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Cu un bilanț deosebit de rodnic pentru 

adîncirea conlucrării prietenești 

româno-bulgare, în interesul construcției 

socialismului în ambele țări, al cauzei păcii 

și securității internaționale

S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
in fruntea delegației de partid si de stat a Republicii Populare Rulgaria

Ceremonia semnării
documentelor oficiale comune

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si 
tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
au semnat, sîmbătă dimineața, 
în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Consiliu
lui de Stat. Declarația comună 
și Acordul-program privind di
recțiile de bază ale dezvoltării 
colaborării eoonomice si tehni- 
cQ-stțlntifice dintre Republica 
S Jfstă România și Republica 
Î. rîulară Bulgaria pînă în anul 

990.
La ceremonie au participat 

tovarășele Elena Ceausescu si 
Liudmila Jivkova.

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdet Iosif Banc. Emil Bobu,

Cornel Burtică. Lina Ciobanu. 
Nicolae Constantin. Constantin 
Dăscălescu. Ion Dincă. Janos 
Fazekas. Ludovic Fazekas. Cor
nelia Filipas. Petre Lupu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pătan. Du
mitru Popescu. Gheorghe Rădu- 
lescu. Leonte Răutu. Aneta 
Spornic. Virgil Trofin. Stefan 
Voitec. Stefan Andrei. Mihai 
Gere. Nicolae Giosan. Suzana 
Gâdea. Ion Ionită. Ana Mure- 
șan. Elena Nae. Marin Rădoi. 
Ion Ursu. Richard Winter. Ilie 
Radulescu. Marin Vaslle. alte 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Stanko Todorov. Pe- 
tăr Mladenov. Andrei Lukanov. 
Petar Diulgherov. celelalte per
soane oficiale bulgare.

Erau de fată ambasadorul 
României la Sofia. Petre Du
minică. si ambasadorul Bulga

riei la București. Petăr Danai- 
lov.

Dună semnare. în aplauzele 
celor prezenti. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov si-au 
strîns miinile călduros, s-au îm
brățișat cu prietenie.

In cadrul aceleiași ceremonii 
au mai fost semnate: Pro
tocolul privind coordonarea 
planurilor economiilor națio
nale ale Republicii Socia
liste România si Republicii 
Populare Bulgaria pe perioada 
1981—1985, de către tovarășii 
Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. alP.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, si 
Andrei Lukanov. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ; Pro
gramul de colaborare culturală

și științifică intre Republica So
cialistă România si Republica 
Populară Bulgaria pe perioada 
1981—1985. de către tovarășele 
Suzana Gâdea, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele. Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, și Liudmila 
Jivkova, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Comitetului pentru 
Cultură.

In încheierea solemnității, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au închinat o cupă 
de șampanie pentru întărirea 
continuă a prieteniei româno- 
bulgare, pentru dezvoltare^ tot 
mai intensă a colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, în folosul și spre bine
le lor, al cauzei păcii, securită
ții și cooperării în Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

Plecarea din Capitală

Stmbătă, 7 iunie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie pe 
care a făcut-o în țara noastră, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
delegația de partid șl de stat a 
Republicii Populare Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Todor Jiv

kov. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Vizita înalților oaspeți bulgari 
a reprezentat, prin Întreaga sa

desfășurare, prin rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. un nou și im
portant moment în cronica bo-
(Continuare în pag. a IV-a)

Marele miting al prieteniei româno-bulgare

Cuvîntarea to varășului Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi oaspeți bulgari,
Dragi tovarăși și prieteni,

Todor Jivkov
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi prieteni și tovarăși români,

De la înalta tribună a mitingului prieteniei româno-bulgare, am 
deosebita plăcere de a saluta încă o dată pe tovarășul Todor Jivkov, 
pe ceilalți membri ai delegației bulgare, si de a le adresa cele mal 
bune urări, (Aplauze si ovații puternice).

Vizita pe care o efectuați in România, tovarășe Jivkov. convor
birile pe care le-am avut împreună, într-o atmosferă de profundă 
stimă si înțelegere reciprocă, constituie o nouă si puternică mani
festare a prieteniei româno-bulgare. a solidarității dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, deschizind, totodată, o perspectivă tot mai 
largă dezvoltării colaborării multilaterale dintre ele. în construcția 
socialismului. în lupta pentru pace și colaborare internațională. (Aplauze și urale puternice).

De mai bine de o mie de ani, popoarele noastre sint vecine, 
trăiesc în înțelegere și prietenie, conlucrind și aiutindu-se în mo
mente grele, luptind nu o dată împreună pentru sfărîmarea jugului 
oprimării naționale, pentru cucerirea independentei si suveranității, 
împotriva acelorași cotropitori. Multi revoluționari și patrioti bul
gari au găsit găzduire și sprijin activ pe pămîntul patriei noastre, 
din partea poporului român, în organizarea luptei lor împotriva 
dominației străine. Un moment remarcabil al acestui trecut l-a con
stituit războiul de independentă din 1877, cînd armata română, îm-

Permiteți-mi ca înainte de toate să exprim cele mal cordiale 
mulțumiri ale noastre, ale delegației de partid și de stat a Repu
blicii Populare Bulgaria, pentru primirea caldă, frățească de care 
ne-am bucurat în Republica Socialistă România, Sintem profund 
recunoscători locuitorilor Bucureștiului, municipiului Cluj-Napoca 
și ai stațiunii montane Sinaia, precum și tuturor celor care ne-au 
întimpinat atit de cordial pretutindeni unde am fost. (Aplauze 
puternice).

Doresc să mulțumesc în mod special pentru frumoasele cuvinte 
spuse la adresa Partidului Comunist Bulgar, a poporului și țării 
noastre de către secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, militant de seamă al 
mișcării internaționale comuniste și muncitorești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în numele membrilor delegației bulgare de partid și de stat și 
al meu personal țin să declar că noi sintem deosebit de satisfăcuți 
de vizita noastră actuală în Republica Socialistă România, de 
rezultatele obținute, care vor ridica pe o treaptă superioară 
prietenia dintre tarile și popoarele noastre. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu — Jivkov!").

Nu o dată am avut prilejul să vorbesc despre rădăcinile adlnd

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

DECLARAȚIE COMUNĂ
Partidul Comunist Român și Partidul 

Comunist Bulgar. Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria : 

traducind în viată hotăririle Congresu
lui al XII-lea al Partidului Comunist Ro
man și ale Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Bulgar ;

dind o înaltă apreciere întăririi priete
niei traditionale si dezvoltării dinamice 
multilaterale a colaborării frățești dintre 
cele două partide, țări si popoare, pe baza 
egalității în drepturi, a respectului si în
crederii reciproce, în conformitate cu 
Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară Bulgaria 
din noiembrie 1970 ;

ferm convinse că adîncirea continuă a 
relațiilor româno-bulgare corespunde in
tereselor vitale ale popoarelor român șl 
bulgar, slujește unității si coeziunii țărilor 
socialiste. contribuie la întărirea păcii, 
destinderii si colaborării între popoare în 
Europa și in întreaga lume ;

hotărite să amplifice și să adîncească 
colaborarea în cadrul Tratatului de la 
Varșovia și al Consiliului de Ajutor Eco

nomic Reciproc, să întărească prietenia si 
colaborarea cu toate țările socialiste. »să 
dezvolte relațiile cu țările in curs de dez
voltare. cu celelalte state, fără deosebire 
de orinduirea socială ;

animate de voința neclintită de a acțio
na împreună cu toate statele și forțele 
iubitoare de pace pentru reducerea incor- 
dării internaționale, pentru consolidarea 
păcii, destinderii si securității, pentru în
făptuirea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru dezvoltarea 
colaborării pe bază de egalitate si avan
taj reciproc în Balcani, în Europa și in 
lume ;

sprijinind consecvent lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, colonialismului, 
neocolonialismului. rasismului și politicii 
de apartheid, pentru libertate, indepen
dentă și progres social ;

reafirmind atașamentul lor fată de te
lurile si principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite ;

ca urmare a convorbirilor care au avut 
loc în zilele de 3—7 iunie 1980. intre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului do 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

declară :

I
Partidul Comunist Român și Partidul 

Comunist Bulgar. Republica Socialistă 
România si Republica Populară Bulgaria 
dezvoltă relațiile reciproce in domeniile 
politic, economic, tehnico-științific. cultu
ral si în toate celelalte domenii pe baza 
trainică a principiilor marxism-leninismu- 
lui. solidarității internaționale, egalității 
în drepturi, independentei și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile in
terne. întrajutorării tovărășești și avanta- 
julul reciproc, in spiritul legăturilor tra
diționale de prietenie si bună vecinătate 
dintre poporul român și poporul bulgar.

Un rol determinant pentru dezvoltarea 
fructuoasă a relațiilor frățești româno-
(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria
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încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Todor Jivkov 

in fruntea delegației de partid și de stat a Republicii Populare Bulgaria

(Urmare din pag. I)
bulgare au lntilnirile și convorbirile, 
devenite tradiționale, dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria. Hotări- 
rile și Înțelegerile adoptate la aces
te intîlniri au deschis întotdeauna 
noi perspective pentru extinderea și 
aprofundarea colaborării eficiente 
între cele două partide, țări și po
poare-

în conformitate cu aceste hotăriri 
și înțelegeri, s-au intensificat con-, 
tactele între reprezentanții comitete
lor centrale ale celor două partide ; 
s-a amplificat colaborarea între 
parlamentele șl guvernele celor două 
țări ; s-au extins legăturile directe 
între organe județene și orășenești de 
partid, vizitele reciproce și lntilnirile 
între Frontul Democrației și Unității 
Socialiste și Frontul Patriei. între or
ganizațiile sindicale, de tineret, de 
femei, alte organizații de masă și 
obștești. Toate acestea au contribuit 
la schimbul de experiență în con
struirea socialismului, la întărirea 
conlucrării in problemele de interes 
comun.

S-a acordat o înaltă apreciere re
zultatelor obținute cu prilejul întîlni- 
rilor și convorbirilor dintre prim-mi- 
nistrii celor două guverne, activității 
Comisiei guvernamentale mixte de 
colaborare economică și tehnico- 
știintifică, organelor de planificare, de 
comerț exterior, ministerelor si orga
nizațiilor economice din România și 
Bulgaria.

Ambele părți au relevat cu satis
facție Îndeplinirea cu succes a hotă- 
ririlor adoptate privind dezvoltarea 
si adîncirea colaborării economice, 
tehnice și științifice. S-au extins șl 
diversificat cooperarea și specializa
rea In producție, ponderea acestora 
în ansamblul schimburilor economice 
fiind In continuă creștere. Schimbu
rile comerciale s-au dezvoltat intr-un 
ritm susținut, volumul lor în perioa
da 1976—1980 dublîndu-se față de 
realizările cincinalului anterior.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au apreciat pozitiv eforturile co
mune ale colectivelor de oameni ai 
muncii români și bulgari pentru con
struirea Uzinei de mașini și utilaje 
grele de la Giurgiu—Ruse și în acti
vitatea de realizare a Complexului 
hidrotehnic Turnu Măgurele — Ni- 
copole, care au mare însemnă
tate pentru economiile celor 
două țări $1 contribuie la 
strîngerea continuă a legăturilor ro
mâno-bulgare de trainică prietenie. 
S-a convenit urgentarea lucrărilor la 
aceste obiective, precum și efectua
rea pregătirilor pentru realizarea in 
comun a unei noi hidrocentrale pe 
Dunăre în zona Cernavoda și a altor 
obiective economice.

A fost subliniată contribuția im
portantă pe care o aduc la dezvol
tarea relațiilor economice Acordul de 
extindere a colaborării și cooperării 
în problemele energetice pînă în 
1990, Programul de colaborare și co
operare tehnico-științifică pe perioa
da 1981—1990, convențiile generale de 
cooperare și specializare în produc
ția mijloacelor de transport și de 
colaborare complexă in domeniul 
mașinilor-unelte pină în 1990, con
vențiile de cooperare și specializare 
în metalurgie, chimie și în alte ra
muri, care au fost semnate în pro
cesul pregătirii vizitei ca urmare a 
hotăririlor adoptate la întîlnirile la 
nivel înalt de la Voden și Sinaia din 
1979. Aceste documente deschid noi 
perspective colaborării eficiente în 
Introducerea progresului tehnic si 
dezvoltarea acestor ramuri economi
ce. S-a dat sarcină organelor de re
sort să urgenteze elaborarea Progra
mului complex de colaborare pe 
termen lung în domeniul materiilor 
prime, convențiilor de cooperare și 
specializare în producția de echipa
mente pentru Complexul hidrotehnic 
Turnu Măgurele — Nicopole, de 
colaborare în producția de tractoare, 
mașini agricole și altele.

Ambele părți au exprimat satisfac
ția în legătură cu rezultatele obținu
te în coordonarea planurilor de dez
voltare a economiilor naționale pe

perioada 1981—1985. Pînă în prezent 
s-a convenit deja dublarea volumu
lui schimburilor de mărfuri față de 
cincinalul precedent. Relevînd posi
bilitățile însemnate care există pen
tru amplificarea cooperării și specia
lizării în producție și creșterea li
vrărilor reciproce de mărfuri în cin
cinalul următor, cei doi conducători 
de partid și de stat au dat sarcină 
organelor centrale de planificare și 
ministerelor și organizațiilor econo
mice să acționeze în continuare pen
tru majorarea substanțială a schim
burilor comerciale peste volumul 
convenit pină în prezent.

Reafirmînd voința comună de a a- 
sigura folosirea tot mai intensă a 
posibilităților pe care le creează po
tențialul economic, în continuă creș
tere, al celor două țări și vecinătatea 
geografică, de a ridica la un nivel 
calitativ superior întreaga activitate 
de colaborare economică, tehni
că și științifică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
au semnat „Acordul-program pri
vind direcțiile de bază ale dezvoltă
rii colaborării economice și tehnico- 
știlnțifice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria pînă în anul 1990“, care a- 
sigură o bază stabilă, de lungă du
rată, pentru aprofundarea, extin
derea și perfecționarea în continua
re a relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Apreciind pozitiv constituirea So
cietății mixte româno-bulgare de co
operare economică și comercializare, 
măsurile adoptate pînă acum pentru 
conlucrarea mai strînsă a organelor 
de specialitate din cele două țâri, 
cei doi conducători de partid și de 
s.at au convenit să se dezvolte și 
extindă în continuare formele noi de 
activități comune privind coopera
rea în producție, realizarea de ope
rațiuni comerciale și de proiecte în 
terțe țări.

Părțile au subliniat importanța 
colaborării în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care con
tribuie la dezvoltarea legăturilor eco
nomice dintre România și Bulgaria. 
Cele două țări sînt hotărîte să-și 
aducă și în viitor contribuția activă, 
alături de celelalte țări membre ale 
C.A.E.R., la îndeplinirea „Programu
lui complex al adîncirii și perfecțio
nării în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste a țârilor membre ale 
C.A.E.R.", precum și la elaborarea 
și înfăptuirea programelor speciale 
de colaborare pe termen lung într-o 
serie de domenii principale ale pro
ducției materiale, menite să asigure 
satisfacerea mai bună a necesităților 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Dînd o apreciere - pozitivă activită
ții Comisiei mixte de colaborare cul
turală, cele două părți au constatat 
cu satisfacție rezultatele obținute pe 
linia colaborării reciproce în dome
niile științei, învățămîntului, cultu
rii, artei, precum și în domeniile să
nătății, turismului, sportului și 
schimburilor in zona de frontieră. 
S-a convenit ca organele și organi
zațiile de resort din cele două țări 
să acționeze împreună pentru ampli
ficarea informării reciproce asupra 
succeselor celor două popoare în 
construirea socialismului, asupra cul
turii și trecutului lor eroic, să asigu
re conservarea monumentelor istori
ce de interes comun, îmbogățirea și 
valorificarea tradițiilor de prietenie 
și întrajutorare, care caracterizează 
de veacuri raporturile româno-bul
gare.

A fost semnat Programul de 
colaborare culturală și științifică in
tre cele două țări pe perioada 1981— 
1985, a cărui realizare va duce la di
versificarea și ridicarea nivelului ca
litativ al relațiilor româno-bulgare 
in domeniile științei, culturii, artei, 
învățămîntului, educației șl pregătirii 
cadrelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Todor Jivkov au reafirmat 
hotărîrea comună a celor două parti
de și state de a întări, extinde si 
adînci si in viitor prietenia si colabo
rarea româno-bulgară în toate dome
niile. cu convingerea fermă că 
aceasta corespunde intereselor po
poarelor român și bulgar Și repre
zintă o contribuție importantă la în
tărirea destinderii si securității, la 
dezvoltarea colaborării internațio

nale. la lupta pentru socialism si 
pace în Europa si în lume.

II
In cadrul schimbului de păreri asu

pra problemelor internaționale ac
tuale. cei doi conducători de partid 
și de stat au constatat că. ne de o 
parte, continuă să se întărească ho
tărîrea popoarelor, a tuturor forțelor 
progresiste si iubitoare de pace de a 
pune capăt politicii imperialiste, co
lonialiste si neocolonialiste de agre
siune și asuprire, de a desfășura tot 
mai larg lupta pentru pace, destin
dere. încetarea cursei înarmărilor, 
pentru libertate Si progres social, 
pentru colaborare internațională paș
nică. egală în drepturi, pe baza res
pectării reciproce a independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne.

Pe de altă parte, se accentuează ac
tivitatea forțelor imperialismului si 
reactiunii. tentativele acestora de a 
supune dominației lor state si po
poare independente, de a accelera 
cursa înarmărilor, amestecul lor gro
solan in treburile interne ale altor 
state, ceea ce constituie o amenin
țare pentru procesul destinderii, pen
tru pacea, libertatea, independența 
și progresul popoarelor.

Cele două părți si-au exprimat 
profunda îngrijorare fată de agra
varea. în ultimul timp, a situației 
internaționale, fată de creșterea con
siderabilă a pericolului pentru cauza 
păcii și destinderii.

Aceasta este urmarea activizării în 
continuare a politicii imperialiste de 
forță, confruntare si hegemonie, a 
acumulării unor probleme internațio
nale nesolutionate. Cercurile impe
rialiste. care promovează această po
litică. încalcă deschis independenta 
și suveranitatea statelor, se ameste
că în treburile lor interne, folosesc 
tot mai des forța sau amenință cu 
folosirea ei în relațiile internaționale.

în același timp, se creează noi si 
noi obstacole în calea restructurării 
relațiilor. economice internaționale ne 
bază de egalitate in drepturi si echi
tate. în lupta pentru resurse energe
tice și de materii prime se folosește 
tot mai des forța sau amenințarea cu 
forța împotriva țărilor în curs de 
dezvoltare. Aceasta generează insta
bilitate în relațiile interstatale, duce 
la apariția unor noi focare de 
încordare.

Forțele imperialiste si reacționare 
folosesc toate acestea pentru sporirea 
bugetelor militare, accelerarea pro
gramelor de înarmare pe termen 
lung. Ca urmare, se ivesc noi obsta
cole în calea întăririi securității în 
Europa, under ca si pînă acum, nu 
există ..progrese in domeniul,. dezaii- 
gâjărifrhilitare și 'âe^affriăr'ii. se 
continuă sporirea cheltuielilor, mili
tare. a trupelor si armamentelor. s£ 
acumulează în proporții tot măi am
ple mijloacele de distrugere, in spe
cial nucleare, care amenință po
poarele continentului.

Un pericol deosebit comportă ho
tărîrea N.A.T.O. privind producerea 
și amplasarea în Europa occidentală 
a unor noi mijloace racheto-riucleare 
americane cu rază medie de acțiune. 
Dacă această hotărîre se va realiza, 
situația pe continentul european va 
cunoaște o înrăutățire bruscă. întru- 
cit sporirea potențialului distructiv 
din Europa va afecta inevitabil cli
matul politic si. interesele vitale ale 
popoarelor continentului, va antrena 
noi cheltuieli uriașe, care vor deveni 
o novară si mai mare pe umerii po
poarelor.

