țară a bunăstării și feri
cirii.

ÎNTREBARE : România si 
R. F. Germania întrețin relații 
economice intense. Dacă dum
neavoastră veniți la Bonn, veți 
discuta, desigur, cu. partenerii 
vest-germani și problemele eco

nomice. Ce așteptați dumnea
voastră de la R. F. Germania 
și de la economia acestei țări ?

RĂSPUNS : într-adevăr, relațiile 
dintre România și R. F. Germania 
au cunoscut o dezvoltare intensă, 
după stabilirea relațiilor diplomatice 
cu 17 ani in urmă. Din păcate, in 
ultimii ani, s-a ajuns la o anumită 
stagnare și chiar la o reducere a 
schimburilor economice. Nu doresc 
să mă refer acum la cauzele care au 
făcut posibil acest lucru. Fără nici 
o îndoială că o anumită influență a 
putut să aibă și criza economică 
mondială ; dar consider că, dacă 
ambele părți ar fi depus eforturi co
respunzătoare, se putea evita o re
ducere a relațiilor economice. Mai 
mult, am fi putut chiar în acești ani 
să obținem o anumită creștere, nu 
ca în trecut, dar totuși o anumită 
creștere a schimburilor economice.

în cadrul vizitei pe care o voi 
efectua in R. F. Germania vom dis
cuta aceste probleme. Știu că și pre
ședintele, și cancelarul, și guvernul 
vest-german au în vedere să discu
tăm cum să acționăm în viitor in 
vederea extinderii colaborării dintre 
țările noastre.

Tinînd seama de dezvoltarea atît 
a economiei românești, cit și a eco
nomiei germane, cred că sînt condi
ții corespunzătoare pentru o extin
dere mai puternică în viitor a rela
țiilor economice, a cooperării în pro
ducție, inclusiv pe plan internațional, 
pe terțe țări. Este necesar să se în
țeleagă un lucru, că România a de
venit o țară industrial-agrară, că ea 
dispune de o industrie puternică, 
modernă, cu înalt nivel tehnic — și 
deci relațiile economice trebuie să 
se bazeze pe aceste noi realități.

în al doilea rînd, ar fi necesar ca 
guvernul R.F. Germania să renunțe 
ta o serie de măsuri de restricții, de 
contingentare, acționînd în spiritul 
comerțului liber internațional — pe 
care îl proclamăm foarte intens.

Vreau să menționez că acordăm o 
mare însemnătate dezvoltării unei 
largi cooperări in producție, realiză
rii. in acest cadru, a unei colaborări 
strinse intre diferite firme și com
panii din R.F.G. și întreprinderi din 
România. Avem, în această privință, 
tratative de cîțiva ani și — cu pu
țină stimulare și încurajare a între
prinderilor germane de către autori
tățile de la Bonn — am putea obține 
rezultate foarte importante intr-un 
timp scurt.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este România interesată 
in investita din R. F. Germania 

' și ce garanfii oferiți pentru în
treprinderile germane care vor 
să investească in fora dumnea
voastră '!

RĂSPUNS : în general. întreaga 
dezvoltare a economiei românești s-a 
bazat pe eforturile proprii ale po
porului român. Am alocat, in ultimii 
20 de ani, peste o treime din venitul 
național — și au fost ani cînd am 
ajuns la 35 la sută — in scopul acu
mulării și dezvoltării economico-so- 
ciale. Am realizat unele societăți 
mixte, dar de mică amploare, fără 
mare importanță — așa cum avem, 
de exemplu, in domeniul reductoare- 
lor, o societate mixtă cu o firmă din 
R. F. Germania. Nu avem în vedere 
să solicităm investiții străine și deci 
nici investiții din R. F. Germania-în 
România.

Programul pe care l-am elaborat 
— și va fi dezbătut la Congresul al 
XIH-lea — se bazează. în continua
re, pe eforturile proprii ale poporu
lui român. Vom continua să alocăm 
in următorii cinci ani — și, proba
bil, și într-o perspectivă mai înde
lungată — circa 30 la sută din ve
nitul național pentru dezvoltare. 
Considerăm că o asemenea proporție 
este obligatorie pentru țările care 
doresc să se dezvolte independent. 
Este, dealtfel, obligatoriu pentru 
toate statele care doresc să se afle 
continuu pe calea progresului, a noii 
revoluții tehnico-științifice contem
porane.

