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DESFĂȘURATĂ LA INVITAȚIA\ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Inscriindu-se ca o nouă si Importantă contribuție la extinderea 

bunelor relații dintre cele două partide, țări si popoare, 
In interesul reciproc, al cauzei socialismului si păcii, ieri s-a încheiat 
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE fl TOUARflSIJLUI ERICH HONECKER

Marea adunare populară consacrată prieteniei dintre România si R.D. Germană
Cu prilejul vizitei oficiale de 

prietenie efectuate in tara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidultii Comunist 
Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, de către 
tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, joi, 29 
octombrie, a avut loc o mare 
adunare populară consacrată 
prieteniei dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker au 
fost întimpinați, la sosirea în 
Sala Palatului, locul unde s-a 
desfășurat adunarea populară, 
cu multă, căldură, cu puternice 
aplauze. S-a ovaționai îndelung, 
s-a scandat „Ceaușescu — 
Honecker !".

Alături de cei doi conducători 
de partid și de stat, in prezi
diul adunării au luat loc per
soanele oficiale din tara noas
tră și din R.D. Germană care 
au participat la convorbiri.

Sala -Palatului era împodobi
tă sărbătorește. Pe fundalul sce
nei se aflau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, încadrate de 
drapelele de stat ale României 
și R.D. Germane. Era înscrisă, 
in limbile română și germană, 
urarea : ..Să se dezvolte conti
nuu relațiile de prietenie trai
nică și colaborare multilatera
lă dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania !“.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Democrate 
Germane și Republicii Socia
liste România.

Adunarea consacrată priete
niei dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană a fost deschisă 
de Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar

(Continuare in pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
ERICH HONECKER

Dragă tovarășe Honecker, 
Dragi tovarăși și prieteni,

De Ia tribuna marii adunări 
populare consacrate prieteniei 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană. adresez încă o dată, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat, al întregului popor român, un 
cald salut tovărășesc și cele mai 
bune urări tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii, Democrate. Germane, 
precum și. celorlalți oaspeți din 
Republica Democrată Gețmană 
care ne vizitează țara in aceste 
zile. (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Hoiiecker !“).

Folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, participan- 
ților la adunare, precum și tutu
ror oamenilor muncii din Capita
lă, întregului nostru popor, un 
salut călduros și urări de noi și 
tot mai mari succese in realizarea 
hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al partidului, în înfăptuirea pla
nului cincinal și planului pe acest 
an. (Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Vizita tovarășului Honecker în 
România constituie expresia ba
nelor relații de prietenie și cola
borare ce s-ap statornicit și se 
dezvoltă tot mai larg între parti
dele, țările și popoarele noastre, 
pe baza trainică a principiilor so
cialismului, ale egalității depline 
în drepturi, respectării indepen
dentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, al solida
rității, întrajutorării și colaborării 
frățești între partidele și țările 

noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Aș dori să subliniez, și cu acest 
prilej, că noi dăm o înaltă apre
ciere acestor relații — și vom face 
totul, și în viitor, pentru ca ele 
să se dezvolte continuu, în toate 
domeniile, să se afirme tot mai 
puternic ca un exemplu de conlu
crare rodnică între două țări so
cialiste angajate cu toate for
țele in edificarea noii orînduiri. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
Honecker !“).

în convorbirile pe care le-am 
avut cu tovarășul Honecker am 
făcut un larg schimb de păreri cu 
privire la mersul construcției so
cialiste în țările noastre și la sta
diul relațiilor bilaterale. Am ajuns 
la concluzii comune cu. privire la 
intensificarea, în continuare, a co
laborării și specializării în produc
ție. în ramuri de bază ale econo
miei naționale, cum sînt electro
nica și microelectronica, construc
ția de mașini, chimia, metalurgia 
și altele. Ne-am înțeles, de aseme
nea, să dezvoltăm cooperarea și 
specializarea in domeniul științei 
și tehnicii, precum și în alte do
menii de interes comun. Am a- 
preciat împreună că potențialul 
economic și tehnico-șțiințific, îh 
continuă creștere, al țărilor noas
tre creează condiții dintre 
cele mai favorabile pentru extin
derea în continuare a colaborării 
reciproc avantajoase în toate do
meniile de activitate, pentru ridi
carea la un nivel superior a con
lucrării și cooperării între țările și 
popoarele noastre. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Ca prieteni apropiați, ne bucu
răm din toată inima de succesele 
pe care oamenii muncii din Repu
blica Democrată Germană, sub 
conducerea Partidului Socialist 

Unit din Germania, le obțin în 
creșterea continuă a forței econo
mice și sociale a țării, în ridicarea 
patriei pe noi trepte de progres și 
bunăstare — și le dorim noi și tot 
mai mari realizări în înfăptuirea 
importantelor hotărîri stabilite de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania. în 
construcția societății socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragă tovarășe Honecker,
Cu prilejul vizitelor pe care 

le-ați efectuat in România ați 
putut să cunoașteți nemijlocit 
unele din preocupările și realiză
rile poporului nostru. în prezent, 
România este angajată cu toate 
forțele în înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al ^ÎIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, care vor asi
gura trecerea la un stadiu nou, 
superior — cel de țară socialistă 
mediu dezvoltată și, in perspecti
va anilor 2000, la aplicarea în via
ță a principiilor comuniste de 
muncă și viață.

în cincinalul 1986—1990 ne-am 
propus ca obiective centrale ale 
activității noastre dezvoltarea in
tensivă a industriei, agriculturii și 
a celorlalte ramuri, creșterea pu
ternică a forțelor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al producției, sporirea 
substanțială a productivității mun
cii și eficienței în tcate domeniile, 
realizarea unei noi calități a mun
cii și vieții întregului nostru 
popor, înfăptuirea neabătută a ce
rințelor noii revoluții tehnico- 
științifice, a noii revoluții agrare 
— ca o necesitate obiectivă pen
tru victoria socialismului și comu
nismului ! (Aplauze puternice, 
prelungite). Acționăm cu hotărîre 
pentru înfăptuirea autoconducerii
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Dragi bucureșteni, 
Dragi tovarăși și prieteni 

români,
Sintem bucuroși să fim din nou- 

oaspeți ai României, ai frumoasei 
dumneavoastră țări, ai oamenilor 

i ei harnici și deschiși. Vă mulțu
mesc din toată inima pentru ospi
talitate și pentru sentimentele de 
Simpatie frățească. Apreciem a- 
ceasta ca o expresie a legăturilor 
trainice dintre partidele, statele și 
popoarele noastre. (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — Honecker!").

Permiteți-mi să transmit din 
partea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Republica De
mocrată Germană cele mai calde 
salutări prietenilor și tovarășilor 
de luptă români, împreună cu cele 
mai bune urări pentru înflorirea 
în continuare a țării dum
neavoastră socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu — Honecker !“).

După vizita mea, efectuată în 
august 1984, cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a eliberării, în 
România s-au realizat multe trans
formări înnoitoare. Numeroase 
construcții s-au ridicat în Bucu
rești și înfrumusețează înfățișarea 
Capitalei. România dispune de o 
industrie care se bazează pe cu
ceririle științei, ale unei tehnici 
moderne. Și în agricultură au loc 
noi transformări remarcabile, o- 
rientate spre rezultate superioare.

Despre progresele mari obținu
te în dezvoltarea unei industrii co
respunzător cerințelor crescînde 
ale țării dumneavoastră, despre 
creativitatea și hărnicia clasei 

muncitoare din România am pu
tut să ne convingem la întreprin
derea de mașini grele din Bucu
rești. Dacă fac un rezumat al im
presiilor noastre, atunci pot spu
ne că ele ne-au confirmat con
vingerea că oamenii muncii din 
București contribuie cu cinste la 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice).

Dragi prieteni și tovarăși,
în convorbirile purtate, ieri și 

astăzi, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost abordat 
un număr mare de teme de in
teres reciproc — și cred că a- 
cest schimb de păreri a fost 
foarte util. Am constatat concor
danța de vederi în toate proble
mele privind lupta pentru pace, 
dezarmare și destindere. Cu a- 
ceeași unanimitate am subliniat 
hotărîrea noastră de a adînci și 
diversifica necontenit, și pe mai 
departe, relațiile dintre partidele, 
statele și popoarele noastre. (Vii 
aplauze).

Un fundament stabil pentru a- 
ceasta îl reprezintă tradițiile re
voluționare comune și adînc în
rădăcinate ale clasei muncitoare 
germane și române. Comuniștii 
germani și români au fost uniți 
în lupta împotriva fascismului 
hitlerist, împotriva instaurării pu
terii sale și pentru zdrobirea lui. 
Umăr la umăr, tovarășii noștri au 
venit în ajutorul poporului spaniol 
în lupta pentru libertate și de
mocrație, au participat la acțiu
nile internaționale împotriva în
temnițării lui Ernst Thălmann.

Ca țări socialiste frățești, Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Socialistă România și-au 
dezvoltat, în decursul mai multor 

decenii, relațiile între ele, în toa
te domeniile, spre binele ambe
lor popoare. în cadrul înțelegeri
lor pe care le-am convenit în le
gătură cu aceasta, se evidențiază 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, semnat cu 15 
ani în urmă aici, la București. Cu 
satisfacție putem constata că el 
și-a dovedit eficiența în viață în 
mod excelent și a dus, datorită e- 
forturilor depuse de ambele părți, 
la rezultate pozitive, remarcabile 
în colaborarea noastră. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Nucleul prieteniei și al relațiilor 
noastre este alianța strînsă de lup
tă dintre Partidul Socialist Unit 
din Germania și Partidul Comu
nist Român. Ea este caracterizată 
prin încredere și bună colabora
re și stimulează activitățile în do
meniile politic, economic și cultu
ral. Așa va fi și în viitor ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
Honecker !“).

Putem constata, pe bună drep
tate, că relațiile interstatale au a- 
tins un nivel înalt și se dezvoltă 
continuu. Programul de lungă du
rată privind colaborarea economi
că și tehnico-științifică pînă în 
anul 2000 se realizează în mod 
consecvent. Specializarea și coope
rarea în știință și producție se dez
voltă în continuare. Se promovea
ză conlucrarea noastră în vederea 
dezvoltării accelerate a unor ra
muri atît de importante ale eco
nomiei naționale cum sînt electro
nica, în special microelectronica, 
construcția de mașini-unelte, chi
mia și metalurgia. Schimbul de 
mărfuri se dezvoltă continuu, în- 
registrînd în ultima perioadă un 
volum anual de peste un miliard 
de ruble.
(Continuare în pag. a IH-a)

încheierea convorbirilor oficiale

Joi, 29 octombrie, la Palatul Con
siliului de Stat s-au incheiat convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

în aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțelegere re

ciprocă. cei doi conducători de partid 
și de stat au continuat schimbul de 
păreri in probleme ale dezvoltării 
relațiilor de colaborare dintre part'- 
dele. țările și popoarele noastre, pre
cum și cu privire la unele aspecte 
actuale ale vieții politice internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Erich Honecker au expri
mat deplina satisfacție fată de re
zultatele vizitei, ale convorbirilor 
purtate in aceste zile la București, 
subliniind că înțelegerile convenite

deschid noi și largi perspective dez
voltării colaborării dintre România 
și R.D. Germană pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii, pentru întărirea prie
teniei dintre popoarele celor două 
țări.

în cadrul convorbirilor s-a stabi
lit ca organele de specialitate din 
cele două țări să acționeze în con
tinuare pentru identificarea de noi 
acțiuni de cooperare și specializare

(Continuare in pag. a 11-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘUL ERICH HONECKER
au efectuat o vizită în municipiul Rucurești

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, au e- 
fectuat, joi dimineață, o vizită in 
municipiul București.

La vizită au participat persoane 
oficiale române și germane.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au vizitat cea de-a doua magis
trală a metroului bucureștean. dată 
in folosință cu puțin timp in urmă, 
parcurgind. cu un tren special, dis
tanța dintre Piața Universității și 
Piața Aviatorilor. Numeroși locuitori 
ai Capitalei, tineri și virstnici, au sa
lutat cu deosebită căldură pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker. Pionieri și tineri uteciști 
le-au ieșit in intimpinare pentru a 
le oferi flori, a exprima mulțumiri 
pentru această vizită și a le adresa 
urări de sănătate și viață lungă.

Cei doi conducători de partid și d ■ 
stat, împreună cu persoanele oficiale 
care au participat la vizită, s-au 
oprit apoi la barajul lacului de acu
mulare a Dîmboviței, unde se des
chide o vastă panoramă a lucrări
lor executate in această parte a ora
șului. Au fost înfățișate principale
le coordonate ale proiectului de ame
najare complexă a riului Dîmbovi
ța. aflat in prezent in fază/fina'ă de 
execuție, fiind evidențiate condițiile 
asigurate in vederea punerii in va
loare a unor intinse zone de agre
ment pentru locuitorii cartierelor 
învecinate.
(Continuare in pag. a H-a)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Vizita în municipiul București
în continuare a fost vizitat bule

vardul „Victoria Socialismului", unde 
se află in construcție „Casa Repu
blicii", alte ansambluri și obiective 
edilitare de anvergură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
fățișat principalele obiective ce se 
construiesc în această parte a orașu
lui, amplul program de înnoire a a- 
cestui perimetru urbanistic din cen
trul Bucușeștiului. »

Au fost parcurse, în continuare, 
cartiere ale Capitalei în care sînt 
vizibile la tot pasul semnele înnoirii 
și modernizării.

Tovarășul Erich Honecker a avut 
cuvinte de înaltă apreciere la adresa 
vastului proiect arhitectonic aflat în 
curs de înfăptuire în centrul Capi
talei, a remarcabilelor succese ale 
constructorilor bucureșteni, a efortu
rilor depuse pentru continua în
frumusețare a Bucureștiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Erich Honecker au vizitat 
apoi întreprinderea de mașini grele, 
unitate reprezentativă a industriei 
românești. '

Cei doi conducători de partid și de 
stat au fost întîmpinați cu deosebită 
căldură la sosirea la marea întreprin
dere bucureșteană, unde numeroși 
oameni ai muncii au aplaudat și 
ovaționat cu entuziasm, au aclamat 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările, partidele și 
popoarele noastre. Cei prezenți 
scandau cu însuflețire „Ceaușescu — 
Honecker !“, purtau pancarte pe care 
erau înscrise urări de dezvoltare a 
relațiilor dintre P.C.R. și P.S.U.G,, 
dintre România și R.D.G.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice a prezentat 
onorul.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au fost salutați cu 
deosebită stimă de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai conducerilor Ministerului Indus
triei de Utilaj Greu, centralei indus
triale de profil și ai întreprinderii.

Tineri și tinere au oferit înalților 
oaspeți buchete de flori.

Vizitarea unor sectoare de produc
ție a fost precedată de întîlnirea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker cu membrii consi
liului oamenilor muncii.

Adresînd distinșilor oaspeți un căl
duros bun venit. Dumitru Constan
tin, directorul general al întreprin
derii, vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii, a exprimat. în nu
mele întregului colectiv, cele mai vil 
mulțumiri pentru vizită. în cursul 
întîlnirii au fost prezentate date pri
vind profilul întreprinderii, preocu
pările legate de dezvoltarea acesteia, 
reliefîndu-se succesele înregistrate 
în ampla acțiune de 
continuă a proceselor 
a produselor realizate, 
tivități.

Gazdele au înfățișat, 
modul de organizare și 
principalelor secții și fluxuri de fa
bricație, preocupările colectivului 
pentru utilizarea cit mai judicioasă 
a capacităților existente, pentru mă
rirea productivității muncii, pentru 
creșterea calității produselor.

A fost subliniat, în acest cadru, 
rolul important al organizației de

modernizare 
de fabricație, 
a întregii ac-

de asemenea, 
funcționare a

partid, al consiliului oamenilor mun
cii. al celorlalte organisme ale de
mocrației noastre muncitorești-re- 
voluționare în mobilizarea capacită
ții creatoare a colectivului între
prinderii bucureștene îh vederea în
deplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan. în elaborarea și realizarea pro
gramelor de dezvoltare și moderni
zare a fabricației, în aplicarea prin
cipiilor autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii, a noului mecanism 
economico-financiar.

După încheierea întîlnirii. tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker, împreună cu cele
lalte persoane oficiale au vizitat cî- 
teva sectoare productive. în secția de 
forjă grea, unde se execută princi
palele componente ale turbinelor 
pentru centralele electrice, ale agre
gatelor de fabricare a cimentului, 
alte subansamble pentru utilajele 
complexe produse de uzină, au fost 
înfățișate cele mai noi realizări în 
domeniul modernizării proceselor de 
fabricație și asimilării unor produse 
cu înalte performante tehnice și 
funcționale.

Tovarășul Erich Honecker s-a In
teresat de procedeele folosite, de 
caracteristicile, pieselor prelucrate 
aici, de calitatea acestora. Gazdele 
au prezehtat gama largă de piese 
grele turnate și forjate, tehnologiile 
moderne folosite în acest sector, 
precum și preocupările specialiștilor 
de a asigura atît sporirea produc
tivității muncii, cit și reducerea con
sumurilor de metal și energie.

S-a vizitat, în continuare, fabrica 
de echipament energetic, unde se 
produc turboagregate pentru cen
tralele electrice.

Distinșilor oaspeți le-au fost pre
zentate componente ale turbinelor, 
care necesită o prelucrare de inaltă 
tehnicitate, realizate din aliaje cu 
calități deosebite și cu o fiabilitate 
ridicată.

Tovarășul Erich Honecker a ex
primat aprecieri deosebite în legă
tură cu rezultatele obținute de oa
menii muncii de la I.M.G.B., cărora 
le-a urat noi și tot mai mari suc
cese in realizarea importantelor 
sarcini ce le revin. Sintetizînd apre
cierile făcute pe parcursul vizitei, 
urările adresate colectivului bucu- 
reștean, secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii.

în încheierea vizitei, miile de oa
meni ai muncii au salutat din nou pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Erich 
Honecker, cărora le-au exprimat 
sentimentele de aleasă stimă și pre
țuire, profunda satisfacție prilejuită 
de această întîlnire. Ei au aplaudat 
și ovaționat cu putere, au scandat 
cu însuflețire numele celor doi con
ducători de partid și de stat, dînd 
expresie dorințe^, întregului nostru 
popor de a se întări și dezvolta în 
continuare relațiile de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre parti
dele noastre, dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană.

Încheierea convorbirilor oficiale
în producție, în diferite domenii de 
activitate, îndeosebi in sectoarele de 
virf ale industriei, precum și pentru 
lărgirea schimburilor comerciale in 
anii următori și in perspectivă, pină 
în anul 2000.

Au fost abordate, pe larg, aspecte 
actuale ale vieții politice internațio
nale. îndeosebi cele privind înfăp
tuirea dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare, soluționarea tu
turor conflictelor și problemelor liti
gioase dintre state numai și numai 
pe cale pașnică, prin negocieri, in
staurarea în Europa și în lume a

unui climat de destindere, securita
te, incredere și largă cooperare. Le
gat de aceasta, in cadrul convorbiri 
lor a fost 
principiu 
și Statele 
gătură cu 
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a celor operativ- 
tactice din Europa și din Asia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Erich Honecker au hotărît 
să adreseze tuturor popoarelor și 
statelor din Europa, unde se află 
cele mai mari arsenale de arme de 
distrugere în masă, 
din lume, apelul de

salutată înțelegerea de 
dintre Uniunea Sovietică 
Unite ale Americii în le- 
realizarea unui acord pri-

tuturor statelor 
a susține aceas-

tă înțelegere și de a acționa cu toa
tă hotărirea pentru realizarea acor
dului referitor la lichidarea rachete
lor nucleare cu rază medie și ope- 
rativ-tactice, renunțarea la orice 
obiecții care ar putea împiedica în
cheierea acestui acord, de a face to
tul pentru lichidarea tuturor arme
lor nucleare din Europa și 
treaga lume.

în timpul convorbirilor a 
primată voința României 
Germane 
strîns 
aduce 
narea

din in-

fost ex-
și R.D.

mai
voința
de a conlucra tot 

pe arena mondială, pentru a-și 
contribuția activă la soluțio- 
constructivă a marilor proble-

me ce confruntă omenirea, la afir
marea politicii de pace, de dezarma
re. de înțelegere și cooperare in 
Europa și în întreaga lume.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au hotărît să continue dialogul 
prietenesc, traditional, la cel mai 
înalt nivel, care s-a dovedit a fi un 
factor hotărîtor în dezvoltarea ge
nerală a bunelor relații dintre P.C.R. 
și P.S.U.G., dintre România 
Germană, dintre 
noastre.

în legătură cu 
a fost adoptat un
care se dă publicității.

popoarele

rezultatele 
Comunicat

Ceremonia plecării din Capitală
Joi după-amiază s-a încheiat vi

zita oficială de prietenie pe care a 
efectuat-o în țara noastră, la 
invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au sosit impreună 
la Aeroportul internațional Otopeni.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
prezenți aici pentru a saluta pe cei 
doi conducători 
au aplaudat cu

de partid și de stat 
putere, au ovaționat

îndelung. S-a aclamat cu însuflețire 
„Ceaușescu — Honecker !“. S-a dat 
astfel expresie satisfacției față de 
rezultatele întîlnirii și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker, care 
reprezintă un moment de seamă în 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, spre binele co
mun al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Pe aeroport se aflau pentru a-1 
conduce pe oaspete membri și memr 
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, alte 
persoane oficiale.

fost de față ambasadorulAu
României la Berlin și ambasadorul 
R.D. Germane la București.