Părțile consideră că în aceste con
diții este imperios necesar ca țările 
socialiste, tarile nealiniate si în curs 
de dezvoltare, toate statele lumii, 
forțele democratice, progresiste si 
antiimperialiste să acționeze hotărit 
pentru oprirea cursului spre încor
dare și „război rece", pentru apă
rarea si continuarea politicii, de des
tindere. pentru transformarea aces
teia într-un proces continuu, multi
lateral și atotcuprinzător. Este ne
cesar ca toate problemele litigioase 
dintre state, oricît de complexe ar fi. 
să fie soluționate numai ne calea 
tratativelor, pornind de la nrincibiile 
deplinei egalități in drepturi, res
pectului independentei si suverani
tății naționale a fiecărei națiuni, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la folosirea forței și la 
amenințarea cu forța.

Cele două părți au subliniat că da? 
torită schimbărilor radicale care s-au 
produs în raportul de forte ne plan 
mondial în favoarea socialismului, 
păcii și independentei popoarelor, 
țările socialiste, in colaborare cu alte 
state, cu toate forțele progresiste, de
mocratice si antiimperialiste au asi
gurat menținerea păcii, trecerea în 
perioada ultimului deceniu la politica 
de destindere, de dezvoltare a co
laborării si bunei vecinătăți între 
statele cu sisteme sociale diferite. Ele 
și-au exprimat convingerea că țările 
socialiste, statele iubitoare de pace, 
toate forțele progresiste și democra
tice, acționind hotărit împotriva po
liticii imperialiste de dominație, în
cordare si „război rece“. pot nu numai 
să păstreze tot ceea ce s-a realizat 
pozitiv, ci să asigure continuarea 
politicii de destindere, înfăptuirea 
unor transformări pozitive în întregul 
sistem de raporturi' internaționale, să 
desfășoare tot mai larg lupta pentru 
pace, independență națională și pro
gres social.

Cele două părți au relevat că, în cei 
25 de ani care au trecut de la crearea 
alianței lor defensive, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, în 
conlucrare și colaborare cu alte state, 
cu toate forțele iubitoare de pace, 
soluționează sigur și eficient sarci
nile de importanță vitală — de a nu 
admite declanșarea unui război în 
Europa, de a contribui pe toate căile 
la întărirea păcii, slăbirea încordării 
internaționale, dezvoltarea unei cola
borări pașnice, egale în drepturi intre 
state.

Părțile au subliniat importanța de
clarațiilor adoptate la 15 mai a.c. de 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, care conțin un program 
amplu de acțiune pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere și 
colaborare, oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezangajarea militară 
și înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
eliminarea forței din relațiile inter
naționale și soluționarea numai pe 
cale pașnică a litigiilor dintre state, 
pentru întărirea păcii, independenței 
și securității popoarelor. Ele au re
levat însemnătatea organizării unei 
reuniuni la cel mai înalt nivel a con
ducătorilor statelor din toate zonele 
lumii, în centrul atenției căreia să 
fie pusă sarcina înlăturării, focarelor 
încordării internaționale și prevenirii 
războiului.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria sint ho
tărîte să acționeze împreună cu cele
lalte state participante la Tratatul de 
la Varșovia, cu alte țări socialiste, cu 
toate statele iubitoare de pace, eu 
forțele progresiste și democratice din 
întreaga lume .^pentru traducerea in 
viață a propunerilor formulate in do
cumentele . adoptate la Varșovia. 
•: Ambele țări acordă o importanță 
deosebită edificării securității și dez
voltării colaborării pe continentul 
european, intensificării eforturilor 
pentru traducerea in viață, ca un tot 
unitar, a Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa.

România și Bulgaria consideră că 
reuniunea de la Madrid a statelor 
participante la Conferința general- 
europeană trebuie să joace un rol im
portant în consolidarea destinderii, 
edificarea securității și dezvoltarea 
cooperării în Europa. Aceasta reclamă 
intensificarea eforturilor pentru pre
gătirea temeinică a reuniunii, astfel 
incit să fie creat un climat de încre
dere și înțelegere reciprocă, pentru 
ca, încă înainte de începerea ei, să se 
ajungă la un consens cu privire la 
problemele asupra cărora se vor 
putea conveni măsuri practice care 
să ducă la transpunerea în viață a 
Actului final. J

Reuniunea de la Madrid trebuie 
să se desfășoare într-o atmosferă 
constructivă și să se încheie prin con
venirea unor măsuri practice privind 
aspectele militare și politice ale secu
rității europene, dezvoltarea colabo
rării între statele participante în 
toate domeniile. Buna pregătire a 
reuniunii și progresul în convenirea 
hotăririlor acesteia ar oferi . temei 
pentru participarea miniștrilor aface
rilor externe la adoptarea lor.

Locui central între problemele de 
care depinde consolidarea păcii în 
Europa revine acum problemei de
zangajării militare și dezarmării pe 
continent. în acest sens, o importanță

COMU
deosebită ar avea adoptarea de către 
reuniunea de la Madrid a hotăririi 
privind convocarea conferinței pen
tru dezangajare militară și dezarmare 
în Europa, propusă de statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, ca 
o parte esențială, inseparabilă a pro
cesului început de Conferința pentru 
securitate și cooperare europeană.

Ținerea unei asemenea conferințe 
poate deveni un jalon important în 
consolidarea bazelor păcii europene, 
in transpunerea in viață a obligației 
tuturor statelor participante la Con
ferința generai-europeană referitoare 
la înfăptuirea unor măsuri eficiente 
de diminuare a confruntării militare 
și de favorizare a. dezarmării în 
Europa.

Cele două părți își exprimă spe
ranța că toți participanții la Confe
rința generai-europeană se vor situa 
pe o poziție constructivă în problema 
privind conferința de dezangajare mi
litară și dezarmare in Europa.

România și Bulgaria consideră că 
negocierile privind armele racheto- 
nucleare cu rază medie de acțiune 
sînt posibile și sprijină propunerea 
UniuAii Sovietice în legătură cu 
aceasta. Pentru a se crea condiții in 
vederea începerii negocierilor se cere 
un singur lucru — să se anuleze ho
tărîrea N.A.T.O. privind producerea 
și amplasarea în Europa occidentală 
a unor noi tipuri de arme racheto- 
nucleare americane sau, cel puțin, 
să se amine înfăptuirea acesteia. Cele 
două Părți se pronunță pentru începe
rea cit mai grabnică și desfășurarea 
cu succes a acestor negocieri, pentru 
încetarea cursei înarmărilor nucleare 
și reducerea arsenalului racheto-nu- 
clear pe continentul european, pentru 
ca echilibrul militar să fie asigurat la 
un nivel tot mai scăzut al înarmări
lor.

Ele se pronunță pentru ratificarea 
cit mai curînd a Tratatului sovieto- 
american privind limitarea armelor 
strategice (SALT II) și consideră că 
amînârea de către S.U.A. a acestei 
ratificări nu servește cauzei destin
derii și încrederii.

Avind în vedere pericolul pe care-1 
reprezintă concentrarea unor efective 
uriașe de trupe și a celor mai mo
deme armamente în Europa centrală, 
cele două părți se pronunță pentru 
activizarea și finalizarea cit mai 
curînd, cu succes, a tratativelor de 
la Viena. Ele apelează să fie elabo
rate astfel de hotăriri care, fără să 
prejudicieze securitatea nici uneia din 
părți, ar duce la reducerea nivelului 
confruntării militare in această zonă. 
Remarcînd că, prin propunerile lor, 
statele socialiste participante la tra
tative au făcut pași însemnați în 
direcția apropierii pozițiilor, cele 
două părți au subliniat necesitatea 
unei abordări constructive din partea 
tuturor statelor participante la 
tratative.

în acest context, România șl 
Bulgaria și-au reafirmat atitudinea 
lor pozitivă față de hotărîrea Uniunii 
Sovietice privind retragerea unila
terală a unui anumit contingent de 
efective militare și armamente din 
Europa centrală, precum și față de 
aplicarea acestei hotăriri.

Cele două părți consideră că ar 
avea o mare importanță să se con
vină că, incepind de la o anumită 
dată pusă de acord, nici un stat, nici 
un grup de state din Europa nu vor 
spori efectivele forțelor lor armate 
în' zona definită prin Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa.

România și Bulgaria se pronunță 
pentru adoptarea neîntîrziată de mă
suri efective pentru limitarea și în
cetarea cursei înarmărilor, înfăptui
rea dezarmării. îndeosebi a dezarmă
rii nucleare. Ele consideră că este 
necesar să se treacă la încetarea 
producției armei nucleare și redu
cerea treptată a stocurilor pînă la 
completa lor lichidare. interzicerea 
pentru totdeauna a folosirii armei 
nucleare, interzicerea generală și to
tală a experiențelor cu arma nu
cleară, reducerea cheltuielilor, a 
efectivelor militare și a armamente
lor, interzicerea creării unor noi ti
puri și sisteme de arme de distru
gere în masă, lichidarea bazelor mi
litare și retragerea trupelor de pe 
teritoriile străine, crearea de zone 
denuclearizate și zone ale păcii in 
diferite regiuni ale lumii, inclusiv în 
Europa, desființarea concomitentă a 

blocurilor militare. Ele sint hotărîte 
să acționeze pentru înfăptuirea în
tregului complex de propuneri avan
sate de statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, care cuprinde 
toate direcțiile problemei dezarmării 
și indică căile sigure spre asemenea 
acțiuni.

Cele două părți și-au reafirmat 
hotărîrea de a susține și amplifica 
și in viitor relațiile politice, econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
cu toate țările balcanice, de a ac
ționa pentru întărirea încrederii și 
bunei vecinătăți, pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale și multilaterale 
în domenii de interes comun, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare șl baze 
militare străine, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor balcanice și 
contribuie la întărirea păcii și secu
rității in Europa și in lume.

Ele se pronunță pentru soluționa
rea pașnică a problemei cipriote pe 
baza asigurării integrității teritoria
le, a respectării independenței și 
suveranității Republicii Cipru, pen
tru retragerea tuturor trupelor străi
ne de pe insulă, pentru asigurarea 
condițiilor ca ciprioții greci și ci- 
prioții turci să-și reglementeze pro
blemele interne fără amestec din 
afară, pentru aplicarea rezoluțiilor 
corespunzătoare ale O.N.U.

Cele două părți își exprimă con
vingerea fermă că reglementarea 
globală politică, justă și durabilă a 
situației din Orientul Apropiat poa
te fi realizată cu participarea nemij
locită a tuturor părților interesate, 
inclusiv a poporului arab palestinian 
prin reprezentantul său — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei. O 
asemenea reglementare reclamă re
tragerea Israelului din toate terito
riile arabe ocupate în 1967, realiza
rea dreptului poporului arab pales
tinian la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat propriu indepen
dent, asigurarea suveranității și 
securității tuturor statelor din aceas
tă regiune.

România și Bulgaria au subliniat 
necesitatea reglementării politice a 
situației care s-a creat în legătură cu 
Afganistanul. O astfel de reglemen
tare trebuie să creeze o garanție si
gură privind încetarea totală și 
nerepetarea oricăror forme de ames
tec din afară. îndreptat Împotriva 
guvernului și poporului din Afganis
tan. Odată cu încetarea totală a ori
căror forme de amestec din afară 
îndreptat împotriva guvernului și po
porului din Afganistan se va trece 
la retragerea trupelor sovietice din 
Afganistan în conformitate cu decla
rațiile Uniunii Sovietice.

Cele două părți și-au reafirmat 
sprijinul față de inițiativele și pro
punerile constructive ale Republicii 
Populare Democrate Coreene pentru 
reunificarea pașnică, independentă și 
democratică a Coreei, pentru retra
gerea trupelor străine din Coreea de 
Sud, ceea ce este in interesul națiu
nii coreene, al păcii si stabilirtătii in 
Asia și în întreaga Iunie.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria și-au 
reafirmat sprijinul hotărit pentru 
lupta popoarelor împotriva imperia
lismului. colonialismului, neocolonia- 
lismului. împotriva discriminării ra
siale și politicii de apartheid, pentru 
libertate și respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpin pe soarta 
sa, de a-și înfăptui năzuințele sale, 
de a se dezvolta pe calea progresu
lui.

Părțile au salutat cu satisfacție 
victoria obținută de poporul din 
Zimbabwe, in frunte cu Frontul Pa
triotic, și crearea statului său inde
pendent și suveran. Ele și-au rea
firmat solidaritatea cu lupta dreaptă 
a poporului din Namibia, pentru li
bertate si independentă, sub conduce
rea organizației S.W.A.P.O.. cu lupta 
poporului din Republica Sud-Africa- 
nă pentru lichidarea regimului de 
apartheid si de discriminare rasială.

Cele două părți au relevat rolul șl 
mai mare în soluționarea probleme
lor internaționale complexe al miș
cării statelor nealiniate, care consti
tuie un factor pozitiv însemnat al 
politicii internaționale contempora
ne. în acest spirit, ele spriiină hotă- 
ririle celei de-a Vl-a Conferințe a 
șefilor de stat și guvern ai țărilor 
nealiniate, care a avut loc, in 1979, 

la Havana, îndreptate spre întărirea 
păcii și securității internaționale, în
făptuirea dezarmării, neadmiterea 
nici unui amestec din afară iij trebu
rile interne ale statelor, asigurarea 
dreptului popoarelor la o dezvoltare 
liberă si independentă.

în legătură cu importanța deose
bită a problemei depășirii decalaje
lor în dezvoltarea economică a sta
telor și a restructurării relațiilor e- 
conomice internaționale pe o bază 
justă șl democratică, cele două părți 
au remarcat însemnătatea viitoarei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. din vara acestui an, consa
crată problemelor noii ordini econo
mice internaționale. Ele își exprimă 
speranța că lucrările si rezultatele a- 
cestei sesiuni vor contribui la promo
varea colaborării internaționale ega
le în drepturi in domeniul economic, 
inclusiv la sprijinirea eforturilor ță
rilor în curs de dezvoltare de a acce
lera ritmurile dezvoltării lor econo
mice.

Părțile se pronunță pentru crește
rea rolului O.N.U. în menținerea pă
cii și securității în lume, în rezol
varea problemelor care stau in fața 
omenirii, în conformitate cu princi
piile și scopurile Cartei organizației. 
Ele subliniază că toate problemele 
litigioase între state trebui^' V fie 
soluționate exclusiv prin mijloace 
pașnice, cu participarea pe bază de 
egalitate a statelor interesate.

Cele două părți declară că sînt 
hotârite să amplifice și să adînceas- 
că prietenia și colaborarea în toate 
domeniile cu celelalte țări socialiste, 
să dezvolte relații cu toate statele, 
in interesul întăririi continue a pro
cesului destinderii, al cauzei păcii, 
înțelegerii internaționale și progre
sului in lume.

III
Partidul Comunist Român și Parti

dul Comunist Bulgar sînt hotărîte 
să contribuie la întărirea continuă a 
unității și colaborării partidelor co
muniste și muncitorești, pe baza 
principiilor marxism-leninismulul și 
solidarității internaționale, egalității 
în drepturi și independenței, respec
tului reciproc și neamestecului în 
treburile interne.

Cele două partide și-au exprimat 
convingerea că în prezent, în con
dițiile agravării situației internațio
nale, sarcina primordială a tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești 
este de a acționa pentru mobilizarea 
amplă a celor mai largi forțe politice 
și sociale, a maselor populare, a opi
niei publice în lupta pentru pace, 
destindere și dezarmare. Este mai 
necesară ca oricind unirea tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste și 
democratice în lupta împotriva po
liticii imperialiste de dominație și 
asuprire, pentru înlăturarea perico
lului de război, pentru soluționarea 
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase dintre state și elimina
rea forței din relațiile internaționa
le. pentru înțelegere reciprocă și 
dezvoltarea colaborării intre popoare.

Pentru infăptuirea acestor obiec
tive. Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar și-au rea
firmat hotărîrea de a întări solidari
tatea și colaborarea cu celelalte par
tide comuniste și muncitorești, de a 
extinde relațiile și conlucrarea cu 
partidele socialiste, social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu alte partide progresiste, demo
cratice și forțe iubitoare de pace de 
pretutindeni.

★
Cele două părți și-au exprimat 

deplina satisfacție în legătură cf ■»- 
zultatele vizitei și convorbirilor 
te. precum și convingerea fermă că 
acestea reprezintă o nouă contribu
ție importantă la întărirea in conti
nuare a relațiilor de prietenie fră
țească, solidaritate și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, dintre cele două popoare ve
cine și prietene, corespunzător aspi
rațiilor lor fundamentale, în intere
sul cauzei generale a socialismului 
și progresului, întăririi păcii, destin
derii și dezvoltării colaborării inter
naționale.

București, 7 iunie 1986

In timpul mitingului prieteniei româno-bulgareUrole și ovații, la plecare, pe aeroportul Otopeni
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMANO-BULGARE
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Cuvintarea tovarășului 

Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)
preună cu armata rusă si voluntarii 
bulgari, si-a vărsat sîngele pentru 
infrîngerea imperiului otoman, lichi
darea dominației străine si cucerirea 
neatîrnării. Luptînd pentru indepen- . 

• denta de stat a României, dînd iertfe 
; grele in marile bătălii de ia Plevna, 
i Smîrdan, Vidin si alte localități de 
Ș pe teritoriul Bulgariei, ostasii români 
! au adus o contribuție activă la Îm

plinirea aspirațiilor de libertate si 
independentă ale poporului bulgar, 
pecetluind astfel si mai puternic in
destructibila prietenie româno-bul
gară. (Aplauze puternice, îndelungate).

Ne leagă, de asemenea, tradițiile 
de solidaritate dintre mișcările mun
citorești. revoluționare din cele două 
țări, dintre glorioasele noastre parti
de comuniste, cimentate in focul bă
tăliilor de clasă Împotriva exploată
rii capitaliste, a imperialismului si 
fascismului. Odată cu victoria socia
lismului in țările noastre, prietenia 
Si colaborarea româno-bulgară s-au 
ridicat pe un plan superior, au cunos
cut o dezvoltare si înflorire fără pre
cedent. avînd la bază comunitatea 
orînduirii sociale, idealurile si telu
rile supreme ale celor două popoare, 
ideile nobile ale socialismului si co
munismului. (Aplauze puternice, pre- 
•' igite). Astăzi putem aprecia cu 
as. ilină satisfacție că raporturile de 
prietenie si colaborare româno-bul- 
gare — așezate trainic pe principiile 
deplinei egalități, respectului inde
pendentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc — reprezintă un 
adevărat model de relații noi între 
state, de conlucrare între țări vecine 
Si prietene. (Vii si puternice aplauze).

Doresc să subliniez, si cu acest 
prilej, dragă tovarășe Jivkov. că în- 
tîlnirile si convorbirile pe care le-am 
avut Împreună de-a lungul anilor — 
si care se poate spune că au devenit 
traditionale — constituie un factor 
deosebit de important al dezvoltării 
multilaterale a bunelor relații dintre 
partidele, statele si popoarele noas
tre. Considerîndu-vă un bun prieten 
al poporului nostru, ca si al meu per
sonal, sint bucuros să pot aprecia, 
dragă tovarășe Jivkov. rolul activ pe 
care 11 aveți în întărirea prieteniei 
si colaborării româno-bulgare. (A- 
plauze si ovații puternice ; se 
scandează îndelung „Ceausescu — 
Jivkov 1").

Doresc să exprim deplina satis
facție pentru rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor ce le-am avut in 
aceste zile, si care marchează un nou 
si important moment in evoluția me
reu ascendentă a raporturilor pe tă- 
rîm politic, economic, tehnico-știinti- 
fic. cultural si în alte domenii de 
activitate, dintre România si Bul
garia. .