Sîntem interesați să. discutăm șl 
unele probleme privind cooperarea 
in producție, sub formă de societăți 
mixte — in măsura in care va exista 
un asemenea interes din partea unor 
companii și firme din R. F, Germa
nia. De asemenea, sintem gata să 
discutăm realizarea unor asemenea 
societăți și cu alte state. România 
participă ea însăși la realizarea unor 
asemenea societăți mixte in diferite 
țări in curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
situația economică a României : 
problema datoriilor externe, ex
portul românesc, nivelul de via
ță, producția agricolă ? In ce di
recție trebuie îndreptată, după 
părerea dumneavoastră, econo
mia României in aqtuala peri
oadă de criză energetică I Cum

vedeți locul, pe piața europeană 
și mondială, al României și al 
produselor economiei sale ?

I
RĂSPUNS : Cu aproape două luni 

în urmă, în expunerea mea la a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială șl națională am prezentat suc
cesele obținute de România in dez
voltarea sa economico-socială. As
tăzi, țara noastră are o industrie' care 
produce de peste 100 de ori mal mult 
decît in 1945. Am creat ramuri mo
derne inexistente in trecut in Româ
nia. Practic, putem spune că dispu
nem de o industrie de inalt nivel, in 
multe privințe mai modernă decît a 
unor țări din vestul Europei. Dispu
nem, de asemenea, de o bază de cer
cetare științifică puternică, avem 
muncitori și ingineri cu înaltă pregă
tire profesională. Deci, din acest 
punct de vedere, apreciem că Indus
tria românească a ajuns la un inalt 
nivel, care poate fi comparabil cu. cel 
al multor țări dezvoltate din lume..

Producția agricolă a crescut de 
circa 7 ori. venitul național de 32 de 
ori, fondul de consum al populației 
de 20 de ori. Am putea spune, fără 
nici o exagerare, că. într-o perioadă 
istorică scurtă, am realizat progrese 
uriașe in dezvoltarea economiei na
ționale și în ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. Ex
portul românesc a crescut, de ase
menea, intr-un ritm înalt.

Am vorbit de nivelul de via*ă care 
nu mai poate fi in nici un fel com
parat cu cel din trecut. Absolut la 
toate produsele, consumul — in can
tități fizice, nu valorice — a cres
cut de cîteva .pri față de trecut. La 
came, consumul este de peste 4 ori 
mat mare, ca să iau numai acest Pro
dus. Aceasta se reflectă și în fantul 
că durata medie de viată în țara 
noastră a ajuns la circa 70 de ani, 
crescînd în această perioadă cu a- 
proape 20 de ani.

Nu doresc să se înțeleagă că nu 
avem greutăți, că am realizat aceas
ta ușor. Am făcut eforturi mari, mai 
avem incă probleme. îndeosebi legato 
de sursele de energie si de materiile 
prime. Am adoptat însă măsuri și 
acționăm pentru dezvoltarea mai pu
ternică a acestor sectoare.

Programul pe care îl dezbatem 
acum prevede accentuarea dezvoltă
rii intensive, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, parti
ciparea activă la revoluția științifică 
si tehnică, astfel incit. în anii '90 și 
în perspectivă, România să se gă
sească. printre țările cu nivelul cel 
mai dezvoltat în toate sectoarele. Si 
ceea ce am realizat oină acum ne dă 
garanția că vom realiza aceste obiec
tive.

. Desigur, nu pierdem din vedere 
criza economică și situația țărilor în 
curs de dezvoltare, mărirea decala
jelor dintre țările bogate și sărace, 
deci și necesitatea unei soluționări 
globale a acestor probleme, inclusiv 
a problemei datoriilor țărilor in curs 
de dezvoltare, a redureriî radicale a 
dohinzilor. care constituie o frină în 
calea dezvoltării economica mondiale.

Avem in vedere să acționăm cu 
hotărîre pentru extinderea colaboră
rii cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, precum și cu ță
rile capitaliste dezvoltate. în spiritul 
principiilor de egalitate de care am 
vorbit. Pe această bară avem con
vingerea că programele ne care ni le 
propunem pentru anii 1990 si 2000 vor 
putea fi pe deplin realizate.