Ceremonia plecării a început prin 
prezentarea onorului de către o 
gardă militară. în continuare au fost 
intonate imnurile de stat ale Re
publicii Democrate Germane și Re
publicii Socialiste România. în semn 
de salut s-au tras 21 salve de ar
tilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au trecut in 
revistă garda de onoare.

Pionieri români și germani au ofe
rit buchete de flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.

La scara avionului, tovarășul

șl R.D. 
țărilor

vizitei, 
comun,

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker și-au luat un călduros ră
mas bun, strîngîndu-și cu căldură 
mîinile, îmbrățișindu-se cu priete
niei

La ora 15, aeronava prezidențială 
a decolat.

La plecarea de pe aeroport, bucu- 
reștenii prezenți aici au făcut, din 
nou. o caldă manifestare de dra
goste tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de prețuire și profundă recunoștin
ță, care a pus in evidență, și cu 
acest prilej, sentimentele pe care în
tregul popor le poartă conducătoru
lui partidului și statului nostru pen
tru tot ceea ce a făcut și face în ve- 
derea înfloririi multilaterale a 
României socialiste.

MAREA ADUNARE POPULARĂ
(Urmare din pag. I)
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul 
pi talei.

In uralele celor 
luat cuvîntul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

Partidului

general al Ca

prezenți, au 
tovarășul 

secretar 
al Partidului Comunist

președintele Republicii So- 
România, și tovarășul

HONECKER, secretar gene-

general
Român, 
cialiste
ERICH
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane.

Cuvintările celor doi conducători 
de partid si de stat au fost urmărite 
cu cel mai viu interes si subliniate, 
în repetate rînduri. cu puternice si 
îndelungi aplauze.

Participanta au scandat si ovațio
nat îndelung, reafirmind si cu acest 
prilej satisfacția deplină a tuturor 
comuniștilor, a întregului nostru po
por față de noua intilnire la nivel 
înalt, care. prin rezultatele sale 
rodnice^ se înscrie ca un moment de 
seamă în dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre.

Pionieri și șoimi ai patriei au

oferit, cu dragoste: tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășului 
Erich Honecker buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășul Erich Honecker au răspuns 
cu prietenie manifestărilor entuzias
te ale participanților.

Prin întreaga sa desfășurare, marea 
adunare populară din capitala Româ
niei a constituit o nouă si grăitoare 
expresie a relațiilor de trainică pri
etenie ce leagă cele două țări și po
poare, a voinței lor de a întări in 
continuare aceste legături, in intere
sul reciproc, al cauzei generale a so
cialismului. a păcii. înțelegerii si 
colaborării in întreaga lume.

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general' 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România în perioada 28—29 octom
brie 1987.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
lnminat tovarășului Erich Honecker 
Ordinul „Victoria Socialismului", 
conferit cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a zilei de naștere, pen
tru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, la în
tărirea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul Republicii Democra
te Germane, la promovarea cauzei 
generale a socialismului, păcii si co
laborării internaționale.

Tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Tovarășul Erich Honecker și per
soanele care l-au însoțit au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București și au avut intîl- 
niri cu activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, cu oa
meni ai muncii, luînd cunoștință de 
realizări ale poporului român în con
strucția societății socialiste multila
teral dezvo’ltate.

înaltul oaspete din Republica De
mocrată Germană a fost întîmpinat 
pretutindeni cu deosebită cordialita
te și ospitalitate, expresie a stimei 
reciproce și a prieteniei tradiționale 
dintre poporul român și poporul Re
publicii Democrate Germane, dintre 
conducătorii celor două partide co
muniste și state prietene.

Adunarea populară de la Bucu
rești, consacrată prieteniei dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, la care 
au luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, a constituit o expresie 
elocventă a solidarității si strinsei 
colaborări frățești existente intre 
cele două partide, state si popoare.

Conducătorii celor două partide și 
state au avut convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de în
credere tovărășească, stimă recipro
că și înțelegere deplină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Erich Honecker s-au in

format reciproc cu privire la proble
mele actuale ale construcției socia
liste in România și Republica De
mocrată Germană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat activitatea intensă desfă
șurată pentru înfăptuirea consecven
tă a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, precum și 
măsurile întreprinse pentru dezvol
tarea intensivă a industriei, agricul
turii, celorlalte ramuri ale econo
miei naționale, pe baza progresului 
tehnico-științific, aplicarea fermă a 
noului mecanism economic, perfec
ționarea continuă a întregului sis
tem al democrației muncitorești re
voluționare.

Tovarășul Erich Honecker a in
format despre sarcinile stabilite de 
cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, eforturile întreprinse de oa
menii muncii din Republica Demo
crată Germană în vederea realiză
rii strategiei economice și asigură
rii unei creșteri economice dinami
ce, precum și cu privire la pro
movarea cu succes a cursului de 
înfăptuire a unității dintre politica 
economică și politica socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker au exami
nat pe larg stadiul și perspective
le dezvoltării relațiilor bilaterale. S-a 
constatat cu satisfacție că relațiile 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană au 
atins un înalt nivel de dezvoltare, 
pe baza Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din 
12 mai 1972, a realizării înțelege
rilor convenite cu prilejul întilni- 
rilor la nivel inalt de la București 
și Berlin.

A fost evidențiat rolul hotărîtor al 
colaborării strînse dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania în adîncirea 
și diversificarea raporturilor de 
prietenie dintre Republica Socialis
tă România și Republica Democra
tă Germană, dintre popoarele celor 
două țări, s-a subliniat importanța 
deosebită a întîlnirilor și convorbi
rilor la nivel înalt, care au des
chis de fiecare dată largi perspec
tive dezvoltării colaborării bilatera
le în toate domeniile. S-a apreciat 
că amplificarea continuă a colabo
rării dintre P.C.R. și P.S.U.G., din
tre Republica Socialistă România și 
R.D.G. constituie expresia gradului 
înalt de încredere și înțelegere re
ciprocă existente între cele două 
partide și țări, a aplicării consec
vente în raporturile dintre ele a 
principiilor înscrise în Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din 1972 și în alte înțele
geri convenite la nivel înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker au ex
primat hotărirea comună de a face 
totul pentru ca relațiile de strinsă 
prietenie și colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Ger

mania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană să se dezvolte și mai in
tens, in interesul ambelor partide, 
țări și popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Conducătorii celor două partide au 
stabilit să se intensifice contactele 
între reprezentanți ai Comitetelor 
Centrale ale celor două partide pen
tru schimburi de păreri și cunoaș
terea reciprocă a experienței in 
construcția socialistă, să se extindă 
legăturile dintre comitete județene 
ale P.C.R. și P.S.U.G. și celelalte 
forme de colaborare pe linie de 
partid, contactele dintre organiza
țiile de masă și obștești.

A fost apreciată pozitiv colabo
rarea dintre guvernele și parlamen
tele celor două țări și s-a convenit 
ca în viitor să se acționeze pentru 
extinderea și diversificarea acesteia. 
Au fost evidențiate rezultatele con
vorbirilor dintre primii-miniștri ai 
guvernelor, activitatea comisiei mix
te guvernamentale de colaborare 
economică și fehnico-științifică. a 
organelor de planificare, de comerț 
exterior, a ministerelor și organiza
țiilor din cele două țări pentru în
făptuirea hotărîrilor și înțelegerilor 
adoptate la nivel înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au acordat, 
în cursul convorbirilor, o atenție de
osebită problemelor adîncirii în 
continuare a relațiilor economice bi
laterale. A fost subliniată impor
tanța înfăptuirii obiectivelor colabo
rării dintre cele două țări, menite 
să contribuie la dezvoltarea multi
laterală a economiilor lor naționale, 
la realizarea prevederilor Progra
mului de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice, a specializării și 
cooperării în producție dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană pînă în 
anul 2000.

S-a constatat că schimburile co
merciale au crescut și s-au diversi
ficat, contribuind la o mai bună asi
gurare a economiilor naționale ale 
celor două țări cu produse de bază, 
mașini, utilaje. S-au adîncit în con
tinuare cooperarea și specializarea 
în producție în domenii importante. 
Ponderea în schimbul de mărfuri a 
produselor realizate prin cooperare 
și specializare a crescut continuu, 
reprezentînd în 1987 circa 36 la sută.

Conducătorii celor două partide și 
state au subliniat că potențialul tot 
mai ridicat și cerințele economiilor 
naționale ale celor două țări, pre
cum și rezultatele bune obținute 
pînă in prezent creează condiții fa
vorabile pentru o și mai strinsă co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică între ele.

S-a subliniat importanța depunerii 
de eforturi pentru dezvoltarea cola
borării economice reciproc avanta
joase pe termen lung, și îndeosebi 
a cooperării și specializării în pro
ducție. S-a convenit adîncirea con
lucrării între organele centrale de 
planificare, ministere, centrale in
dustriale și instituții științifice, care 

să ducă la dezvoltarea mai puter
nică a forțelor de producție în cele 
două țări, la sporirea in continuare 
a productivității muncii și a eficien
ței producției sociale. în acest sens, 
și în cadrul specializării și coope
rării în producție un accent deose
bit se pune pe dezvoltarea și apli
carea tehnologiilor de vîrf, îndeosebi 
în domeniile microelectronicii, teh
nicii roboților, sistemelor flexibile 
complexe și biotehnologiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au apreciat 
că programul de colaborare tehnico- 
științifică pe perioada 1986—1990 
constituie o bază bună pentru adîn
cirea conlucrării bilaterale în dome
nii importante ale științei și teh
nicii. în acest context, s-a subliniat 
importanța realizării consecvente a 
temelor convenite în cadrul colabo
rării tehnico-științifice și . stabilirii 
de noi teme.

Conducătorii celor două partide șl 
state au reafirmat hotărirea țărilor 
lor de a acționa pentru dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, pentru 
realizarea înțelegerilor adoptate la 
Consfătuirea economică la nivel inalt 
din iunie 1984, a Programului com
plex al progresului tehnico-științi
fic pînă în anul 2000, precum și a 
hotărîrilbr celei de-a 43-a ședințe 
(extraordinare) a sesiunii C.A.E.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Erich Honecker au consta
tat cu satisfacție că, prin intensifi
carea continuă a relațiilor științifice, 
culturale, în învățămînt, sănătate, 
turism, sport și în alte domenii, a 
fost promovat procesul cunoașterii 
reciproce tot mai bune a celor două 
popoare și, prin aceasta, întărirea 
prieteniei lor. S-a convenit să se 
acționeze în continuare pentru dez
voltarea relațiilor în aceste dome
nii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Erich Honecker, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, au 
efectuat un amplu schimb de păreri 
cu privire la evoluția situației in- 
ternaționale, actuale.

Conducătorii celor două partide 
și state au exprimat îngrijorarea in 
legătură cu problemele grav» și 
complexe care se mențin In lume. 
S-a subliniat că, în cond.tiile exis
tenței armelor nucleare, care pot dis
truge însăși viața pe planeta noas
tră. se impun o nouă concepție, o 
nouă abordare a problemelor păcii și 
războiului, a realităților complexe 
și interdependențelor lumii contem
porane, în interesul securității gene
rale.

Conducătorii celor două partide și 
state au apreciat că problema funda
mentală a zilelor noastre o consti
tuie oprirea hotărîtă a cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri concre
te de dezarmare, fn primul rînd de 

dezarmare nucleară, apărarea drep
tului oamenilor la existență și pace. 
Au considerat că trebuie făcut totul 
pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare de pe planeta noastră. In 
acest sens, au sprijinit propunerile 
Uniunii Sovietice privind lichidarea 
acestora, în mai multe etape, pină in 
anul 2000.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au salutat 
înțelegerea de principiu dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. privind 
încheierea unui acord referitor la 
lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker adresează 
tuturor popoarelor și statelor din 
Europa, unde se află cele mai mari 
arsenale de arme de distrugere în 
masă, tuturor statelor din lume, ape
lul de a susține această înțelegere și 
de a acționa cu toată hotărirea pen
tru realizarea acordului referitor la 
lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și operativ- 
tactice, renunțarea la orice obiecții 
care ar putea împiedica încheierea 
acestui acord, de a face totul pentru 
lichidarea tuturor armelor nucleare 
din Europa și din întreaga lume. 
Semnarea în cel mai scurt timp a 
unui astfel de acord ar deschide 
calea elaborării unui tratat privind 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor strategice ofensive, respectării 
stricte a tratatului privind apărarea 
antirachetă și opririi oricăror acțiuni 
de militarizare a Cosmosului, adop
tării altor măsuri de dezarmare și 
întărire a încrederii și securității 
internaționale. Salutînd înțelegerea 
privind începerea negocierilor pen
tru încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, s-a evidențiat necesitatea 
de a se face totul pentru realizarea 
cit mai grabnică a unui asemenea 
acord. S-a exprimat speranța că 
viitoarea intilnire la nivel inalt so- 
vieto-americană va contribui la 
realizarea de progrese reale pe calea 
dezarmării, care să răspundă aștep
tării popoarelor lumii, va influenta 
favorabil climatul international.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au subliniat 
că propunerea privind reducerea 
forțelor armate, a armelor nucleare 
tactice și convenționale din Europa, 
în condițiile reducerii corespunzătoa
re a cheltuielilor militare, deschide 
perspective largi pentru însănătoși
rea atmosferei pe continent. A fost 
exprimată din nou disponibilitatea 
inițierii neîntîrziate. în cadrul pro
cesului general-european. a unor 
măsuri practice de înfăptuire a aces 
tei propuneri.

Relevînd politica și acțiunile con
secvente în favoarea dezarmării ale 
Tratatului de la Varșovia în lupta 
pentru menținerea și întărirea păcii 
în Europa și în întreaga lume, con
ducătorii celor două partide și state 
au subliniat însemnătatea și actuali
tatea documentelor consfătuirii de la 
Berlin a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tat, ca o contribuție remarcabilă la 

eforturile popoarelor de a trăi intr-o 
lume fără arme și fără războaie.

Analizind evoluția procesului ge
neral-european, cei doi conducători 
au subliniat necesitatea sporirii efor
turilor la reuniunea de la Viena a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa, in vederea ela
borării unui document cuprinzător 
și echilibrat, care să contribuie la 
promovarea dezarmării, dezvoltarea 
colaborării economice, tehnice, știin
țifice, culturale și în celelalte dome
nii intre țările europene, la întărirea 
încrederii, securității și păcii în Eu
ropa și în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au subliniat, 
de asemenea, importanța altor pro
puneri menite să ducă la întărirea 
securității europene. S-a exprimat 
sprijinul reciproc față de inițiativele 
și acțiunile întreprinse de Republi
ca Socialistă România referitoare la 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, liberă de arme 
nucleare și chimice, și respectiv fată 
de inițiativele și acțiunile R.D. Ger
mane in legătură cu crearea unui co
ridor fără arme nucleare și a unei 
zone fără arme chimice în centrul 
Europei. România și R.D. Germană 
susțin, totodată, crearea de zone fără 
arme nucleare și chimice în alte 
părți ale continentului european, 
precum și pe alte continente.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea și aprofundarea 
relațiilor cu celelalte țări socialiste, 
în interesul luptei pentru socialism, 
pentru colaborare și conlucrare cu 
toate forțele democratice și progre
siste, pentru pace și progres social.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger
mane au subliniat importanța dialo
gului politic între statele cu orin- 
duiri sociale diferite. în acest con
text, tovarășul Erich Honecker a in
format despre rezultatele vizitei sale 
în Republica Federală Germania.

Conducătorii celor două partide și 
state au reafirmat hotărirea țărilor 
lor de a depune toate eforturile pen
tru crearea unui sistem cuprinzător 
de pace și securitate internațională. 
S-a subliniat că edificarea unui ase
menea sistem, care să includă dome
niile politico-militar, economic, eco
logic și umanitar, ar contribui la 
crearea unei lumi mai sigure pentru 
toate popoarele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au subliniat 
necesitatea soluționării politice, jus
te și trainice a problemelor litigioa
se și a conflictelor existente între 
state, în primul rînd a celor din O- 
rientul Mijlociu, sudul Africii și A- 
merica Centrală, pe cale pașnică, 
prin tratative.

S-a subliniat rolul important al 
mișcării țărilor nealiniate, influenta 
acesteia și contribuția pe care o a- 
duce la rezolvarea constructivă a 
problemelor internaționale. Ia men
ținerea și consolidarea păcii în lume.

Conducătorii celor două partide și 
state consideră că soluționarea pro

blemelor economice internaționale, 
lichidarea subdezvoltării și edifica
rea unei noi ordini economice mon
diale constituie cerințe imperative 
pentru pacea și securitatea popoa
relor. România și R.D.G. se pronun
ță pentru începerea neîntîrziată de 
negocieri în cadrul O.N.U., cu parti
ciparea în condiții de egalitate a tu
turor statelor. în vederea soluționă
rii globale a celor mai stringente 
probleme ale economiei mondiale. în 
acest context, cele două state subli
niază că datoriile externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare au o influen
ță tot mai negativă asupra situației 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker consideră 
necesar ca în cadrul O.N.U. să aibă 
loc un dialog concret și constructiv, 
să se convină principii și măsuri re
ciproc acceptabile privind reglemen
tarea justă și echitabilă a, acestor 
probleme, care să asigure' tuturor 
statelor securitatea economică și să 
contribuie la întărirea încrederii și 
stabilității în raporturile economice 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Erich Honecker au reafir
mat hotărirea celor două partide de 
a acționa consecvent pentru întă
rirea colaborării și solidarității parti
delor comuniste șî muncitorești, pen
tru o conlucrare amplă și un dialog 
activ, bazate pe respectarea princi
piilor egalității, independenței și a 
dreptului fiecărui partid de a-și sta
bili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, în 
conformitate cu condițiile concrete 
în care își desfășoară activitatea.

P.C.R. șl P.S.U.G. vor conlucra și 
în viitor în mod activ cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-democra- 
te. cu alte partide democratice și 
mișcări de eliberare națională, cu 
forțele antiimperialiste și progresis
te de pretutindeni, cu organizațiile 
care se pronunță pentru progres so
cial, pentru dezarmare și pace, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă,

Exprimîndu-și deplina satisfacție 
pentru desfășurarea și rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor purtate îm
preună. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker au 
reafirmat hotărirea comună de a 
continua dialogul, schimbul de pă
reri și consultările la nivel înalt, de 
a intensifica și adînci conlucrarea 
dintre cele două partide si țări, in 
interesul și spre binele ambelor țări 
și popoare, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului die 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, a' adresat invitația ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, să efectueze o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica; Democrată Germană. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.
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(Urmare din pag. I)
și autogestiunii economico-financiare, 
pentru perfecționarea întregii activități 
de conducere și planificare, punînd un 
accent deosebit pe dezvoltarea democra
ției socialiste — factor hotărî tor pentru 
făurirea socialismului — a cadrului de 
participare nemijlocită a maselor largi 
la conducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, a întregii societăți. în întreaga 
activitate punem un mare accent pe dez
voltarea și consolidarea proprietății so
cialiste, de stat și cooperatiste — factor 
de cea mai mare însemnătate pentru 
progresul multilateral al întregii noastre 
societăți, pentru înaintarea cu succes pe 
calea socialismului și comunismului. în
tărim continuu rolul conducător al 
partidului în întreaga operă de construc
ție socialistă din patria noastră, asigu
răm aplicarea fermă în viață a princi
piului fundamental al făuririi socialis
mului cu poporul și pentru popor. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

România acordă o importanță deose
bită dezvoltării relațiilor economice și 
colaborării tehnico-științifice cu toate 
statele, în primul rînd cu țările socialis
te. Facem totul pentru întărirea colabo
rării în cadrul C.A.E.R. pentru realiza
rea Programului economic de lungă du
rată și a Programului complex tehnico- 
științific pînă în anul 2000, care trebuie 
să asigure dezvoltarea mai puternică a 
fiecărei țări socialiste, realizarea hotă- 
rîrilor adoptate de congresele partidelor 
noastre, făurirea cu succes a socialismu
lui și comunismului, ridicarea bunăstă
rii generale a popoarelor țărilor noastre, 
creșterea prestigiului socialismului în 
lume. (Vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși,
Realitățile lumii de astăzi arată că si

tuația internațională continuă să fie deo
sebit de gravă și complexă, ih lume au 
loc acțiuni de mare amploare în spriji
nul politicii de dezarmare și pace, dar, 
în același timp, continuă să se manifeste 
politica de forță, de înarmări, de ames
tec in treburile interne ale altor state. 
Existența armelor nucleare impune un 
nou mod de gindire și abordare a pro
blemelor războiului și păcii, care trebuie 
să pornească de la faptul că un nou 
război mondial, în actualele împrejurări 
internaționale, este de neconceput, pen
tru că el s-ar transforma inevitabil in
tr-o catastrofă nucleară ce ar duce la 
distrugerea întregii omeniri, a înseși 
Condițiilor pentru viață pe pămînt.

Iată de ce noi apreciem că problema 
fundamentală a epocii noastre este 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
hotărîtă la măsuri efective de dezar
mare nucleara și generală, de asigurare 
a păcii. Trebuie să facem totul pentru 
unirea tuturor popoarelor, a tuturor 
forțelor realiste în vederea apărării 
dreptului suprem al oamenilor, al na
țiunilor — la pace, la viață, la existentă 
liberă și demnă, la independență. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace „Dezar
mare — pace !“).