Declarația comună româno-bulgară, 
pe care am semnat-o in cursul aces
tei dimineți, reafirmă hotărirea noas
tră comună de a amplifica și mai 
mult în viitor prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, dintre po
porul român și poporul bulgar, atit 
pe plan bilateral, cit și pe arena in
ternațională. Acordul general de co
laborare, cooperare și specializare pe 
termen lung, numeroasele documente 
semnate cu acest prilej asigură un 
cadru de lungă durată pentru ex
tinderea si diversificarea raporturilor 
româno-bulgare în domeniile eco
nomic. tehnico-știintific. cultural și 
în alte domenii de interes comun. 
Consider că au o însemnătate deo
sebită înțelegerile privind folosirea 
mal largă a unor forme superioare 
de colaborare, cooperare și speciali
zare într-o serie de ramuri de mare 
importantă pentru economiile celor 
două țări, cum sint construcția de 
mașini, chimia, metalurgia, electroni
ca, agricultura, cercetarea științifică, 
tehnică și altele. Sint deosebit de 
importante înțelegerile la care am 
ajuns cu privire la intensificarea lu
crărilor la marile obiective pe care le 
construim pe Dunăre cu eforturi co
mune : Uzina de utilaj greu Giurgiu- 
Ruse. precum și Complexul hidroteh
nic Turnu Măgurele—Nicopole. Toate

acestea vor întări șl mai mult co
laborarea și conlucrarea popoarelor 
noastre, contribuind la valorificarea 
eficientă a bogățiilor lor naționale, 
la accelerarea dezvoltării economicb- 
sociale a celor două țări.

In timpul convorbirilor am ajuns, 
de asemenea, la concluzia că trebuie 
să conlucrăm în așa fel îneît și legă
turile noastre in domeniul culturii și 
artei, al mijloacelor de informare să 
capete un conținut tot mai bogat, 
asigurînd o mai profundă cunoaștere 
reciprocă a valorilor materiale și 
spirituale, a Istoriei și culturii celor 
două popoare, a preocupărilor actua
le și a aspirațiilor lor de viitor. Să 
facem în așa fel îneît trecutul de 
luptă, prezentarea istoriei să consti
tuie un factor activ al întăririi 
prieteniei și colaborării în lupta pen
tru comunism, pentru independență 
națională, pentru pace. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu — 
Jivkov !“).

Sint încredințat, dragi tovarăși, că 
înțelegerile la care am ajuns în ca
drul vizitei, documentele pe care 
le-am semnat se vor înscrie ca un 
important moment în dezvoltarea pe 
o treaptă calitativ nouă a relațiilor 
româno-bulgare. a prieteniei și co
laborării multilaterale dintre țările, 
popoarele și partidele noastre. In ce 
ne privește, sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a asigura îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a tot ceea ce 
am convenit, convinși că aceasta 
este in'interesul și spre binele po
poarelor român și bulgar, al cauzei 
socialismului, colaborării și păcii în 
lume. (Aplauze și urale îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu—Jivkov !“).

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi prieteni bulgari, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Tn timpul scurt pe care I-ațl pe
trecut în tara noastră, ați vizitat 
unele obiective economice și social- 
culturale din București și Cluj- 
Napoca, v-ați lntîlnit și ați discutat 
cu oameni ai muncii. Ați avut ast
fel posibilitatea să cunoașteți nemij
locit unele din realizările și preocu
pările noastre în construcția socia
listă, în înfăptuirea Programului de 

făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului.

Ne -pregătim să încheiem cu suc
ces planul cincinal — care a marcat 
în viața țării noastre o perioadă de 
puternică creștere a forțelor de pro
ducție, a avuției socialiste și a veni
tului național. Noul cincinal, 1981— 
1985, va asigura intrarea României 
într-o nouă etapă de dezvoltare. 
Obiectivul fundamental al partidului 
și poporului nostru în perioada ur
mătoare il constituie dezvoltarea și 
modernizarea economiei naționale 
pe baza afirmării tot mai puternice 
a revoluției tehnico-științifice, trer 
cerea la o calitate nouă a Întregii 
activități economico-sociale. In acest 
sens acordăm- o atenție deosebită 
perfecționării conducerii economice 
pe baza aplicării noului mecanism 
economico-financiar, întăririi auto- 
conducerii muncitorești și autoges- 
tiunii, luăm măsuri ferme pentru 
gospodărirea rațională și valorifica
rea cu rezultate superioare a resur
selor de materii prime, energie și 
combustibil, ne preocupăm susținut 
de creșterea eficienței întregii eco
nomii. Acordăm o atenție permanen
tă asigurării unor condiții de viață 
tot mai bune pentru întregul popor, 
perfecționării relațiilor de producție 
și sociale, dezvoltării democrației 
socialiste, intensificării și lărgirii 
participării maselor largi la condu
cerea vieții economico-sociale, a în
tregii societăți — factor determinant 
al mersului inainte pe calea socia
lismului și comunismului. Pe aceas
tă bază vom asigura consolidarea și 
mai puternică a modului de produc
ție socialist, ridicarea gradului de 
civilizație al poporului, întărirea 
forței materiale și spirituale a țârii, 
a independenței și suveranității 
României socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Cred că v-ați putut face o anumită 
părere și ați putut constata, dragă 
tovarășe Jivkov, că întregul nostru 
popor este ferm hotărit să asigure, 
sub conducerea partidului. înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a progra-
(Continuare in pag. a IV-a)

(Urmare din pag. I) 
ale prieteniei bulgaro-române. Nu 
mă pot abține să nu spun citeva 
cuvinte și acum, dîndu-ml perfect 
seama că ceea ce voi spune nu este 
ceva nou pentru dumneavoastră.

Acum cîteva zile, mii de oameni 
din intreaga Bulgarie au urcat din 
nou pe virful Ocolclța im Balcani — 
munții haiducilor și partizanilor — 
pentru a-și aduce omagiul faptei 
eroice nepieritoare a marelui nostru 
poet și revoluționar Hristo Botev. 
Cine este Botev, dumneavoastră știți 
foarte bine.

Aici, pe meleagurile României, 
Botev a găsit adăpost.

Aici, pe pămîntul românesc, el a 
scris versurile sale înflăcărate, arti
colele, foiletoanele, pamfletele sale 
pasionate.

Aici, el a strîns ceata sa de pa- 
trioți bulgari și tot de aici, de pe 
pămintul românesc, a pornit spre 
Bulgaria răsculată ca. așa cum sună 
propriul său vers, ..în primul luptei 
rind să-și găsească și el mormintul".

„împărtășesc o singură cauză : lu
minoasa cauză a comunismului, care 
va stîrpi racilele sociale" — așa și-a 
exprimat crezul său Hristo Botev.

Iar marele poet român. Mihai Emi- 
nescu a adresat chemarea sa înflă
cărată :

„Zdrobiți orinduiala cea crudă și 
nedreaptm

Ce lumea o împarte în mizeri și 
bogați !“

Călăuzite de partidele lor comu
niste, popoarele noastre s-au dovedit 
a fi demne de fiii lor măreți. Ele 
au zdrobit „orinduiala cea crudă și 
nedreaptă". Ele împărtășesc „lumi
noasa cauză a comunismului". 
Călăuzindu-se de invățătura marxist- 
leninistă, făuresc cu succes socie
tatea socialistă dezvoltată. Oare 
poate exista o bază mai solidă de 
prietenie si colaborare între două 
popoare decit aceasta? (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Legăturile Istorice ce s-au creat 
între mișcările noastre revoluționare, 
de eliberare, muncitorești șl comu
niste, apropierea geografică și veci
nătatea milenară, apartenența noas
tră la Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și la Organizația Tratatului 

de Ia Varșovia — acestea sînt con
diții de importanță deosebită și posi
bilități pentru o colaborare tot mai 
activă și fructuoasă și pentru schimb 
de experiență în construcția socia
listă.

Și nu pot să nu subliniez cu o 
satisfacție deosebită că în ultimii ani 
noi folosim aceste posibilități, tot, mai 
bine, și tot mai mult extindem și 
aprofundăm relațiile politice, eco
nomice și culturale bulgaro-române.

Se lărgesc continuu relațiile din
tre Partidul Comunist Bulgar și 
Partidul Comunist Român. Contac
tele dintre guvernele, parlamentele, 
organizațiile obștești, dintre județe 
bulgare și române sint tot mal active.

Se înalță întreprinderea de mașini 
și utilaje grele Ruse-Giurgiu. înce
pem construirea Complexului hidro
tehnic „Nicopole-Turnu Măgurele". 
Se intensifică specializarea și coope
rarea, îndeosebi în ramurile priori
tare ale economiilor noastre.

In ritmuri rapide cresc schimburile 
comerciale. în perioada 1976—1980 ele 
vor depăși 1 miliard și 200 milioane 
ruble, iar tn cursul vizitei noastre 
am convenit ca schimburile comer
ciale în cincinalul următor să spo
rească mai mult de două ori.

Un mare rol pentru dezvoltarea 
rodnică a colaborării noastre multi
laterale o au, fără îndoială. întîlnirile 
și convorbirile noastre la nivel înalt, 
care, intr-adevăr, au căpătat un carac
ter tradițional. Șl cînd vorbesc de 
dezvoltarea dinamică a raporturilor 
între Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România, între 
poporul bulgar și poporul român, 
cînd vorbesc de amplificarea și 
aprofundarea prieteniei și a colabo
rării noastre, doresc să subliniez, în 
mod clar, aportul însemnat la această 
operă importantă și nobilă a priete
nului meu personal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze si urale 
puternice: se scandează „Ceaușescu 
— Jivkov!").

Noi, comuniștii, ne gîndim nu 
numai la ziua de astăzi, dar și la 
cea de miine a colaborării noastre. 
Noi ne străduim să fim neîncetat in 
pas cu dezvoltarea vertiginoasă a 
Republicii Populare Bulgaria și a 

Republicii Socialiste România și cu 
cerințele timpului in care trăim, in
clusiv descoperind și aplicind forme 
noi de colaborare.

Rod al acestor năzuințe sint și nu
meroasele documente de o impor
tantă deosebită pe care le-am sem
nat în cursul vizitei noastre. Nu mă 
Îndoiesc că ele vor amplifica și a- 
profunda prietenia șl colaborarea 
bulgaro-română, vor contribui la 
aviritul si prosperitatea țărilor 
noastre.

In același timp, ele constituie șt 
un aport real la consolidarea puterii 
și unității țărilor1 din comunitatea 
socialistă — forța revoluționară prin
cipală a timpurilor noastre, reazemul 
de nezdruncinat al socialismului și 
păcii in lume. (Aplauze puternice).

Tovarășe și tovarăși,
Am pășit de multe ori pe pămîntul 

românesc ospitalier. Cunoaștem ca
pitala dumneavoastră, cunoaștem mai 
multe județe și orașe ale dumnea
voastră. în cursul fiecărei vizite des
coperim noi aspecte interesante din 
viata patriei dumneavoastră. Succe
sele dumneavoastră au trezit întot
deauna în noi sentimente de satis
facție și bucurie.

Același lucru l-am simțit si astăzi, 
înainte de toate dorim să exprimăm 
admirația noastră față de avîntul cu 
care Bucureștiul a șters rănile de pe 
urma cutremurului, crește si se în
frumusețează ca o capitală demnă 
a României socialiste.

Delegația noastră a vizitat si 
frumosul oraș Cluj-Napoca. Monu
mentele lui istorice și culturale vor
besc despre istoria lui străveche, iar 
întreprinderile industriale, pe care 
le-am vizitat la Cluj-Napoca și 
București, sînt o expresie elocventă 
a realizărilor Republicii Socialiste 
România, a progresului ei rapid. 
(Vii aplauze).

De la această tribună doresc să vă 
salut in modul_ cel mai cordial, buni 
prieteni români, și să exprim bucuria 
noastră pentru faptele mărețe ce 
le-âți realizat și le realizați. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — Jivkov!").

Delegația noastră urează din toată 
inima tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, comuniștilor și oa
menilor muncii din România vecină, 
transpunerea în viată cu succes 
a sarcinilor trasate de cel de-al XII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, noi victorii in făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate 1 (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — Jivkov!").

Sint convins, tovarășe și tovarăși, 
că multi din cei prezenti la acest mi
ting cunosc bine Bulgaria de astăzi, 
în cei 35 de ani de orinduire socia
listă, poporul nostru a transformat 
patria sa într-o tară industrial-agra- 
râ dezvoltată. Am realizat succese 
importante în , ridicarea nivelului de 
viată, in dezvoltarea științei, cultu
rii și a invățămîntului.

Noi ne mindrim cu realizările noas
tre. ne mindrim cu partidul nostru, 
cu clasa noastră muncitoare, cu țără
nimea noastră, cu. oamenii noștri de 
știință șl de artă, cu intelectualitatea 
noastră. Aceasta pentru că succesele 
Bulgariei sînt rodul talentului si 
muncii eroice a poporului nostru. 
Succesele noastre însă n-ar fi fost 
posibile dacă jn activitatea lor pe 
multiple planuri partidul, guvernul, 
poporul nostru nu se bazau pe cola
borarea multilaterală cu Uniunea So
vietică. cu celelalte țări socialiste 
frățești — membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Firește, cînd vorbim de succesele 
realizate, noi nu uităm nici de greu
tățile pe care poporul nostru le-a 
învins pe drumul său. nici de greu
tățile ce urmează să le învingă. Orice 
operă nouă și mare necesită eforturi, 
necesită perseverentă și luptă cu, di
ficultățile inevitabile. Aceasta este 
legea vieții. Poporul nostru pășește 
cu încredere si cutezanță spre viito
rul său luminos.

Anul următor, tovarășe și tovarăși, 
va avea loc cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar.
(Continuare în pag. a IV-a)

Ieri, in Sala 
Palatului Republicii
Un moment deosebit In pro

gramul vizitei oficiale de prie
tenie efectuate in tara noastră 
de delegația de partid si de stat 
a Republicii Populare Bulgaria, 
in frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov, l-a constituit mitingul 
prieteniei româno-bulgare, or
ganizat simbătă in Capitală, in 
Sala Palatului Republicii.

La miting iau parte mii de 
oameni ai muncii din întreprin
deri si instituții bucurestene.

Participanta la miting intim- 
pină sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceausescu si Todor Jivkov cu 
deosebită căldură, cu sentimen
te de dragoste si stimă, cu in
tensă bucurie, expresie a satis
facției deosebite a întregului 
nostru popor fată de rezultatele 
fructuoase ale noului dialog la 
nivel inalt româno-bmlgar.

Se scandează cu înflăcărare, 
minute în sir. „Ceausescu — 
Jivkov !". nume devenite sim
bol al prieteniei dintre cele două 
țări si popoare.

In această atmosferă entuzias
tă. tovarășii Nicolae Ceausescu 
Si Todor Jivkov iau loc în pre
zidiu.

Se află, de asemenea. In pre
zidiu tovarășa Elena Ceausescu, 
tovarășii Ilie Verdet. losif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Lina 
Ciobanu. Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu. Ion Din
ed. Janos Fazekas. Ludovic Fa- 
zekas. Cornelia Filipas. Petre 
Lupu. Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Aneta Spornic. Virgil Trofin, 
Stefan Voitec. Ștefan Andrei, 
Mihai Gere. Nicolae Giosan. Su- 
zana Gădea. Ion lonită. Ana 
Mureșan. Elena Nae. Marin Ră- 
doi. Ion Ursu. Richard. Winter, 
Ilie Rădulescu. Marin Vasile, 
precum si Neculai Agachi. loan 
Avram, Vasile Bulucea. Gheor
ghe Caranfil si Gheorghe Cioară, 
membri ai C.C. al P.C.R.. mi
niștri, Ștefan Birlea. membru 
al C.C. al P.C.R.. directorul 
Cabinetului secretarului ge
neral al partidului si pre
ședintelui republicii. Panteli- 
mon Găvănescu, membru su
pleant. al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tine
retului. Nicolae Guină. preșe
dintele Asociației de prietenie 
româno-bulgară. Petre Dumini
că, ambasadorul României la 
Sofia, Vasile Sandru, director in 
M.A.E., Savu Ceușescu. secre
tar al comitetului■ de partid al 
secției de cazangerie de la în
treprinderea „23 August“. Adina 
Neacșu. studentă anul III la Fa
cultatea de automatică de la In
stitutul politehnic.

In prezidiu sint membrii de
legației de partid S» de stat a 
Republicii .Populare Bulgaria, 
tovarășii Stanko Todorov. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri, Petăr Mlade- 
nov. membru al Biroului Politie 
al C.C. al P.C. Bulgar, minis
trul afacerilor externe. Liud
mila Jivkova. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Comitetu
lui pentru Cultură. Andrei Lu- 
kanov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții bulgare in Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-stiințifică, 
Petăr Diulgherov. secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar. Niko Iahiel 
și Dimităr Metodiev, membri ai 
C.C. al P.C. Bulgar, consilieri ai 
primului secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar și președintelui Consi
liului de Stat. Petăr Danailov, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești, Hristo Dorcev. director in 
M.A.E.

In sală sint prezent! membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
organizații de masă si obștești, 
personalități ale vieții științifice 
ji culturale, generali. Participă 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Fundalul scenei Sălii Palatu
lui este dominat de portretele 
tovarășilor Nicolae Ceausescu și 
Todor Jivkov. încadrate de dra
pelele de stat ale celor două 
țări, precum și de urarea in 
limbile română și bulgară „Să 
se dezvolte și să se întărească 
continuu relațiile de prietenie 
frățească, solidaritate si co
laborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populari 
Bulgaria !“.

In deschiderea mitingului 
răsună solemn imnurile de stai 
ale Bulgariei si României.

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

întimpinați cu deosebită însu
flețire, cu îndelungi ovații și 
urale, la miting iau cuvîn- 
tul t o v a r ă ș i i NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Cuvintările rostite de cei doi 
conducători de partid si de stat 
sini urmărite cu deosebită aten
ție și subliniate cu vii și pu
ternice aplauze.

In uratele celor prezenți 
la miting, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Țodor Jivkov se 
îmbrățișează prietenește, salută 
cu mîinile strîns unite mulțimea 
care aclamă cu însuflețire : 
„Ceaușescu — Jivkov!". „P.C.R. 
— P.C.B. !“, „R.S.R. — R.P.B. !“.

Miile de participanți la miting 
dau astfel expresie stimei pe 
care o poartă celor doi conducă
tori de partid și de stat, satis
facției pentru noul dialog la ni
vel înalt romăno-bulgar. care se 
încheie astăzi, înscriind o nouă 
și strălucită pagină in cronica 
relațiilor de prietenie si colabo
rare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.
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Cuvintarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Cuvintarea tovarășului

Todor Jivkov
(Urmare din pag. a III-a)
inului 
socială 
istorice 
XII-lea

de dezvoltare economico- 
a României, a hotăririlor 
adoptate de Congresul al 

al partidului.
Dragl
Poporul român, noi toți, urmărim 

cu Interes și simpatie activitatea și 
preocupările poporului prieten bul
gar. ne bucurăm de succesele pe care 
le obține în îndeplinirea hotărîri- 
lor adoptate de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Bulgar, pe 
calea edificării societății socialiste 
dezvoltate în Bulgaria. Cu ocazia vi
zitelor pe care le-am efectuat în Bul
garia, am avut posibilitatea să cu
noaștem o parte din marile sale 
realizări dobîndite în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a întregii 
vieți economico-sociale. în ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual 
al poporului bulgar. De asemenea, 
expoziția realizărilor economiei bul
gare, inaugurată în aceste zile în Ca
pitala patriei noastre, ne-a relevat 
remarcabilele înfăptuiri ale poporu
lui frate bulgar în toate ramurile 
economiei naționale. în dezvoltarea 
tehnicii și modernizarea producției. 
Vă felicităm pentru toate aceste rea
lizări și ne exprimăm convingerea 
că poporul bulgar, sub conducerea 
partidului său comunist, în frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov, militant 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, va în
registra succese tot mai mari In toate 
domeniile. (Aplauze și urale prelun
gite : se scandează : „Ceaușescu — 
Jivkov" !). Vă urăm, din toată ini
ma, dragi tovarăși, dumneavoastră, 
comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii bulgari, noi și noi victorii în 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei. în construcția socialistă, în în
florirea continuă și ridicarea Bul
gariei pe noi și tot mai înalte trepte 
de progres și civilizație, 
ternice aplauze).