Am redus in ultimii ani în mod 
substanțial datoria externă a Româ
niei. Ne rexw’“"i re in primii ani 
ai cincinalului 1986—1999, să lichidăm 
comolet datoria externă. Si am con
vingerea că vom realiza acest lucru. 
Am hotărit să nu mai ane’ăm. în nici 
un fel. la credite din străinătate, in
clusiv Ia credite comerciale. și să ne 
bazăm pe forțele proprii, atît în dez
voltarea economică, cit și în schim
burile economice. De aceea și pu
nem un accent deosebit pe comerțul 
în compensație.

Tn ce privește schimburile comer- 
ctale, nu mai dorim să apelăm la 
folosirea de credite comerciale, avînd 
în vedere dobinzile excesiv de mari, 
care, de fant, fac imposibilă folo
sirea creditului comercial că un mij
loc de promovare a schimburilor și 
a. relațiilor internaționale.

MANFRED SCHELL: Vă 
mulțumesc mult, domnule pre
ședinte, pentru interviu. Vă do
rim o călătorie cu multe suc
cese in țara noastră. In înche
iere. daci ne puteți spune un 
cuvint pe care si-l ducem cu 
noi la întoarcerea in țară.

PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUSESCU : Aș dori să adresez 
cititorilor ziarului dumneavoastră, 
poporului din R. F. Germania cele 
mai bune urări de prosperitate și de 
pace și. desigur, o bună colaborare 
și relații prietenești intre România 
și R. F. Germania.

VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:

Să triumfe rațiunea, 
să prevaleze interesele păcii!

împotriva amplasării de rachete nucleare 
pe teritoriul Olandei

i HAGA 15 (Agerpres). — La con- 
î sfătuirea națională a comitetului 
» antirăzboinic olandez „Să 
i bomba cu neutroni — Să 
) cursa inarmarilor nucleare !“ 
i adoptată hotărirea de a se 
ț șura in întreaga Olandă o
l campanie. împotriva amplasării pe 
!' teritoriul țării a rachetelor nuclea

re cu rază medie de acțiune de 
tipul „Cruise". La încheierea cam
paniei ~ s-a arătat la conferin- 

■A ță — comitetul va trimite guvernu-
■ lui șt parlamentului o petiție in 
’ care se va cere respingerea stațio- 
!

oprim 
oprim 
a fost 
desfă- 
amplă
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Cuvîntul reprezentantului țării noastre 

in Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale

nării noilor rachete nucleare ame
ricane. După cum se știe, in vara

acestui an, Parlamentul Olandei 
a aprobat decizia guvernului de c. 
amina pină la 1 noiembrie 1985 
hotărirea finală privind amplasarea 
pe teritoriul țării a unul număr de 
48 de rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune, iar gu
vernul a decis să amine pini in 
1988 eventuala staționare de rache- 
te „Cruise". Cercuri largi ale o pi- V 
niei publice olandeze, diferite or
ganizații, partide, Intre care și cea 
mai mare formațiune de opoziție 
— Partidul Muncii — se pronunță 
cu fermitate împotriva instalării de 
rachete pe teritoriul țării.