Am salutat, cu satisfacție, înțelegerea 
de principiu dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii cu privire la 
realizarea unui acord privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice din Europa și din Asia. 
Considerăm că este deosebit de impor
tant să nu se piardă această șansă isto
rică, să se facă totul și să se acționeze 
cu cea mai înaltă răspundere pentru 
înlăturarea oricărui obstacol ce ar pu

tea împiedica semnarea. Încă fn cursul 
acestui an. a acestui acord — ca un prim 
pas, de cea mai mare importanță, pe 
calea eliminării totale a. armelor nuclea
re din Europa și din intreaga lume. 
(Aplauze puternice. îndelungate).

în cursul schimbului .de păreri asupra 
problemelor internaționale, cu tovarășul 
Honecker, am ajuns la concluzia comu
nă de a intensifica eforturile in vederea 
realizării dezarmării, și in primul rînd 
a dezarmării nucleare. în general, am 
constatat, cu multă satisfacție că și în 
problemele internaționale, pozițiile parti
delor și țărilor noastre sînt identice sau 
foarte, foarte apropiate. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Tocmai pornind de la poziția comună 
și de la importanța pe care o acordăm 
problemei lichidării armelor nucleare, in 
Comunicatul comun am stabilit să inclu
dem un Apel către popoarele europene, 
către popoarele întregii lumi, de a spri
jini semnarea acordului dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Americii 
și de a face totul pentru a se ajunge la 
eliminarea completă a armelor nucleare 
de pe întreaga planetă. (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“ ; „Ceaușescu — 
România, pacea și prietenia !“).

în același .timp, este pecesar să se 
treacă cu toată hotărîrea la reducerea 
substanțială a armelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare în 
Europa. România, după cum este cunos
cut, a hotărit încă de anul trecut — în 
cadrul referendumului național, la care 
a participat practic întregul popor — 
reducerea cu 5. la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare. Con
siderăm că, în această privință, o deose
bită importanță au propunerile statelor 
participănte la Tratatul de la Varșovia 
adresate N.A.T.O., de a se institui un 
moratoriu de 1—2 ani asupra cheltuieli
lor militare.

Milităm pentru o largă colaborare în
tre toate statele balcanice, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării, fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine. A- 
preciem, în acest sens, ca deosebit de 
importantă organizarea unei întîlniri la 
nivel înalt a șefilor de state și guverne 
din țările balcanice. Susținem, în același 
timp, realizarea unor asemenea zone în 
nordul și centrul Europei, în Meditera- 
na, precum și în alte regiuni ale lumii.

în acest context apreciem ca deosebit 
de importantă propunerea guvernelor 
Republicii Democrate Germane și Ceho
slovaciei privind crearea în Europa cen
trală a unui coridor liber de arma chi
mică și a unui coridor denuclearizat la 
granița dintre statele membre ale Trata
tului de la Varșovia și cele din N.A.T.O. 
(Aplauze prelungite).

România se pronunță cu hotărîre pen
tru soluționarea tuturor conflictelor și 
problemelor litigioase dintre state nu
mai și numai pe cale pașnică, prin tra
tative. în mod deosebit considerăm că 
trebuie sporite eforturile pentru rezol
varea pe cale politică a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru organizarea, 
în acest scop, a unei conferințe interna
ționale, sub auspiciile Organizației Na
țiunilor Unite, cu participarea tuturor 
statelor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei și a 
Israelului.

Este necesar, totodată, să se pună cît 
mai grabnic capăt războiului dintre Iran 
și Irak, în spiritul rezoluției Organizației 
Națiunilor Unite, să se treacă la trata
tive pentru soluționarea politică a pro
blemelor dintre cele două țări.

Ne pronunțăm pentru trecerea la ac
țiuni hotărîte în vederea soluționării 
globale a problemelor subdezvoltării, in
clusiv a problemei datoriei externe a 
țărilor in cubs .de dezvoltare, care depă
șește în prezenț yn, tțilion ,de..dolari.

Milităm pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, bazată pe 
deplina egalitate în relațiile dintre state, 
care să favorizeze progresul mai rapid 
al tuturor țărilor, și în primul rînd al 
celor în curs de dezvoltare, să asigure 
progresul armonios și stabilitatea eco
nomiei mondiale.

Avînd în vedere marea complexitate 
și gravitate a problemelor ce confruntă 
lumea actuală, considerăm că este nece
sar să crească și mai mult rolul Organi
zației Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale în soluționarea 
acestor probleme. în asigurarea partici
pării tuturor țărilor, fără deosebire de 
mărime, la soluționarea acestor proble
me, pe baza deplinei egalități, a drep
tului fiecărui popor Ia dezvoltare liberă, 
independentă, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, prelungite).

România este hotărîtă să conlucreze 
strips cu Republica Democrată Germa
nă. cu celelalte țări socialiste, cu toate 
statele și popoarele lumii, cu forțele 
progresiste, realiste de pretutindeni pen
tru a contribui activ la înfăptuirea de
zarmării, la eliminarea armelor nu
cleare, la o politică de colaborare, de 
independență și pace între toate națiu
nile lumii. (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !“).

în încheiere, aș dori să exprim încă 
o dată satisfacția noastră pentru rezul
tatele întîlnirii. și convorbirilor pe care 
le-am avut în aceste zile, convingerea 
că ele se vor înscrie ca un nou moment 
important in ințărirea prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre partide
le, țările și popoarele noastre. (Urale 
și aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — Honecker !“),

Peste puțin timp veți părăsi, dragi to
varăși și prieteni germani, țara noastră. 
Vă rugăm să duceți cu dumneavoastră 
sentimentele de prietenie și stimă ale 
poporului român, dorința și hotărîrea 
României socialiste de a dezvolta o tot 
mai strînsă colaborare cu Republica De
mocrată Germană, atît pe plan bilate
ral, cît și pe arena internațională, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei so
cialismului, al înțelegerii și păcii în 
lume. (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — Honecker !“).

Trăiască prietenia și conlucrarea fră
țească dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, dintre 
cele două popoare 1 (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — Honecker !“).

Să se întărească necontenit unitatea și 
colaborarea țârilor socialiste, a forțelor 
revoluționare, democratice, realiste, a 
popoarelor de pretutindeni ! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu — Honecker !").

Să triumfe pacea în întreaga lume ! 
(Urale și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu — 
Honecker !“).

(Toți cei prezenți se ridică in picioare 
și ovaționează îndelung pentru prietenia 
și colaborarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Ger
mană, dintre popoarele celor două țări).

(Urmare din pag. I)
Dezvoltarea dinamică a relațiilor noas

tre și colaborarea eficientă dintre parti
dele, statele și popoarele noastre servesc 
intereselor oamenilor din ambele țări, 
în acest tel, contribuim, totodată, la pro
movarea colaborării echitabile și re
ciproc avantajoase în cadrul comunității 
socialiste. Astfel îndeplinim sarcinile și 
obiectivele pe care le urmărim împreu
nă în Tratatul de la Varșovia și în Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc.

Apartenența noastră la Tratatul de la 
Varșovia și la Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, participarea noastră ac
tivă la realizarea hotărîrilor comune a- 
doptate în acest cadru reprezintă baze 
trainice și durabile pentru'consolidarea 
în continuare a socialismului in țările 
noastre. Ele fac parte din acele condiții 
externe care promovează și facilitează 
edificarea lui.

Vă pot spune că oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană depun 
eforturi susținute pentru îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al XI-Iea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Germania. 
Partidul nostru s-a decis deja, la înce
putul anilor '70, pentru realizarea uni
tății dintre politica economică și cea so
cială, deci pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiritual al 
oamenilor, pe baza unei productivități a 
muncii și a unei eficiențe crescînde. în 
cei peste 15 ani care au trecut de atunci, 
progrese impresionante au confirmat 
justețea strategiei noastre economice. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Privind spre anul 2000, această stra
tegie a fost confirmată în 1986, de cel 
de-al XI-lea Congres. Pe prim-plan stă 
îmbinarea și mai eficientă a avantajelor 
socialismului cu cuceririle revoluției teh
nico-științifice. în legătură cu aceasta 
ne concentrăm eforturile asupra tehno- 
logiilor-cheie moderne, cum sînt micro
electronica și tehnica de calcul, tehnica 
roboților, biotehnologia și toate proce
deele care slujesc automatizării. Este o 
necesitate să dezvoltăm rapid aceste 
tehnici înaintate, să le folosim pe larg 
cu bune rezultate economice, pentru a 
ține pasul în întrecerea cu timpul.

în acest context avem avantajul că 
Republica Democrată Germană dispune 
de un sistem al economiei socialiste pla
nificate, care funcționează bine, se dove
dește a fi eficace și dinamic. îl perfec
ționăm permanent, conform noilor ce
rințe. Pe bună dreptate se poate spune 
că oamenii sînt convinși de unitatea e- 
xistentă între politica economică și cea 
socială și o realizează prin fapte. Pen
tru participarea lor la activitatea din 
combinate și întreprinderi, ca și în alte 
domenii ale vieții sociale este hotărîtor 
principiul „Să muncim împreună, să pla
nificăm împreună, să conducem îm
preună".

Republica Democrată Germană asigu
ră în continuare creșterea stabilă și di
namică a economiei naționale, ținind 
cont mereu de cerințele și șansele noi ale 
epocii noastre trepidante. Altfel nici 
n-am putea acționa pentru edificarea 
în continuare a societății socialiste dez
voltate, care confruntă economia cu sar
cini deosebit de complexe.

Poporul din R.D.G. tși privește suc
cesele cu mîndrie. Totuși, pornim întot
deauna de la poziția că tot ceea ce am 
obținut pînă acum nu este încă ceea ce 
am putea obține. O comparație perma
nentă cu produsele și tehnologiile de 
vîrf pe plan internațional ne arată unde 
se află rezervele pentru aplicarea cea 
mai eficientă a cuceririlor revoluției teh
nico-științifice. în prezent, trebuie să 
facem totul în vederea depistării lor 

rapide, pentru a ține pas în întrecerea 
mondială pentru o productivitate înaltă 
a muncii. Rezultatele noastre obținute în 
acest domeniu determină și posibilitățile 
de acționare in domeniul social cu pri- 
virș, la îmbunătățirea . condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor.

Dragi prieteni și tovarăși români,
Țările noastre, edificînd ■ socialismul, 

și-au propus un obiectiv care se poate 
realiza numai în condiții de pace. Țările 
noastre au nevoie de pace și de aceea se 
situează în primele rînduri ale luptători
lor pentru un viitor pașnic al omenirii. 
(Aplauze puternice).

Deși situația internațională este încă 
complicată — cum pe bună dreptate a 
spus aici tovarășul Nicolae Ceaușescu— 
există totuși șansa reală de a păși pragul 
secolului XXI eliberați de toate mijloa
cele nucleare de distrugere în masă. 
Asupra acestui mare obiectiv își concen
trează forțele Republica Democrată 
Germană, împreună cu Uniunea Sovie
tică, cu Republica Socialistă România și 
celelalte state frățești. (Aplauze puterni- 
pe).

Documentele semnate la întîlnirea la 
nivel înalt a Tratatului de la Varșovia 

‘reprezintă un program de pace cuprin
zător, de largă perspectivă. Aceasta ex
primă nu numai voința noastră neclinti
tă de a asigura pacea, ci cuprinde și 
propuneri concrete pentru realizarea sa. 
Sîntem dispuși să contribuim la lichi
darea totală a armelor atomice, iar în 
domeniul convențional la reducerea ra
dicală a forțelor armate și a armamen
telor, bineînțeles pe baza principiului 
egalității și al securității egale, precum 
și sub un control strict.

Datorită intenției manifestate de 
U.R.S.S. și S.U.A. de a încheia un acord 
privind înlăturarea globală a rachetelor 
lor nucleare cu rază medie de acțiune, 
se simt încurajați toți aceia care în mod 
sincer doresc pacea și acționează pentru 
acest scop. Un astfel de acord oferă pen
tru prima dată posibilitatea de a intra 
în domeniul dezarmării nucleare. în ace
lași timp se deschide prin aceasta calea 
spre progrese și mai mari, în procesul 
dezarmării.

Aș vrea să subliniez ceea ce a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că de aici 
adresăm tuturor popoarelor și guverne
lor din Europa chemarea de a face totul 
pentru a se ajunge la încheierea acordu
lui privind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune de pe continentul 
nostru și pentru lichidarea lor din în
treaga lume.

Dragi prieteni și tovarăși,
Republica Democrată Germană se află 

în rindul acelor state care se pronunță 
pentru dubla opțiune zero. Cu cît vom 
avea o mai mare dezarmare, cu atît vom 
beneficia de mai multă securitate, cu 
atît va fi. mai bine pentru popoare. Pa
cea, astăzi încă amenințată de pericolul 
unei catastrofe nucleare și umbrită de 
cursa înarmărilor, ar deveni prin în
lăturarea armamentelor nucleare mai 
stabilă și, nu In ultimă instanță ca im
portanță, s-ar elibera mijloace uriașe 
pentru soluționarea problemelor vitale 
ale omenirii.

în Declarația de la Berlin privind 
doctrina militară a alianței noastre, sta
tele participante la Tratatul de la Var
șovia au subliniat încă o dată, cu fer
mitate, caracterul defensiv ai coaliției 
noastre militare. Susținem poziția noas
tră ca Tratatul de la Varșovia și 
N.A.T.O. să reducă forțele armate și ar
mamentele lor la un nivel care asigură 
capacitatea de apărare.

După cum știți, Republica Democrată 
Germană a lansat și inițiative proprii 
de dezarmare. Mă refer la propunerea 
comună cu R. S. Cehoslovacă, adresată 
Republicii Federale Germania, de a crea 
în Europa centrală un coridor denuclea? 
rizat și o zonă liberă de arme chimice. 
Aceasta contribuie la diminuarea ame
nințării militare și la instaurarea unor 
relații de încredere tocmai la linia ex
trem de sensibilă dintre Tratatul de la 
Varșovia și N.A.T.O. Realizînd această 
propunere, s-ar elimina alte sisteme de 
arme nucleare a căror rază de acțiune 
este mai scurtă decît cea a rachetelor 
cti rază medie de acțiune.

Totodată, sprijinim pe deplin propu
nerea de a transforma Balcanii într-o 
zonă liberă de arme nucleare și chimi
ce. Toate acestea sînt pași în direcția 
dezarmării.

în activitatea noastră internațională 
sîntem călăuziți de convingerea că nu 
există astăzi problemă în lume care să 
nu poată fi soluționată prin tratative, 
ținînd seama de interesele părților im
plicate. De altfel, o astfel de soluție este 
posibilă numai pe cale pașnică. Consi
derăm politica dialogului și a .colabo
rării, a rațiunii și realismului un mijloc 
vâloros pentru a reduce confruntarea, 
pentru a crea încredere și a se ajunge 
la o colaborare rodnică între state, indi
ferent de deosebirile dintre orînduirile 
sociale sau apartenența la alianțe dife
rite. (Aplauze puternice).

Dragi prieteni și tovarăși,
Omenirea progresistă sărbătorește peste 

cîteva zile un eveniment de însemnă
tate istorică internațională — cea de-a 
70-a aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. De atunci, lumea 
s-a schimbat fundamental. Socialismul 
reprezintă astăzi un potențial uriaș, ma
terial și spiritual. P.C.U.S. și U.R.S.S. au 
adus o contribuție hoțăritoare la această 
dezvoltare. Acest mare potențial țările 
noastre ii dezvoltă continuu, valorificin- 
du-și la maximum forțele și sporindu-și 
capacitățile printr-o colaborare tot mai 
strînsă și mai fructuoasă, ca tovarăși de 
luptă și ca aliați. (Aplauze puternice, 
prelungite).

îngăduiți-mi să subliniez, în înche
ierea vizitei mele în țara dumneavoas
tră, că fructuoasele convorbiri purtate 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu 
ceilalți reprezentanți ai României socia
liste au dat un nou impuls extinderii 
relațiilor noastre, s-au dovedit a fi o 
expresie a colaborării strînse, frățești, a 
unității și coeziunii în cadrul alianței 
statelor noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — Honecker !“).

Dumneavoastră, dragi prieteni și to
varăși, vă mulțumesc încă o dată pentru 
primirea foarte călduroasă. Vă doresc noi 
și mari succese în muncă, sănătate 
și fericire în viața personală.

Să se întărească și să se adîncească în 
continuare prietenia și colaborarea din
tre Partidul Socialist Unit din Germania 
și Partidul Comunist Român, dintre Re
publica Democrată Germană și Repu
blica Socialistă România, în interesul 
păcii și' al socialismului ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu—Honecker !“).

(Toți cei prezenți se ridică în picioa
re și ovaționează îndelung pentru prie
tenia și colaborarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republica 
Socialistă România șl Republica Demo
crată Germană, dintre popoarele celor 
două țări).
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Noile capacități de producție 
la parametrii proiectați!

Atingerea parametrilor proiectați la toate noile capacități de pro
ducție puse în funcțiune oonstituie, în momentul de față, una din sar
cinile cele mai importante, legate direct de funcționarea normală, echi
librată a Întregului nostru mecanism economic. Subliniind această cerință 
majoră, la Plenara C.C. al P.C.R. din ,5 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca toți cei răspunzători de buna funcționare 
a obiectivelor de investiții, aflate în situația de a nu-și fi atins indicatorii 
tehnico-economici aprobați, să acționeze cu hotărire și răspundere pentru 
rapida lor redresare economică.

Cum se înfăptuiește această 
Iată subiectul sondajului nostru

Lucrările agricole de toamnă 
— grabnic încheiate!

Două capacități importante ale 
Combinatului de oțeluri speciale din 
Tîrgoviște — laminorul de profile 
mici și extinderea producției de ța
gle forjate — au fost programate ca 
în luna octombrie a.c. să atingă pa
rametrii proiectați. Este de precizat 
că ele nu sînt obiective prea re
cent pUse în funcțiune : ultimul uti
laj pentru laminorul de profile mici 
a început să producă în martie 1986, 
iar cea de-a doua investiție a fost 
finalizată în iunie 1985. Prin urmare, 
preocuparea ca acestea să producă 
la nivelurile maxime prevăzute în 
proiecte trebuie să se situeze, în 
mod obligatoriu, sub semnul urgen
ței, orice intîrziere atrăgind după 
sine nerealizarea unor însemnate 
cantități de produse.

Dar iată un prim semn de în
trebare în ce privește înfăptuirea 
sarcinii stabilite în această lună, așa 
cum s-a hotărît : cum ar putea fi 
atinși indicatorii tehnico-economici, 
din moment ce sarcinile de produc
ție planificate sînt inferioare para
metrilor proiectați ? O simplă neco- 
relare pe hirtie ? Nicidecum. Datele 
pe care ni le-au furnizat inginerul 
Ion Chiose, directorul tehnic al com
binatului, și Dumitru Dragu, șeful 
serviciului planificare, pun intr-o lu
mină clară situația existentă. Din 
păcate, o situație nedorită.

Cele două capacități sînt în stare 
să producă oricînd la nivelul preve
derilor. Utilajele sînt puse în func
țiune în totalitate și se află într-o 
stare tehnică corespunzătoare. Aș
teaptă doar să fie utilizate în mod 
intensiv. Ce se întîmplă ? Laminorul 
de profile mici este destinat să pro
ducă cu precădere oțel-beton, dar 
nu din oțelul produs de către com
binatul tirgoviștean, pentru că, după 
cum se știe, în cuptoarele sale elec
trice se elaborează oțeluri speciale. 
Laminorul trebuie să prelucreze oțel 
de convertizor, pe care unitatea 
tirgovișteană îl primește de la com
binatele siderurgice din Galați și Că
lărași. Dar, conform balanței întoc
mite de ministerul de resort, cele 
două unități trebuie să livreze lunar 
numai 9 500 tone de blumuri și ța- 
gle, adică mult mai puțin decit este 
necesar pentru ca laminorul să pro
ducă Ia capacitatea maximă. Cu alte 
cuvinte, o primă dificultate în calea 
eforturilor de atingere a parametri
lor proiectați este legată de... pla
nificarea defectuoasă a aprovizionă
rii tehnico-materiale.

Există însă și o a doua dificul
tate. Cei doi furnizori nu livrează 
nici cantitățile de metal stabilite. 
Combinatul din Galați are o restan
ță de 15 000 tone blumuri, iar cel 
din Călărași — de 13 400 tone țagle. 
Iar dacă avem în vedere că, în pri
ma decadă din luna octombrie, de la 
Galați au sosit 1 500 tone blumuri și 
de la Călărași doar 300 tone țagle, 
deci cam cit se consumă în două 
zile de lucru, se poate aprecia că 
aplicarea prevederilor din programul 
de atingere a parametrilor proiec
tați la acest laminor nu are mai 
multe șanse de izbîndă decit pînă 
acum.

In ce privește extinderea produc
ției de țagle forjate, sub aspectul 
atingerii parametrilor proiectați, lu
crurile nu diferă în esență. Pentru 
ca procesul de fabricație să se des
fășoare normal, a fost necesară îm
bunătățirea constructivă a halei, sin
gura măsură de altfel ce se impu
nea în momentul întocmirii progra
mului privind cele două obiective și 
care intra în răspunderea conduce
rii combinatului. Intre timp, ea a 
fost aplicată. A doua măsură se re-

Penetrînd puternic în toate sferele 
de activitate ale omului, știința, a- 
ceastă strălucită îmbinare de cunoș
tințe despre natură, societate și gin- 
dire. a devenit un element de nein- 
locuit al funcționării societății con
temporane si una din formele conști
inței sociale. Epocalele descoperiri de 
la sfîrșitul secolului XX. care au cul
minat cu cele legate de cucerirea 
spațiului cosmic, din domeniul ener
giei nucleare, cu tehnica laser, a cal
culatoarelor si informaticii, trans
plantul. antibioticele si materialele 
sintetice au condus la pătrunderea 
tot mai accentuată a progresului teh
nic in toate sectoarele activității e- 
conomico-sociale. au transformat ști
ința intr-o autentică forță nemijlo
cită de producție a economiei mo
derne. a progresului si civilizației u- 
mane.