Succesele obținute în 
economico-socială și în 
noii arînduiri. atit de poporul român, 
cit și de poporul bulgar, reprezintă 
o contribuție de seamă la întărirea 
forțelor socialismului, la creșterea 
prestigiului și influenței sale in 
lume și. totodată, un 
nat la cauza generală 
și civilizației, a păcii 
în lumea întreagă.

tovarăși ți prieteni bulgari,

(Vii și pu-

dezvoltarea 
construcția

aport însem- 
a progresului 
și colaborării

Dragi tovarâți ți prieteni,
» în cursul convorbirilor din aceste 

zile, am efectuat, împreună cu to
varășul Jivkov, cu delegația de 
partid și de stat a Republicii Popu
lare Bulgaria, un larg schimb de 
păreri în legătură cu problemele ac- 
tuale, ale viețiiinternaționale. Am 
ajunș la concluzia comună de a in
tensifica și mai puternic colaborarea 
și conlucrarea djntpe țările și po
poarele noastre în lupta pentru afir
marea politicii de destindere, secu
ritate, colaborare și pace. Probleme
le pe care le-am abordat și conclu
ziile la care am ajuns sînt exprima
te, cu claritate. în Declarația pe care 
am semnat-o împreună cu tovarășul 
Todor Jivkov.
Partidul Comunist Român. Româ

nia socialistă acordă o mare impor
tantă activității Internationale, pro
movării unei politici de destindere si 
largă colaborare internațională, spo
ririi contribuției tării noastre la so
luționarea marilor probleme ale 
epocii actuale. In politica noastră 
externă pornim de la realitățile 
existente astăzi în lume, de la mari
le schimbări petrecute pe arena 
mondială, de la situația deosebit de 
complexă a vieții internaționale. Pe 
de o parte, se afirmă tot mal pu
ternic hotărîrea popoarelor de a pune 
capăt vechii politici imperialiste de 
dominație și asuprire, de forță și 
dictat. de a se dezvolta libere si 
independente. într-un climat de de
plină egalitate. înțelegere si pace. Pe 
de altă parte, are loc o agravare tot 
mai accentuată a încordării, ca ur
mare a acumulării unor probleme 
nerezolvate si a apariției altora noi. 
a ascuțirii contradicțiilor dintre une
le state si grupări de state, a po
liticii de consolidare sau reîmpărțire 
a zonelor de influentă — ceea ce 
creează mari pericole la adresa li
bertății si independentei popoarelor, 
a păcii si securității internaționale 

înrăutățirea situației Internationa
le impune mai mult ca oricînd in
tensificarea solidarității si conlucră
rii active a tuturor popoarelor lumii, 
a forțelor progresiste si antiimperia
liste de pretutindeni, pentru a de-

termina oprirea cursului periculos al 
încordării, al revenirii la „războiul 
rece", pentru a asigura reluarea si 
continuarea politicii de destindere, 
de independentă națională si pace. 
Viata pune tot mai puternic în lu
mină faptul că astăzi condiția sine 
qua non a păcii si destinderii o con
stituie respectarea riguroasă a drep
tului sacru al fiecărui popor la liber
tate. independentă si suveranitate 
națională, a dreptului fiecărei nați
uni de a-si hotărî viața așa cum do
rește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice).

România este hotărîtă să-si aducă 
întreaga contribuție la diminuarea 
încordării si înfăptuirea politicii de 
destindere. de respect al indepen
dentei naționale a popoarelor, de co
laborare si înțelegere în viata inter
națională. Acționăm ferm pentru în
tărirea continuă a relațiilor cu țările 
socialiste, pentru depășirea divergen
telor dintre acestea si întărirea uni
tății lor. considerînd că aceasta are 
o importantă esențială pentru vic
toria cauzei păcii si progresului ge
neral. în acest cadru, partidul nostru 
pune un accent deosebit pe colabo
rarea cu țările socialiste vecine, pe 
dezvoltarea conlucrării economice in 
cadrul C.A.E.R. Extindem, de a- 
semenea. relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare si nealinia
te. precum și cu țările capita
liste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orânduire so
cială. participăm activ la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori. Situăm ferm la 
baza raporturilor noastre cu toate 
statele principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc — principii tot 
mai larg însușite și recunoscute de 
popoare ca singurele în măsură să 
asigure dezvoltarea unor relații nor
male între state, să chezășuiască pa
cea și colaborarea internațională.

Ca țară europeană, România ac
ționează consecvent pentru înfăp
tuirea securității europene. pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid, de la care popoarele con
tinentului nostru așteaptă să dea un 
nou și puternic impuls eforturilor 
consacrate înfăptuirii Actului final 
de la Helsinki, dezvoltării largi și 
neîngrădite a colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale și. în
deosebi, adoptării unor măsuri con
crete, eficiente, de dezangajare mi
litară și dezarmare. Apreciem că rea
lizarea securității în Europa consti
tuie una din problemele fundamen
tale ale păcii și destinderii în epoca 
noastră — și considerăm că trebuie 
făcut totul pentru realizarea acestui 
deziderat. în acest sens, o bază bună 
pentru inițierea și desfășurarea unor 
acțiuni concrete menite să impulsio
neze eforturile popoarelor europene 
pentru securitate și colaborare pe 
oontinent o constituie propunerile și 
inițiativele constructive cuprinse în 
Declarația adoptată luna trecută de 
statele socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia. Crearea unui 
climat care să dea popoarelor _ din 
această parte a lumii garanția că se 
pot dezvolta liber, la adăpost de 
orice agresiune sau amenințare din 
afară, va avea, fără îndoială, reper
cusiuni pozitive asupra întregului cli
mat mondial, asupra păcii și securi
tății tuturor națiunilor lumii. Nouă, 
țărilor socialiste, popoarelor europe
ne, ne revine marea răspundere de 
a face totul ca generațiile viitoare 
să poată trăi în pace, prietenie și co
laborare. (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — Jivkov !“).

O contribuție deosebit de impor
tantă la cauza securității și colabo
rării în Europa are întărirea colabo
rării. înțelegerii, bunei vecinătăți și 
păcii în Balcani. România întreține 
relații bune cu toate țările balcanice 
și este hotărîtă să facă totul pen
tru dezvoltarea colaborării dintre 
statele acestui spațiu geografic — so
cialiste și nesocialiste — aceasta co- 
respunzînd intereselor vitale ale fie
cărui popor, cauzei generale a secu
rității și păcîi în întreaga lume. Să 
facem astfel incit România și Bul
garia să aibă o contribuție tot mai 
însemnată la transformarea Balcani
lor într-o zonă a bunei vecinătăți, a 
prieteniei și colaborării, Intr-o zonă 
lipsită de arme nucleare. (Aplauze 
puternice).

Pornind de la caracterul Indivizibil 
pe care pacea și securitatea l-au 
căpătat în epoca noastră, România 
militează susținut pentru soluționarea 
tuturor focarelor de conflicte și în
cordare care mai există pe diferitele

meridiane ale globului, pe calea tra
tativelor. prin mijloace pașnice. Ac
ționăm pentru reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu pe calea 
tratativelor. prin realizarea unei 
păci globale, juste și durabile, bazată 
pe retragerea Israelului din teritori
ile arabe ocupate în 1967. soluțio
narea problemei poporului palesti
nian — inclusiv prin constituirea 
unui stat independent — asigurarea 
independenței și integrității tuturor 
statelor din zonă. România se pro
nunță ferm pentru respectarea inde
pendenței și suveranității Iranului, 
pentru soluționarea problemelor din
tre Statele Uhite ale Americii și 
Iran, inclusiv a problemei ostatici
lor, pe calea tratativelor pașnice, 
renunțîndu-se la orice intervenție mi
litară. la orice fel de măsuri de or
din economic, la orice amestec în 
treburile interne. în ce privește Af
ganistanul. indiferent de părerile cu 
privire la cauzele evenimentelor, 
considerăm că trebuie acțioriat cu 
toată hotărîrea în direcția unei so
luții politice în Afganistan, care să 
ducă la încetarea oricărui sprijin din 
afară pentru forțele antiguverna
mentale și. în același timp, la retra
gerea unităților militare sovietice. 
Considerăm, de asemenea, că pe ca
lea tratativelor trebuie soluționate și 
alte probleme litigioase, din Africa, 
Asia de Sud-Est și alte regiuni ale 
lumii, renunțîndu-se cu desăvîrșire la 
folosirea forței — care nu poate adu
ce decît mari prejudicii popoarelor, 
cauzei generale a păcii — promovin- 
du-se neabătut independența și li
bertatea fiecărui popor, dreptul său 
de a se dezvolta de sine stătător pe 
calea progresului și civilizației. (Vii 
aplauze).

Ținînd seama de intensificarea 
cursei înarmărilor care apasă tot mai 
greu pe umerii tuturor popoarelor și 
sporește pericolul unui nou război 
mondial nimicitor, considerăm că 
trebuie făcut totul pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor și a se trece 
la măsuri de dezarmare generală, și 
în primul rînd de dezarmare nuclea
ră. Sîntem. desigur, pentru realizarea 
unui echilibru militar care să nu 
afecteze securitatea nici unei părți, 
dar considerăm că este logic și ra
țional ca atest echilibru să fie obți
nut nu pe calea sporirii înarmărilor, 
ci a diminuării continue si sistema
tice a Înarmărilor, a trecerii la lichi
darea definitivă a armamentului nu
clear. în mod deosebit ne pronunțăm 
împotriva hotăririi N.A.T.O. din 1979, 
de a amplasa noi rachete nucleare în 
Europa, care accentuează și mai mult 
cursa înarmărilor și amenință tot 
mai grav pacea și civilizația continen
tului nostru. Pornind de la faptul 
că Europa este suprasaturată de 
armament nuclear, că rachetele cu 
diferite raze de acțiune — inclusiv 
cu rază medie de acțiune — primej- 
duiesc în mod nemijlocit viata, exis
tența tuturor popoarelor continen
tului. considerăm imperios necesar 
să se renunțe la această hotărîre sau 
cel puțin să fie amînată. trecindu-se 
la tratative care să ducă la un acord 
privind eliminarea, si de o parte și 
de alta, a rachetelor. începînd cu cele 
mediu dar. în general, a tuturor ar
mamentelor nucleare. Trebuie să re
alizăm. într-un termen cît mai scurt, 
treoerea la măsuri concrete de dezar
mare, de reducere a rolului pactelor 
militare si de desființare a lor. Să 
facem în așa fel incit uriașele mij
loace materiale și financiare, uriașele 
forte umane care lucrează pentru 
înarmare să fie puse la dispoziția 
popoarelor. în vederea dezvoltării 
economico-sociale. a ridicării bună
stării lor materiale și spirituale ! Să 
facem astfel incit minunatele cuce
riri ale științei și cunoașterii umane 
să servească numai și numai omului, 
umanismului, civilizației, progresului 
și independentei popoarelor 1 (A-
plauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — Jivkov !").

Acordăm, de asemenea, o atentie 
deosebită și milităm susținut pentru 
lichidarea subdezvoltării si instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale care să stimuleze progresul 
mai rapid al tuturor statelor, dar în 
primul rind al celor rămase în urmă, 
să asigure stabilitatea 
mondială. Sîntem hotărîti 
cem întreaga contribuție 
reuniunii Organizației
Unite din august-septembrie în ve
derea soluționării 
acestei probleme de importantă ex
cepțională pentru toate popoarele 1

întreaga experiență mondială din 
ultimul timp demonstrează că solu
ționarea justă si durabilă a marilor

probleme care confruntă omenirea 
nu mai este posibilă. în zilele noas
tre. fără participarea activă. în con
diții de deplină egalitate, a tuturor 
statelor — fie ele mari, miilocii sau 
mici — indiferent de orânduirea lor 
socială. In mod deosebit, trebuie asi
gurate toate condițiile ca țările mici 
și mijlocii să participe activ la so
lutionarea problemelor internaționa
le — aceasta constituind chezășia re
zolvării problemelor în interesul pro
gresului. independentei naționale si 
păcii. (Aplauze puternice). Un rol 
deosebit revine mișcării țărilor nea
liniate. care poate aduce o contri
buție importantă la lupta împotriva 
politicii imperialiste de forță si 
dictat, la promovarea principiilor 
egalității si respectului independen
tei naționale in viata internațională. 
Noi considerăm, 
trebuie să crească 
nizației Națiunilor 
narea problemelor 
mii de azi.

Partidul nostru dezvoltă 
de colaborare cu partidele comunis
te și muncitorești, cu partidele socia
liste. social-democrate, cu mișcările 
de eliberare națională si alte partide 
și forte democratice, cu forțele pro
gresiste. antiimperialiste de pretu
tindeni. Viata arată cu tot mai multă 
putere că popoarele, masele populare 
au rolul determinant în înfăptuirea 
unei politici Internationale noi. de 
pace si colaborare, de destindere si 
securitate în lume. Dacă popoarele 
lumii, forțele înaintate se vor uni si 
vor conlucra tot mai strîns. ele vor 
putea infringe politica imperialistă 
de forță si dictat, vor putea împie
dica aruncarea omenirii înțr-un nou 
război nimicitor si asigura victoria 
păcii și înțelegerii între națiuni, 
triumful politicii de destindere. înțe
legere si colaborare în întreaga 
lume, de respect al independentei si 
voinței de a fi liberă a fiecărei na
țiuni. (Aplauze puternice).

(Urmare din pag. a IlI-a)
Așa cum vă este cunoscut, congrese
le de partid sînt o sărbătoare pentru 
comuniștii și pentru toți cetățenii 
noștri. Insă, ca să ajungem pînă la 
această sărbătoare, înainte de toate, 
trebuie să muncim bine. în prezent, 
noi asta facem — muncim în mod 
intens pentru a întîmpina cu dem
nitate Congresul partidului nostru 
glorios. (Aplauze puternice).

de asemenea, că 
contribuția Orga- 
Unite la 
complexe

soluțio- 
ale lu

relațiile

economică 
să ne adu
la succesul

Națiunilor

cit mai grabnice a

Dragi tovarăși ți prieteni,
Aș dori să menționez cu multă 

satisfacție conlucrarea activă, pe 
plan internațional, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria și să exprim convingerea 
că, în spiritul înțelegerilor conveni
te, această conlucrare va deveni și 
mai strinsă în viitor, slujind astfel 
interesele popoarelor noastre, cauza 
socialismului. idealurile de progres 
și pace ale tuturor națiunilor lumii.

Dragă tovarășe Jivkov, dragi oas
peți bulgari, puteți fi siguri că In ce 
ne privește vom face totul pentru 
înfăptuirea Înțelegerilor și acorduri
lor convenite între țările și partidele 
noastre, pentru Înflorirea tot mai 
puternică a marii și frumoasei prie
tenii și Colaborări româno-bulgare, 
în interesul și spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii în lu
mea întreagă. (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov !“).

Vă rugăm să duceți cu dumnea
voastră și să transmiteți comuniști
lor și poporului bulgar prieten sen
timentele calde ale comuniștilor și 
ale întregului popor român, urările 
noastre sincere și cordiale de noi și 
tot mai mari succese în edificarea 
socialismului, in lupta pentru pro
gres, pentru destindere șl pace. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — Jivkov !“).

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
poporul român și poporul bulgar ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu — 
Jivkov !“).

Trăiască solidaritatea șl colabo
rarea dintre toate țările socialiste, 
partidele comuniste și muncitorești, 
socialiste, dintre toate forțele pro
gresiste și antiimperialiste 1 (Aplau
ze și urale puternice. Se scandează 
puternic: „P.C.R. — P.C.B.!“).

Trăiască colaborarea și prietenia 
între toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială ! Să 
triumfe politica de destindere, de 
colaborare multilaterală, 
independență națională ! 
si urale puternice. Se 
„Ceaușescu — Jivkov !“.
moșieră de mare însuflețire, toti cel 
prezenți la miting se ridică in picioa
re si ovaționează îndelung pentru 
prietenia și colaborarea româno- 
bulgară).

Tovarăși,
S-au Împlinit 35 de ani de la acea 

zi cînd vitejii soldați sovietici au 
fluturat deasupra Reichstagului do- 
borît drapelul roșu al victoriei. A- 
ceasta a fost o victorie măreață a 
primei, și a singurei, pe atunci, tari 
socialiste, victoria clasei muncitoare 
internaționale și a țărănimii, a so
cialismului mondial. în același timp, 
aceasta a fost o victorie măreață a 
libertății si progresului. încălcate si 
amenințate de pieire de către fascis
mul hitlerist.

De 35 de ani. lumea trăiește fără 
război mondial. Bineînțeles, merite 
pentru aceasta au cei mai diverși fac
tori si forte sociale. Meritul princi
pal însă aparține fără îndoială apa
riției sistemului socialist mondial si 
schimbării raportului de forte pe a- 
rena mondială în favoarea socialis
mului. Astăzi lumea întreagă știe că 
socialismul si pacea sînt inseparabi
le. socialismul este lupta pentru pace, 
socialismul este reazemul păcii. Dacă 
astăzi, continentul nostru trăiește în 
pace, aceasta se datorează nu unor 
rugăciuni de pace sau „iubirii de 
pace" a N.A.T.O.. ci puterii crescînde 
a mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, a luptei tuturor forțe
lor progresiste și iubitoare de pace 
din lumea întreagă si în primul rînd 
a organizației statelor din Trata
tul de la Varșovia, a cărei a 25-a 
aniversare am sărbătorit-o de cu- 
rînd.

Republica Populară Bulgaria este 
Împotriva împărțirii lumii în blocuri 
militare. Noi 'sîntem gata să lichi
dăm blocurile în Europa, să le li
chidăm concomitent 1 Aceasta este 
poziția noastră comună bine cunos
cută. poziție pe care noi. statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
am confirmat-o din nou cu cea mai 
mare răspundere la recenta Consfă
tuire de la Varșovia. Să ne dezar
măm însă unilateral în fața N.A.T.O., 
care in continuu se înarmează, și să 
contăm numai pe apelurile de pace, 
aceasta ar însemna să lăsăm soarta 
păcii și a socialismului în mîinile 
N.A.T.O.. în mîinile imperialismului.

Noi privim la tot ceea ce se în
tâmplă în această lume de pe pozi
țiile teoriei marxist-leniniste, de pe 
pozițiile modului de clasă si cu cri
teriile de clasă. Noi ținem minte in
dicațiile lui Mafx : „Experiența din 
trecut — scrie Marx — arată că ati
tudinea disprețuitoare față de alianța 
frățească ce trebuie să existe între 
muncitorii din diferitele tari si să-i 
însuflețească puternic, pentru a se 
apăra, unul pe altul în lupta pentru 
eliberarea lor. se pedepsește prin în- 
frîngerea comună a eforturilor lor 
fărîmitate".

De pe pozițiile de clasă, noi ana
lizăm si situația internațională de as
tăzi, neliniștită și foarte complicată. 
Agravarea situației internaționale 
este rezultatul politicii si acțiunii 
cercurilor agresive din Statele Unite 
ale Americii și N.A.T.O. Ele au por
nit din nou pe calea confruntării si 
încercărilor de dictat, a cursei înar
mărilor, a revenirii la „războiul rece". 
Faptele sînt cunoscute. Voi reaminti 
pe cele principale. în primul rînd. 
încă din luna mai 1978. N.A.T.O. a 
luat hotărîrea de a spori cheltuielile 
militare. In al doilea rînd. Statele 
Unite ale Americii au început a tă
răgăna. iar mai tîrziu au amînat si

ratificarea Tratatului sovieto-ameri- 
can privind limitarea armelor strate
gice. în al treilea rînd. la sfirsitul 
anului trecut, sub presiunea Statelor 
Unite ale Americii. a fost luată ho
tărîrea privind producerea si ampla
sarea în Europa occidentală de noi 
tipuri de arme racheto-nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune. în 
al patrulea rînd. Statele Unite ale 
Americii au început să creeze forte 
pentru amestec operativ în treburile 
interne ale altor țâri. In al cincilea 
rînd. după răsturnarea regimului șa
hului. Statele Unite ale Americii au 
început să șantajeze și să amenințe 
Iranul. S-au intensificat încercările de 
import de contrarevoluție în Afga
nistan și de lichidare a cuceririlor 
Revoluției din Aprilie.