Noi manifestații de protest în fața bazei militare 
de Ia Greenham Common i

■
1

NAȚIUNILE UNITE 15 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : în 
Comitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezba
terile asupra necesității eliminării 
rasismului, discriminărilor rasiale și 
apartheidului, precum și a asigură
rii dreptului popoarelor la autodeter
minare. In luările de cuvînt se evi
dențiază necesitatea mobilizării și 
•conjugării e'orturilor tuturor state
lor pentru transpunerea în viață a 
obiectivelor cuprinse in Declarația 
și Programul de acțiune adoptate de 
Conferința internațională împotriva 
rasismului și discriminărilor rasiale, 
desfășurată la Geneva în 1983 — do
cumente caro au marcat lansarea ne 
olan mondial a celui de-al doilea 
Deceniu al O.N.U. de luptă împotri
va rasismului, discriminărilor rasiale 
și apartheidului.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. reprezentantul României a pre
zentat pe larg poziția principială, 
consecventă a țării noastre de con
damnare fermă a politicilor și prac
ticilor rasiste, de discriminare rasială 
și apartheid și de solidaritate mili
tantă, de soriiin multilateral față de 
mișcările de eliberare națională, pen
tru realizarea aspirațiilor legitime ale 
popoarelor la o viată l!beră si d^m- 
nă, de dezvoltare de sine stătătoare, 
fără nici un fel de amestec și pre
siuni din afară. Vorbitorul a arătat 
că eradicarea discriminărilor rasiale 
si a apartheidului, asigurarea depli
nei egalități in drepturi a tuturor po
poarelor constituie un imperativ al 
zilelor noastre, realizarea acestui 
obiectiv fiind reclamată de aspira
țiile legitime ale popoarelor la dez
voltare liberă și independentă, la 
progres economic si socia1, la nare 
șt prosperitate. Reprezentantul țării 
noastre a arătat că O.N.U. si întrea
ga comunitate internațională trebuie 
să-și asume întreaga responsabilitate 
și să acționeze cu hotărire pentru 
eliminarea totală a politicii de apart

heid și discriminări rasiale practicate 
«ie regimul de la Pretoria.

După ce a relevat agravarea si
tuației din sudul Africii, ca urmare 
a recentelor așa-numite reforme con
stituționale, a actelor agresive ale
R. S.Â. împotriva unor state africane 
suverane și a perpetuării ocupării 
de către autoritățile de Ia Pretoria 
a teritoriului namibian, vorbitorul a 
subliniat că România își exprimă 
încă o dată solidaritatea totală cu 
lupta popoarelor din Africa, pentru 
lichidarea completă a colonialismului, 
pentru apărarea și întărirea inde
pendenței naționale, pentru înain
tarea pe calea progresului economic 
și social. în acest context, țara noas
tră acordă sprijin multilateral luptei 
poporului namibian. sub conducerea
S. W.A.P.O.. pentru obținerea inde
pendenței și pentru aplicarea neîntâr
ziată în practică a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate, privind ac
cesul la independență al Namibiei.

în cadrul pregătirilor pentru mar
carea, in 1985, a Anului Internațional 
al Tineretului, țara noastră conside
ră că se cere acordată o importanță 
deosebită educării și formării tinerei 
generații in spiritul idealurilor no
bile de pace, înțelegere și respect 
reciproc, împotriva teoriilor și prac
ticilor rasiste și de discriminări ra
siale, care propagă și cultivă violen
ta. ura de rasă și învrăjbirea între 
ponoare.

In încheiere a fost exprimată con
vingerea delegației române că la se
siunea in curs a Adunării Generale 
vor fi adoptate rezoluții corespunză
toare în vederea realizării obiective
lor relui de-al doilea deceniu al 
O.N.U. pentru combaterea rasismu
lui si discriminărilor rasiale, care să 
conducă la eliminarea acestor prac
tici inumane, in conformitate cu as
pirațiile și cerințele legitime ale po
poarelor de pretutindeni, cu intere
sele asigurării libertății și indepen
denței popoarelor, ale înțelegerii, co
laborării și păcii în întreaga lume.

Manifestări culturale românești
La baza militară Greenham Common din Marea Britanie a avut loc o 

. nouă demonstrație de protest împotriva instalării de rachete cu rază 
ț medie de acțiune, porticipanții cerînd, în același timp, eliminarea in- 
i tregului armament nuclear străin de pe teritoriul țării, oprirea cursei 
I înarmărilor și trecerea la dezarmare, acțiuni ferme pentru asigurarea păcii

' WASHINGTON (Agerpres). —
l Peste 35 000 de persoane au demon-
l strat — in pofida ploii și a vîntu- 
ț lui — pe străzile orașului Chicago 
i in favoarea dezarmării nucleare, 
' pentru încetarea cursei înarmărilor. 
\ „Vrem ca prin această mare mani- 

festație să exprimăm îngrijorarea

I
i mele luptei pentru pace și dezar- 
! mare. Participanții — reprezentanți 
i ai celor mai diferite categorii ale 
; populației ---au subliniat, in inter- 
1 vențtile lor, ci pericolul unei ca- 
1 tastrofe termonucleare nu a fost 
’ niciodată atit de real ca in zilele