Militînd pentru necesitatea situării 
la baza tuturor activităților eoono- 
mioo-sociale a celor mai recente și 
valoroase cuceriri ale geniului 
uman. Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au acordat și acor
dă o importantă de maximă însemnă
tate științei. Pe baza unei concepții 
revoluționare, de largă perspectivă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a elabo
rat si fundamentat prima strategie 
politică pe termen lung cu privire la 
rolul și sarcinile științei și tehnicii 
românești. în perioada ce a urmat 
Congresului al IX-lea al partidului, 
munca ne tărimul stiintei a fost pro
movată la statutul si răspunderile u- 
nei forțe de producție, izvor de avu
ție națională si pirghie de nădejde 
a înfăptuirii Programului partidului.

Enunțînd teza cu privire la legă
tura indisolubilă dintre teorie si 
practică, dintre stiintă si socialism, 
secretarul general al partidului a 
subliniat necesitatea creșterii rolului 
științei românești în perfecționarea 
organizării și modernizarea econo
miei naționale, pentru afirmarea lar
gă a revoluției tehnico-știintifice în 
toate ramurile producției de bunuri 
materiale, factor esențial menit să 
conducă la sporirea eficientei econo
mice si la ridicarea substanțială a

sarcină, ce probleme trebuie rezolvate ? 
in două mari unități industriale.

feră la. aprovizionarea cu discuri 
abrazive pentru debitat țagle, măsu
ră ce nu a putut fi pusă în prac
tică decit in parte. Din acest motiv, 
producția nu se ridică la nivelul 
posibilităților existente. întreprinde
rea „Carbochim" din Cluj-Napoca a 
livrat abia 4 000 de asemenea discuri 
din cele 9 000 cit prevede contrac
tul. Iar în prima decadă a lui oc
tombrie n-a furnizat nimic.

Așadar, din cauze asemănătoare, 
două capacități întîrzie să producă la 
capacitatea proiectată. Este de aștep
tat să se ia măsuri ferme de către 
conducerile unităților în cauză pen
tru a se onora integral aceste obli
gații. Nu se poate admite ca niște 
obiective noi, bine puse la punct sub 
aspect organizatoric, tehnic și tehno
logic, să funcționeze cu randamente 
mai mici decit s-a prevăzut, decît 
capacitățile lor reale datorită unor 
deficiențe existente in planul colabo
rării interuzinale.

★
După o perioadă indiscutabil ne

satisfăcătoare. activitatea întreprin
derii „Hidromecanica" din Brașov a 
cunoscut în ultimul an o semnifica
tivă redresare. Măsurile inițiate de 
noua conducere a întreprinderii, 
sprijinită de comitetul de partid și 
organizațiile de bază, pe linia per
fecționării procesului de organizare

® Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște:
HOTĂRÎTOARE ESTE COLABORAREA 

NORMALĂ CU UNITĂȚILE FURNIZOARE

© întreprinderea „Hidromecanica11 din Brașov:
SE AȘTEAPTĂ UN NOU REVIRIMENT

și modernizare a producției, respec
tarea tehnologiilor de fabricație și 
întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă, au determinat o mai bună 
valorificare a potențialului tehnic și 
uman al uzinei. Revirimentul pro
dus s-a concretizat, printre altele, în 
realizarea pe primele trei trimestre 
ale anului a unei producții și pro
ductivități a muncii cu circa 35 la 
sută și, respectiv, 30 la sută mai 
mare decit in perioada corespunză
toare a anului trecut, precum și în 
depășirea sarcinilor la export cu 
peste 40 la sută.

Cu toate acestea, activitatea des
fășurată de colectivul unității bra
șovene este umbrită de faptul că 
unele dintre capacitățile de produc
ție realizate cu cîțiva ani în urmă 
sînt încă . departe de a lucra la pa
rametrii proiectați. Secția de trans
misii hidromecanice, de exemplu, 
realizează astăzi, în ciuda dotării ei 
cu tehnică de virf, o producție de 
peste trei ori mai mică decit s-a 
stabilit prin proiecte. La rîndul lor. 
atelierele secției metalurgice, in spe
cial turnătoria de piese din fontă și 
cea de neferoase, la care se adau
gă și forja, au atins abia intre o 
treime și jumătate din capacitățile 
proiectate și aprobate.

Am încercat să pătrundem în la
birintul întortocheat al cauzelor care 
au generat și mențin această stare de 
lucruri atît de păgubitoare pentru 

calității în toațe domeniile de acti
vitate.

Generatoare de noi dimensiuni ca
litative se dovedesc ideile și tezele 
secretarului general al partidului re
feritoare la integrarea organică a 
cercetării cu invâtămintul si produc
ția. cale sigură de încorporare în ac
tivitatea practică a celor mai noi cu
ceriri ale stiintei si tehnicii, calea 
progresului stiintei românești, aceas-

(— ȘTIINȚA—> 
în confruntare 
creatoare cu 

periuțele economiei,

ta fiind pusă cu adevărat in folosul 
societății.'

Pentru activitatea de cercetare ști
ințifică si tehnologică, integrarea re-, 
prezintă o cale importantă de sporire 
a producției de bunuri materiale prin 
perfecționarea de tehnologii noi. ca
pabile să conducă la reînnoirea ra
pidă a producției, diversificarea sor
timentelor. o înaltă calitate si com
petitivitate a produselor românești. 
Privit prin prisma invățămintului, 
principiul integrării constituie o cale 
de progres si perfecționare a între
gului proces instructiv-educativ în 
conținut și tehnologie, de sporire a 
eficientei tuturor laturilor sale.

Promotor curajos al noului, al des
chiderilor teoretice si practice de 
larg orizont, cu o profundă si cu
prinzătoare viziune asupra dialecticii 
cunoașterii științifice, cu o deplină și 
nestrămutată încredere în forțele sti
intei. conducătorul partidului si sta
tului nostru. împreună cu tovarășa 
academician doctor - inginer Elena 
Ceaușescu. distins om de știință, de 
largă recunoaștere internațională, a 

întreprindere. Iată o primă conclu
zie : nerealizarea parametrilor pro
iectați iși are originea in supraeva
luarea încă din faza de studiu teh- 
nico-economic a noilor capacități, 
mai exact a necesităților de transmi
sii hidromecanice pe ansamblul eco
nomiei naționale, determinată de 
lipsa unor studii de prognoză indus
trială temeinic fundamentate.

— Âșa se explică faptul că inițial 
secția de transmisii hidromecanice a 
fost proiectată pentru o producție de 
peste 10 000 bucăți pe an, în timp ce 
consumul intern nu depășea la data 
respectivă 1 500—2 000 bucăți pe an, 
arăta tovarășul Vladimir Gnasienco, 
inginer-șef cu pregătirea fabricației. 
Ulterior, capacitatea secției a fost 
diminuată la 6 500 bucăți, pentru ca 
planul pe acest an să prevadă reali
zarea doar a circa 1 700 bucăți.

Ceea ce pare de neînțeles este 
faptul că, deși necesitățile reale ale 
economiei naționale de transmisii 
hidromecanice erau, an de an, tot 
mai bine clarificate, totuși Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și centrala industrială de resort 
s-au menținut într-o stare de espec- 
tativă față de situația creată. Aceas
ta explică de ce cifrele anuale de 
plan stabilite pentru aceste obiecti
ve se situează la mai puțin de ju
mătate din capacitățile lor. Se ri
dică totuși întrebarea : cum a acțio
nat conducerea întreprinderii „Hi
dromecanica" in vederea inițierii 
unor măsuri pentru folosirea inten
sivă a noilor capacități ?

— Nu s-ar putea spune că fosta 
conducere a uzinei nu s-a gindit la 
unele soluții pentru realizarea indi
catorilor stabiliți prin proiect, ne-a 
relatat Liviu Semion. inginer-șef cu 
producția. Numai că nu a perseve
rat pe această linie atît cit ar fi 
fost necesar. S-au căutat ceva co
menzi, dar fără prea mult succes.

Adevărul este că se puteau găsi des
tule comenzi. Așa cum era posibil 
ca, intre timp, să se asimileze alte 
produse, chiar pentru export.

Intr-adevăr, nici conducerea uzi
nei, nici forurile coordonatoare nu 
au depus eforturi suficiente in 
această direcție. Evident, un plan 
mai mic este mai comod, deoarece 
și problemele pe care le ridică în
făptuirea lui sînt mai puține.

Una dintre obiecțiile pe care le 
aduc actualele cadre din conducerea 
uzinei față de necesitatea atingerii 
parametrilor proiectați este aceea a 
nefundamentării corecte» a indicato
rilor tehnico-economici stabiliți prin 
proiect. în susținerea acestei obiec
ții vin cu cîteva argumente, printre 
care cel mai important constă in 
greșelile de concepție" constructivă și 
tehnologică a unora din sectoarele 
calde, și ’ in primul rind a turnă
toriei de piese din fontă. Eroarea 
principală.,ne-au precizat interlocu
torii, este legată de faptul că noile 
capacități de producție au fost reali
zate pe baza unor soluții slab 
fundamentate. Inițial s-a hotărit ca 
piesele din fontă să fie asigurate de 
noua turnătorie de fonte speciale a 
întreprinderii „Tractorul". S-a re
nunțat însă, curînd, Ia această solu
ție, probabil și datorită faptului că 
acest obiectiv lucra cu mult sub 
capacitatea proiectată. Atunci s-a 
decis să se construiască o nouă 

orientat si orientează întreaga acti
vitate de cercetare științifică și teh
nologică din tara noastră participind 
efectiv la elaborarea si transpunerea 
in viată a tuturor obiectivelor stiin
tei si tehnologiei românești, alinierii 
lor la cele mai avansate realizări pe 
plan mondial.

în lumina orientărilor, indicațiilor 
si exigentelor formulate de tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. si colectivele de 

TEHNOLOGIILE MODERNE 
-APLICATE NEÎNTÎRZIAT!

oameni ai muncii din Institutul de 
chimie din Cluj-Napoca. unitate com
ponentă a Institutului Central de 
Chimie, conduși si îndrumați perma
nent de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. punind in 
valoare toate posibilitățile existente, 
s-au implicat puternic în eforturile 
generale de înfăptuire a programelor 
de modernizare si perfecționare a 
organizării producției si tehnologi
ilor. de sporire a nivelului tehnic și 
calitativ al acestora si de promovare 
a progresului tehnic în întreaga ac
tivitate. contribuind Ia desfășurarea 
largă a noii revoluții tehnico-științi- 
fice. la reducerea consumurilor de 
materii prime si de energie si la 
creșterea eficientei economice. Con- 
tinuind orientarea statornică de mai 
multi ani pentru elaborarea de teh
nologii noi. mai ales în domeniul sin
tezei fine si al produselor de mic 
tonaj, cercetarea științifică și tehno
logică din institut este axată pe re
zolvarea unei serii de probleme din 
cadrul unor programe de dezvoltare 
tehnologică si modernizare a produc- 

turnătorie de fontă pentru între
prinderea „Hidromecanica", pe spa
tiile destinate turnătoriei de piese 
din oțel. Din această măsură a re
zultat însă o turnătorie necorespun
zătoare. care, in plus, a fost dotată 
cu utilaje neomologate.

— Stația de preparare a amestecu
rilor de formare, ca și cea pentru 
dezbaterea pieselor turnate, care la 
toate turnătoriile construite sînt am
plasate în afara spațiilor de formare 
și turnare, fiindcă sînt puternic 
poluante, aici, la „Hidromecanica", 
au fost amplasate chiar în mijlocul 
turnătoriei, ne spunea ing. Ion Pi
ros, șeful secției metalurgice. Defi
citară este și organizarea unor 
fluxuri tehnologice, ceea ce face ca 
mașinile de format, alte utilaje să 
nu poată fi utilizate la capacitatea 
lor.

Așa se face că, în timpul turnării, 
operație executată cu ajutorul unui 
pod rulant, celelalte patru poduri 
rulante rămîn blocate, inutilizabile. 
De asemenea, cele două mașini de 
format miezuri de mare capacitate 
sint amplasate în afara razei de ac
ționare a mijloacelor de ridicat. Pe 
bună dreptate, se întreba unul din 
interlocutorii noștri : cum de a fost 
posibil să se avizeze un asemenea 
proiect ?

în ultimul timp, cadrele de condu
cere și tehnice din secția metalur
gică și-au propus să elimine unele 
dintre greșelile de construcție ale 
proiectantului — ICSITPSC Bucu
rești, reușind să aducă îmbunătățiri 
fluxurilor de fabricație. Urmarea : 
volumul pieselor turnate a sporit 
pină la dublu. Se impune ca acțiu
nea lor să fie mai mult sprijinită 
de restul serviciilor și secțiilor uzi
nei. sprijin care trebuie să se con
cretizeze in organizarea mai bună a 
activității de reparații capitale.

— Adevărul este că, deși se vor
bește mult de necesitatea atingerii 
parametrilor stabiliți la noile capa
cități, aceasta a rămas la nivel de 
intenție, ne spunea Ion Dragu. secre
tarul comitetului de partid al intre- 
prinderii. Se întocmesc programe 
după programe, dar fără un rezul
tat concret. Normal ar fi să se în
ceapă cu începutul. Adică, in pri
mul rînd să se caute comenzi. Nu 
pentru o lună, ci pentru cele 12 luni 
ale anului, comenzi cu care să se 
acopere integral aceste capacități. 
Desigur, nu este o chestiune ușoară. 
■Capacitățile sînt gîndite și adapta
te la producția specifică fabricației 
de transmisii hidromecanice, dar 
aceasta nu este un impediment de 
netrecut. Utilajele pot fi adaptate.

Intr-adevăr, impedimentele pe care 
le invocă unii specialiști din între
prindere, centrală și minister nu 
sint de netrecut. în cazul unor co
menzi, vor fi necesare, de bună sea
mă, unele readaptări. Comenzile 
trebuie însă căutate și nu mai de
parte decit în cadrul unităților cen
tralei de resort — Centrala indus
trială de autocamioane Brașov — al 
cărei director de plan-producție, 
inginer loan Vulcan, ne-a spus : 
„Vom căuta în continuare posibili
tăți să-i ajutăm pe tovarășii de la 
-Hidromecanica» să-și întrebuințeze 
în condiții normale capacitățile de 
producție". Ceea ce se cere acum 
din partea conducerii întreprinderii 
este o mai mare preocupare în acest 
scop. Temerea manifestată in privin
ța aprobării forței de muncă, ca și 
a cotelor de energie electrică și 
combustibil necesare producției su
plimentare nu are nici o bază. Ele 
se vor asigura în condițiile în care 
noile capacități vor avea asigurată 
desfacerea produselor care se vor 
realiza. Stă în puterea colectivului 
acestei binecunoscute întreprinderi 
să realizeze încă în acest trimestru 
parametrii proiectați la noile capaci
tăți. Că se poate, dovadă stă reviri
mentul înregistrat de uzină în ulti
mul an.

Gheorghe MANEA 
Nicolae MOCANU

tiei. cum sînt : pesticidele convențio
nale. din grupa substanțelor fosfor- 
organice și neconvenționale de tip 
feromonal. arome pentru industria 
alimentară si cosmetică, materiale 
pentru industria electronică, micro
electronică si electrotehnică, recupe
rări de metale prețioase din produse 
uzate si de elemente utile din cata
lizatori uzați, produse fotosensibile. 
precum si aparate de laborator și a

naliză în flux tehnologic. Numai în 
perioada cincinalului 1981—1985. insti
tutul a realizat 146 obiective de cer
cetare. finalizînd cercetările la 33 o- 
biective din plan, rezultatele obți
nute fiind fructificate prin elabora
rea a 114 procese tehnologice origi
nale. Producția industrială obținută 
pe instalațiile tehnologice proprii a 
crescut de șapte ori fată de anii pre- 
cedenti. iar numărul sortimentelor se 
ridică la 105. în prezent, institutul 
nostru a ajuns să fie singurul pro
ducător al mai multor grupe de pro
duse. cum sint : feromonii. biostimu- 
latorii de creștere a plantelor, sen
zorii electrochimici. pastele și 
pulberile metalice pentru industria 
electronică, fibrele poliamidice meta
lizate. soluțiile pentru metalizarea 
suporturilor dielectrice. aromele ali
mentare și cosmetice.

în oonditiile noii revoluții tehnico- 
Stiintifice. sarcinile majore ce stau 
în fata stiintei si tehnicii românești 
In perioada 1986—1990 si In perspec
tiva anului 2000 rezidă din tezele, in-

SĂLAJ:

Vitezele de lucru
Potrivit programului, in unitățile 

agricole din județul Sălaj trebuie 
efectuate arături adinei de toamnă 
pe o suprafață de 64 000 hectare. 
Pină in seara zilei de miercuri 28 oc
tombrie această lucrare s-a făcut 
pe 20 058 hectare, reprezentind 31 !a 
sută din plan. Evident, in raport de 
termenul stabilit pentru încheierea 
arăturilor și data la care ne aflăm, 
se înregistrează o rămînere in urmă 
la arat. Situația este determinată, 
în principal, de eliberarea cu in- 
tirziere a suprafețelor cultivate cu 
porumb care, in unele zone, a ajuns 
mai tirziu la maturitate și, în con
secință, n-a putut fi recoltat la 
timp. Ca atare, se impune, în con
tinuare, întreprinderea unor acțiuni 
de masă care să asigure eliberarea 
de resturi vegetale a tuturor supra
fețelor și, concomitent, să se lucreze 
intens la arat.

Peste tot unde munca a fost bine 
organizată, cum este cazul unităților 
agricole din consiliile agroindustriale 
Crasna și Surduc, se înregistrează 
rezultate bune la arat. La coopera
tiva agricolă Meseșeni, din consiliul 
agroindustrial Crasna, spre exemplu, 
se găseau la arat 25 tractoare, me
canizatorii lucrînd sub suprave
gherea directă a șefului secției de 
mecanizare. loan Crișan. „Elibe
rarea din timp de resturi vegetale 
a suprafețelor de teren ne-a permis 
să lucrăm cu forțe sporite la arat, 
ne spune șeful secției. Lucrăm gru
pat, cu formații de tractoare care 
se deplasează pe suprafețele elibe
rate de resturi vegetale. Cu ce rea
lizăm pină deseară ajungem la 400 
hectare. Pe măsură însă ce alte trac
toare sint eliberate de unele lucrări 
de toamnă sint repartizate la arat,, 
viteza trebuie să crească mult în 
zilele următoare. Lucrînd zi și noap
te, vom încheia arăturile la terme
nul stabilit".

Peste tot, de altfel, vitezele de 
lucru Ia arat sînt în continuă creș
tere. Este necesar însă ca munca 
mecanizatorilor — dar nu numai a 
lor, ci a tuturor celor care lu
crează pe ogoare — să fie organi
zată mai temeinic, iar consiliile de 
conducere din unitățile agricole să 
repartizeze mai mulți oameni la eli
berarea terenurilor de resturi. vege
tale, îndeosebi in unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Ilean- 

Arături de toamnă Io C.A.P. Ulmeni, județul Călărași
Foto : S. Cristian

dicatiile si orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al partidului. Ia 
Congresul științei și invățămintului 
si la dezbaterile din înaltele foruri 
ale democrației noastre muncitorești 
revoluționare. Aceste sarcini vizează 
realizarea unei dezvoltări economice 
intensive, modernizarea si perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, promovarea largă a cuceriri

lor revoluției tehnico-știintifice. spo
rirea eficientei întregii activități e- 
conomice. îndeplinirea unor obiecti
ve atît de mărețe presupune, pe de 
o parte, valorificarea superioară a 
materiilor prime pe baza unor teh
nologii de virf si a utilajelor mo
derne. iar pe de altă parte, dimi
nuarea consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibili si ener
gie. în sfera chimiei, un domeniu de 
foarte mare actualitate si cu largi 
perspective este cel al chimiei fine, 
care stă la baza producției de oolo- 
ranti. medicamente, detergenti. auxi
liari pentru diferite industrii si alte 
specialități. în elaborarea tehnologi
ilor de virf. cercetarea pornește de 
la orientările si cerințele actuale pe 
olan national si mondial vizînd rea
lizarea unor produse competitive pe 
piața internă si internațională, cu 
parametri funcționali si calitativi 
inalti. Productivitatea si eficienta a- 
cestor cercetări sînt puternic legate 
de operativitatea cu care sînt trans
ferate rezultatele în producția de bu

sint in creștere
da, Puricei și Cehu Silvaniei. Ce 
măsuri s-au luat pentru grăbirea 
ritmului la arat ?

— La efectuarea arăturilor adinei 
de toamnă folosim 1 135 tractoare din 
cele 1717 pe care le avem în do
tare, viteza zilnică stabilită fiind de 
2 838 hectare — ne spune ing. Tănase 
Hada, directorul trustului județean 
de mecanizare. La eliberarea tere
nurilor de resturi vegetale sint re
partizate aproape 200 de utilaje me
canice, care realizează zilnic 600 
hectare. Concomitent, la efectuarea 
acestei lucrări participă un mare 
număr de oameni. Așa cum a sta
bilit comandamentul agricol jude
țean, în cadrul fiecărei secții de 
mecanizare există un program deta
liat privind vitezele planificate, 
fiind nominalizate tractoarele pen
tru arături și repartizate suprafețele 
pe formații. Totodată, a fost orga
nizat și schimbul al doilea, precum 
și schimburi prelungite. La nivelul 
fiecărei stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii sint constituite trei 
schimburi pentru ascuțirea brăzda- 
relor. O atenție deosebită acordăm 
efectuării unor lucrări de calitate 
bună. în acest scop, arăturile se (ac 
numai după ce suprafețele au fost 
eliberate complet de resturile vege
tale. plugurile sint echipate cu scor
monitor. Pentru a se putea lucra si 
pe timp de noapte, tractoarele au 
fost dotate cu instalații de iluminat, 
mijite dintre acestea fiind realizate 
pe plan local.