La Consfătuirea recentă a Comi
tetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu conducătorii 
celorlalte țări socialiste frățești am 
semnat Declarația adoptată în una
nimitate. Aceasta este un document 
de mare importanță, în care din nou 
am confirmat hotărîrea fermă de 
a continua lupta pentru întărirea 
securității și pentru dezvoltarea co
laborării în Europa, pentru pace în 
lume, 
dența 
cursei 
mare.

Pot _ . _ _
români, că țara noastră va depune 
și pe viitor eforturi energice pentru 
menținerea și consolidarea destin
derii în Europa, pentru respectarea 
strictă și înfăptuirea tuturor princi
piilor și înțelegerilor cuprinse în 
Actul final de la Helsinki.

Un rol esențial în această direcție 
poate și trebuie să-1 joace reuniunea 
de la Madrid din toamna acestui an. 
Noi acordăm o deosebită importanță 
și Conferinței de dezangajare mili
tară și dezarmare în Europa, propu
să de statele participante la Trata
tul de la Varșovia. Această iniția
tivă este o nouă expresie a metodei 
noastre constructive în căutarea de 
căi pentru evitarea de conflicte mi
litare, pentru realizarea unei înțe
legeri reciproce și a unei păci trai
nice pe planeta noastră.

Republica Populară Bulgaria, în 
mod consecvent, a sprijinit și spri
jină lupta de eliberare a popoarelor 
împotriva imperialismului, colonia
lismului, neocolonialismului și ra
sismului.

Noi privim mișcarea țărilor neali
niate ca un factor progresist impor
tant în relațiile internaționale con
temporane și considerăm că rolul ei 
în dezbaterea și soluționarea proble
melor majore ale lumii contempora
ne, în consolidarea păcii și securi
tății internaționale, va continua să 
crească.

pentru libertatea și indepen- 
popoarelor, pentru încetarea 

înarmărilor și pentru dezar-
să vă asigur, dragi prieteni

Tovarășe ți tovarâți,
Republica Populară Bulgaria este 

cunoscută prin politica sa consecventă 
iubitoare de pace, prin aportul său la 
menținerea și consolidarea păcii.

Noi ne bucurăm că Sofia, capitala 
noastră, a acordat nu o dată ospita
litate unor manifestări Internationale 
prietenești. Anul trecut a primit în 
mod cordial pe solii reuniunii inter
naționale a copiilor „Flamura Păcii" 
care, sub deviza „Unitate, creație, fru
musețe". a reunit gîndurile. năzuin
țele Si creația copiilor din întreaga 
lume. Anul acesta. Sofia va fi gazda 
unei noi grandioase manifestări iu
bitoare de pace — la noi se va în
truni parlamentul mondial al po
poarelor pentru pace.

Militind consecvent pentru pace, 
noi ne pronunțăm ferm pentru eli
minarea focarelor de încordare inter
națională. Noi nu putem trece cu ve
derea problemele Orientului Apro
piat, nu putem fi nepăsători fată de

de pace și 
(Aplauze 

scandează 
Intr-o af

soarta tragică a poporului arab al 
Palestinei. Poziția Republicii Popu
lare Bulgaria rămîne neschimbată — 
retragerea totală a Israelului din te
ritoriile arabe ocupate In anul 1967, 
asigurarea dreptului inalienabil al 
poporului palestinian. Inclusiv drep
tul de a-și crea un stat propriu 
independent, asigurarea suveranității 
și securității tuturor statelor 
această regiune.

Noi sprijinim dreptul poporului 
Iran de a-și decide în mod liber 
independent soarta sa istorică.

Bulgaria promovează în Balcani o 
politică principială și constructivă 
neabătută, al cărei obiectiv principal 
este întărirea păcii, a bunei vecină
tăți și a încrederii în această zonă a 
lumii. Această misiune este nu nu
mai nobilă, dar și pe deplin reală, 
ea corespunde intereselor vitale 
ale tuturor popoarelor noastre. 
Republica Populară Bulgaria va 
aduce și pe viitor contribuția sa 
activă la menținerea și conso
lidarea securității in Balcani, la 
înțelegerea și colaborarea între po
poarele balcanice. (Aplauze puter
nice).

Bilanțul 
rea lumii 
mișcarea

din
din

ai

general privind dezvolta- 
contemporane arată că 
comunistă și muncito

rească internațională, forțele pro
gresiste și democratice, procesul re
voluționar mondial obține noi suc
cese, în pofida rezistentei imp?-- 1- 
lismulul și reacțiunii. ’

Fidel ideilor marxist-leninlste, 
principiilor internaționalismului pro
letar și solidarității internaționale. 
Partidul Comunist Bulgar va acțio
na și pe viitor neobosit pentru con
solidarea unității si creșterea forțe
lor de luptă și a influentei mișcării 
comuniste si muncitorești interna
ționale. pentru coeziunea tuturor for
țelor progresiste si iubitoare de pace 
în lupta pentru pace, democrație și 
progres social. (Aplauze puternice).

Dragi prieteni români,
Acest miting este o nouă 

emoționantă a prieteniei 
române. Noi sîntem ferm 
că vizita actuală în tara 
voastră a delegației de partid si de 
stat bulgară, convorbirile pe care 
le-am avut, documentele pe care 
le-am semnat vor îmbogăți si 
aprofunda prietenia dintre cele două 
ponoare, prietenie pe care noi o 
prețuim în mod deosebit. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Vă mulțumesc sincer pentru at
mosfera cordială și tovărășească, 
pentru atenția si căldura manifesta
te în tot timpul șederii noastre ne 
pămintul românesc. Noi plecăm îm
bogățiți cu noi impresii, cu convin
gerea si mai fermă că dezvoltarea 
prieteniei și colaborării bulgaro- 
române este în interesul poporului 
bulgar și al poporului român, al ță
rilor din comunitatea socialistă. în 
interesul păcii, progresului si socia
lismului in lume. (Aplauze si urale 
puternice; se scandează „Ceausescu— 
Jivkov !“).

Să trăiască și să înflorească prie
tenia bulgaro-română 1 (Aplauze șl 
urale prelungite ; se scandează 
„Ceausescu — Jivkov l“).

Să se intărească și să se dezvolte 
colaborarea dintre Partidul Comu
nist Bulgar si Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România, dintre poporul bulgar și 
poporul român 1 (Urale si aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov „P.C.R. — 
P.C.B. !“).

Trăiască pacea I Trăiască comunis
mul 1 (Aplauze si urale îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu — Jivkov !“. 
Intr-o atmosferă de mare însuflețire, 
toți cei prezenti la miting se ridică 
in picioare și aclamă puternic pen^ 
tru prietenia si colaborarea român * 
bulgară). .*:■

expresie. 
bulgaro- 
convinși 
dumnea-

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)
Satelor legături de prietenie și bună 
vecinătate dintre România și Bulga
ria. deschizind perspective ample 
dezvoltării neîntrerupte a relațiilor 
de strinsă colaborare și cooperare 
dintre jpartidele, țările, și popoarele 
noastre, in avantajul reciproc, în fo
losul cauzei generale a păcii și socia
lismului.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit sărbă
torește. Deasupra salonului oficial se 
aflau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. încadra
te de drapelele de stat ale Româ
niei și Bulgariei. Pe mari pancarte 
erau inscrise, în limbile română și 
bulgară, urările : „Să se dezvolte și

In timpul mitingului din sala Palatului Republicii

? ....

să se întărească continuu relațiile de 
prietenie frățească, solidaritate și co
laborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria !“, „Trăiască prietenia 
și colaborarea frățească dintre țările 
socialiste, dintre toate popoarele 
lumii !“.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jivkova 
sosit împreună la aeroport.

Mii ’ ..........................
salute 
partid 
ovații. _ .
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. 
S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu 
— Jivkov !“, nume devenite simbol al 
prieteniei româno-bulgare, cei pre
zenti exprimînd deplina satisfacție a 
întregului nostru popor /pentru re
zultatele deosebit de fructuoase ale 
convorbirilor la nivel înalt româno- 
bulgare care vor da un nou impuls 
conlucrării frățești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Ceremonia plecării a început prin 
prezentarea onorului de către o gar
dă militară. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socialiste Româ
nia. în semn de salut au fost trase 
21 de salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au trecut în revistă 
garda de onoare.

Primul secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar și-a luat apoi 
rămas bun de la persoanele oficiale

de 
pe 
și 
CU

au
să 
de 
cu

bucureșteni veniți aici 
cei doi conducători 

de stat au intîmpinat 
urale sosirea tovarășilor

TELEGRAMA DE LA

române venite să-l salute la aeroport. 
Erau prezenti tovarășii Ilie Verdet. 

Ștefan Voitec, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc. Emil Bobu. Cornel Bur
tică, Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Janos Fazekas. Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană. Leonte Răutu. Ște
fan Andrei. Nicolae 
Ursu. Ilie Rădulescu. 
precum și membri ai 
ai Consiliului de Stat 
Iui, conducători ai 
centrale, organizații 
obștești, generali.

La ceremonie au asistat ambasado
rul României la Sofia. Petre Dumi
nică. și ambasadorul Bulgariei la 
București. Petăr Danailov. precum și 
membri ai ambasadei bulgare.

Un grup de pionieri au oferit to
varășilor Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov. tovarășelor Elena Ceaușescu 
și Liudmila Jivkova buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu si-au luat 
rămas bun de la membrii delegației 
bulgare — tovarășii Stanko Todorov. 
Petăr Mladenov. Andrei Lukanov și 
Petăr Diulgherov.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si-a luat apoi un 
călduros rămas bun 
Todor Jivkov. 
de partid si 
și-au strîns 
prietenie.

La rîndul __ ________ ____
Ceaușescu și Liudmila Jivkova și-au 
strîns cu căldură miinile. «-au îm
brățișat.

La ora 13,30, aeronava prezidențială 
• decolat, lndreptindu-se spre patria.

Giosan. Ion 
Marin Vasile. 

C.C. al P.C.R.. 
și ai guvernu- 
unor instituții 

de masă ai

Cei 
de stat 
miinile

de la tovarășul 
doi conducători 
s-au îmbrățișat, 
cu căldură si

lor. tovarășele Elena

BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, aș dori, Încă o dată, 

să exprim cele mai cordiale mulțumiri pentru primirea caldă de care s-a 
bucurat delegația bulgară de partid și de stat pe pămîntul românesc.

Sper că intilnirile și convorbirile ce au avut loc vor contribui la dezvol
tarea ascendentă pe mai departe a prieteniei și colaborării dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă România, In interesul popoarelor noastre, 
al comunității socialiste și pentru triumful socialismului si păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, și poporului frate român cele mai sincere urări de noi succese 
in construirea socialismului in patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria
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încheierea vizitei oficiale de prietenie a to var acului
TODOR mov IN FRUNTEA DNEI DELEGAȚI] DE PARTID SI DE STAT

C O M UN I C A T
La Invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român si Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o dele
gație de partid si de stat a Republi
cii Populare Bulgaria. în frunte cu 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România. în perioada 
3—7 iunie 1980.

Tovarășul Todor Jivkov si persoa
nele oficiale care l-au insotit au vi
zitat obiective industriale si instituții 
culturale, luînd cunoștință de unele 
din realizările poporului român in 
construcția socialistă, s-au întîlnit cu 
activiști de partid, de stat si obștești, 
cu oameni ai muncii din municipiile 
București si Cluj-Napoca. Pretutin
deni. înaltii oaspeți bulgari s-au 
bucurat de o primire caldă, deosebit 
de cordială, expresie a sentimente
lor de sinceră prietenie si stimă pe 
care si le nutresc reciproc poporul 
român si poporul bulgar, conducăto
rii de partid si de stat ai celor două 
țări socialiste vecine.

Tovarășul Todor Jivkov. prim- 
■ecretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele consiliului de Stat al Re
publicii * <’.are Bulgaria, a depus 
o coroană i de flori la „Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului si a patriei, pentru socia
lism".

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Todor 
Jivkov. în capitala Republicii Socia
liste România a fost inaugurată ex
poziția „Realizările economiei națio
nale a Republicii Populare Bulgaria", 
care reflectă succesele multilaterale 
ale poporului bulgar în construcția 
societății socialiste dezvoltate.

în București a avut loc mitingul 
prieteniei româno-bulgare. la care au 
rostit cuvintări tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășul Todor Jivkov. 
Mitingul a constituit o manifestare 
a voinței neclintite a Partidului Co
munist Român și Republicii Socialis
te România, a Partidului Comunist 
Bulgar și Republicii Populare Bulga
ria de a dezvolta și aprofunda con
tinuu prietenia tradițională, colabo
rarea frățească în toate domeniile, 
conlucrarea strinsă în viata interna
țională, spre binele poporului român 
și poporului bulgar. în interesul cau
zei socialismului, securității si păcii 
in Europa și în lume.

în timpul vizitei, intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au avut loc con
vorbiri. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de încredere, În
țelegere. prietenie și stimă reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea română: tovarășa 

Elena Ceausescu, membru Al Comite
tului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân ; tovarășii Ilie Verdeț. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-ministru al gu
vernului ; Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabora
re economică și tehnico-știintifică ; 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetu' ii Politic Executiv al Co
mitetul Central al Partidului Co- 
munis' .mân, ministrul afacerilor 
externe ; Suzana Gâdea. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste ; Vasile Marin, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție ; 
Ștefan Birlea, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, directorul Cabinetului secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român și președintelui Repu
blicii Socialiste România ; Vasile 
Pungan, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, ministru secretar de stat, con
silier al secretarului general al parti
dului și președintelui Republicii So

cialiste România : Constantin Mitea, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, consi
lier al secretarului general al parti
dului și președintelui Republicii So
cialiste România ; Petre Duminică, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară Bul
garia; Vasile Șandru, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea bulgară : tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri ; 
Petăr Mladenov, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, minis
trul afacerilor externe ; Liudmila 
Jivkova, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Co
mitetului pentru Cultură ; Andrei 
Lukanov, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții bulgare in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică; Petăr Diulgherov. secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar ; Niko lahiel, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, consi
lier al primului secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar ; Dimităr Metodiev, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, consi
lier al primului secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar ; Petăr Danailov, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România ; Hristo 
Dorcev, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

în timpul convorbirilor, cele două 
părți s-au informat reciproc despre 
construcția socialistă în Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format despre hotărîrile celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român și îndeplinirea lor, des
pre succesele obținute in construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate șl despre activitatea interna
țională a Partidului Comunist Ro
mân și Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Todor Jivkov a expri
mat înalta apreciere pe care Parti
dul Comunist Bulgar și poporul bul
gar o dau rezultatelor remarcabile 
obținute de poporul român în dez
voltarea economiei, științei și cul
turii, în ridicarea bunăstării mate
riale și a nivelului spiritual al oa
menilor muncii, în îndeplinirea Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
precum și contribuției active a Re-, 
publicii Socialiste România Ia cauza 
socialismului, păcii, securității și co
laborării în Europa și in lume.

Tovarășul Todor Jivkov a infor
mat despre îndeplinirea hotărfrilor 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar privind edi
ficarea societății socialiste dezvolta
te și despre activitatea de politică 
externă a Partidului Comunist Bul
gar și Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat înalta apreciere pe care 
Partidul Comunist Român și poporul 
român o dau succeselor remarcabile 
obținute de poporul bulgar în dez
voltarea economiei, științei și cul
turii, în ridicarea bunăstării ma
teriale și a nivelului spiritual ale 
oamenilor muncii, in îndeplinirea 
Programului Partidului Comunist 
Bulgar și a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului cu privire la 
edificarea societății socialiste dezvol
tate, precum și contribuției active a 
Republicii Populare Bulgaria la cau
za socialismului, păcii, securității șl 
colaborării în Europa și în lume.

Cele două părți au subliniat că 
succesele multilaterale obținute de 
poporul român și poporul bulgar în 
edificarea societății socialiste dez
voltate reprezintă o contribuție esen
țială la creșterea influenței șt for
ței de atracție a socialismului în lu
me, la cauza păcii și colaborării în
tre popoare.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
nalizate relațiile bilaterale româno- 
bulgare și s-au trasat căile de dez
voltare și aprofundare continuă a a- 
cestara. S-a făcut un schimb de pă
reri și asupra problemelor actuale ale

situației internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Cele două părți au convenit să lăr
gească continuu consultările dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria in problemele 
dezvoltării relațiilor bilaterale și ale 
colaborării în viața internațională.

La încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, au 
semnat „Declarația comună" și „A- 
cordui-program privind direcțiile de 
bază ale dezvoltării colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria pină in 
anul 1990“.

în procesul de pregătire și în tim
pul vizitei au mai fost semnate ur
mătoarele documente :

1. Protocolul pentru coordonarea 
planurilor economiilor naționale ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria pe 
perioada 1981—1985.

2. Acord între Guvernul Republi
cii Socialiste România si Guvernul 
Republicii Populare Bulgaria privind 
extinderea colaborării si cooperării 
în probleme energetice.

3. Programul de colaborare si 
cooperare tehnico-știintifică pe peri
oada 1981—1990.

4. Programul de colaborare cultu
rală și științifică dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria pe perioada 
1981—1985.

5. Protocolul privind prelungirea 
valabilității convenției de specializare ] 
în domeniul metalurgiei pe perioada 
1981—1985.

6. Convenția generală pentru spe
cializare si cooperare în domeniul 
construcțiilor de mașini de transport 
pină în 1990.

7. Convenția generală de colaborare 
complexă in domeniul mașinilor- 
unelte si sculelor pe perioada pină 
în 1990.

3. Protocolul privind prelungirea 
valabilității convenției de specializare 
în producția mașinilor si utilajelor 
pentru industria alimentară pe peri
oada 1981—1985.

9. Protocolul privind prelungirea 
valabilității convenției de speciali
zare în producția de componente 
electronice pe perioada 1981—1985.

10. Convenția privind cooperarea în 
producție si organizarea livrărilor re
ciproce de produse chimice ne peri
oada 1980—1985.

11. Protocolul privind prelungirea 
valabilității convenției de speciali
zare în producție si livrări reci
proce de medicamente pe perioada 
1981—1985.

12. Contractul de asociere si statu
tul societății mixte româno-bulgare 
de cooperare economică si comercia
lizare „Dunărea".

13. Statutul de funcționare a 
Subcomisiei româno-bulgare pentru 
problemele resurselor de materii 
prime.

14. Protocolul privind devierea 
apelor etapa I la nodul hidrotehnic 
al Complexului Turnu Măgurele — 
Nicopole, pe fluviul Dunărea.

Cel doi conducători de partid și de 
stat au dat o înaltă apreciere con
vorbirilor rodnice pe care le-au pur
tat și au relevat ca această nouă în- 
tilnire. înțelegerile la care s-a ajuns 
și documentele semnate reprezintă o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
și adindrea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Bulgaria, spre binele 
poporului român si poporului bulgar, 
în interesul cauzei socialismului, des
tinderii și păcii în Europa si în în
treaga lume.

Tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a adresat invitația 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu să efectueze, 
in fruntea unei delegații de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia. o vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Bulgaria. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere.

București, 7 iunie 1980

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de 
succes în activitatea dumneavoastră.

Exprim deplina convingere că relațiile existente intre țările noastre 
se vor dezvolta in continuare în interesul popoarelor român și indonezian, 
al întăririi păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Vestea încetării din viată a tovarășului Giorgio Amendola, militant 
de seamă al mișcării comuniste si muncitorești italiene, ne oferă tristul 
prilej de a vă transmite sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate sentimen
tele noastre de compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Semnarea Protocolului intilnirii de lucru a președinților 
celor două părți in Comisia mixtă guvernamentală 

de colaborare economică dintre România si R. D. Germană

Cronica
Simbătă după-amiază s-au încheiat 

la București convorbirile dintre loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Mansur Aii, 
ministrul industriei, textile din Ban
gladesh.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întilnirilor la nivel inalt, 
au fost abordate noi modalități de 
extindere in continuare a colaborării 
economice dintre România și Ban
gladesh. în acest sens, ap fost sta
bilite măsuri concrete pentru reali
zarea în Bangladesh a unor obiec
tive ale industriei textile.