Amplă demonstrație la Chicago
noastră crescindi cu privire 
existența armelor nucleare" 
declarat, după cum informează 
genția U.P.I., unul dintre organiza
torii acțiunii. Pe pancartele purtate 
de demonstranți se putea citi : „Să 
acționăm acum împotriva înarmă
rilor nucleare".

zone denuclearizate 
în Europa și în

LISABONA (Agerpres). — In ca
pitala portugheză s-au desfășurat 
lucrările unui seminar în proble-

Pentru crearea de
întreaga lume
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noastre. Au fost discutate posibili- . 
trifile de înlăturare a acestui p|- ț 
ricol, de oprire a cursei înarmări- 
lor și realizare a dezarmării. Intr.-o / 
rezoluție adoptată de participanți se ’ 
subliniază hotărirea de a lupta 
pentru dezarmare generală, pentru 1 
crearea de zone fără arme nucleare ’ 
in Europa și in lumea intre agă. ț

I A început „Săptămîna păcii" în Berlinul occidental ț
V BERLINUL OCCIDENTAL' 15 

(Agerpres). — tn Berlinul occi- 
! dental au început manifestările 
1 din cadrul Săptăminil păcii, inau- l gurate printr-o ștafetă a păcii, 
’ care a străbătut țoate cartierele ț orașului. In cadrul acelorași ma-

nifestări au fost organizate mi- ț 
Unguri de protest împotriva cursei i 
înarmărilor, și îndeosebi a celor J 
nucleare, și s-a continuat strin- I 
gerea de semnături pe apelul in- ! 
titulat „Berlinul occidental impo- 1 
triva armelor nucleare". |

•u

PARIS

Convorbiri la nivel
PARIS 15 (Agerpres). — La Paris 

au avut loc convorbiri între pre
ședintele Franței. Franțois Mitter
rand, și Jănos Kâdâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., membru al 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un-

înalt franco-ungare
gare, care întreprinde o vizită în 
Franța. După cum transmite agen
ția M.T.I., convorbirea s-a referit la 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
unele aspecte ale actualității inter
naționale privind, îndeosebi, situația 
din Europa.

R. S. CEHOSLOVACA
PRAGA 15 — Trimisul Agerpres, 

Coralla Popescu, transmtte : La 
Praga a avut loc inaugurarea festivă 
a „Zilelor culturii românești", mani
festare complexă dedicată celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de elibe
rare sociali și națională, antifascis
tă . și antiimperialistă și Congresului 
al XIH-lea al Partidului Comunist 
Român. La Praga, Bratislava. Ko
sice, Hradec Kralove, Zvolen. Luce- 
neg, Banska Bystrica sint programa
te, de-a lungul acestei săvtămini, 
spectacole de balet și folclorice, ex
poziții de artă plastică și de discuri, 
gale cinematografice, seri literar- muzicale.

Festivitatea de deschidere a „Zile
lor culturii românești" a avut loc 
in noua sală a Teatrului Național din 
Praga. Im alocuțiunile rostite, scrii
torul Virgil Teodorescu și Josef Sva- 
gera, adjunct al ministrului culturii 
al R.S. Cehe au subliniat rolul ho- taritor al int'tnmjor și convormrttor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak in dezvoltarea pe 
multiple planuri a colaborării dintre 
cele dbuă țări, inclusiv in domeniile 
culturii și artei, intilniri care au im
primat, de fiecare dată, un conținut 
mereu mai bogat și au deschis per
spective largi raporturilor reciproce 
româno-cehoslovace. A fost, de ase
menea, evidențiată dezvoltarea con
tinuă a colaborării culturale dintre 
Românta si Cehoslovacia, dintre in
stituțiile din cele două țări.

tn continuare, ansamblul de balet 
al teatrului „Fantasio" din Constan
ța a prezentat un spectacol.

Au fost prezenți Milan Klusak, 
mlntstrul culturii al R. S. Cehe, 
Roman Narojny, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de cultură si artă, ziariști, 
precum și ambasadorul României in 
R. S. Cehoslovacă, Cornel Pânzaru.