— Considerați că arăturile se vor 
încheia la termenul stabilit ?

— Modul în care a fost organizată 
munca ne dă garanția că vom rea
liza vitezele zilnice stabilite la arat 
— ne răspunde directorul trustului 

țde mecanizare. Trebuie rezolvată 
problema livrării operative a moto
rinei și a uleiurilor. Este necesar 
ca acestea să fie asigurate in ra
port cu volumul de lucrări pe care 
il avem de executat mai ales în a- 
ceste zile. Nu este rațional ca livră
rile să fie eșalonate în timp, știut 
fiind că acum există o nevoie acută, 
și nu mai tirziu, cînd, practic, volu- 
țnul activităților se reduce. Sper că 
organele centrale de resort ne vor 
sprijini in acest sens.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"

nuri materiale, succesul lor este con
diționat de reducerea duratei ciclu
lui cercetare - p roi ecta re- p rod u cti e.
Printre tehnologiile de virf care de
termină tendințele actuale în revolu
ția tehnologică, in prim plan se a- 
flă : tehnica laser, tehnica plasmei, 
tehnologiile neconvenționale. tehni
cile bazate pe folosirea fasciculelor 
cu energii înalte, tehnologii catalitice 
în chimie, ingineria genetică si bio- 
tehnologiile, care vor deveni o ramu
ră de seamă a industriei.

în conexiune cu cerințele majore 
ale economiei naționale, sintem hotă- 
riti să dezvoltăm mai amplu tehno
logiile de virf din domeniul chimiei 
de sinteză fină. în acest sens, ne-am 
angajat să depășim prevederile de 
olan oe ansamblu, pe întreg anul, cu 
ccl puțin 7 la sytă. iar la producția- 
marfă cu circa 8 la sută prin utili
zarea intensivă a instalațiilor expe
rimental-productive din dotare si 
prin valorificarea tehnologiilor de 
obținere a unui număr de 18 produse 
noi nominalizate in programe spe
ciale. Ne mobilizăm pentru ca în a- 
cest an să dăm în exploatare pilotul 
de metalizare a fibrelor sintetice si 
atelierul de producere a apara
telor pentru controlul automat al ga
zelor nocive. Simultan, sprijinim 12 
unități industriale si agricole din ju
dețul Cluj, in folosul cărora produ
cem 18 sortimente de materiale.

Constienti de obligațiile deosebit 
de mari ce le revin, oamenii de ști
ință. toti oamenii muncii din Institu
tul de chimie din Cluj-Napoca iși 
manifestă hotărirea de a munci cit 
mai bine pentru a transpune în via
tă concepția partidului nostru, a se
cretarului său general, asupra rostu
rilor științei în făurirea unei Româ
nii prospere, pentru a întîmpina 
Conferința Națională a partidului cu 
rezultate deosebite. depăsindu-și 
«lanul anual Ia toti indicatorii.

Prof. unlv. dr. 
Gheorghe MARCU 
directorul Institutului de chimie, 
Cluj-Napoca

în unitățile agricole din județul 
Satu Mare urmează să fie efectuate 
arături adinei de toamnă pe 103 800 
hectare. Pină in seara zilei de miercuri 
28 octombrie au fost efectuate ară
turi doar pe 15 la sută din supra
fața prevăzută. Intrucit mijloacele 
mecanice au fost eliberate de la alte 
lucrări agricole de toamnă, există 
posibilitatea să se realizeze o viteză 
medie zilnică la arat de peste 4 000 
hectare. La direcția agricolă se apre
ciază că lucrarea se va incheia pină 
la 15 noiembrie, adică la termenul 
stabilit.

„Sintem hotărîți să efectuăm la 
timp și de cea mai bună calitate 
arăturile adinei de toamnă — ne 
spune jnginerul Vasile Marinescu, 
directorul trustului județean S.M.A. 
Experiența unităților agricole care 
realizează an de an recolte mari 
demonstrează că aceste lucrări au 
un efect hotăritor asupra produc
țiilor realizate. De asemenea, învă
țămintele desprinse din neajunsurile 
din toamna anului trecut, cînd n-au 
fost arate toate suprafețele, ne-au 
determinat să luăm măsuri mai ho- 
tărîte în ce privește buna folosire 
a tractoarelor".

Aflăm că, pentru intensificarea rit
mului de lucru la arat, munca este 
organizată in două schimburi, in cel 
de zi realizindu-se trei hectare, iar 
in cel de noapte 2.5 hectare. în ve
derea îmbunătățirii structurii solului, 
plugurile sint echipate cu scormoni
tori, arindu-se la adincimea de 28—30 
cm. Pe terenurile cu soluri grele, 
cum sint cele din cooperativele 
agricole Moftinu Mic, Craidorolț, 
Căuaș, Culciu și altele, se lucrează 
doar cu două trupițe în loc de trei.

în numeroase unități agricole. în
deosebi cele din consiliile agro-

SATU MARE:

Este necesară 
o organizare 

mai bună a muncii 
mecanizatorilor 

industriale Sanislău, Ardud, Turț, 
Tiream. Moftin, prin organizarea 
temeinică a muncii și folosirea din 
plin a mijloacelor mecanice, au fost 
efectuate arături adinei de toamnă 
pe suprafețe mari. Cu realizări mai 
slabe se prezintă, in schimb, unitățile 
din consiliile agroindustriale Pău- 
lești, Odoreu, Livada. Pentru gră
birea arăturilor este necesar, în pri
mul rînd, ca toate suprafețele da 
teren de pe care s-a strîns recolta 
să fie eliberate de resturi vegetale. 
Or, pînă acum această lucrare a 
fost efectuată doar pe 67 la sută din 
terenurile care urmează a fi arate. 
Dar chiar și așa există suficient 
front de lucru pentru mecanizatori. 
De aceea se impune, în al doilea 
rind, să fie folosite mai intens trac
toarele. îndeosebi în unitățile din 
consiliile agroindustriale in care lu
crările sînt rămase in urmă este ne
cesară gruparea tractoarelor in for
mații mari, lucrîndu-se și în schimb 
de noapte. De aseînenea, lucrarea 
să fie executată sub supravegherea 
nemijlocită a șefilor de secții, a șe
filor de ferme sau a inginerilor-șefi 
din unități, intervenindu-se prompt 
pentru înlăturarea abaterilor de la 
normele de calitate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

PRAHOVA:

Ritmul recoltării 
sfeclei de zahăr 

trebuie intensificat
Miercuri, 28 octombrie, lucrătorii 

ogoarelor județului Prahova au în
cheiat culesul porumbului. In a- 
celași timp se apropie de final re
coltarea legumelor de cimp și a 
strugurilor. Activitatea cea mai im
portantă căreia trebuie să-i acorde, 
in continuare, mare atenție agricul
torii din unitățile de stat și coope
ratiste este acum recoltatul sfeclei 
de zahăr, lucrare ce s-a executat in 
proporție de 73 la sută. Ținind sea
ma de măsurile stabilite de coman
damentul județean pentru agricultu
ră, de mobilizarea care se resimte 
în toate unitățile, putem afirma că 
pină la sfirșitul săptăminii viitoa
re ea se va încheia în toate unită
țile cultivatoare, livrările către be
neficiar — Fabrica de zahăr Urzi- 
ceni — inscriindu-se in graficele în
tocmite.

De altfel, cantitatea zilnică trans
portată din cimp spre unitatea pre
lucrătoare a sporit de la 1 200 tone 
la aproape 2 000 tone, cite s-au tri
mis in cursul zilei de marți. Cu 
forțe sporite acționează cooperatorii 
din Gherghița, Drăgănești, Albești, 
Puchenii Mari și altele, care au tre
cut la recoltat pe solele mai bune 
ce promit o recoltă superioară, cu 
influențe pozitive asupra producției 
medii pe județ. De remarcat este și 
faptul că lucrarea s-a executat nu
mai manual, ceea ce a permis să se 
curețe părțile verzi și coletele, ca
litatea sfeclei recoltate satisfăcînd în 
totalitate cerințele beneficiarilor. Cu 
multă atenție se acționează pentru 
protejarea sfeclei culese și rămase în 
cimp peste noapte, pentru curățirea 
vagoanelor, a celorlalte mijloace de 
transport.

Cu toate măsurile luate, se cuvi
ne să spunem că vremea în răcire 
și schimbătoare necesită mai multă 
operativitate la transportul recoltei 
din cimp, unde se mai aflau in cursul 
zjleî de miercuri peste 2 000 tone 
sfeclă de zahăr.

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii”
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Intîlnirile dintre alegători

și candidați - dezbateri fructuoase, 
propuneri de larg interes cetățenesc

Măsura eficienței dialogurilor:
faptele

Cetățenii din circumscripția elec
torală nr. 5 din sectorul 2 al Capi
talei au dezbătut, în întîlnirea cu 
candidați! F.D.U.S. propuși pentru 
alegerile de la 15 noiembrie, o pro
blematică foarte diversă. Pe primul 
plan s-a aflat contribuția la îndepli
nirea planului economic, înfăptuirea 
programelor de modernizare în în
treprinderile industriale, sporirea ni
velului calitativ al produselor. Dis
cuțiile eu evocat totodată marile 
prefaceri prin care a trecut Capitala 
în perioada ultimei legislaturi, 
numeroasele ctitorii strălucite, dem
ne de o așezare urbanistică repre
zentativă pentru epoca pe care o 
trăim. S-a amintit că, în acest an, 
numai pe teritoriul sectorului s-au 
construit peste 2 160 de apartamente 
ce au dat contur unor noi ansam
bluri ca Rîul Doamnei — Cheile 
Zănoagei, Colentina — Fundenl, 
Mihai Bravu și altele, s-au extins, 
în mod corespunzător, rețelele de 
apă, s-au modernizat numeroase 
străzi, a sporit suprafața spațiilor 
verzi.

Buni gospodari, cetățenii din 
această circumscripție — printre 
fruntașele pe sector — nu s-au limi
tat în cuvîntul lor doar la ceea ce au 
făcut. Ei au stăruit și asupra unor 
modalități prin care se poate spori 
și dezvolta ceea ce s-a creat, refe- 
rindu-se și la anumite carențe civi
ce ce se fac simțite. „Unii plantează 
flori în parc, îngrijesc iarba, curăță 
aleile, iar alții trec, calcă peste ele 
cu mașina ori cu bicicleta, sau 
confundă straturile de trandafiri cu 
o florărie proprie — spunea Andrei 
Jurca. Spațiile verzi sînt făcute pen
tru ca să ne bucurăm cu toții de 
ambianța plăcută din jurul blocuri-

*
lor. E păcat să constați că mal sînt 
colocatari care ne disprețuiesc mun
ca".

Desigur, educația cetățenească nu 
se poate face dintr-o dată, intr-un 
termen anume ; ea cere timp, răbda
re, mijloace adecvate de influența
re. Despre acestea s-a vorbit la 
adunarea cetățenească. In cuvîntul 
lor, Marioara Ionică, Elena Bucur, 
secretara organizației de bază nr. 5 
din cartier și alți alegători au susți
nut, dind exemple, necesita
tea unei atitudini mal ferme față 
de orice nesocotire a regulilor de 
comportare civică, pentru menți
nerea in bună stare a fondului lo
cativ și a spațiilor verzi, a tot ceea 
ce constituie bun obștesc. Severita
tea față de neglijență și nepăsare 
este determinată de respectul pe 
care atît candidați!, cît și alegătorii 
trebuie să-l aibă pentru ceea ce 
este dobîndit prin munca comună a 
tuturor.

S-au formulat șl o serie de ob
servații critice privind circulația 
mijloacelor de transport grele pe 
căile de acces sub care se află im
portante conducte, orarul unor ma
gazine aflat în neconcordanță cu ce
rințele cumpărătorilor, tergiversarea 
unor lucrări de reparații de către 
I.C.R.A.L. Colentina ș.a.

Adunarea s-a încheiat cu conclu- 
zia-angajament că la tot ceea ce 
urmează să se Înfăptuiască în vii

toarea legislatură în circumscripție, 
la toate acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare vor pune umărul toți 
cetățenii. O concluzie-angajament la 
care au subscris toți cei prezenți : 
candidați și alegători.

zonă, Intre altele, mai multe unități 
comerciale, un dispensar policlinic, 
o nouă linie de tramvai, s-a extins 
rețeaua de alimentare cu apă, s-au 
reparat mai multe străzi „Sînt 
realizări la care am contribuit cu 
toții — spunea el — și ne angajăm ca 
șl de aici înainte să participăm la 
înfăptuirea altor obiective cu ca
racter edilitar. Solicităm însă ca, in 
cadrul efortului general de ridicare 
a nivelului de urbanizare a cartieru
lui, să contribuie și unitățile specia
lizate — Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații, Exploatarea de 
gospodărie comunală, I.C.R.A.L., 
I.R.E.T., PECO".

In adunare s-au făcut șl alte pro
puneri : Suzana Gronemberger, din 
strada Recoltei nr. 8, a propus ex
tinderea rețelei unităților prestatoa
re de servicii prin înființarea de 
ateliere de croitorie șl de reparat 
încălțămintea, precum șl amenajarea 
unei piețe agroalimentare. Această 
ultimă propunere a fost însușită pe 
loc de toți ceilalți alegători, care 
s-au angajat să contribuie prin mun
că patriotică la realizarea ei.

„Și noi, locuitorii de pe strada 
Emil Racoviță, spunea Năstase Fră- 
țilă, maistru la Trustul antrepriză 
generală construcții industriale Ti
mișoara, ne angajăm să contribuim 
la executarea lucrărilor de introdu
cere a conductelor de apă și de re
parare a carosabilului. Cerem Insă 
candidaților noștri șl viitorului depu
tat pe care îl vom alege să se ocupe 
de asigurarea la timp a materiale
lor necesare. De asemenea, ne anga
jăm să executăm lucrările de Îmbu
nătățire a canalizării cartierului".

Pe bună dreptate se poate aprecia 
că întîlnirea alegătorilor cu candi- 
dații F.D.U.S. din 
scripție electorală 
rodnic dialog de 
democratismului
socialiste, în care propunerile făcute 
au fost însoțite de exprimarea deci
ziei ferme a cetățenilor de a partici
pa la materializarea lor.

această circum- 
a constituit un 
lucru, expresie a 
orindulril noastre

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii

Joi au Început la București lucră
rile celei de-a 40-a sesiuni a Consi
liului General al Federației Sindicale 
Mondiale.

Participă reprezentanți a aproape 
100 organizații sindicale din peste 
70 de țări din întreaga lume, pre
cum și a 11 uniuni 
sindicale pe ramuri.

Lucrările sesiunii, 
precedate în ziua de 
intîlnirile centralelor sindicale re
gionale din Europa, America Latină, 
Asia, Africa și din țările arabe, au 
fost deschise de Sandor Gaspar, pre
ședintele Federației Sindicale Mon
diale.

Timp de trei zile, sesiunea dezbate 
evoluția Situației în mișcarea sindi
cală din ultimul an, modalitățile de 
participare mai activă a sindicate
lor la înfăptuirea păcii și dezarmă
rii, pentru soluționarea echitabilă a 
problemei datoriilor' externe, lichi
darea subdezvoltării și realizarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

In numele Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, to
varășul Miu Dobrescu, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., a a- 
dresat participanților un călduros 
salut, exprimînd convingerea că dis
cuțiile ce vor avea loc vor duce la 
întărirea bunelor relații de colabo
rare între sindicatele afiliate fede
rației, la consolidarea unității si so
lidarității mișcării sindicale interna
ționale. în interesul păcii, colaboră
rii și progresului în întreaga lume. 
Vorbitorul a înfățișat. în continuare, 
marile realizări obținute de poporul 
român în ridicarea economico-socia- 
lă a patriei. îndeosebi după Con-

internaționale

care au fost
28 octombrie de

greșul al IX-lea al P.C.R., cind în 
fruntea partidului a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu. relevind, 
totodată, principalele obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. în dezvoltarea intensivă a in
dustriei, agriculturii, științei. învătă- 
mîntului și culturii, in îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
Întregului popor S-au reliefat preo
cupările pentru dezvoltarea și per
fecționarea democrației muncitorești 
revoluționare pentru crearea unui 
sistem unitar de organisme democra
tice, care asigură participarea largă 
și nemijlocită a întregului popor la 
conducerea tuturor sectoarelor vieții 
economice și sociale. în acest cadru 
larg democratic, sindicatele au adus 
și aduc o importantă contribuție la 
tot ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește 
în România, la asigurarea participă
rii celor ce muncesc la activitatea 
organelor de conducere colectivă.

In spiritul 
și concepției 
Nicolae Ceaușescu. vorbitorul a ară
tat că, în prezent, in fața mișcării 
sindicale, a tuturor popoarelor se 
pune problema unirii eforturilor în 
lupta pentru înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind a dezarmării nuclea
re, lichidării rachetelor cu rază me
die și scurtă de acțiune din Europa 
șl Asia, a tuturor armelor nucleare, 
pentru edificarea unei lumi a păcii 
și colaborării, pentru apărarea drep
tului fundamental al oamenilor la 
muncă și viață.

Secretarul general al F.S.M.. Ibra
him Zakarla, a prezentat raportul 
„Rezultatele celui de-al XI-lea Con
gres sindical mondial si evoluția din 
mișcarea sindicală".

poziției României 
pre ședintelui

(Ager nres)

Rodica ȘERBAN

Cu satisfacție pentru realizările 
prezentului, cu hotărire pentru

înfăptuirile viitorului

INSTANTANEE ELECTORALE------------- ----

Participanții la adunarea cetățe
nească din circumscripția electorală 
nr. 20 din Timișoara lucrează, în 
majoritatea lor, la întreprinderile 
din apropiere și locuiesc în noile 
blocuri din jur. „Pe vremuri — mai 
exact în urmă cu vreo 15 ani — 
această zonă mărginașă a Timișoarei 
se confunda cu o așezare rurală lip
sită complet de industrie, spunea in 
cuvîntul său alegătorul Andrei Mâ- 
țiu. începînd cu anii '70, în urma 
vizitelor de lucru efectuate de secre
tarul general al partidului în muni
cipiul nostru, aici s-au pus bazele 
celei mai puternice zone industriale 
a orașului, cu adevărate citadele ale 
tehnicii de vîrf, precum întreprin
derea de aparate electrice de măsu
rat, „Electrotimiș", „Spumotim", 
întreprinderea de autoturisme, iar de 
dată mai recentă, chiar în actuala 
îgislatură, întreprinderea „Opti

ca". Concomitent, zona a cunoscut și 
o puternică dezvoltare edilitar- 
gospodărească".

Alegătorii s-au referit concret, In 
cuvîntul lor, la realizările colective-

lor muncitorești din care fac parte, 
la programele de viitor. Emilian 
Popa, șef de atelier Ia întreprin
derea „Electrotimiș", arăta că in 
intimplnarea alegerilor de deputați 
de la 15 noiembrie și a Conferinței 
Naționale a partidului colectivul în
treprinderii a înregistrat succese de 
prestigiu : îndeplinirea cu 5 zile mai 
devreme a planului de producție pe 
10 luni și depășirea cu 6 la sută a 
sarcinilor la export.

„Aceste succese le vom consolida 
în perioada următoare, înfăptuind 
neabătut în viață indicațiile conducă
torului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, for
mulate la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. privind realizarea exempla
ră a planului la producția fizică și 
la export, in condițiile diminuării 
consumurilor materiale și energetice, 
ale creșterii eficienței economice".