La convorbiri a participat A. W. 
Shams-ul Alam. ambasadorul Repu
blicii Populare Bangladesh la Bucu
rești.

★
în Capitală a fost semnat simbătă 

Planul de colaborare între ministere
le sănătății din țara noastră și R.P.D. 
Coreeană pe perioada 1980—1981.

Documentul prevede, în principal, 
schimburi de medici pentru docu
mentare. specializare și perfecțio
nare, efectuarea de cercetări comu
ne de către institutele științifice din 
cele două țări, schimburi de expe-

zilei
riență privind educația sanitară ri, 
ocrotirea sănătății publice. De ase
menea, părțile semnatare vor acorda 
asistență medicală gratuită cetățeni
lor români și coreeni plecați tem
porar din patrie, in caz de urgențe 
chirurgicale și boli transmisibile.

Documentul a fo<st semnat de Mi
hail Aldea, adjunct al ministrului să- 
nătății, și Sin In Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

★
Ieri, 7 iunie, s-a inchis expoziția 

internațională specializată „Aerotech- 
nica ’80", găzduită timp de șase zile 
în pavilionul „C“ al Complexului ex- 
pozițional din Piața Sdnteii.

Organizată în comun de întreprin
derea de tîrguri și expoziții din Bucu
rești și firma vest-germană Glahe 
Int, „Aerotechnics ’80“ a reunit circă 
40 de firme europene specializate în 
furnituri pentru industria aeronautică 
și aeroporturi.

Industria aeronautică română » 
prezentat echipamente, motoare »i 
aeronave din producția curentă. In
clusiv elicopter reactiv, avion agri
col. planor si motoplanor.

tv
Tovarășii Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, și 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, au semnat, simbătă. Protoco
lul intîlnirii de lucru a președinților 
celor două părți în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică dintre România și R.D. Ger
mană.

Documentul stabilește măsuri pen

tru dezvoltarea. în continuare, a co
laborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, precum și pentru finalizarea lu
crărilor de coordonare a planurilor 
pe perioada 1981—1985.

La semnare au fost de față Gheor
ghe Tache, ambasadorul României la 
Berlin, dr. Siegfried Bock, ambasa
dorul R.D. Germane la București, 
alte persoane oficiale. (Agerpres)

De „Ziua Miliției"

Pregătirea oamenilor in uniformă albastră începe de aici, de la cunoș-: 
tința cu rezultatele muncii desfășurate de către cadrele de miliție în 

nobila misiune de apărare a cuceririlor noastre revoluționare

DUMINICA « IUNIE 1980

PROGRAMUL 1
8,SO Tot înâinte 1
9,05 Film serial : întîmplărt din Tara 

Curcubeului. Episodul 11
9,30 De strajă patriei

10,00 viata satului
11.30 Fotbal : Rapid — Progresul — in 

divizia națională B. Transmisiune 
directă de la stadionul „23 August"

13.15 Album duminical
16,00 Telesport
17.15 Șah
17.30 Film serial : „Potopul". Premie

ră TV. Ecranizare după romanul 
lui Henryk Sienkiewicz

18,20 Permanent la datorie Reportaj 
cu prilejul „Zilei Miliției"

18,35 Micul ecran pentru cei mici : O 
lume minunată (VII)

19.00 Telejurnal
19.15 Călătorie prin țara mea ...spre ori

zonturile deschise de Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

19,40 Antena „Cintfirii României" — 
spectacol realizat în jud. Prahova

20,55 Film artistic : Cel trei mușchetari. 
Premieră pe tară Producție a stu
diourilor americane

22.10 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL S
10,00 Teleșcoală
11,00 Bucuriile muzicii. Comorile artei 

— Haendel
11,45 Scoarțe românești — film docu

mentar
12.10 Gala UNICEF — Viena

12,95 Reportaj T : Romantismul un«S 
profesiuni bărbătești

13.18 Concert educativ : Simfonia * 
V-a de Beethoven (n)

14.10 Bucureștiul Ieri, azi, mila»
14.30 Desene animate
15,00 Teatru TV : „Turnul da fildeș" <• 

Camil Petrescu
16.10 Videoteca muzicală
17.15 Indienii din America Centrală
18,35 Melodii populare românești
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19,4-5 Serată muzicală ȚV
21.20 Aripi românești
22.10 Telejurnal • Sport

LUNI * IUNIE 198»

PROGRAMUL 1
10,00 Emisiune in limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Dosarul energiei
18.40 De pe scenele lirice ale kunil 
2A05 Cadran mondial
20.25 Documentar științific l „Mașțn* 

verde"
21.15 Roman-foileton î „Bastardul". Epi

sodul 4
32,05 Telejurnal

PROGRAMUL •
16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 De pretutindeni
16,55 Armonii estivale — muzică ușoară
17.20 Pagini de geografie
17,45 Universul muzicii
18.30 Triumful visătorilor, de Ion Ito- 

bana
18.50 1001 de seri
ia,00 Telejurnal
19.25 Mozaic (selecțiuni)
20.50 Un fapt văzut de aproape
21.10 Profil componistic : Aurel EWoo
22.05 Telejurnal

De la Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" 
din Constanța

ALBA • în orașul Aiud se 
desfășoară în aceste zile a treia 
ediție a Festivalului cultural- 
educativ local „Tezaur aiudean 
al muncit creației, cîntecului și 
dansului", care cuprinde în pro
gram o expoziție de artă plasti
că „Trecutul de luptă si pre
zentul socialist in creația picto
rilor aiudeni". un simpozion con
sacrat aniversării a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent, sub 
conducerea lui Burebista. nume
roase manifestări în întreprin
derile industriale si unitățile 
economice din oraș. • în 
municipiul Alba Iulia s-au 
desfășurat lucrările unui sim
pozion interjudețean privind

combaterea alcoolismului, orga
nizat de filiala Alba a Uniunii 
societăților de științe medicale, 
direcția sanitară județeană în 
colaborare cu clinica de psihia
trie din Cluj-Napoca. (Ștefan 
Dinică).

ARGEȘ • Un concurs „Cine 
știe, cîștigă" a prilejuit elevilor 
claselor a VIII-a de la școala 
generală nr. 14 Pitești o in
structivă verificare a cunoștin
țelor despre dezvoltarea econo
mică și socială a municipiului 
Pitești și județului Argeș, pre
cum si obținerea de informații 
utile despre unitățile școlare în 
care își pot continua pregătirea. 
• O expoziție „Curtea de Ar

geș in lucrările pictorilor ar
geșeni" s-a vernisat la muzeul 
din localitate. (Gheorghe Cins
tea).

MARAMUREȘ * Sub egida 
comisiei județene pentru protec
ția mediului Înconjurător și a 
Centralei minereurilor si meta
lurgiei neferoase din localitate, 
la Baia Mare a avut loc o se
siune de comunicări cu tema 
„Probleme actuale de pro
tecție a mediului înconjurător". 
(Gheorghe Susa).

BACĂU • La simpozionul cu 
tema „2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centra
lizat si independent", organizat

• CENTRALĂ SOLA
RĂ ÎN CRIMEEA. Specialiș
tii sovietici lucrează la un pro
iect in vederea creării primelor 
două centrale electrice solare din 
tară. Se preconizează ca ele să 
fie amplasate în Crimeea. re
giune însorită o bună parte a 
anului. Puterea primei cen
trale (cu caracter experimental) 
va fi de 5 MW, iar a celeilalte 
de 200—300 MW. Spre un turn cu 
înălțimea de aproximativ 300 
metri, in virful căruia va fi 
montat un cazan solar generator 
de aburi, se vor îndrepta razele 
reflectate de o uriașă platformă 
alcătuită din oglinzi de mari di
mensiuni. Razele vor încălzi ana 
din cazan, iar aburii formați vor

pune în mișcare o turbină. Pro
cesul tehnologic va fi urmărit cu 
ajutorul unui sistem unic de di
rijare,

• DISPOZITIV ANTI
FURT. O firmă franceză a rea
lizat dispozitivul ingenios din 
fotografie, de natură să descu
rajeze pe cei care ar dori să 
comită o infracțiune. în momen
tul cînd se încearcă forțarea unei 
uși, o pereche de cătușe prinde 
automat mina infractorului imo- 
bilizindu-1. O versiune modernă, 
dacă se poate spune așa. a pro
cedeului din nuvela lui Caragia- 
le „O făclie de Paști" — firește, 
fără urmările tragice din această 
nuvelă.

Ca în fiecare an, 
sărbătorim astăzi 
„Ziua Miliției" — fe
ricit prilej de a oma
gia munca pătrunsă de 
răspundere a celor că
rora partidul și po
porul le-a încredințat 
nobila misiune de a 
apăra, împreună cu ce
lelalte organisme ale 
statului. în conlucra
re strinsă cu cei ce 
muncesc. înaltele va
lori morale și materia
le ale societății noas
tre. viata si libertatea 
cetățenilor, ordinea si 
liniștea publică. Așa 
cum spunea secretarul 
general al partidului, 
președintele republicii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „crearea, 
ca și întreaga activi
tate desfășurată de 
organele de miliție 
dovedesc Justețea po
liticii generale a parti
dului nostru, care a 
pornit și pornește de 
la principiile marxist- 
leniniste potrivit că
rora revoluția socia
listă trebuie să-și 
creeze propriile instru
mente. propriile orga
ne de stat Însărcinate 
să vegheze la apăra
rea cuceririlor revolu

ționare. să asigure în 
practică exercitarea de 
către popor a con
ducerii suverane a 
tării".

Munca omului în u- 
niformă albastră se. 
bucură de binemerita
tă prețuire tocmai 
pentru că ea este așe
zată sub semnul de
votamentului in slu
jirea cauzei partidului 
Si poporului, al stră
daniei pătrunsă de 
răspundere pentru 
combaterea faptelor 
antisociale, al hotărî- 
rii neclintite de a“si 
consacra toate efortu
rile. întreaga capaci
tate de gîndire și ac
țiune îndeplinirii în
tocmai a misiunilor 
încredințate. Coman
damentele majore ale 
acestei activități își 
trag seva din concepția 
științifică, profund u- 
mană elaborată de 
secretarul general al 
partidului cu privire 
la necesitatea unei 
munci stăruitoare de 
prevenire a actelor ce 
contravin legii, nor
melor noastre mora
le, reeducarea prin 
muncă si pentru mun
că a celor care comit

abateri, atitudine fer
mă fată de. cei care 
sfidează principiile e- 
ticii si echității socia
liste ori încearcă să 
lovească in interesele 
societății, in dreptu
rile și libertățile cetă
țenești. Aceste direc
ții programatice de 
acțiune însuflețesc ca
drele de miliție, le 
mobilizează eforturile, 
responsabilitatea, com
petenta profesională, 
pentru ca. în necon
tenită colaborare cu 
masele largi de oa
meni ai muncii, să a- 
sigure climatul civic 
necesar operei de edi
ficare socialistă, apă
rării valorilor morale 
și materiale, ordinii 
noastre de drept. Toa
te acestea fac parte 
din legămîntul solemn 
al cadrelor de miliție 
față de partid, patrie 
și popor, fată de co
mandantul suprem, de 
a fi mereu la datorie, 
de a sluji intere
sele fundamentale ale 
României socialiste, 
de a apăra drepturile 
si libertățile constitu
ționale ale fiecărui 
cetățean.

Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor recrutează candi
dați pentru Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrîn" Constanta, sec
ția transport maritim.

Institutul de marină „Mircea cel 
Bătrîn" este instituție militară de 
învățămînt superior tehnic de spe
cialitate și pregătește cadre pentru 
marina . civilă. întreprinderea de 
exploatare a flotei maritime 
„NAVROM" Constanta, In speciali
tățile : navigație (ofițeri maritimi 
punte) ; electromecanică navală (o- 
fițeri maritimi electromecanici și 
ofițeri maritimi electricieni).

Admiterea in Institutul de mari
nă se face pe bază de concurs, care 
se va desfășura potrivit prevederi-, 
lor din broșura „Admiterea in în- 
vâtămîntul superior 1980", editată 
de Ministerul Educației și învăță- 
mintului. înscrierea la concursul de 
admitere se face la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor — Departamentul Transporturi
lor Navale, biroul personal-învăță- 
mint, numai pentru candidații care 
au domiciliul în București, pină la 
data de 21 iunie 1980.

Candidații din alte localități pot 
obține relații la telefon 1 91 00, in

terior 652, întreprinderea da ex
ploatare a flotei maritime „NA
VROM" Constanța — biroul tavă- 
țămînt.

Pentru Înscrierea la concur», 
candidații vor depune la comisia da 
selecționare următoarele acte : di
ploma de bacalaureat în original 
sau adeverință din care să rezulte 
că elevul a absolvit liceul ori că 
este in ultimul an de studii ; apre
cierea activității școlare eliberată 
de conducerea liceului (pentru cei 
încadrați în producție vor aduce In 
plus aprecierea activității profesio
nale de la locul de muncă, eliberată 
de conducerea întreprinderii «au 
secției) ; certificat de naștere în 
copie legalizată ; buletin medical 
(R.B.W., radioscopie gastroduode- 
nală, radioscopie pulmonară) și a- 
deverință eliberată de circa sanita
ră de domiciliu privind bolile cro
nice și acute în stare transmisibi
lă ; patru fotografii 3/4. Odată cu 
aceste acte, candidații vor depune 
și două dosare tip mapă, pe cate 
își vor scrie numele. La concursul 
de admitere se primesc numai băr
bați care nu depășesc virata da 23 
de ani.

ȘTIRI SPORTIVE
„RALIUL DUNARH-DACIA". Cea 

de-a 15-a ediție a „Raliului Du- 
nării-Dacia". încheiată ieri Ia Deva, 
a fost cistigată de echipajul ita
lian M. Pregliasco —V. Reisoll (pe 
o mașină Alfetta Turbodelta : 300
H. P.). urmat de B. Krupa — P. Myst- 
kowscki (Polonia) și D. Ferjancz — 
J. Tandari (Ungaria) — ambele pe 
Renault 5 Alpine.

Dintre echipajele românești, care 
au concurat pe automobile „Dacia- 
1 300", cele mai bune locuri în cla
samentul general le-au ocupat L. Ba- 
lint — M. Panaite (7). A. Szalai —
I. Mălăut (12) și I. Olteanu — P. Ve- 
zeanu (14). Tradiționala întrecere au-

de comitetul județean de partid, 
au luat parte oameni de știință, 
istorici si cercetători din ca
drul Academiei de științe socia
le și politice, centrului de stu
dii si cercetări de istorie si teo
rie militară. Institutului de stu
dii istorice si social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. Simpo
zionul a fost precedat de ver
nisarea expoziției „Civilizația 
traco-geto-dacică si continuita
tea sa în epoca formării poporu
lui român. în lumina cercetări
lor arheologice din bazinul Și
retului mijlociu" deschisă la

Galeriile muzeului de artă. (Gh. 
Baltă).

TIMIȘ • La Clubul presei din 
Timișoara a avut loc festivi
tatea decernării premiilor lite
rare atribuite — pentru prima 
dată — de cenaclul „Adam 
Miiller Guttenbrunn" de pe lingă 
Asociația scriitorilor din locali
tate unor tineri condeieri de 
limbă germană din Banat. Pri
mii laureați sint Franz Thomas 
Schleich — poezie si Johann 
Lippet — proză. (Cezar Ioana).

BRĂILA ® La biblioteca ju
dețeană și la Școala generală nr. 
22 au avut loc întîlniri cu citi
torii, prilejuite de lansarea căr

ții „Cursa cu obstacole" de Vin- 
tilă Ornaru. recent apărută in 
Editura „Ion Creangă". Au par
ticipat autorul, scriitorul Fănuș 
Neagu, poeții Aurel Buricea șl 
Gheorghe Lupașcu. membri ai 
cenaclurilor literare brăilene. ca
dre didactice și alții. (Corneliu 
Ifrim).

NEAMȚ • La Teatrul tinere
tului din Ptatra Neamț a fost 
prezentat în premieră spectaco
lul „îmblinzirea scorpiei" de 
William Shakespeare. în regia 
lui Iulian Visa și cu scenografia 
semnată de Fekete-Kothay Ju- 
dit. • Muzeul de artă din Piatra 
Neamț găzduiește o expoziție de

tapiserii și Imprimeuri manuale 
realizate de artista plastică Au
relia Ghiață. (C. Blagovici).

ILFOV • La casa de cultură 
a municipiului Giurgiu s-a des
fășurat cea de-a doua ediție a 
festivalului de dans românesc 
„Călușul ilfovean". La acest 
spectacol al jocului muntenesc, 
organizat’ de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
de Centrul județean de îndru
mare a creației artistice si Casa 
de cultură din Giurgiu, au parti
cipat formații de călușari din A- 
dunatii Copăceni, Radovanu, 
Mihai Bravu, Frățești. Dăița, 
Găujani, Urziceni si Giurgiu. 
(Lucian Ciubotaru).

tomobilisitcă internațională — care 
s-a bucurat de o frumoasă organi
zare și de interesul unui mare număr 
de spectatori pe tot timpul duratei 
sale — a avut la start 71 echipaje 
(reprezentînd 12 țări), din care nu
mai 41 au reușit să Încheie cursa. 
(I. Dmnitriu).

• în clasamentul feminin al Mare
lui Premiu F.I.L.T., după turneul de 
tenis de la Paris, pe primul loc se 
află Virginia Ruzici (România) cu 
390 puncte, urmată de Hana Mandli- 
kova (Cehoslovacia) cu 360 puncte. 
Chris Evert-Lloyd (S.U.A.) — 350 
puncte, Ivanna Madruga (Argentina)
— 335 puncte. Barbara Jordan (S.U.Â.)
— 310 puncte. Martina Navratilova —■ 
275 puncte. Tracy Austin (S.U.A.) —
— 260 puncte.

Virginia Ruzici. care înaintea aoes- 
tui concurs ocupa poziția a 5-a, cu 
190 puncte, a trecut în frunte, dato
rită celor 200 puncte obținute pentru 
calificarea sa în finala de la „Roland 
Garros".
• Simbătă, la arena „Roland 

Garros" din Paris, în cadrul campio
natelor internaționale de tenis ale 
Franței, s-a disputat finala probei de 
simplu femei între Chris Evert-Lloyd 
(S.U.A.) șl Virginia Ruzici (România). 
Partida, care a durat o oră si jumă
tate, s-a încheiat cu scorul de 6—0, 
6—3 in favoarea jucătoarei ameri
cane, pentru a 4-a oară laureată a 
acestui mare turneu.
• în cadrul concursului internațio

nal atletic de la Bratislava, proba de 
3 000 m obstacole a fost cistigată de 
sportivul român Vasile Bichea. cu 
timpul de 8’26”9/10.

• „PETROL VERDE".
Ca rezultat al preocupării ma
nifestate în diferite țări pentru 
utilizarea unor noi forme de 
energie, la Kisum. pe malul la
cului Victoria (Kenya), se află 
in construcție prirna uzină afri
cană de fabricare a carburantu
lui pe bază de alcool, care va fi. 
în același timp, cea mai mare 
instalație biochimică de ne con
tinent. Ea va utiliza ca materie 
primă melasa de la trestia de 
zahăr, precum si o serie de alte 
deșeuri agricole continind. la 
rindul lor. zahăr. Uzina este 
realizată de trei mari firme din 
Austria. Elveția și Suedia. A- 
cestea au anuntat că au reușit

să pună la punct un procedeu 
avansat de prelucrare a mate
riei prime, care va face ca ener
gia conținută în alcoolul-carbu- 
rant să fie de 1.8 ori superioară 
energiei necesare producerii lui.

® BICICLETA, LA 
ORA ELECTRONICII. Un 
dispozitiv realizat de specialiș
tii britanici „Pacer 2 000“ — un 
microprocesor de dimensiunile 
unui pachet de țigări — care se 
fixează de ghidonul bicicletei 
furnizează multiple informații : 
distanța care mai trebuie 
parcursă în raport cu progra
mul initial ; viteza de rulare ;

timpul scurs din momentul ple
cării in ore și minute sau mi
nute și secunde ; ritmul și forța 
de pedalare. Toate aceste date 
sint comunicate grație unui cap
tator atașat de partea din față 
a ghidonului și a unui emițător 
fixat de spițele rotii.