OLANDA
HAGA 15 (Agerpres). — In orașul 

olandez Lelystad, capitala provinciei

Friesland, se desfășoară „Săptămîna 
românească". Atit la sediul primăriei, 
cit și in puncte importante ale ora
șului au fost deschise expoziții de 
carte, unde la loc de frunte se afli 
expuse lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Au fost organizate, 
de asemenea, expoziții de fotografii, 
standuri de artă populară româneas
că și turistice. Grupuri folclorice 
olandeze au prezentat, pe străzile 
orașului Lelystad, dansuri populare 
românești.

In cadrul ceremoniei inaugurale, la 
care au participat primarul orașului 
șl un numeros public, au fost subli
niate bunele relații dintre cele două 
țări și popoare.

BRAZILIA
ts koî, tn

orașul brazilian Belo Horizonte s-a 
desfășurat „Săptămina culturii româ- 
neștt", in cadrul căreia au fost pre
zentate expozițiile de fotografii 
„Imagini din România" și „România 
turistică", expoziții de gravură și ar
tizanat, precum și filmele „România, 
Ceaușescu, Pace", „Unirea — perma
nență a istoriei", alte creații ale ci
nematografiei românești.

Luind cuvîntul la festivitatea inau
gurală. Jose Aparecido de Oliveira, 
secretar pentru cultură al guvernu
lui statului federal brazilian Minas 
Gerais, reprezentant al guvernatoru
lui. a evidențiat lupta poporului ro
mân pentru păstrarea ființei națio
nale, pentru independență, marile 
realizări obținute de țara noastră, in 
ultimele decenii, in toate domeniile, 
bunele relații existente intre Româ
nia și Brgzilia.

Au participat deputați, conducători 
de firme comerciale, editori, oameni 
de cultură și artă, reprezentanți ai 
posturilor de televiziune și ai prin
cipalelor cotidiane braziliene.

Activități in cadrul C.A.E.R.

începerea dialogului consacrat soluționării 
politice a situației din Salvador

SAN SALVADOR 15 (Agerpres). 
— în localitatea La Palma, situată 
la nord de San Salvador, a început 
primul dialog dintre reprezentanții 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională—Frontului De
mocratic Revoluționar (F.M.L.N.— 
F.D.R.) și cei ai puterii executive 
din Salvador consacrat examinării

NEGOCIERI ÎN PROBLEMA CI
PRIOTA. La sediul din New York 
al Națiunilor Unite au fost reluate 
negocierile indirecte in problema 
cipriotă, desfășurate prin interme
diul secretarului general al O.N.U.. 
Javier Perez de Cuellar. Timo de 
o săntămină. prin întrevederi al
ternative cu președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou. si 'cu liderul 
comunității cipriote turce. Rauf 
Denktash.- secretarul general al 
O.N.U. va examina modalitățile 
soluționării De calea negocierilor a 
situației din insulă.

SESIUNEA „PARLAMENTULUI 
VĂII NILULUI". Cu participarea 
președinților Egiptului si Sudanu
lui. Hosni Mubarak si. respectiv, 
Gaafar Nimeiri. la Cairo s-au 
deschis lucrările celei de-a doua 
sesiuni a ..Parlamentului Văii Ni
lului". organism lipsit de puteri le
gislative. constituit în baza preve
derilor „Cartei integrării" egiptea- 
no-sudaneze. In discursurile rosti
te. cei doi șefi de stat au eviden
țiat dezvoltarea'relațiilor de colabo
rare dintre Egipt si Sudan, expri- 
mîndu-si speranța că acestea se vor 
intensifica. în continuare. în inte
res reciproc — transmite agenția 
M.E.N. Pe de; altă parte, cei doi 
președinți au chemat țările arabe 
să depună noi eforturi menite să 
ducă la întărirea unității lor.

SPRIJIN FATA DE EFORTURI
LE GRUPULUI DE LA CONTA-

'AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

DORA. în cadrul unei conferințe 
de presă, desfășurată la Managua, 
unde a efectuat o vizită, președin
tele Internaționalei Socialiste. Willy 
Brandt, si-a exprimat sprijinul față 
de eforturile depuse de Grupul de 
la Contadora in favoarea instaură
rii păcii in America Centrală. Tot
odată. fostul cancelar vest-german 
a lansat statelor occidentale in
dustrializate apelul la întărirea 
cooperării reciproc avantajoase cu 
țările latino-americane.