Vorbind despre dezvoltarea edill- 
tar-gospodărească a cartierului, Eu
gen Costea, strungar la aceeași în
treprindere, amintea că in actuala 
legislatură s-au dat în folosință in

teatr
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Cartea lui lovită — 18; (sala 
Amfiteatru) : Actorul — 18; (sala 
Atelier) : Autograf — 18
& Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ludovic Baci. So
list : Alexandru Moroșanu — 19;
(sala Studio) : „Literatura chitarei" : 
Răzvan Grigorescu — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Nabucco 
—- 10,30; Chopiniana, Rapsodia I, Bo
lero, Carmen — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu 2) : Lyslstiata — 18,30
$ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
<© Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez —- 18.30
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat, după scăpătat — 19
® Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 19
® Teatrul „C. 
sala Magheru) :
— 18
® Teatrul Giulești (sain Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
& Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor —- 19: (sala Victoria.
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19 
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
zvoarc — 18

Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pînzele sus — 9; Mary Poppins 
— 18
O Circul București (10 41 95): A sosit 
circul ! — 19
«a» Teatru! „Tăndârică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Cartea cu jucării — 15

I. Nottara" (59 31 03. 
Floarea de cactus

cinema
® Figuranțli : LUMINA (14 74 16) — 
9; 12; 15: 18. GLORIA (47 46 75) — 
9: 12,15; 16: 19
0 Sora cea mare („Săptâmîna fil
mului turc") : STUDIO (59 53 15) - 
9.30: 11.30: 13.30; 15.30: 17.30: 19.30 
a Moromeții : MIORIȚA (1127 14)
— 9; 12; 16: 19. COSMOS (27 54 95)
— 9: 12: 15; 18.’.5
d Anotimoul Iubirii : DRUMUL SA- 
'■’<!' (3123'3) — 15: 17: 19

Nea Mtlrin, miliardar : FEREN
TARI (80 49 851 — 15: 17: 19. PRO- 
CDțFRUL 123 94 10) — 15: 17: 19 
« Colierul de turcoaze : POPULA P 

-5 >7) — 15: 17: 19
0 Pădurea de fagi: PACEA (7130 85'
— 17: 19
» Program special nentru copii si 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11,15: 
•3.15: 17.15: 19.30
d Visul unei actrite : FLOREASCA 
<33 29 71) — 9: 11 : 13: 15; 17: 19

Oasnețl ncașteptatl : VIITORUI
<10 67 40) — 15: 17; 19
D Mari regizori, mart actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,45: 14,30;
17.15: 20

a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SCtNTEll"

SATU MARE : O nouă 
fabrică

în cadrul întreprinderii de utilaj 
minier Satu Mare a intrat în func
țiune o nouă și importantă capa
citate de producție. Este vorba de 
fabrica de oxigen lichid, despre 
care inginerul Ion Ionescu, șeful 
secției utilități energetice de la 
întreprinderea de utilaj minier, 
ne-a spus :

— Este pentru prima oară cînd 
putem produce la noi în județ, 
prin această nouă capacitate, oxi
gen lichid, nemaifiind nevoiți să-i 
aducem din alte zone ale țării. De 
asemenea, prin eliminarea îmbute- 
lierii oxigenului în stare gazoasă 
in recipiente mici, operațiune cu 
productivitate foarte scăzută, ob
ținem acum o economie importan
tă de energie electrică. In prima 
etapă de funcțiune — pînă la mij
locul lunii noiembrie — fabrica va 
produce oxigen în variantă mixtă 
(și gazos, și. lichid), după care va 
produce numai oxigen lichid. Sem
nificativ este și faptul că această 
nouă capacitate va putea să pro
ducă și azot lichid utilizat pentru 
fertilizarea terenurilor agricole. 
(Octav Grumeza).

VILCEA : „Săptămîna 
științei și tehnicii pentru 

tineret"
în aceste zile, la Casa de cul

tură a științei și tehnicii pentru 
tineret din municipiul Rîmnicu 
Vîlcea, precum și la cluburile 
muncitorești de pe lingă marile 
întreprinderi ale județului se des
fășoară un complex de manifestări 
în cadrul celei de-a VII-a ediții a 
„Săptăminii științei și tehnicii 
pentru tineret". Acțiunile au debu
tat cu_ vernisajul unei expoziții în 
care sînt prezentate numeroase in
venții. inovații și raționalizări, 
care au ca autori tineri specialiști 
și muncitori din unitățile econo
mice. Au avut loc. de asemenea, 
un simpozion pe tema „Tinerețe, 
creație, progres tehnic", întîlniri 
ale tinerilor vîlceni cu cadre di
dactice universitare. (Ion Stanciu).

BĂLAN : Sporește 
zestrea edilitară

Asemenea tuturor localităților pa
triei, orașul Bălan — binecunoscut 
centru minier harghitean — cu
noaște o impetuoasă dezvoltare e- 
conomică și social-edilitară. Bu
nele rezultate pe care minerii 
le-au obținut lună de lună, dind 
țării tot mai mult minereu, sînt 
amplificate de îndeplinirea unor 
noi angajamente. Dar minerii par
ticipă activ și Ia acțiunile de 
bună gospodărire și înfrumusețare 
a localității. Astfel, s-au amenajat 
noi spații verzi, s-au construit și 
dotat trei terenuri de joacă pentru 
copii, s-a modernizat baza sporti
vă a orașului, s-a construit un pa
tinoar în aer liber, s-a amenajat 
si curățat albia Oltului, s-au plan
tat mii și mii de pomi și arbuști 
ornamentali.

— Sînt multe dovezile spiritului 
civic — ne spune Niculai Dacău — 
primarul orașului. Numai în ac
tuala legislatură în orașul Bălan 
s-au construit numeroase aparta
mente. s-a ridicat gradul de con
fort la alte 153, s-au dat în folo
sință spatii comerciale și presta
toare de servicii pentru populație 
și s-a înființat o nouă cooperativă 
meșteșugărească. (Nicolae Șandru).

SLATINA : Concurs 
al teatrelor de amatori

La Casa de cultură a sindicate
lor din Slatina a început cea de-a 
VII-a ediție a concursului interju- 
dețean „Zilele comediei pentru tea
trele populare și muncitorești", eve
niment important in viața mișcării 
artistice de amatori. Concursul este 
organizat de Comitetul de cultură și 
educație socialistă al județului Olt 
și Centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă. Programul întrecerii, la care 
participă 12 colective artistice din 
10 județe ale țării, cuprinde nume
roase spectacole cu un repertoriu 
variat, cuprinzînd lucrări ale unor 
autori clașici și contemporani. 
(Mihai Grigoroșcută).
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cum va arăta el In viitor in anul 1 
2000, potrivit planului de sistema- ) 
Uzare, Să-l cunoască, dar și să-și l 
măsoare propriile forțe cu gîndul > 
contribuției personale la înfăptui- l 
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IN FATA MACHETEI...
PE MARGINEA UNEI SCRISORI PRIMITE LA REDACJIE

„...Iar după adunările cetățenești, 
in multe din cele 34 circumscripții 
electorale, alegătorii și candidații 
propuși se îndreptau spre sediul 
consiliului popular municipal să-și 
cunoască... orașul" — ne scrie co
respondentul nostru vpluntar lam- 

1 șec Frânt din Botoșani. 
» Să nu-și cunoască botoșănenii 
1 propriul municipiu ? Greu de pre- 
‘ supus. Partea veche, nu e mare lu- 
l cru s-o cunoști. A rămas din ce In 
’ ce mai împuținată. Partea nouă — 
(eu blocuri semețe și bulevarde 
i largi iarăși o știu cu toții. încă de 
' pe cind se construia, de pe cind au 
l muncit alături la înălțarea ei. 
.’ Și-apoi cum să nu-și recunoască 
ț ei municipiul, cind abia ce vorbi- 
i seră la adunări despre podoabele 
’ pe care l le-au adăugat prin munca 
i lor, despre preocupările pentru In
i’ frumusețarea, pentru mai buna lui 
1 gospodărire, lucru de altfel pentru 
1 care Botoșaniul a obținut locul doi 
l pe țară In întrecerea socialistă din- 
l tre municipii pe anul 1986 7 Au și 
/ vorbit despre zona de agrement 
‘ „Lebăda", cu plaje fi terenuri de 
l sport, unde au transportat peste 
’ 1 200 tona da ba.la.st • rJ.psnra nmp-

*
din Botoșani nu au uitat. Ba dim
potrivă, au spus lucrurilor pe 
nume, au vorbit despre fgptul că 
in municipiul lor există încă locuri 
care, deși cindva corespundeau, nu 
mai fac fată acum noilor transfor
mări. De exemplu, intrările in mu
nicipiu, in special cea dinspre Iași, 
„căci, sincer vorbind, numai cea 
dinspre Suceava e frumoasă, în 
rest sînt nesatisfăcătoare, tar cea 
dinspre Săveni este chiar urîtă". 
înseamnă că trebuie trecute In pla
nul acțiunilor de înfrumusețare. 
Dar despre cite alte lucruri n-au 
vorbit ?

Iată deci că botoșănenii își cu
nosc bine orașul. Și tocmai de a- 
ce'ea, după adunările cetățenești 
s-au dus la sediul consiliului 
popular municipal împreună cu

„DECADA CĂRȚII SOVIETICE"
In cadrul manifestărilor consacra

te celei de-a 70 aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din 
la librăria „Dacia" 
fost deschisă, joi. 
vietice".

Expoziția oferă 
dentă a vastului 
sovietic, a diversității tematice și de 
prezentare artistico-grafică.

De asemenea, sînt expuse nu
meroase traduceri din literatura ro
mână. tipărite de edituri sovietice, 
precum și coeditări.

Octombrie, 
i“ din Capitală a 
„Decada Cărții so-

o imagine conclu- 
program editorial

La festivitatea de deschidere au 
participat membri ai conducerii Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste. Centralei editoriale, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Uniunii scriitorilor, directori 
de edituri, un numeros public.

Au fost prezenți membri al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

In aceeași zi au fost deschise ex
poziții de carte sovietică la Iași. Tîr- 
goviște și Timișoara.

Cronica zilei

(Agerpres)

J 1 200 tone de balast ; despre ame- 
) najarea taberei de creație artistică
i cu aleile sale de peste 2 000 metri 
’ pătrați, cu sute de arbori ornamen- 
l tali ; despre covorul de asfalt de 
; pe strada Mihail Kogălniceanu sau 
ț de pe Calea Națională ; despre a- 
idevărata „pădure" de copaci arna- 
ț mentali a municipiului (peste 3 700 

bucăți) plantați In primăvara anu
lui acesta ; despre cele 26 tere
nuri de joacă pentru copii, noi sau 
modernizate... Cum să nu le cu
noască. cind tn urmă cu doi ani fi 
ceva ele nu existau, cind fiecare a 
lucrat, ca cetățean și gospodar al 
municipiului, la ele ?

„Dar, continuă corespondentul 
nostru, mîndria, cit ar fi de mare, 
nu trebuie să te facă să uiți cite 
mai sînt de făcut". Iar alegătorii

***
*

sus, reducindu-și perimetrul la 
312 hectare. Aici va fi o nouă ma
gistrală de blocuri, aici un mare 
centru comercial, aici un parc, 
aici...

Așa va trebui să intre Botoșa- 
niul in mileniul ce vine. Dar in le
gislatura următoare 7 Oamenii fac

de cei ce vor fi aleși.
...In fafa machetei de la primăria ; 

municipiului este lume multă, ț 
Fiecare cetățean cu un gind, cu o 
propunere, fiecare angajindu-se 
pentru o faptă. Care, unită în ma
rea faptă a tării, va adăuga noi 
frumuseți tuturor localităților țării 
„Așa vom arăta tn anul 2000" —
conchide corespondentul nostru vo
luntar.

*
Laurentiu DUȚA

VA INFORMAM DESPRE

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Sureyya Yiiksel, 
a oferit, joi, o recepție.

Au participat Neculai Ibănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
miniștri, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
generali, oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

In cadrul schimburilor culturale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Cuba, la Tirgoviște se 
desfășoară în aceste zile „Săptămi- 
na discului cubanez". La festivitatea 
de deschidere a manifestării au par
ticipat reprezentanți ai comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă, un numeros public. Au fost 
prezenți membri ai Ambasadei Cubei 
la București.

(Agerpres)
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Telejurnal
Viata economică
Răspundere civică, participare 
O Pentru noi, cu forțele noastre 
— reportaj
Lumea contemporană șl confrun
tările de idei • O ficțiune retro
gradă : „anul zero* al civilizației 
umane. Documentar
Serial științific (color) • Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materlalist-ștlințifică. Episo
dul 3

vremea

Instrumentele de economisire la C.E.C
Organizată, potrivit tradiției, în 

fiecare an, între 25 și 31 octombrie, 
și aflată acum în plină desfășurare, 
„Săptămina economiei" prilejuiește 
numeroase acțiuni cu tematică 
specifică în toate localitățile țârii 
— expuneri, dezbateri, mese rotun
de, consfătuiri, schimburi de expe
riență, intîlniri ale personalului Ca
sei de Economii și Consemnațiuni 
cu depunătorii, concursuri gen „cine 
știe cîștigă" și altele. Principala 
temă aflată în centrul tuturor aces
tor acțiuni o constituie rolul și im
portanța acțiunii de economisire, a 
chibzuinței și cumpătării, a foloase
lor pe care le aduce păstrarea la 
C.E.C. a veniturilor proprii agoni
site prin muncă. Despre drepturile 
și avantajele generale de care se 
bucură toți depunătorii la C.E.C. 
ne-am referit in ziarul nostru de 
ieri. Dar — așa cum subliniam — 
în afară de acestea, fiecare 
instrument de economisire Ia 
C.E.C. prezintă și avantaje spe
cifice. Pentru ca acestea să fie 
mai bine cunoscute, ne-am adresat 
tovarășei Maria Chiriță, director 
în Centrala Casei de Economii și 
Consemnațiuni, cu întrebarea :

— Cite feluri de librete de eco
nomii există, care sînt 
lor caracteristici 
prezintă fiecare ?

— Mă așteptam 
întrebare, dar ați 
așa fel ' 
nu numai la una, ci la trei deo
dată. Am să încerc să formulez 
răspunsul cit mai succint cu pu
tință. Așadar, unul dintre aceste 
instrumente de economisire este 
Libretul de economii cu dobindă 
„la vedere". In acest libret, ope
rațiile de depuneri și restituiri se 
efectuează la oricare unitate C.E.C. 
proprie sau la unitățile P.T.T.R. și 
cooperativele de credit autorizate.

’ se emite pentru o depunere de 
puțin 25 de lei. La depunerile 
acest libret se acordă o dobîndă 
numerar de 2.5 la sută pe an. 
afară de acest libret de eco- 

„la vedere", 
economii cu

Libretul de economii cu dobindă 
și cîștiguri, care se emite pentru 
o depunere de cel puțin 25 de lei. 
La depunerile pe acest libret se 
acordă o dobîndă dd 2 la sută pe 
an, din care 1.5 la sută se acordă 
în numerar fiecărui titular, iar 
din 0,5 la sută se constituie un 
fond din care se acordă cîștiguri 
prin trageri la sorți trimestriale. 
Un alt instrument de economisire 
practicat de numeroși depunători 
este Libretul de economii cu cîști
guri. La depunerile pe acest libret 
se acordă o dobîndă de 2 la sută 
pe an, care se atribuie integral 
sub formă de cîștiguri în numerar, 
prin trageri la sorți trimestriale.

lele C.E.C. Depunerile ulterioare 
de numerar in conturile curente 
personale se pot efectua la oricare 
unitate C.E.C. proprie, iar plățile 
in numerar se pot efectua la 
sucursala sau filiala unde este 
deschis contul, precum și la o altă 
unitate C.E.C. indicată de titular 
la deschiderea contului. Limita mi
nimă a depunerilor inițiale și ul
terioare în conturile curente per
sonale, precum și a soldurilor a- 
cestora, este de 100 de lei. La 
sumele depuse în cont se acordă 
titularilor o dobîndă în numerar 
de 1,8 la sută pe an. Marele avan
taj al contului curent personal 
constă în aceea că din el se pot

„Săptămîna economiei46

6i
principalele 
ce avantaje

o asemeneala
__  .... formulat-o în 

incit trebuie să răspund

E1 
cel 
pe 
în 
Tn 
nomii cu dobîndă 
există Libretul de 
dobindă „pe termen". Depunerile 
pe acest libret șe efectuează pen
tru o durată minimă de păstrare 
la C.E.C. de un an. Posesorii aces
tor librete beneficiază de o dobindă 
în numerar de 3.5 la sută pe an. 
Depunerea minimă pe acest libret 
este de 1 080 de lei, fiecare depu
nere constituindu-se într-un depo
zit separat, pe o filă a libretului. 
La dispoziția depunătorilor se află

Se află, de asemenea, la dispoziția 
solicitanților Libretul de economii 
pentru turism, prin care se acordă 
o dobindă de 2 la sută pe an, sub 
formă de cîștiguri in excursii or
ganizate prin O.N.T. in străinătate, 
prin trageri Ia sorți trimestriale.

— Unul din instrumentele de 
economisire pentru a căror utili
zare nu trebuie îndeplinită nici o 
formalitate il constituie obligațiu
nile C.E.C.

— într-adevăr, obligațiunile C.E.C. 
sînt „la purtător" și ele se emit in 
valori de bază de 200 de lei. Obli
gațiunile C.E.C. se vind șl se cum
pără de către unitățile C.E.C. pro
prii și de către unitățile P.T.T.R. 
autorizate. La depunerile pe obli
gațiunile C.E.C. se acordă o dobîn
dă de 1,8 la sută pe an, care 
atribuie sub formă de 
numerar, prin trageri 
nare. Este important 
faptul că, in primele 
fiecărei luni și în tot 
octombrie, cind se _ .
prin tradiție, „Săptămîna econo
miei", obligațiunile C.E.C. se vind 
la valoarea nominală.

— Casa de Economii și Consem
națiuni practică un instrument 
modern de economisire și de 
plată, anume contul curent perso
nal. Ce caracteristici și avantaje 
prezintă ?

— Contul curent personal se 
deschide numai persoanelor majo
re și numai la sucursalele și filia-

se 
cîștiguri în 
la sorți lu
de reținut 
10 zile ale 
cursul lunii 
organizează.

efectua plăți, prin virament pen
tru abonamentele telefonice, radio, 
televizor și radioficare, consumul 
de energie electrică și de gaze na
turale. chiria, impozitele, primele 
de asigurare, prestațiile de salu
britate, precum și alte plăți către 
unitățile comerciale și prestatoare 
de servicii. De asemenea, se pot 
efectua plăți ocazionale prin vi
rament in favoarea oricărei per
soane fizice sau Juridice care are 
cont deschis la C.E.C. sau la o uni
tate bancară.

— Răspunzînd solicitări! șl In
teresului oamenilor muncii. Casa 
de Economii și Consemnațiuni a 
introdus in ultimul timp o nouă 
modalitate de economisire, și anu
me depunerile prin virament 
bază de consimțămint scris.

— într-adevăr, aceasta este 
modalitate foarte avantajoasă 
economisire a sumelor de I 
chiar la locul de muncă. Depune
rile prin această formă se pot e- 
fectua, la alegere, pe libretul de 
economii preferat sau in contul 
curent personal, beneficiind tot
odată de drepturile și avantajele 
pe care C.E.C. le acordă tuturor 
depunătorilor. Prin folosirea aces
tei forme de economisire se asi
gură efectuarea sistematică a de
punerilor, fără ca depunătorul 
se deplaseze de fiecare dată 
unitatea C.E.C., operațiile fiind 
cute de serviciul financiar al

pe

o 
de 

bani

să 
la 

fa
in-

treprinderii sau al instituției la 
care acesta lucrează.

— Cum se realizează, practic, 
acest lucru 7

— Solicitantul depune consimță- 
mîntul scris la serviciul financiar 
al unității unde lucrează, în care 
cere să se vireze la C.E.C., chenzi
nal sau lunar, o anumită sumă de 
bani din retribuția pe care o pri
mește Sumele economisite în acest 
fel sînt înscrise în libretul de 
economii la ghișeul C.E.C. de la 
locul de muncă sau la unitatea 
C.E.C. unde s-a virat depunerea. 
De asemenea. Înscrierea in contul 
curent personal a sumelor virate 
se efectuează automat de unitatea 
C.E.C. la care este deschis contul, 
ceea ce face ca acest instrument 
de economisire să fie cel mai 
avantajos pentru depunerile prin 
virament. Totodată, suma consim
țită să fie depusă la C.E.C. poate 
fi oricind majorată sau micșorată 
după dorința depunătorului. El 
poate să dispună anularea consim- 
țămîntului dat, fără nici o mo
tivare, întrucit toate depunerile la 
C.E.C. au caracter strict voluntar.

Intr-adevăr, modul în care fie
care cetățean iși păstrează econo
miile provenite din munca lui este 
o problemă strict personală, după 
cum este și opțiunea pentru- un 
instrument sau altul de economi
sire la C.E.C. Tot atît de adevărat 
este și faptul că banii ținuți acasă 
nu folosesc nimănui, tn timp ce, 
păstrați la C.E.C., ei aduc un plus 
de venituri depunătorilor, cu atit 
mai mare cu cît suma păstrată la 
C.E.C. este mai importantă și se 
menține timp mai îndelungat. Din 
datele puse la dispoziție de Interlo
cutoarea noastră rezultă că, în mo
mentul de față, revin, in medie. 
1 119 librete de economii la 1 000 de 
locuitori. Acestora li se adaugă cei 
care economisesc pe obligațiuni 
C.E.C. și tot mai mulți elevi, 
care au la dispoziție instru
mente de economisire specifice 
vîrstei lor. Toate acestea ates
tă că in țara noastră acțiunea de 
economisire, de folosire cu chib
zuință și cumpătare, a veniturilor 
provenite din muncă și păstrarea 
lor in deplină siguranță la Casa 
de Economii și Consemnațiuni are 
un pronunțat caracter de masă, 
cuprinzînd cetățeni de toate vir- 
stele și categoriile socio-profesio- 
nale.

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 octombrie, ora 20 — 2 
noiembrie, ora 20. In tară : Deși tem
peratura aerului va marca o creștere 
ușoară, vremea va fi încă rece. Cerul 
va fl variabil, cu Innorărl mal pro
nunțate în regiunile din sud-estul tă
rii, unde, pe. alocuri, se vor semnala 
precipitații slabe, mal ales sub formă 
de ploaie. In rest, precipitațiile vor fl 
Izolate. Vtntul va prezenta unele In
tensificări la Începutul intervalului în 
regiunile sud-estice din sector estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, izoiat 
mai coborîte în depresiuni, iar cele 
maxime între 7 șl 17 grade. Izolat 
brumă. Local ceată. In București : 
Deși temperatura aerului va marca o 
creștere ușoară, vremea va fl încă 
rece. Cerul va fl temporar noros. fa
vorabil precipitațiilor slabe, mal ales 
sub formă de ploaie. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 1 și plus 4 grade. Iar cele ma
xime Intre II șl 15 grade. Ceată slabă.