• GIGANTISM ANA
TOMIC. La virsta de 20 de 
ani, libanezul B. Hussein a

atins înălțimea de doi metri și 
cincisprezece centimetri. Medi
cii care l-au consultat sint în
grijorați nu atît de creșterea 
neobișnuită de pină acum, cit 
de ceea ce urmează : ei sint de 
părere că pină în 1985 pacien
tul lor își va adăuga la înălți
me cite 12 centimetri pe an. 
Hussein este fierar, nu se plînge 
de sănătate și cîntărește 120 de 
kilograme.

® „NUNTA ÎNSÎN- 
GERATĂ", IN VERSIU
NE CINEMATOGRAFI
CĂ. Regizorul Souhel Ben 
Barka a pornit în realizarea 
unei adaptări cinematografice a 
celebrei piese de teatru „Nuntă 
însîngerată", a nu mai puțin

celebrului scriitor spaniol Fede
rico Garcia Lorca. Filmul se va 
bucura de o distribuție presti
gioasă, în frunte cu tragediana 
Irene Papas. Imaginea este sem
nată de talentatul operator Gl- 
ralamo la Rosa, iar banda sono
ră etalează melodii vrăjite de 
naiul lui... Gheorghe Zamfir.

• CĂRȚI „LONGE
VIVE". Specialiștii de la Bi
blioteca publică Saltîkov-Scedrin 
din Leningrad reușesc să prelun
gească viata cărților pină la 
1 400 de ani. Pentru aceasta, car
tea este impregnată cu o sub
stanță specială care face ca pa
ginile. inclusiv cele îngălbenite 
de timp, să capete calități elas
tice deosebite, puțind astfel re
zista cu succes de-a lungul gene
rațiilor succesive de cititori.
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ÎN CONSILIUL DE SECURITATE
________________________ _______________________________________ it—„ ■
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’ NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
In Consiliul de Securitate al O.N.U. 
au continuat, vineri seara, dezbate
rile asupra situației grave create în 
Africa de Sud ca urmare a politicii 
de apartheid si a intensificării re- 
presiunilor regimului minoritar ra
sist de la Pretoria. Actualele dezba
teri au Ioc la inițiativa grupului ță
rilor africane la O.N.U.. care numă
ră airoximativ 50 de state. întreprin
să la cererea Congresului National 
African (A.N.C.), principala organiza
ție de eliberare a populației africa
ne din R.S.A.

Reprezentanții statelor care au luat 
cuvîntul. în special delegații țărilor 
africane, au condamnat cu vigoare 
politica inumană de apartheid a re
gimului rasist sud-african. precum si 
represiunile în masă Întreprinse de 
acesta împotriva africanilor, a tutu
ror celor ce luptă pentru justiție si 
libertate.

în discursul Bău. șeful delegației 
Nigerului. Ide Omarou. a reiterat ce
rerea țărilor africane ca O.N.U. să 
instituie sancțiuni suplimentare îm
potriva autorităților din R.S.A.. pen
tru a le determina să se conformeze 
rezoluțiilor Națiunilor Unite 
preconizează abolirea urgentă 
finitivă a apartheidului.

La rîndul său. ambasadorul 
biei. Paul Lusaka, a comparat 
Iele manifestații de protest ale ele
vilor. studenților și altor pături ale 
populației din R.S.A. cu marile ac
țiuni de luptă ale africanilor ce au 
avut Ioc în urmă cu patru ani la So
weto. apreciind că situația din Afri
ca de Sud riscă să devină ..explozi
vă". „Lecția luptelor de la Soweto —

care 
si de-
Zam- 

actua-

a spus el — arată că regimul sud- 
african stă pe un vulcan activ, gata 
să erupă". Reprezentantul zambian 
a subliniat că „intensitatea opoziției 
față de apartheidul din Africa de Sud 
nu trebuie minimalizată. Poporul, tn 
totalitatea lui. si-a pierdut răbdarea 
față de sistemul apartheidului, și tul
burările din toate sferele vieții cu
nosc o escaladare". Ambasadorul 
Zambiei a cerut ca, în fata acestei si
tuații grave, Națiunile Unite să adop
te sancțiuni eficiente împotriva re
gimului de la Pretoria.

Observatorul la O.N.U. al A.N.C., 
Johnstone Makatini. a respins ca ne
convingătoare promisiunile recente 
ale ministrului de externe sud-afri- 
can. Roelof F. Botha, privind inten
țiile guvernului rasist „de a căuta 
cooperarea între albi si negri" în ve
derea unei ..structuri, constitutionale 
care să asigure justiția pentru toti" 
și a declarat : „Sistemul virulent al 
apartheidului nu poate fi reformat. 
El trebuie să fie abolit. Poporul nos
tru — care a trecut Ia luptă — nu 
dorește să ungă lanțurile robiei, cl să 
le rupă".

Grupul țărilor africane a difuzat 
un document de lucru — conceput ca 
o bază a unul viitor proiect de rezo
luție — care, între altele, declară că 
„Africa de Sud aparține întregului 
popor, indiferent de rasă, culoare sau 
credință, care trebuie să trăiască in 
deplină egalitate" și cere regimului 
de la Pretoria să înceteze actele de 
violentă împotriva populației africa
ne și „să adopte măsuri urgente pen
tru eliminarea apartheidului si a dis
criminărilor rasiale".

HAGA 7 (Agerpres). — Tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C1R.. reprezentantul partidului 
nostru la Congresul al XXVII-lea al 
Partidului Comunist din Olanda, a 
fost primit de tovarășul Henk Hoek
stra. președintele P.C. din Olanda.

Cu acest prilej au fost transmise din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un călduros sa
lut și cele mai bune urări președin
telui Partidului Comunist din Olan
da și urări de noi succese P.C. din 
Olanda in lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor oamenilor muncii olan
dezi.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
tovarășul Henk Hoekstra a rugat să 
se' transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și cele 
mai bune urări în activitatea sa pro
digioasă în fruntea partidului și sta
tului român, de noi succese poporu
lui român în realizarea programului 
de edificare a societății socialiste ' 
multilateral dezvoltate in România.

în cursul intîlnirii s-a procedat la 
un schimb de păreri privind preocu
pările P.C.R. și P.C.O., exprimin- 
du-se de ambele părți dorința de a 
dezvolta continuu. în spiritul stimei 
și respectului reciproc, relațiile din
tre partidele noastre. Au fost abor
date. totodată, unele aspecte ale si
tuației internaționale.¥

Președintele Partidului Muncii din 
Olanda. Max Van Der Bergh, și Jan 
Van Der Traa, secretar cu proble-

mele Internaționale al partidului, 
s-au întilnit. la Amsterdam, cu to
varășul Virgil Cazacu.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise un salut 
prietenesc conducerii Partidului 
Muncii, președintelui său. urări de 
noi succese partidului în activitatea 
sa.

Mulțumind, președintele Max Van 
Der Bergh a rugat să se transmită 
secretarului general al Partidului Co
munist Român salutări cordiale și' 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, Urări de remarcabile 
zări poporului român prieten.

Relevînd bunele raporturi 
partidele noastre, președintele 
dului Muncii a dat o înaltă apreciere 
politicii României, activității neobosi
te. constructiv^ a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe plan in
ternational. A fost exprimată do
rința de a se dezvolta și extin
de relațiile prietenești statornicite 
între cele două partide și s-a sub
liniat contribuția deosebită pe care 
au adus-o la dezvoltarea acestor ra
porturi întîlnirile și convorbirile rod
nice ce au avut loc între secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și 
liderul Partidului Muncii. Joop Den 
Uyl.

Au fost abordate aspecte ale ac
tivității și preocupărilor actuale ale 
celor două partide, precum și ale si
tuației internaționale.

reali-

dintre 
Parti-

AGENȚIILE DE PRESA
SS -■ ne scurt

DONAȚIE DE CĂRȚI ROMANEȘTI. Ambasada României de la Brasilia 
a donat un set de cărți bibliotecii Ministerului Relațiilor Externe al Bra
ziliei. Intre volumele 
Ceaușescu, secretar 
Republicii Socialiste

donate figurează opere ale tovarășului Nicolae 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
România.

------------------------------------------------------------------------------------------ ] 

MANIFESTARE CULTURALĂ 
ROMANO-FRANCEZA. La Institu- ' 
tul de !
ții Sorbona a avut loc reuniunea 
inaugurală a cursurilor de limba i 

literatura română. Prof. dr.
Christian Bec. directorul Departa- •

. de italiană-roinână. ti .
prof. dr. Al. Niculescu de la Uni- I 
versitatea din București. profesor |
asociat, au expus planul de activi
tate si programul 
studiilor de limba 
mână.

Si

SOVIETO-IN-COMUNICATUL
DIAN dat publicității la încheierea 
vizitei oficiale în U.R.S.S. a minis
trului de externe al Indiei. P. V. 
Narasimha Rao. subliniază intenția 
părților de a dezvolta si întări re
lațiile bilaterale. reafirmă atașa
mentul celor două țări fată de prin
cipiile coexistentei pașnice si ale 
colaborării reciproc avantajoase si 
egale în drepturi. Părțile îsi expri
mă, de asemenea, intenția de a 
continua și sprijini lupta pentru în
cetarea cursei înarmărilor. împotri
va imperialismului, neocolonialis- 
mului. rasismului, a tuturor for
melor de dominație.

DEMISIA CABINETULUI LIBA
NEZ. Premierul Libanului. Selim Al 
Hoss, a prezentat slmbătă demisia 
guvernului său. precizînd că a luat 
această hotărîre pentru a permite 
formarea unui cabinet de unitate 
națională care să-și consacre efor
turile normalizării situației interne.

UN ACCIDENT FEROVIAR, sol
dat cu 16 morti și numeroși răniți, a 
avut loc simbătă în Turcia.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-CHI- 
NEZE. Stevan Doronski. membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.L. însărci
nat cu prezidarea ședințelor Prezi
diului. membru al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, a primit-o. la Belgrad, 
pe Chen Muhua. vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
conducătoarea unei delegații guver
namentale aflate în vizită in Iugo
slavia. și a avut o convorbire cu 
aceasta. Vicepremierul chinez a 
fost, de asemenea, primit de Veselin 
Giuranovici, președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F.I.. cu 
care a avut un larg schimb de pă
reri asupra dezvoltării relațiilor de 
prietenie si cooperare dintre cele 
două țări, precum și asupra altor 
probleme de interes comun.

NAVA COSMICA SOVIETICA 
„SOIUZ T-2“, lansată joi. s-a cu
plat în spațiu cu complexul orbi- 
tgl „Saliut-6“ — „Soiuz-36“. După 
verificarea ermetizării, cosmonauta 
Iuri Malișev si Vladimir Aksenov 
au trecut in compartimentul sta
ției „Saliut".

NO-FRANCEZA. La Institu- | 
studii române al Universită- |

meniului

de organizare a 
și literatura ro-

BEIJING. Hua 
de 
pe 
sl 
al

PRIMIRE LA
Guofeng. premierul Consiliului 
Stat al R.
Simon V. 
ministru 
Republicii 
vizită în China. După cum trans
mite agenția China Nouă, au fost 
examinate probleme privind coope
rarea între cele două țări.

P. Chineze, l-a primit 
Mzenda. vicepremier 
al afacerilor externe 
Zimbabwe, aflat într-o

CONGRESUL PARTIDULUI LI
BER-DEMOCRAT DIN R.F.G. si-a 
încheiat lucrările la Freiburg. Parti
cipa ntii au adoptat programul elec
toral al partidului in perspectiva 
alegerilor parlamentare generale 
care vor avea loc in octombrie. In 
cadrul congresului, Hans-Dietrich 
Genscher, președintele P.L.D.. vice
cancelar și ministru de externe în 
actualul guvern de la Bonn, s-a 
pronunțat pentru continuarea, în 
viitoarea legislatură, a coalltld 
guvernamentale cu Partidul Social- 
Democrat. El a subliniat însă că. în 
cadrul acestei alianțe, este necesară 
elaborarea liniei politice a gu
vernului în colaborare de către cel 
doi parteneri.

I
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I
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I
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Probleme ale asistenței tehnice 
pentru țările în curs de dezvoltare 

fn dezbaterea Consiliului de administrație al P.N.U.D.

UN COMENTARIU AL AGENȚIEI „FRANCE PRESSE"

GENEVA 7 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva se desfă
șoară lucrările celei de-a XXVII-a 
sesiuni a Consiliului de administrație 
al Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (P.N.U.D.). la care 
participă 48 de state membre, printre 
care si România, precum și un mare 
număr de observatori.

Pe ordinea de zi figurează o serie 
de probleme importante referitoare 
la Întărirea rolului P.N.U.D. în spri
jinirea eforturilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială ale țărilor rămase in 
urmă. în lichidarea subdezvoltării și 
Instaurarea noii ordini economice in
ternaționale. Atenția consiliului va 

concentrată asupra elaborării vii-fi

torulul program de asistentă tehnică 
al. P.N.U.D. pentru țările în curs de 
dezvoltare pe perioada 1982—1980 și 
a asigurării fondurilor necesare fi
nanțării acestui program.

Tara noastră se pronunță pentru 
respectarea în continuare a princi
piului universalității P.N.U.D.. care 
să asigure accesul tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare la programele de 
asistentă ale P.N.U.D.. ponderea cea 
mai mare a fondurilor urmind a fi 
atribuită țărilor cel mai puțin dez
voltate. în acest scop, țările dezvol
tate vor trebui să-și sporească sub
stantial contribuția la finanțarea vii
torului program de asistentă al 
P.N.U.D.

OUAGADOUGOU 7 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Volta Supe
rioară, general de corp de armată 
El Hadj Aboubakar Sangoule Lami- 
zana. l-a primit pe Ion * 
ambasadorul României, 
încheierii misiunii sale 
tară.

Președintele Republicii 
perioară a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. cele mai călduroase urări de să
nătate. precum si sentimentele sale 
de stimă si considerație, iar poporu-

I. Dumitru, 
cu prilejul 

In această
Volta Su

și al prețurilor in Iugoslavia
S'\v 
" ■

>h

Pericolul unei conflagrații nucleare prin accident
— relevat de oameni de știință americani 

în urma unei
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Exprjmîndu-și îngrijorarea in legă
tură cu alarma falsă privind un atac 
nuclear împo,tri.va.Statelor Unite, de
clanșată de un computer defect din 
dotarea Comandamentului de apărare 
din America de Nord (NORAD). U- 
niunea națională a oamenilor de ști
ință. profesorilor, inginerilor si altor 
persoane care lucrează în acest do
meniu atrage atenția, intr-o declara
ție — reluată de agenția U.P.I. — că 
astfel de erori ale calculatoarelor pot 
declanșa un război nuclear. „Depen-

alarme false
dența excesivă, In ce privește arme
le nucleare, de sistemele de averti
zare prin ordinatoare presupune 
alarme false inevitabile șl poate duce 
Ia declanșarea unui război nuclear 
real" — subliniază declarația.

Aceeași agenție informează că 
Paul Walker, directorul Programului 
pentru controlul armamentelor al 
uniunii, a declarat, la rîndul său, că 
actualul sistem de comandă și con
trol în domeniul militar este imper
fect.

9
BELGRAD 7 (Agerpres). — Con

siliul Executiv Federal al Iugo
slaviei a hotărît să fixeze rata 
schimb a dinarului la paritatea 
27,30 dinari pentru un dolar, față 
20 dinari, cit era pînă acum. Rata 
fi nealiniată în schimburile cu alte 
valute convertibile. Această măsură va 
contribui la reduoerea sau la elimi
narea disparitătilor existente între 
preturile interne și cele externe. Vor 
fi luate și alte măsuri pentru a crea 
condițiile necesare de oprire a creș
terii accelerate a preturilor si a spo
ririi inflației. Consiliul a hotărît să 
fixeze temporar prețuri maximale 
pentru produsele si serviciile in
terne care intră în competenta sta
tului la nivelul din 6 iunie a.c.

de 
de 
de 
va

lui român prieten, succes deplin în 
unei 

Si su-
eforturile pentru edificarea 
patrii prospere, independente 
verane.

Evocînd cu multă satisfacție 
sa în România, președintele Lamiza- 
na a subliniat că păstrează amintiri 
de neuitat despre poporul român si 
despre personalitatea proeminentă a 
președintelui Nicolae Ceausescu, emi
nent om de stat, angajat ferm în 
slujba tării, a păcii, destinderii, prie
teniei si colaborării între toate po
poarele lumii.

vizita

Ședința Comisiei 
permanente a C.A.E.R. 
pentru comerț exterior

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 58-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru co
merț exterior. Comisia a examinat 
rezultatele convorbirilor ?și 
cheierii protocoalelor privind li
vrările reciproce de mărfuri 
anul 1980 între țările 
ale C.A.E.R., precum si R.S.F.I. Co
misia a examinat probleme legate de 
îndeplinirea angajamentelor asuma
te Prin protocoalele anterioare, pre
cum si cele privitoare la încheierea 
acordurilor comerciale pe termen 
lung pe perioada 1981—1985 și la li
vrările reciproce de mărfuri pe anul 
1981. adoptînd recomandările cores
punzătoare.

in-

pe 
membre

Fenomenele crizei economice din lumea 
capitalistă se agravează (■ 

ij
_____ __________ ____ _____  . ____ ______ ________ _ ______  ________  • ȘOMAJUL/ 

de milioane • Fiori reci la bursele occidentale • Poziții contradictorii în ce 
privește căile de remediere a crizei

Agenția France Presse a transmis un amplu comentariu pe mar
ginea tendințelor de înrăutățire a crizei economice mondiale si a con
secințelor sale asupra țărilor capitaliste dezvoltate — probleme cărora 
le-a fost consacrată recenta reuniune ministerială de la Paris a O.C.D.E. 
(Organizația de Cooperare si Dezvoltare Economică, din care fac parte 

24 de state capitaliste dezvoltate). Această reuniurie a precedat un 
'sir de alte consultări ale factorilor de răspundere din statele occiden
tale, care toate reflectă îngrijorarea manifestată față de evoluția situa
ției ecoomice si divergențele ce se manifestă in legătură cu modali
tățile de remediere. Redăm mai jos extrase din acest comentariu :

• RITMUL DE CREȘTERE: cel inult 1 Ia sută pe ansamblul țărilor O.C.D.E.20 t — - - - ...

Șomajul si recesiunea, inflația, 
criza energiei, accentuarea sărăciei în 
țările lumii a treia — iată factori 
care afectează tot mal mult Occiden
tul. La jumătatea celui de-al șaptelea 
an al unei crize persistente, aceste 
flageluri se agravează si mai mult 
sub efectul unei noi scumpiri a pe
trolului. care a atins în ultimele 18 
luni nivelul de 140 la sută. Rareori 
econorpiile țărilor industrializate s-au 
aflat în ansamblu, dar in grade dife
rite. intr-o situație atit de dificilă.

în cursul lunii iunie, mal multe 
reuniuni internaționale sint consa
crate căutării unor remedii, ne cit 
posibil concertate, la această situație. 
La Paris, .miniștrii de externe si cei 
ai economiei din țările membre ale 
O.C.D.E. âu întîmpinat greutăți in 
găsirea unor soluții, dacă nu comu
ne. cel puțin armonizate, la princi
palele probleme. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit estimările făcute de ex- 
perți ai O.C.D.E. relevă situații foar
te diferite de la tară Ia tară. Astfel, 
în ceea ce privește creșterea econo
mică, raia medie ar urma să scadă

anul acesta la aproximativ 1 la sută ; 
dar Franța speră să atingă totuși 2,5 
la sută, R. F.. Germania — 3 la sută, 
iar Japonia — 5 la sută (ceea ce în
seamnă că un șir de state ale 
O.C.D.E. nu vor cunoaște nici o creș
tere, ba chiar vor înregistra un re
cul). Numărul de șomeri, care în 
cele 24 de țări membre ale O.C.D.E. 
se apropie de 20 de niiiioane, nu re
prezintă decît 3,3.1a sută din popu
lația activă a R. F. Germania si peste 
6 la sută în Franța.