„ZI DE ACȚIUNE". La che
marea Confederației Generale a 
Muncii, în întreaga Franță s-a des
fășurat Ziua de acțiune a salaria- 
tilor din industria metalurgică. în 
cadrul unor greve, mitinguri si de
monstrații organizate cu acest pri
lej, participants au cerut autorită
ților adoptarea unor măsuri ferme 
care să conducă la redresarea si
tuației din industria metalurgică 
franceză, care trece printr-o criză 
puternică. în Special la crearea de 
noi locuri de muncă in acest sec
tor de activitate.

ZIUA MONDIALA A ALIMEN
TAȚIEI, ce va fi marcată la 16 oc
tombrie in baza unei hotăriri a 
O.N.U., constituie un nou prilej 
prin care se atrage atenția asupra 
situației dramatice a multor țări in 
curs de dezvoltare din Africa, Asia 
și America Latină, unde peste 600 
milioane de persoane sint confrun
tate cu foametea și subnutriția, 
scrie agenția France Presse. In ca
drul acțiunilor programate să aibă 
loc cu acest prilej — și care se vor 
desfășura sub deviza „împreună, 
este posibil" — Organizația Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.) iși propune să 
lanseze un nou semnal de alarmă 
în legătură cu dimensiunile fără 
precedent ale foametei în lume.

DATORIA EXTERNA A COREEI 
DE SUD era, la sfirșitul lunii au
gust, de 42 miliarde de dolari — 
cu 1,6 miliarde mai mare decît la 
1 ianuarie 1984 — s-a anunțat Ia 
Seul: Principala cauză a acestui 
fapt o constituie, după cum apre
ciază observatorii, dimensiunile 
mart ale cheltuielilor militare.

PREMIUL NOBEL PENTRU 
MEDICINA PE ANUL 1984 a 
fost atribuit in comun oamenilor 
de știință Niels K. Jerne (Marea 
Britame), Georges J. F. Koehler 
(R.F.G.) și Cesar Milstein (Ar
gentina) pentru teoriile privind 
„specificitatea dezvoltării și con
trolului sistemului de imunizare" 
și pentru descoperirea „princi
piului care guvernează produ
cerea anticorpilor monoclonali" 
— a anunțat Institutul Karolin- 
ska, din Stockholm,

COLABORARE. Reuniți la Abid
jan, miniștrii industriei din țările 
membre ale Comunității economice 
a Africii de Vest — C.E.A O. 'din 
care fac parte Burkina, Coasta de 
Fildeș, Mali, Mauritania, Niger și 
Senegal) au ajuns la un acord pri
vind crearea unui organism comun 
al organizației, care să orienteze 
investițiile în domeniul industrial, 
relatează agenția nigeriană de pre
să N.A.N. S-a convenit, de aseme
nea, asupra construirii prin eforturi 
comune de fabrici de îngrășăminte 
chimice și de echipamente indus
triale In statele respective.

PRODUCȚIA DE URANIU. Afri
ca asigură în prezent 40 la sută din 
producția mondială de uraniu, a-
nunță statisticile A.I.E.A.

—I

posibilităților de realizare a unui 
consens care să permită degajarea 
unor puncte de vedere comune in 
direcția soluționării politice a situa
ției din Salvador.

La convorbiri participă Ferman 
Cienfuegos și Facundo Guardado din 
partea F.M.L.N., Guillermo Ungo și 
Ruben Zamora, din partea F.D.R., și 
Jose Napoleon Duarte, președintele 
Salvadorului, alți membri ai guver
ziului.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 16-a a 
consfătuirii miniștrilor comerțului 
interior din tarile membre ale 
C.A.E.R.. în cadrul căreia au fost 
examinate rezultatele activității des
fășurate în anul 1984 si s-au conve
nit măsuri pentru realizarea obiecti
velor stabilite de Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. privind extinderea 
in continuare a schimburilor de bu
nuri de consum. A avut loc de ase
menea un schimb de informații pri
vind principalele direcții de dezvol
tare a comerțului interior în țările 
respective în cincinalul 1986—1990. 
Au fost aprobate planul colaborării 
tehnico-științifice multilaterale a 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul comerțului interior in pe

rioada 1986—1990. precum sl planul 
de lucru pe anii 1985—1986.