FOTBAL. • La Rotterdam, in 
meci pentru preliminariile Campio
natului european de fotbal (grupa a 
5-a), selecționata Olandei a surcla
sat cu scorul de 8—0 (4—0) forma
ția Ciprului. Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost Bosman, care a în
scris 5 goluri. • La Praga, in pre
liminariile turneului olimpic de 
fotbal, selecționata Cehoslovaciei a 
Întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația Iugoslaviei. In cadrul acele
iași competiții, echipa Belgiei a în
vins pe teren propriu, cu scorul de 
1—0 (0—0) formația Finlandei, S La 
Montevideo, in meci retur pentru fi
nala „Cupei Libertadores" la fotbal, 
echipa locală Penarol a învins cu 
scorul de 2—1 (0—1) formația co- 
lumbiană F.C. America Caii. In pri
mul joc fotbaliștii columbieni au 
cîștigat cu scorul de 2—0. Pentru de
semnarea cîștigâtoaref competiției, 
cele două echipe vor susține un meci 
de baraj la Santiago de Chile.

BOX. La Palatul sporturilor din 
Belgrad se află în plină desfășu
rare „Cupa mondială" la box. In 
sferturile de finală ale categoriei 
pană, kenlanul John Wanjau l-a În
vins prin K.O pe Laszlo Szoke (Un
garia), cubanezul Arnaldo Mesa a 
cîștigat la puncte tn fața australia
nului John Hills, iar Iugoslavul Dra
gan Konovalov a dispus la puncte 
de sud-coreeanul Hjung Ok Park, 
tn limitele categoriei semimijlocie 
Siegfried Mehnert (R.D.G.) l-a în
trecut la puncte pe Sup Sonk (Co
reea de Sud), in timp ce Juan Le- 
mus (Cuba) a cîștigat prin K.O., în 
prima repriză, meciul cu Tatoalo 
Joane (Tahiti).

HANDBAL. In ziua a patra a Cam
pionatului mondial de handbal pen
tru junioare, ce 
Danemarca, s-au 
toarele rezultate : 
Germania 15—13 ;
marca 18—17 ; R.D. Germană —Spa
nia 21—17 ; U.R.S.S. — Suedia 
23—16 ; R.P. Chineză — Iugoslavia

se desfășoară în 
înregistrat urmă- 
Norvegia — R.F. 
Franța — Dane-

Petre POPA

20—20 ; Cehoslovacia — Coreea de 
Sud 25—18.

TENIS DE MASA. La Gdansk s-a 
desfășurat meciul internațional a- 
mical de tenis de masă dintre e- 
chipele masculine ale Poloniei și 
R.P. Chineze. Sportivii din R.P. Chi
neză au obținut victoria cu 5—4. în 
partida decisivă, Den Qing l-a în
trecut cu 2—0 (21—15, 21—7) pe Ma
rek Dziubinski.

TENIS. în turneul Internațional de 
tenis din Hong Kong, contînd pen
tru „Marele Premiu", campionul iu
goslav Slobodan Zivojinovici l-a în
vins cu 6—4, 7—6 pe vest-germanul 
Damir Keretic, olandezul Tom 
Nijssen a dispus cu 4—6, 6—3, 6—4 
de americanul Jim Grabb, iar en
glezul Jeremy Bates l-a întrecut cu 
2—6, 7—5, 6—3 pe australianul Mark 
Kratzman.

ȘAH. în runda a 8-a a turneului 
internațional de șah de la Belgrad, 
maestrul iugoslav Pedrag Nikolici l-a 
învins pe fostul lider, lslandezul 
Hjartarson, Liubojevici a cîștigat la 
Salov, Timman la Short, Gligorici Ia 
Marianovici, Beliavski a remizat cu 
Popovici. Tn fruntea clasamentului se 
află olandezul Timman și iugosla
vul Liubojevici cu cite 5,5 puncte, 
urmați de Korcinoi 4,5 puncte (1), 
Hjartarson și Beliavski, 4,5 puncte 
eto.

BASCHET, Disputat în localitatea 
olandeză Venrey, meciul internațio
nal de baschet dintre selecționate
le masculine ale Olandei și R.F. 
Germania s-a încheiat cu scorul de 
117—100 (50—58) in favoarea gazde
lor.

HOCHEI. Azi șl duminică, pe pa
tinoarul „23 August" din Capitală, se 
vor desfășura două partide între e- 
chipele Steaua și Dinamo, contînd 
pentru campionatul republican de 
hochei pe gheață. Ambele întîlniri 
ale acestui tradițional derbi vor 
începe la ora 17.



Se dezvoltă 
colaborarea economică 

româno - suedeză
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — La 

Stockholm s-au desfășurat sesiunile 
Comisiei guvernamentale .mixte :ro- 
mâno-suedeze de cooperare eco
nomică, industrială și tehnico-știin- 
țifică și Comisiei guvernamentale 
mixte româno-suedeze pentru pro
bleme de comerț. Au fost semnate 
protocoalele sesiunilor, care prevăd 
acțiuni și măsuri in vederea creș
terii și diversificării cooperării atit 
pe plan bilateral, cit și pe terțe 
piețe.Noi pași pe calea aplicării acordului de pace în America Centrală

SAN JOSE 29 (Agerpres). — Mi
niștrii relațiilor externe din țările 
centroamericane, reuniți la San 
Jose,, au convenit așupra punerii in 
aplicare a prevederilor Acordului 
de pace în America Centrală. „Esqui- 
polas II". Incepind de la 5 noiembrie 
inclusiv asupra incetării focului.

Comisia executivă, grupind miniș
trii de externe din Costa Rica, Gua
temala, Honduras, Salvador și Nica
ragua. a aprobat, in acest sens, si
multaneitatea amnistiei, incetării fo
cului. procesului de democratizare 
intefnă, suspendării ajutorului către 
forțele militare neregulate și gru
puri insurecționale și neutilizării 
teritoriului propriu pentru acte de 
agresiune fată de alt stat.

După cum se arată in documentul 
final al reuniunii, țările centroame
ricane au decis să comunice Comi
siei internaționale de verificare si 
control că. incepind de la 5 noiem
brie, se poate realiza verificarea la 
fața locului, conform prevederilor 
acordurilor de pace in America Cen
trală.

Miniștrii de externe au cerut Co
misiei de securitate să se reunească 
in următoarele 45 de zile cu membrii 
..Grupului de la Contadora" (Colum
bia. Mexic. Panama și Venezuela) in 
exercitarea misiunii de mediere și 
in vederea continuării negocierilor 
așupra punctelor pendinte de acord 
in materie de securitate, verificare 
și control prevăzute in Tratatul de la 
Contadora.

MANAGUA 29 (Agerpres). — In 
Nicaragua, peste 300 de membri ai 
forțelor contrarevoluționare antisan- 
diniste. care operau in departamen
tele Matagalpa. Jinotega. Boaco și 
Chontales, au predat armele, aecep- 
tind amnistia decretată de guver
nul sandinist. in conformitate cu 
prevederile acordului de pace sem
nat la întilnirea la nivel inalt cen- 
troamericană. ..Esquipolas II". De 
asemenea, circa 100 de persoane, re
ținute de autorități, au fost repuse 
in libertate, în baza aceluiași acord, 
informează agenția Prenșa Latina.

CIUDAD DE GUATEMALA 29 
(Agerpres). — Congresul Național 
din Guatemala a decretat o amnis
tie, in aplicarea Acordului de pace 
în America Centrală, convenit de 
președinții țărilor din regiune la 7 
apgust, informează agenția EFE.

Fermă condamnare 
a politicii de apartheid 

din R. S. A.
LUSAKA 29 (Agerpres). — Africa 

este hotărită să elimine din sudul 
continentului sistemul rasial și apart
heidul, practicate de regimul rasist 
de la Pretoria, a declarat Kenneth 
Kaunda, președintele Zambiei, pre
ședinte în exercițiu al Organizației 
Unității Africane, intr-un interviu 
acordat presei. In pofida dificultăți
lor economice cu care sint confrun
tate, statele africane vor continua 
să acționeze împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și apart
heidului pină la eradicarea lor defi
nitivă de pe continentul african, vor 
sprijini lupta de eliberare națională 
și socială a populației majoritare 
sud-africane și a poporului nami- 
bian, a subliniat șeful statului zam- 
bian.

ACCRA 29 (Agerpres). — Ghana și 
Uganda condamnă regimul rasist de 
la Pretoria, care promovează o poli
tică de destabilizare a țărilor afri
cane vecine, se spune în comunica
tul comun dat publicității la înche
ierea vizitei președintelui Ugandei, 
Yoweri Museveni, în Ghana. Părțile 
s-au pronunțat pentru sancțiuni îm
potriva guvernanților de la Pretoria, 
dînd, totodată, o înaltă apreciere 
eforturilor țărilor membre ale Mișcă
rii de nealiniere pentru crearea unui 
Fond al solidarității în sprijinul 
luptei popoarelor din Namibia și 
R.S.A. Documentul exprimă îngrijo
rarea față de situația economică 
grea din Africa și cheamă la instau
rarea unei ordini economice echita
bile în lume, relatează agenția 
T.A.S.S.

Tovarășul Gustav Husak s-a întilnit cu participanții 
la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe« * «

ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
PRAGA 29 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Gustav Husak. 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace. un cordial mesaj de priete
nie. urări de sănătate și fericire, de 
succese tot mai mari pentru poporul 
cehoslovac în edificarea noii orin- 
duiri socialiste.

Mulțumind. tovarășul Gustav 
Husak a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele

„Sini necesare eforturile cit mai multor state 
pentru realizarea de progrese substanțiale 

în domeniul dezarmării44
relevă secretarul general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — In
tr-un mesaj adresat liderilor grupu
lui „celor șase" țări (Argentina. Gre
cia. India. Mexic, Suedia și Tanza
nia). Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. a relevat 
că Uniunea Sovietică apreciază înțe
legerea referitoare la „dubla opțiune 
zero", cu toată importanța ei isto
rică, doar ca o primă măsură practi
că pe calea spre soluții radicale, 
cum ar fi, de exemplu, reducerea cu 
50 la sută a arsenalelor strategice in
tensive, preintimpinarca cursei înar

Declarații ale președintelui S.U.A. privind relațiile 
americano-sovietice

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Intr-un discurs rostit la Academia 
militară din West Point, președinte
le Statelor Unite, Ronald Reagan, 
s-a referit la unele probleme privind 
relațiile americano-sovietice. ară- 
tind că, după părerea sa. cele două 
țări se apropie de încheierea acordu
lui referitor la rachetele cu rază me
die și mai scurtă de acțiune — rela
tează Buletinul de știri al Casei 
Albe și agenția T.A.S.S.

Președintele a relevat că în cadrul 
convorbirilor dintre secretarul di 
stat. George Shultz, și ministrul de 
externe sovietic, Eduard Șevardnad- 
ze. la Moscova „s-au realizat nu 
numai importanți pași înainte in 
direcția încheierii acordului privind

Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager

pres).— Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat o rezoluție care eviden
țiază măsurile pozitive intreprins'e 
in lume in cursul Anului interna
țional al păcii, marcat in 1986. In a- 
cest document. delegații statelor 
membre ale O.N.U. relevă că eve
nimentul rriehțiorsat a reprezentat o 
contribuție majoră și concretă la 
cauza înțelegerii, și dialogului intre 
statele și popoarele lumii. Ei expri
mă speranța că aceste idealuri și 
obiective vor stimula, in perioada 
următoare, acțiunile concertate ale 
popoarelor și guvernelor vizînd asi
gurarea păcii. înfăptuirea dezarmă
rii. promovarea colaborării si înțele
gerii intre națiuni.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 

doptat. prin consens, două rezoluții 
privind necesitatea întăririi coope
rării Națiunilor Unite cu Organiza
ția Statelor Americane (O.S.A.) și 
Sistemul Economic, Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.).

Reamintind că unul din scopurile 
fundamentale ale Cartei O.N.U. se 
referă la întărirea cooperării inter
naționale. rezoluț’a privind raportu
rile O.N.U. — O.S.A. subliniază im
portanța utilizării eficiente și coor
donate a resurselor economice si fi

Dezbateri în Consiliul de Securitate 
asupra situației din Namibia

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Intr-un raport prezentat Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. asupra 
situației din Namibia, secretarul ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, afirmă că incercările sale 
repetate din ultimii ani dc a se fi
naliza aranjamentele cu privire la 
instalarea in teritoriu a -Grupului 
O.N.U. pentru asistență în perioada 
de tranziție (U.N.T.A.G.). care să 
sprijine procesul de acordare a inde
pendenței Namibiei, au fost blocate 
de Republica Sud-Africană. El se 
pronunță pentru intensificarea efor
turilor și acțiunilor concertate ale tu
turor statelor lumii pentru crearea 
condițiilor in vederea aplicării pla
nului O.N.U. privind independența 
Namibiei. Perez de Cuellar a reamin
tit că întreaga comunitate interna
țională respinge textul invocat de 
autoritățile de la Pretoria, condițio- 
nind retragerea din Namibia de .alte 
probleme internaționale, fără nici o 
legătură cu aceasta. 

mai calde salutări prietenești și urări 
de sănătate, fericire și prosperitate 
poporului român prieten, de noi și 
importante succese în construcția so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășului loan 
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul afacerilor externe, și a ce
lorlalți miniștri care au participat la 
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 

mărilor în Cosmos, și încetarea ex
periențelor cu armele nucleare — re
latează agenția T.A.S.S.

Mihail Gorbaciov a relevat că. în 
prezent, lumea se află intr-un ase
menea moment al evoluției politicii 
mondiale cind problema edificării u- 
nui sistem cuprinzător de securitate 
devine o cauză a tuturor și de aceea 
sint necesare eforturile cit mai mul
tor state. îndeosebi pe linia Organi
zației Națiunilor Unite, pentru reali
zarea de progrese substanțiale in do
meniul dezarmării.

rachetele cu rază medie de acțiune, 
ci și un progres in alte domenii".

Abordind problema unei intilniri 
la nivel inalt, șeful Casei Albe a 
apreciat că asemenea contacte „pot 
fi utile pentru conducători și pentru 
țări, oferind posibilitatea unor con
vorbiri deschise și constituind o 
punte pentru îmbunătățirea relații
lor". dar întilnirea la nivel înalt — a 
arătat el — „nu este o condiție prea
labilă pentru obținerea de progrese 
în problemele aflate in discuție".

Relevind progresul realizat în 
direcția reducerii cu 50 la, sută a ar
senalelor strategice. președintele
S.U.A. a reafirmat că țara sa nu 
va renunța la proiectul ■ „Inițiativa 
de Apărare Strategică".

nanciare disponibile pentru atinge
rea obiectivelor esențiale ambelor 
organizații.

In ceea re privește cooperarea 
OIN.U. — S.E.L.A., rezoluția pendin
te apreciază că cea mai bună formă 
de a atinge acest obiectiv constă in 
stabilirea unei legături permanente 
intre cele două organizații care să 
faciliteze o concertare continuă a 
consultărilor asupra problemelor de 
interes, comun. O astfel de întărire a 
raporturilor existente ar fi. de ase
menea. eficace in procesul pentru in
stituirea unei noi ordini economice 
internaționale, menționează rezolu
ția citată.

+
Comitetul pentru decolonizare al 

Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat un proiect de rezoluție care a- 
dresează tuturor organizațiilor in
ternaționale chemarea de a înceta 
orice forme de colaborare cu regi
mul rasist din R.S.A.. pină în mo
mentul în care Namibia va putea 
să-și exercite dreptul la independen
ță. autodeterminare si libertate. Do
cumentul incriminează de asemenea 
regimul rasist pentru politica și 
practicile sale de apartheid. ,

Proiectul va fi prezentat spre ana
liză și vot plenului Adunării- Gene
rale a O.N.U. în actuala sesiune.

Intervenind în dezbaterile în
cepute miercuri în Consiliul de 
Securitate al O.N.U. cu privire la 
situația din Namibia, secretarul pen
tru probleme externe al Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Theo-Ben Gu- 
rirab. a reafirmat disponibilitatea a- 
cestei organizații de a semna ime
diat un acord de încetare a focu
lui. Vorbitorul a denunțat insisten
ta regimului de la Pretoria de a 
condiționa retragerea trupelor și ad
ministrației sale din Namibia de alte 
probleme externe care nu țin de 
fondul problemei.

Theo-Ben Gurirab a denunțat o 
serie de state occidentale. între care 
S.U.A. și Marea Britanie. pentru 
menținerea unor interese economice 
in Namibia și pentru poziția lor in 
Consiliul de Securitate, unde utili
zează abuziv dreptul de veto, blo- 
cînd decizii importante și protejind 
astfel regimul rasist sud-african.

COMUNICATUL
ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

.In zilele de 28—29 octombrie 1987, 
la Praga a avut loc ședința Comi
tetului miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală.

La ședință au participat : P. Mla- 
denov, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria. B. 
Chnoupek. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace. O. Fischer, ministrul aface
rilor externe al Republicii Democra
te Germane. M. Orzechowski. minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone. loan Totu. minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, P. Varkonyi. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, E. A. Șe- 
vardnadze. ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

1. Examinind situația din Europa 
și din lume, miniștrii afacerilor ex
terne au relevat că aceasta continuă 
să fie complicată și contradictorie.

Participanții la ședință au consta
tat cu satisfacție că in viața interna
țională au apărut elemente încuraja
toare. Pentru prima dată in istorie 
ideea dezarmării nucleare s-a apro
piat de etapa începerii traducerii 
sale în practică. Se află in curs de 
elaborare mandatul negocierilor cu 
privire la reducerea forțelor armate 
și armamentelor conventionale in 
Europa. Negocierile privind interzi
cerea armelor chimice au înregistrat 
progrese. S-au intensificat eforturi
le pentru soluționarea pe cale poli
tică. prin tratative, a conflictelor 
militare și a problemelor litigioase 
dintre state. Obiectivul restructură
rii relațiilor economice internaționa
le, pe baza egalității in drepturi , și 
a avantajului reciproc, este promo
vat mai aetiv. Necesitatea solu
ționării prin eforturile comune ale 
tuturor statelor a problemelor glo
bale. inclusiv a celor legate de pro
tecția mediului înconjurător, este în
țeleasă tot mai mult. Toate acestea 
constituie o, expresie a noii gindiri 
politice, contribuie la edificarea unui 
nou tip de relații internaționale, la 
înțelegerea faptului că securitatea 
fiecăruia este posibilă numai prin 
asigurarea securității tuturor, stimu
lează preocupările de a găsi calea 
cea mai scurtă spre o lume fără 
arme nucleare și fără războaie.

In același timp. în lume se men
țin probleme deosebit de grave, care 
trebuie să-și găsească soluționarea. 
Cursa înarmărilor a luat proporții 
îngrijorătoare. continuă încercările 
de a o extinde în Cosmos. In pofida 
apelurilor și eforturilor țărilor sociac 
liste, al altor țări și ale opiniei pu
blice mondiale, pină in prezent nu 
s-a pus capăt experiențelor nucleare. 
Continuă politică de forță si de a- 
mestec in treburile interne, de ame
nințări directe împotriva unor state 
suverane, de creștere a încordării in 
diferite zone ale lumii. Unele con
flicte s-au 'agravat, aenerind noi a- 
menințări la adresa păcii și securită
ții internaționale. Se înrăutățește in 
continuare situația economică. în 
special a țărilor în curs.de dezvol
tare. cu consecințe grave pentru 
soarta păcii. își mențin seriozitatea 
problemele energetice, ecologice si 
alte probleme.

Miniștrii au reafirmat poziția sta
telor lor conform căreia inviolabili
tatea frontierelor, respectarea stric
tă a realităților teritorial-politice 
existente, a suveranității și integri
tății teritoriale a statelor reprezintă 
o condiție pentru realizarea de pro
grese reale pe calea întăririi păcii, 
securității și colaborării in Europa. 
Ei au subliniat că activitatea forțe
lor revanșarde, in primul rind din 
R.F.G., și încurajarea revanșismului. 
oriunde s-ar manifesta, contravin in
tereselor destinderii. și securității, 
spiritului și literei Actului final de 
la Helsinki. Asemenea acțiuni vor 
primi o ripostă hotărită și în viitor.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sint convinse că îmbu
nătățirea substanțială a situației in
ternaționale este necesară și posibi
lă. Tendințele pozitive conturate in 
relațiile internaționale trebuie con
solidate și dezvoltate. Ele cheamă 
toate țările .și popoarele să-și uneas
că eforturile pentru soluționarea 
problemelor urgente care confruntă 
omenirea, să abordeze intr-un mod 
nou problemele războiului și păcii, 
pornind de la faptul că armele nu
cleare pun în pericol însăși existen
ța vieții pe Pămint. Ele subliniază 
că problema fundamentală a con
temporaneități; o constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezar
mare nucleară. în vederea atingerii 
acestor obiective, statele partici
pante își reafirmă hotărirea de a 
promova in continuare o politică de 
dialog constructiv cu celelalte state.

2. Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., E. Șevardnadze, a infor
mat participanții la ședință cu pri
vire la rezultatele negocierilor sovie- 
to-americane, care au avut loc la 
Moscova în zilele de 22—23 octom
brie 1987, în cursul cărora s-a reali
zat un progres în ceea ce privește 
definitivarea pregătirii tratatului 
referitor la lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune 
și au fost prezentate noi inițiative 
sovietice, orientate spre apropierea 
pozițiilor părților în problema red 1- 
cerii cu 50 Ia sută a armamentelor 
strategice ofensive, concomitent cu 
respectarea strictă a tratatului pri
vind apărarea antirachetă și nere- 
nunțarea la acesta timp de cel puțin 
10 ani. precum și despre propunerea 
privind instituirea de la 1 noiembrie 
a.c. a unui moratoriu asupra tuturor 

lucrărilor legate de producția, ex
perimentarea și desfășurarea de ra
chete cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune.