Principalul factor de îngrijorare îl 
constituie însă recesiunea din S.U.A., 
însuși președintele’Carter a recunos
cut că această recesiune „este mai 
accentuată" decît se prevăzuse. dar 
consecințele ei vor fl limitate, in 
special datorită scăderii ratei 
zii. Publicarea, indicatorilor 
mici, care atestă o scădere 
la sută in aprilie — cifră 
pentru S.U.A.

de ghidurile turistice

Elveția - dincolo

dobîn- 
econo- 
de 4.8 
record 

,____ a provocat un
fior rece nu numai pe Wall Street, 
ci la toate bursele occidentale. Căci 
o recesiune în Statele Unite — ale 
cărei durată si amploare nu pot fi 
deocamdată estimate — ar influenta 
negativ economiile principalilor lor 
parteneri comerciali si. din aproape 
în aproape. întregul Occident.

Cu un milion si iumătate de șo
meri șl o încetinire generală a in
vestițiilor. Marea Britanie a intrat, 
de asemenea, in recesiune. Potrivit 
previziunilor O.C.D.E., activitatea

economică britanică ar urma să sca
dă cu 2,5 la sută anul acesta — cea 
mai scăzută rată din Occident — tn 
timp ce ritmul anual al inflației con
tinuă să fie de 23 la sută. Nici si
tuația din Italia nu este mai bună, 
înregistrindu-se un număr similar d« 
șomeri si o rată a inflației ce depă
șește 20 la sută fată de 14 la sută tn 
Franța și 6 la sută în R. F. Germa
nia.

In aceste condiții este dificil să sa 
ajungă la o politică pe deplin con
vergentă.

în ceea ce privește energia. A.I.E. 
(Agenția Internațională pentru Ener
gie — din care fac parte țările mem
bre ale O.C.D.E.. mai puțin Franța) a 
reușit oarecum să netezească terenul. 
A.I.E. a hotărît să reducă cota medio 
de petrol în consumul total de ener
gie de la 52 la sută în prezent la 40 
la sută pînă in 1990. Dar si în acest 
domeniu deosebirile de la o tară la 
alta sînt mari.

Reuniunea ministerială de la Paris 
a O.C.D.E. a premers „intîlnirii la Jți- 
vel înalt a celor sânte" ' '
nada. Japonia. R. F. 
Franța. Marea Britanie. 
urmează să aibă Joc la 
22—23 iunie. Aceasta va 
de o întilnire la nivel înalt a ..celor 
nouă", ce se va desfășura tot la Ve
neția. la 12 și 13 iunie.

în concluzie, se poate afirma că țn 
fata unei crize care se permanenti
zează și se agravează in urma a nu
meroase eșecuri, nimeni nu cunoaște 
soluția-miracol. în timp ce unii pre
conizează o relansare a activității 
economice, iar alții luptă cu prioritate 
împotriva inflației, conducătorii di
verselor țări occidentale sint deseori 
tentați să se conducă după principiul 
«fiecare pentru sine» — relevă în În
cheiere comentariul Agenției France 
Presse.

(S.U.A.. Ca-
Germanlau 

Italia), cara 
Veneția fa 

fi precedată

în zilele acestei primăveri capri
cioase. cînd. 
mai intensa 
o denumesc 
desfășurarea 
rii, practic pe întregul continent, nu 
este de mirare că pină și „paradisul 
turistic" al Europei — Elveția ilustra
telor color — îndeamnă mai puțin 
privirea vizitatorului spre tezaurul de 
peisaje. în compensație însă, călăto
rului îi rămîne parcă mai mult timp 
pentru a contempla peisajul... eco
nomic și social-politic.

Un itinerar cit de cit revelator pe 
harta realităților de astăzi ale „țării 
cantoanelor" trebuie să cuprindă cel 
puțin trei puncte de referință — 
Zurich, Basel și Geneva, care au da
rul de a contura. împreună, un pro
fil sugestiv al Elveției traditionale si 
modeme. Trei imagini distincte care 
ar putea reprezenta o „emblemă" 
edificatoare a actualității elvețiene.

în mod paradoxal, toc- 
„activitate solară'1, cum 

specialiștii, a întlrziat 
alaiului vemal al natu-

SUB „VITRINA DE LUX" A CA
PITALULUI. Orașul de pe malurile 
riului Limmat, afluent al Rinului, 
ZURICH — a fost denumit „capitala 
capitalului", pe teritoriul elvețian ac- 
tionînd o legislație specifică ce i-a 
conferit si renumele de paradis ban
car și financiar. Să reamintim, de 
asemenea, faptul că Elveția, cu .un 
produs național brut pe locuitor in 
jur de 10 000 dolari anual este con
siderată un fel de „vitrină de lux" a 
capitalismului european. în țara „ce
lor dintîi oameni ai banului de pe 
continent" — cum i-a botezat pe el
vețieni demult, într-un veac trecut, 
Stendhal — poate că nicăieri ca la 
Ztirich această „vitrină a capitalu
lui" nu strălucește mai plină de rm- 
rajuri. Majoritatea celor 500—600 de 
bănci elvețiene își au seifurile insta
late în Ztirich. Și tot aici funcționea
ză faimoasa bursă din Ztirich, unul 
din „polii" lumii financiare, ce so 
află în legătură printr-o vastă rețea 
de comunicații cu toate 
Europa, de dincolo de 
pînă Ia celălalt capăt 
Tokio.

Oricine pătrunde la 
Ztirich. în acest „templu al capita
lului". este copleșit de diversitatea 
formelor si ritmul trepidant în care 
șe materializează mișcarea — de la 
jocul tabelelor electronice ce anunță 
cursurile acțiunilor, cotatiile valutare 
sau diagramele „febrei aurului" la 
agitația — transformată deseori în 
vacarm — a samsarilor, vînzătorilor 
și cumpărătorilor.

— în acest teatru, care este bursa, 
actorii Înșiși scriu piesa si apoi tot 
ti o interpretează. Dar pentru a pu-

tea juca inteligent, ei trebuie să cu
noască bine întregul scenariu, in to
talitatea sa — remarcă în termeni 
atit de sugestivi profesorul Peter 
Tschopp de la Universitatea din Ge
neva. Jocul la bursă este o aventură 
in lumea riscurilor, psihologia avind 
un rol important, în cate adeseori 
mentalitatea «oilor lui Panurge», cu 
alte cuvinte spiritul gregar, tendința 
de a imita pe alții fără discernămint, 
este dominantă. Dealtfel, o zi bună la 
bursă depinde de un singur lucru — 
a sti dacă s-au strîns mai multi bani 
decit creduli, sau viceversa. în fapt, 
circa 80 la sută din operațiunile bur
siere nu sint 
culatlv, dacă

Există însă 
acestui peisaj 
un articol __
SUISSE", al cărui titlu retine aten
ția : „Șomeri universitari". începutul 
articolului este semnificativ : „O re
centă anchetă a Oficiului federal de 
arte si meserii și al muncii relevă 
că. în 1979. 7,1 la sută din numărul 
absolvenților universității nu au gă
sit un loc de muncă. Ca urmare a 
sondajului, «portretul-robot» al șo
merului cu diplomă arată astfel : 
tinără absolventă a universității, cu 
studii umanistice". Așadar, destine 
umane antrenate într-un alt fel de 
joc al riscurilor, lă bursa vieții, din
colo de vitrinele înșelătoare ale capi
talului !...

altceva decît joc spe- 
nu chiar escrocherii... 
și o „fată nevăzută" a 
bursier. Iată, de pildă, 
din cotidianul „LA

bursele din 
Atlantic și 
al lumii —

bursa din

„ORA EXACTA" PE TOATE ME
RIDIANELE. La faima Elveției de 
„oază finaiiciară" se adaugă si aceea 
de „tară a migalei si preciziei". O 
vastă panoramă a creației meșterilor 
elvețieni o oferă, desigur. Tirgul in
ternațional al ceasornicăriei, organi
zat în fiecare an. în luna aprilie, la 
BASEL. Și la ediția din acest an a 
competiției mondiale a preciziei, el
vețienii și-au demonstrat, se pare, 
fără drept de apel, supremația. Spe
cialiștii dau asigurări că trebuie să 
așteptăm un secol pentru a ne dă 
seama, privind vreun anumit tip 
de ceas „Swiss made" — căruia va 
fi nevoie să-i schimbăm „pilulele" 
de energie abia o dată la un de
ceniu — dacă a intîrziat sau a 
luat-o înainte cu... o secundă. La ul
tima ediție a Tirgului de Ia Basel au 
fost prezentate orologii elvețiene care 
vor rămîne în urmă cu o „nona«ecun- 
dâ“ (adică a miliarda parte din a- 
ceastă veche și modestă fracțiune de 
timp) în circa 10 000 de ani ! Așadar, 
ceasuri destinate parcă să măsoare — 
și încă cu o mare exactitate — ... 
eternitatea ! Nicăieri ca aici nu se 
potrivește mai bine comparația „ca

ceasul". Se înțelege de ce „tara mi- 
galei și a preciziei" a fost solicitată 
pentru a realiza o bună parte din 
aparatura electronică montată la bor
dul cabinelor spațiale de tipul 
„Apollo". Dealtfel, acesta este stilul 
de muncă specific al elvețianului, 
caracterizat prin ordine, disciplină, 
rigoare și pedanterie farmaceutică 
•— toate, literalmente, exemplare.

La Basel, ca și în atîtea alte orașe 
elvețiene, fiecare a treia vitrină este 
a unui magazin de ceasuri. Vechea 
fortăreață de pe Rin, fondată de ro
mani in anul 44 e.n., este leagănul in
dustriei moderne a măsurării timpu
lui. Aici au apărut primele fabrici de 
ceasuri si nu a fost ușor de găsit 
mîna de lucru necesară, preferîn- 
du-se munca în micile ateliere, unde 
piesele erau executate aproape ex
clusiv manual. Numai creșterea 
enormă a cererii a putut In cele din 
urmă să impună dezvoltarea produc
ției la scara industriei de serie.

Statisticienii nu s-au pronunțat 
încă, dar dacă toti locuitorii pla
netei și-ar examina ceasul de la 
mină, multi vor descoperi in
scripția „Swiss made", țara „mîini- 
lor care gîndesc" furnizînd anual 
aproape jumătate din producția mon
dială de ceasuri. Centru de reputație 
mondială al orologeriei, Baselul re
prezintă un fel de 
exacte", pe care o 
meridianele lumii.

Dar, ca o ironie, 
să fie, și la această 
a Europei occidentale ce a refuzat să 
dea înainte limbile ceasornicelor pen
tru a trece Ia orarul de vară. Zice-se 
sub presiunea crescătorilor de 
nemulțumiți de lipsa de 
a animalelor de a se 
cu o oră mai devreme. 
DE GENEVE" publica 
interviu cu... o vacă.

ar fi amintit de proverbiala 
de temei a supărării văca- 
nu pe sat. ci... pe vacă!

capitală a „orei 
exportă pe toate
Elveția continuă 
oră. singura tară

vite.
..înțelegere" 
lăsa mulse 
„TRIBUNE 
recent un 

In replică,
vaca 
lipsă 
rului . _ __ _
Ceea ce infirmă, incă o dată, ima
ginea idilică lansată odinioară de 
Victor Hugo, care susținea că „elve
țianul îsi mulge vaca si trăiește li
niștit".

LABORATORUL DIPLOMAȚIEI 
INTERNAȚIONALE. Din peisajul 
politic al acestei primăveri elvețiene 
nu poate lipsi GENEVA. Oraș-gră- 
dină cu cele mai multe flori de ne 
continent, din prag de martie si pînă 
Ia sfîrșitul toamnei, perla lacului Le
man. „Coasta de Azur" a Elveției, 
purtînd pe creștet coroana de ar
gint a zăpezilor eterne ale Mont 
Blanc-ului, Geneva este înainte de

Adăpostul sigurissim

N. CORBU
Viorel POPESCU 1.

De aceea, 
unul este crearea Ligii Națiunilor. O 

ce s-ar potrivi, poate Ia fel 
pe clopotul construit din 
tunuri, păstrat la primăria

la fiecare 
funcționar

putut să-și stabilească un ritm normal de viață. In 
pulbere atomică, atmosfera a devenit atit de In- 
cei cinci pionieri ai apocalipsului au. izbucnit ne- 
scandaluri ; relațiile au ajuns „la cuțite", din ziua 
i-a mai adresat celuilalt vreo vorbă...

marmura
In sălile căreia a ră-

Uriasul glob de bronz din fața Palatului Noțiunilor din Geneva apare ca o 
emblemă a acestui edificiu de marmură, veritabil „laborator al diplomației 

internaționale"

albâ din

orice un centru International, un 
punct de întilnire a oamenilor si idei
lor de pretutindeni. Poate de aceea 
s-a lansat cîndva butada, care cir
culă și în zilele noastre, că ..lumea 
este alcătuită din cinci părți : Euro
pa. Asia, Africa. America si... Ge
neva !“.

Instalat la Ferney, la porțile Ge
nevei. unde prefera să vină adesea 
pe jos. Voltaire spunea. In 1775, că 
„nu există nici un alt oraș în care 
să se afle mai multi oameni de spirit 
și filozofi". Cuvintele „patriarhului 
de Ia Ferney" au fost ca o prevestire 
a nesfîrșitului pelerinaj ce a urmat 
în secolul al XIX-lea. Numele stră
zilor evocă astăzi locurile unde au 
poposit scriitori — Byron, Shelley, 
Goethe, Chateaubriand. Hugo. Musset. 
Balzac, Stendhal. Th. Gautier, muzi
cieni — Liszt, Chopin, Wagner și 
atîția alți reprezentanți ai „elitei 
spirituale" a Europei.

Vizitatorul român va descoperi 
emoție, pe Rue de Vavillons,. casa 
nr. 14. pe frontonul căreia o placă 
marmură albă amintește că aici

cu 
cu 
de 
a 

trăit timp de cinci ani. la începutul 
veacului nostru, tînărul Tudor Ar- 
ghezi.

Astăzi, Geneva concentrează cea 
mai mare densitate pe kilometru 
pătrat de organisme si organizații in
ternaționale. al căror număr depă
șește aici 200. 
zece locuitori, 
internațional.

Clădirea de 
parcul Ariana, 
sunat cîndva glasul lui Nicolae Titu- 
lescu. a fost sediu al Ligii Națiuni
lor. Azi. aici este sediul european 
al O.N.U. Vechea organizație s-a stins 
din lipsă de eficientă. O experiență 
istorică plină de învățăminte, un 
îndemn ca O.N.U. să-și sporească 
necontenit rolul de for mobilizator. 
Palatul Națiunilor este un adevărat

laborator al diplomației internaționa
le. unde se cristalizează opțiuni sl 
direcții de acțiune ale statelor pen
tru rezolvarea problemelor funda
mentale ale lumii. Nu întîmplător. 
Geneva, supranumită „Pamir al întil- 
nirilor internaționale" de către ilus
trul ei fiu Jean-Jacques Rousseau, a 
găzduit începuturile istoricului pro
ces de făurire a securității și coope
rării europene. Este semnificativ că, 
în limbajul gazetarilor, ca si al di- 
plomaților. se folosește adeseori ex
presia „spiritul Genevei" pentru a 
desemna virtuțile dialogului interna
țional.

Mii de ședințe se desfășoară în răs
timpul unui an în sălile Palatului 
Națiunilor. Ia care participă circa 
40 000 de delegați din cele mai di
verse țări ale globului. în dezbatere: 
marile dosare ale contemporaneității 
— de la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, a păcii și colaborării 
între popoare, fondată pe o ordine 
economică nouă, echitabilă, la înfăp
tuirea dezarmării, deziderat vital al 
omenirii...

Pe unul din pereții de marmură, 
în apropierea sălilor unde au loc lu
crările Comitetului pentru dezarma
re. o creangă de măslin aurită deco
rează simbolic citeva rinduri : „Aici 
e o mare muncă pentru pace la care 
toate națiunile trebuie să participe". 
Un gind al unui diplomat care a con- 
tribuit la 
inscripție 
de bine, 
bronz de 
orașului Geneva, care a sunat în
ceputul primei sesiuni a Ligii Națiu
nilor, la 15 noiembrie 1920. O speran
ță că. la răscrucea demersurilor in
ternaționale, un alt clopot simbolic 
va trebui să cînte „recviemul" folo
sirii armelor în relațiile dintre state...

înainte, distincția unui gentleman se determina după numărul cai
lor de curse sau după clubul frecventat ; acum este la modă adă
postul atomic particular - să nu se amestece, cumva, onorabilii cu 
vulgul în eventualitatea că, după atîția nori negri și atita ploaie rece, 
ar răsări cumva ciupercile acelea.

Crește și numărul întreprinderilor specializate, unele firme propun 
chiar instalarea de asemenea submarine imobile din beton blindat in 
grădinița din curtea casei. Prețurile sint cochete, încep de pe la 140 000 
de mii de franci și urcă pentru lumea bună, adică pentru cei de sui 
dornici să se ascundă cit mai jos, la adincimi cit mai mari. Incit dl. 
Antoine Reis, directorul uneia din principalele firme, a și apreciat, in 
limba franceză, că „tendințele vînzării sînt favorabile, este o piață cu 
totul nouă, dar oamenii nu sînt suficient de informați". Ceea ce s-ar 
putea traduce, atit pe franțuzește, cit și în toate limbile, că încordarea 
ii face să jubileze pe ciocli, că se deschide o nouă sursă de cîștiguri 
adiacente înarmărilor, dar clienții nu-s suficient de stimulați.

...Dar reclama este sufletul comerțului, așa cum experimentul este 
sufletul cercetării. Incit, sub patronajul unei firme constructoare dor
nice de o dezinteresată publicitate, a fost organizată o experiență 
comercialo-științifică inedită : cinci oameni, de profesii șl vîrste dife
rite, au plecat la drum sub pămînt. Un pictor, un student, un agent 
comercial, un farmacist și, bineînțeles, un psihiatru s-au închis intr-un 
adăpost antiatomic. Tema experimentului — și a reclamei — studiul 
reacțiilor și relațiilor umane în condiții de claustrare colectivă sub
terană îndelungată. Sau, mai simplu, comportarea oamenilor închiși 
intr-un adăpost in condiții de război nuclear.

E drept, circumstanțele războiului simulat au fost blajine, chiar con
fortabile. „Durata îndelungată" a fost doar de 15 zile, ceea ce este 
nesemnificativ chiar pfentru cel mai fulgerător război fulger.

Apoi, cei cinci voluntari au avut la dispoziție o rație zilnică de 
vin și bere, trei litri de apă, hrană ; adăpostul antiatomic, de 72 me
tri cubi, era împărțit în camere de dormit, salon, bucătărie, toaletă 
chimică. Dispunind de sisteme de ventilație și de filtrare a aerului, 
aparate de radio, muzică, jocuri de societate, cărți.

...Și totuși, reclama s-a soldat cu un fiasco, iar testul psihologic 
cu un rezultat-surpriză. In loc să se relaxeze și să profite din plin de 
concediul subteran, de faptul că n-aveau telefon, n-aveau probleme 
de aprovizionare, de circulație sau parcare, că nu-i deranja nimeni, 
nici un inspector sau controlor, cele 15 zile s-au transformat într-un 
iad. Nici unul n-a 
plus, chiar și fără 
cărcată, incit între 
numărate certuri și 
a șasea nimeni nu

Deci, în cazul că norii negri și ploaia rece ar determina germi
nația ciupercilor acelora, s-ar ajunge ia o situație destul de penibilă i 
sus, la suprafață - lipsă de viață ; jos, în adăpost — viață de ne
trăit. Cu alte cuvinte - altă planetă n-aveți ? I

...Rămîne o singură soluție : ca respectivii patru miliarde de neadă
postiți ai soartei să asigure excluderea ciupercilor acelora. Determi- 
nind, implicit, reprofilarea firmelor de adăposturi antiatomice — incît 
să contribuie, de pildă, la soluționarea problemei locuințelor.

Construite sus, la soare și constituind cel mai sigur adăpost.
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