PRAGA 15 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc Consfătuirea conducăto
rilor instituțiilor centrale pentru 
preturi, la care au luat parte dele
gații din țările membre ale C.A.E.R. 
Consfătuirea a examinat sarcinile 
ce-i revin din hotăririle Sesiunii 
Consiliului si Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.. adoptind măsurile co
respunzătoare pentru îndeplinirea 
acestora. S-a efectuat, de asemenea, 
un schimb de informații si consultări 
reciproce cu privire la direcțiile 
principale ale perfecționării activi
tății în anii 1984—1985. Consfătuirea 
a aprobat planul de lucru pe anii 
1985—1986 si a examinat alte pro
bleme actuale din domeniul pretu
rilor.

R.S.A.

Noi acțiuni 
de protest împotriva 
politicii de apartheid

PRETORIA 15 (Agerpres). — După 
puternicele demonstrații imnotriva 
discriminării rasiale înregistrate săp- 
tămina trecută și soldate cu rănirea 
a zeci de persoane de culoare, va
lul manifestațiilor antianartheid s-a 
extins luni in mai multe orașe din 
Republica Sud-Africană. Forțele po
lițienești au intervenit. împotriva par- 
ticipanților la demonstrațiile anti- 
apartheid. utilizind grenade cu gaze 
lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

Potrivit agenției U.P.I., noi inci
dente s-au produs intre demonstran
ții de culoare și politia rasistă la 
Sebokeng, Soweto și Tsakane, de 
lingă Johannesburg, la Crossroads 
— in apropiere de Capetown — la 
Fort Beaufort, în provincia Eastern 
Cape.

Continuă, de asemenea, boicotarea 
cursurilor de către elevii de culoa
re in semn de protest față de siste
mul discriminatoriu din instituțiile 
de invățămint din R.S.A. Se apre
ciază că numărul elevilor care parti
cipă la această mișcare de protest 
la scară națională este de aproxi
mativ 200 000.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi schimburi de locuri intre milițiile creștine și druze
• Obiective ale politicii P.C. Libanez • Perspectiva retragerii

trupelor israeliene din Liban
BEIRUT 15 (Agerpres). — Schim

buri de focuri cu arme de toate ca
librele s-au înregistrat luni în zona 
libaneză Ilkim Al Kharroub, din su
dul regiunii de munte Chouf, intre 
membri ai milițiilor creștine unifica
te și ai milițiilor druze ale Partidu
lui Socialist Progresist, informează 
corespondenții de presă din regiune, 
citind surse ale poliției libaneze.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Princi
pala sarcină în momentul de fată o 
constituie eliberarea Libanului de 
sub ocupația israeliană si restabilirea 
unității si integrității teritoriale a 
tării, a subliniat secretarul general 
al C.C. al P.C. Libanez. George 
Hawi. Vorbind la un miting organi
zat în localitatea Btegrin. cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a creării 
P.C. Libanez, ce va fi marcată la 24 
octombrie, el s-a pronunțat pentru 
adoptarea unor reforme politice si 
social-economice radicale, care să 
asigure dezvoltarea democratică a 
societății libaneze, pe baza principii

lor egalității si dreptății. Vorbitorul 
a evidențiat necesitatea promovării 
unei politici externe independente, a 
Întăririi relațiilor cu țările arabe, 
precum si cu statele socialiste.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Idfaelului. Shimon 
Peres, a afirmat — la întoarcerea 
din vizita efectuată în S.U.A. — că 
guvernul său „va examina într-un 
răstimp de trei-patru săptămini" pro
blema retragerii trupelor israeliene 
din Liban. „Cred că pină atunci Mi
nisterul Apărării va putea prezenta 
un program cu diferite opțiuni de 
retragere" — â spus el.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Cos
tul vieții a crescut in Israel, în luna 
septembrie, cu 21,4 la sută, a anun
țat Biroul Central de Statistică, la 
Tel Aviv. Cifra anunțată depășește 
recordul lunar anterior — 21,1 la 
sută — înregistrat în octombrie 
1983. In primele nouă luni ale anu
lui curent, creșterea a fost de 253 
la sută.
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