Statele reprezentate la ședință au 
exprimat sprijinul față de poziția 
sovietică în aceste probleme și spe
ranța că acordul va fi semnat intr-un 
viitor apropiat, că S.U.A. vor accep
ta propunerea cu privire la morato
riu.

Ele au subliniat necesitatea ca în 
cadrul întilnirii sovieto-americane la 
nivel inalt. pe baza propunerilor 
avansate, alături de semnarea tra
tatului cu privire la rachetele cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune, 
să se consemneze o înțelegere privi
toare la prevederile de bază ale vii
toarelor acorduri in domeniul arma
mentelor strategice ofensive și al 
preintimpinării amplasării de arme 
in Cosmos.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță pentru in
terzicerea generală și totală, în cel 
mai scurt timp, a experiențelor nu
cleare, ca o măsură prioritară în ve
derea opririi dezvoltării, producției 
și perfecționării armamentelor nu
cleare. Ele apreciază semnificația 
înțelegerii dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
referitoare la începerea, în viitorul 
apropiat, de negocieri cuprinzătoare, 
pe etape, în cadrul unui forum unic, 
pentru limitarea și, in final, înceta
rea completă a experiențelor nuclea
re. precum și a semnării acordului 
sovieto-american privitor la . crearea 
de centre pentru diminuarea perico
lului nuclear.

Statele participante la ședință con
sideră că încheierea acordului so
vieto-american cu privire la lichida
rea celor două categorii de rachete 
nucleare și realizarea înțelegerilor 
referitoare la armamentele strategice 
oferisiVe și la Cosmos ar marca in 
mod efectiv începutul procesului 
dezarmării nucleare, ar oferi posibi
litatea realizării de progrese și in 
celelalte domenii ale dezarmării și 
întăririi securității, pentru elibera
rea deplină a Europei de arma nu
cleară, reducerea forțelor armate, 
armamentelor convenționale și in 
mod corespunzător a cheltuielilor 
militare.

Este deosebit de important să se 
renunțe la orice acțiuni care ar pu
tea complica realizarea acestor în
țelegeri. In legătură cu aceasta, pro
voacă o serioasă îngrijorare decla
rațiile unor oameni politici din Oc
cident referitoare > la „compensarea" 
rachetelor americane din Europa, 
care ar urma să fie lichidate, prin 
dezvoltarea de noi arme nucleare și 
nenucleare, crearea de noi structuri 
militare.

3. Statele reprezentate la ședință 
își reafirmă hotărirea de a acționa 
pentru crearea unui sistem cuprin
zător de pace și securitate. Ele se 
pronunță pentru edificarea unei se
curități egale pentru toate statele și 
în toate domeniile relațiilor interna
ționale.

Edificarea unei lumi a securității 
presupune, în primul rind, lichidarea 
armelor nucleare, chimice și ă ce
lorlalte arme de distrugere în masă, 
reducerea substanțială a forțelor ar
mate, armamentelor convenționale și 
îh mod corespunzător a cheltuielilor 
militare, desființarea blocurilor mi
litare și lichidarea bazelor aflate pe 
teritorii străine, retragerea in inte
riorul frontierelor naționale a tutu
ror trupelor aflate in alte țări, con
stituirea unor mecanisme eficiente 
pentru prevenirea oricărei agresiuni, 
menținerea păcii în condițiile unui 
nivel cit mai redus al armamentelor.

O cerință importantă a asigurării 
securității popoarelor o reprezintă 
reglementarea urgentă, pe cale paș
nică, a conflictelor regionale exis
tente și preintimpinarea altora noi. 
O componentă însemnată o consti
tuie, de asemenea, lupta eficientă 
împotriva terorismului internațional.

Securitatea economică egală pen
tru toate statele trebuie asigurată 
prin restructurarea relațiilor econo
mice internaționale, inclusiv în do
meniul valutar-financiar, pe baze 
juste și democratice, în interesul tu
turor statelor, al celor în curs de 
dezvoltare, prin instaurarea noii or
dini economice internaționale, lichi
darea subdezvoltării, soluționarea 
globală și echitabilă a problemei da
toriei externe. O importantă contri
buție la realizarea acestor obiective 
ar avea-o utilizarea mijloacelor eli
berate in procesul unei dezarmări 
efective in scopul dezvoltării econo
mice și sociale.

La edificarea sistemului de securi
tate internațională ar contribui sta
tornicirea unei largi colaborări, ba
zată pe egalitatea in drepturi, in 
domeniul umanitar. Statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia se 
pronunță pentru înfăptuirea deplină 
a drepturilor fundamentale ale omu
lui Ia viață și muncă, a drepturilor 
sale politice, civile, economice, so
ciale și culturale, în complexitatea 
și interdependența lor, cu respec
tarea suveranității statelor, pentru 
eradicarea oricăror forme de discri
minare a apartheidului, rasismului, 
naționalismului și șovinismului și 
încetarea propagandei de război. Ele 
sint în favoarea unui dialog larg in 
problemele umanitare, inclusiv în 
cadrul Conferinței general-europene 
de la Moscova.

Statele reprezentate Ia ședință au 
subliniat din nou necesitatea respec
tării stricte de către toate statele a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, inviola
bilității frontierelor și integrității 
teritoriale, soluționării pe cale paș

nică a diferendelor, neamestecului 
în treburile interne, egalității . in 
drepturi și a celorlalte principii și 
scopuri înscrise în Carta O.N.U., 
Actul final de la Helsinki, a celor
lalte norme general recunoscute ale 
relațiilor internaționale.

A fost evidențiată importanța e- 
xaminării constructive, in cadrul ce
lei de-a 42-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. a inițiativei comu
ne a țărilor socialiste privind edifi
carea prin eforturile colective ale 
tuturor statelor membre ale O.N.U. 
a sistemului cuprinzător de securita
te. Avind in vedere că un asemenea 
sistem trebuie să funcționeze pe 
baza Cartei O.N.U. și in cadrul aces
teia, miniștrii s-au pronunțat pentru 
creșterea rolului Adunării Generale, 
al Consiliului de Securitate și al secre
tarului general al O.N.U., pentru ca 
toate statele să acorde acestora spri
jin maxim, să contribuie la ridicarea 
eficientei O.N.U. și a organelor sale, 
a contribuției lor la soluționarea pro
blemelor internaționale. Ei au expri
mat speranța că Adunarea Generală 
a O.N.U. va da un nou impuls pro
movării unui dialog internațional 
rodnic în problemele menționate, va 
contribui la aprofundarea și Îmbo
gățirea conținutului acestuia.

4. Statele reprezentate Ia ședință 
cheamă participanții la negocierile 
cu privire la interzicerea completă a 
armelor . chimice și lichidarea stocu
rilor acestor arme să manifeste vo
ința politică necesară pentru a în
deplini mandatul O.N.U. și a finaliza 
cit mai curind elaborarea unei con
venții internaționale corespunză
toare.

5. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia consideră că reduce
rea substanțială a forțelor armate 
și armamentelor convenționale in 
Europa reprezintă un obiectiv prio
ritar. In vederea înfăptuirii acestui 
obiectiv, ele au prezentat in iunie 
1986, la Budapesta, un program co
mun. In acest context, miniștrii au 
subliniat necesitatea accelerării e- 
laborării mandatului viitoarelor ne
gocieri. prin luarea în considerare a 
intereselor securității tuturor parti 
cipanților și care, in conformitate 
cu documentul final al reuniunii de 
la Madrid, ar asigura tuturor celor 
35 de state participante la procesul 
general-european posibilitatea efec
tivă de a dezbate și soluționa pro
blemele dezarmării, întăririi încre- . 
derii și securității în Europa și ar 
permite începerea cit mai curind a 
negocierilor. Statele reprezentate la 
ședință au reiterat propunerea lor 
privind organizarea linei intilniri a 
miniștrilor afacerilor externe ai sta
telor participante la C.S.C.E.. in ca
drul căreia să se adopte hotărirea 
cu privire la începerea de negocieri 
ample referitoare la reducerea sub
stanțială a forțelor armate, arma
mentelor nucleare tactice și conven
ționale în Europa. însoțită de redu
cerea proporțională a cheltuielilor 
militare, la înlăturarea dezechilibre
lor prin reduceri corespunzătoare, 
precum și la eliminarea pericolului 
unui atac prin surprindere. Tnțîlni- 
rea ar contribui la soluționarea și 
a altor probleme ale securității și 
colaborării in Europa.

Miniștrii au relevat cu satisfacție 
că trecerea la înfăptuirea prevederi
lor documentului adoptat în cadrul 
Conferinței de la Stockholm contri
buie la o mai bună înțelegere reci
procă. servește cauzei intăririi în
crederii și securității.

Realizarea propunerii pe care sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia au adresat-o la Berlin, în 
mai 1987, statelor membre ale 
N.A.T.O. cu privire la organizarea 
de consultări în problema doctrine
lor militare ar avea o mare impor
tanță pentru întărirea încrederii în 
Europa.

6. Crearea de zone libere de arme 
nucleare și chimice in Balcani, cen
trul și nordul Europei ar contribui 
la însănătoșirea situației pe conti
nent, reprezentînd. în același timp, 
pași importanți pe calea eliberării 
omenirii de astfel de arme de dis
trugere în masă. Participanții la șe
dință au reafirmat sprijinul față de 
propunerile Republicii Socialiste 
România și R.P.B.. R.S.C. și R.D.G. 
în acest domeniu și au subliniat ne
cesitatea transpunerii lor în viață.

Ei au reafirmat că statele lor sint 
gata să contribuie Ia realizarea pla
nului propus de R.P.P. de reducere 
a armamentelor și sporire a încre
derii în Europa centrală. înfăptuirea 
acestuia ar constitui un factor im
portant al întăririi păcii, stabilității 
și asigurării unei securități trainice 
pe continentul european.

Miniștrii s-au pronunțat pentru 
ca statele care se găsesc pe linia de 
contact dintre cele două -alianțe 
poiitico-militare să adopte măsuri 
concrete de reducere a tensiunii 
militare și de sporire a încrederii, 
inclusiv retragerea reciprocă a celor 
mai periculoase categorii de arma
mente ofensive.

Statele reprezentate la ședință 
sprijină propunerile U.R.S.S. cu pri
vire la reducerea radicală a confrun
tării militare în nordul Europei și 
în Arctica, în ansamblu. Ia transfor
marea acestei regiuni intr-o zonă a 
păcii și colaborării și începerea, în 
acest scop, de negocieri intre sta
tele interesate.

Ele salută eforturile țărilor neali
niate din bazinul Mării Mediterane 
pentru transformarea acesteia intr-o 
zonă a colaborării pașnice. Miniștrii 
reamintesc propunerea statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
în această privință.

7. Statele reprezentate la ședință 

au subliniat necesitatea elaborării 
unui sistem de control strict și 
eficace, atit național, cit și interna
țional, incluzind inspecții la fața lo
cului. Sistemul de control ar urma 
să: garanteze respectarea intocmai a 
tuturor acordurilor in domeniul de
zarmării și să asigure că angaja
mentele asumate prin acestea nu 
vor fi încălcate in nici o împreju
rare. El ar cuprinde toate domeniile 
dezarmării.

8. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia apreciază că in pre
zent se impune, mai mult pa ori- 
cind. ir/tensificarea hotărită a efor
turilor tuturor statelor in vederea 
înfăptuirii- de măsuri concrete de 
dezarmare. In acest scop, este nece
sară intensificarea activității foru
murilor internaționale corespunză
toare, in special a Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva. La șe
dință s-â adoptat un document in 
această problemă.

Pronunțindu-se pentru abordarea 
complexă a problemelor dezarmării, 
statele aliate consideră deosebit de 
important ca lucrările celei de-a 
treia sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării să dea un impuls pozitiv ne
gocierilor care au loc cu privire la 
întreaga problematică a dezarmării, 
convenirii de măsuri concrete in a- 
cest domeniu. Sesiunea specială tre
buie să fie orientată spre obținerea 
de progrese efective pe calea edifi
cării unei lumi fără arme nucleare 
și fără războaie, să contribuie la 
crearea unui climat politic bazat pe 
încredere, sinceritate, spirit deschis 
și previziune in raporturile interna
ționale.

9. Statele reprezentate la ședință 
șe pronunță pentru o Europă unită, 
a păcii și colaborării, pentru edifica
rea unui „cămin european" in care 
să șe afirme un climat de bună ve
cinătate și încredere, de coexistență 
și Înțelegere.

Tendințele in domeniul securității 
și al colaborării oferă premise pen
tru a da un nou impuls procesului 
general-european. Statele reprezen
tate acordă o deosebită importanță 
faptului ca. in atmosfera de încre
dere sporită creată, dialogul multi
lateral să se desfășoare pe o bază 
trainică, ca procesul colaborării să se 
dezvolte și să se aprofundeze. Ele 
își reafirmă atașamentul față de 
dezvoltarea dinamică a procesului 
general-european și disponibilitatea 
ca prin eforturi comune să se des
chidă o etapă nouă a destinderii în 
Europa.

Examinind desfășurarea reuniunii 
de la Viena. miniștrii s-au pronun
țat pentru convenirea de înțelegeri 
echilibrate în toate domeniile, pe 
baza principiilor Actului final de la 
Helsinki. In opinia lor, trebuie inten
sificate eforturile pentru realțzarea 
cit mai curind de înțelegeri care să 
permită ridicarea procesului general- 
european pe o nouă treaptă, calita
tivă. Ei au subliniat importanța con
vocării conferinței pentru colabora
rea tehnico-științifică la • București, 
a forumului economic la Praga, a 
forumului ecologic la Sofia, a convo
cării la Cracovia a simpozionului 
privind patrimoniul cultural al Eu
ropei.

10. Miniștrii au efectuat un schimb 
de păreri cu privire la focarele de 
încordare și conflictele existente și 
au reafirmat hotărirea statelor lor 
de a contribui activ la soluționarea 
politică, justă a acestora.

O importanță deosebită pentru 
realizarea unei reglementări globale 
și asigurarea unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu ar avea-o organi
zarea unei conferințe internaționale 
sub egida O.N.U., cu participare: 
egală in drepturi a tuturor părților 
interesate, inclusiv a O.E.P., precum 
și a membrilor permanenți ai Consi
liului de Securitate.

Exprimind îngrijorarea lor față de 
creșterea încordării in zona Golfu
lui, miniștrii au subliniat necesita
tea încetării în cel mai scurt timp a 
războiului dintre Iran și Irak, înde
plinirii integrale și neîntîrziate a Re
zoluției 598 a Consiliului de Securi
tate al O.N.U., retragerii din Golf a 
flotelor militare străine și asigurării 
navigației libere in această regiune.

11. Statele socialiste aliate și-au re
afirmat hotărirea de a întări coeziu
nea reciprocă și unitatea lor, de a 
spori dinamismul colaborării in do
meniul politicii , externe, in scopul 
eliminării pericolului de război, al 
întăririi securității în Europa și in 
lume. La ședință s-au examinat mă
suri concrete, inclusiv cele legate de 
activitatea noilor organe permanente 
— Grupa multilaterală de informare 
reciprocă curentă și Comisia specială 
în problemele dezarmării.

Participanții la ședință, reunin- 
du-se in ajunul celei de-a 70-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, au subliniat că a- 
ceasta a inaugurat o nouă eră in 
viața omenirii, deschizînd calea eli
berării sociale și naționale a po
poarelor, a făuririi unei lumi fără 
arme și fără războaie.

Victoria socialismului intr-un nu
măr important de țări a dus la for
marea unui sistem mondial al țărilor 
socialiste, care au un rol tot mai im
portant în lume, fiind forțele cele 
mai înaintate in lupta pentru pace si 
dezarmare, securitate internațională 
și progres social, pentru libertate, 
egalitate, respectarea independenței 
șl suveranității fiecărei țări.

Ședința s-a desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie și colaborare 
tovărășească. Următoarea ședință va 
avea loc la Sofia.

r
Agențiile de presa- pe scurt---—-

PRIMIRE LA VARȘOVIA. Woj- 
ciecrî Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, l-a 
primit pe Karoly Grosz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, care a întreprins o vizită 
oficială de prietenie in Polonia. Au 
fost abordate probleme ale relații
lor bilaterale și unele aspecte ale 
actualității internaționale. Totoda
tă, a fost dat publicității comunica
tul privind convorbirile purtate de 
Karoly Grosz și Zbigniew Messner, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone.

MĂSURĂ. Primarul orașului 
New York a dispus sistarea pe 
termen de 90 de zile a angajărilor 
in administrația acestei localități, 
ca urmare a crahului de la Bursa 
din Wall Street. Această măsură 
vizează circa 5 200 locuri de mun
că. Reluarea angajărilor și numă
rul acestora vor fi hotărite de auto
ritățile municipale new-yorkeze 
după ce se vor studia consecințele 
economice ale scăderii catastrofale 
a cursului acțiunilor la bursă.

INAUGURARE. Președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului 

de Miniștri ale Republicii Cuba, 
Fidel Castro Ruz, a inaugurat, la 
Havana, Centrul de studii aplicate 
pentru dezvoltarea energiei nuclea
re La festivitate a fost prezent 
directorul general al Agenției In
ternaționale pentru Energie Ato
mică (A.I.E.A.), Hans Blix.

CONGRESUL PARTIDULUI SO
CIALIST DIN AUSTRIA — for
mațiune politică de guvernămînt 
— și-a încheiat lucrările la Viena. 
Forumul socialiștilor a examinat 
probleme ale situației politice și 
economice interne, precum și as
pecte ale vieții internaționale, 
direcțiile fundamentale dă acțiune 
ale partidului în perioada urmă
toare. A fost adoptată o rezoluție 
în problemele examinate. Congre
sul l-a reales pe Fred Sinowatz 
în funcția de președinte al Parti
dului Socialist din Austria.

APROBARE. Senatul S.U.A. a 
aprobat proiectul de lege privind 
alocațiile pentru construcții mili
tare, din care a fost exclus capito
lul referitor la fondurile destinate 
construcției de rampe de lansare 
pentru rachete „Cruise" din Belgia. 
Marea Britanie, Italia. Olanda și 
R.F.G. Senatorii și-au exprimat 
speranța că aceste rampe nu vor 
mai fi necesare datorită acordului 
privind lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune 
negociat între U.R.S.S. și S.U.A.

NEGOCIERILE ÎNTRE GRECIA 
SI S.U.A. cu privire la viitorul ba
zelor nord-americane de pe teri
toriul național elen vor începe la 
9 noiembrie, s-a anunțat oficial Ia 
Atena. Actualul acord expiră la 31 
decembrie 1988.

DEMONSTRAȚII ÎN COREEA 
DE SUD. Mii de studenți de la 

Universitatea Konkuk și de la co
legiile din Seul au manifestat joi 
împotriva regimului dictatorial din 
Coreea de Sud. Manifestanții au 
acuzat autoritățile de continuarea 
represiunilor față de mișcarea 
tineretului sud-coreean, ca și a 
celorlalte forțe care militează pen
tru democrație.

SENATUL PERUAN a adoptat 
proiectul de lege privind amnistia, 
propus de puterea executivă. De 
prevederile legii vor beneficia o 
serie de personalități politice și 
sindicale aparținînd alianței for
țelor democratice populare „Stingă 
Unită". Grupul parlamentar al for
țelor de dreapta din Peru s-a opus, 
in cursul dezbaterilor, proiectului 
de lege, respingînd, fără succes, su
punerea lui la vot.

COOPERARE ÎN COMBATEREA
S.I.D.A,  Programul Națiunilor Uni

te pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) a 
anunțat cooperarea și sprijinul său 
față de eforturile desfășurate de 
Organizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) in vederea controlării și 
combaterii virusului „Hiv“ care 
provoacă Sindromul imuno-defi- 
cienței dobîndite (S.I.D.A.) Intre 
altele, P.N.U.D. va participa cu trei 
milioane dolari la fondul Progra
mului special al O.M.S. pentru
S.I.D.A.  Se estimează că un vaccin 
care să protejeze organismul uman 
contra virusului „Hiv“ poate fi ob
ținut pentru o utilizare globală in 
aproximativ 5—10 ani.

CONCEDIERI. Compania ..Chrys
ler" a anunțat că. in condițiile re
cesiunii accentuate din industria de 
automobile, iși va reduce persona
lul cu circa 10 la sută pină la sfir- 
șitul anului in curs, Aceasta în
seamnă că alți circa 3 500 de sala- 
riați vor îngroșa rindurile șomeri

lor. Președintele consiliului de ad
ministrație af firmei, Lee Iacocca, 
a precizat că reducerile de perso
nal sînt necesare pentru a se di
minua costurile de producție.

RAVAGIILE FUMATULUI. Fu
matul provoacă anual moartea a 
circa 50 000 de persoane în Franța. 
Potrivit unui raport al Ministerului 
francez al Sănătății, îmbolnăvirile 
de cancer pulmonar provocate de 
obiceiul fumatului au sporit în ul
timii zece ani în țară cu 40 la sută. 
Pe aceeași linie de preocupări. în 
Elveția a fost marcată miercuri 
„Ziua nefumătorilor", cuprinzînd 
forme de propagandă menite si 
sensibilizeze opinia publică în le
gătură cu consecințele dăunătoare 
ale fumatului. Organizația Mon
dială a Sănătății a anunțat că la 7 
aprilie anul viitor va fi marcată in 
întreaga lume o zi „fără fumat".
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