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Dînd expresie voinței comune de a dezvolta
în continuare pe multiple planuri tradiționalele

relații de colaborare dintre cele două popoare,
ieri s-a încheiat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA EUENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA
MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMANO-BULGARE
SOFIA 14 (Agerpres). — Un
moment deosebit in progra
mul vizitei oficiale de priete
nie” pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o in R.P. Bulgaria, la invi
tația tovarășului Todor Jivkov,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al R.P. Bulgaria, l-a con
stituit mitingul prieteniei rumâno-bulgare, organizat joi la Pa
latul Culturii „Ludmila Jivkova"
din Sofia.
La miting au luat parte mii
de oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile capitalei
Bulgariei socialiste.
Participanta la miting au tntimplnat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pe tovarășa Elena
Ceaușescu, pe tovarășul Todor
Jivkov cu deosebită căldură, cu
sentimente de dragoste si stimă,
cu intensă bucurie, expresie a sa
tisfacției deosebite față de rezul
tatele fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno-bulgar.
Se scandează minute in șir
„Drujba — Mir" (Prietenie —
Pace), „Vecina drujba" (Priete
nie veșnică).
In această atmosferă entuziasItă, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Todor Jivkov iau loc in
prezidiu. Se află, de asemenea,
în prezidiu tovarășii Gheorghe
Oprea, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
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Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Todor Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni bulgari,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoas
tră. dragă tovarășe Jivkov, conducerii de partid și de stat
a Republicii Populare Bulgaria, participantilor la acest
miting al prieteniei și colaborării româno-bulgare. comu
niștilor și întregului popor bulgar prieten un călduros
salut frățesc, revoluționar și cele mai bune urări din
partea poporului român, a partidului și statului nostru,
precum și din partea mea personal. (Aplauze puternice).
■ Dorim-să vă exprimăm, și in acest- cadru, dumneavoastră,
stimate tovarășe Todor Jivkov, conducerii de partid și de
stat a Republicii"’ Populare Bulgaria și întregului popor
bulgar prieten cele mai calde mulțumiri pentru cordiali
tatea frățească cu care am fost întimpinați pe pămîntul
ospitalier al Bulgariei prietene. (Aplauze puternice).
în primirea deosebit de călduroasă ce ni s-a făcut pre
tutindeni în locurile vizitate, noi vedem o expresie a
bunelor relații dintre țările și popoarele noastre, o mani
festare a sentimentelor prietenești, de stimă și respect ce
' și le nutresc reciproc românii și bulgarii. (Aplauze pu
ternice).
Prietenia și colaborarea româno-bulgară au adinei rădă
cini istorice. Conviețuind de secole în relații de bună
vecinătate de o parte și de alta a Dunării, popoarele
român și bulgar au conlucrat și s-au intrajutorat frățește,
s-au aflat alături în lupta comună împotriva dominației
Si asupririi străine, pentru libertate și independentă, pen
tru apărarea ființei naționale. (Aplauze puternice).
într-adevăr. sînt multe momente care vorbesc despre
această colaborare, despre faptul că revoluționarii bulgari
au găsit sprijin din partea poporului român în organi
zarea luptei pentru eliberarea Bulgariei de sub jugul
otoman. Vor rămine pe veci in istorie vitejia și eroismul
ostașilor români și voluntarilor bulgari, care, luptind im-

preunâ cu ostașii ruși, au cucerit victoria în marele război
din 1877—1873 pentru independența României .și eliberarea
Bulgariei, punînd astfel trainice temelii prieteniei și co
laborării româno-bulgare. (Aplauze puternice). Pe aceste
temelii de nezdruncinat s-a dezvoltat, in continuare, strinsa
conlucrare și solidaritatea dintre miiitanții progresiști și
revoluționari, români și bulgari, dintre forțele înaintate
ale națiunilor noastre și, Îndeosebi, dintre partidele clasei
muncitoare din România și Bulgaria in marile bătălii pur
tate împotriva claselor exploatatoare, a capitalismului și
fascismului, pentru victoria revoluției socialiste. (Aplauze
puternice, prelungite).
în anii -construcției noifr.orânduiri, relațiile româno-bul
gare s-au ridicat pe o treaptă țot mai înaltă, au dobindit
un conținut nou. intemeindu-se trainic pe principiile nobile
ale socialismului, pe deplina egalitate in drepturi, respect
reciproc al independenței și suveranității naționale,
neamestec in treburile interne, avantaj reciproc și întra
jutorare tovărășească. (Aplauze puternice). în spiritul și
pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență
mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica
Populară Bulgaria, colaborarea și cooperarea dintre țările,
partidele și popoarele noastre au cunoscut an de an o
dezvoltare importantă in toate domeniile. Este semnifi
cativ, in această privință, faptul că de la un cincinal la
altui, schimburile economice româno-bulgare s-au dublat.
S-au lărgit continuu cooperarea și specializarea in produc
ție. s-a amplificat colaborarea în domeniul științei și teh
nicii. al invățămîntului șl culturii, s-au lărgit necontenit
contactele și schimbul de experiență intre partidele noas
tre. Astăzi putem afirma cu mindrie că raporturile româ
no-bulgare reprezintă un exemplu de relații intre două
țări socialiste vecine și prietene (Aplauze puternice), care
colaborează și cooperează activ, in spirit frățesc, pentru
desfășurarea cu succes a construcției socialiste, pentru
(Continuare în pag. a IlI-a)

CONVORBIRI ÎNTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
■a

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, in
cursul.dimineții de joi, cu secretarul
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov. Cu
acest prilej, cei doi conducători de
partid și de stat au examinat un cerc
îarg de probleme ale actualității po
litice internaționale, îndeosebi pro
bleme legate de oprirea încordării din
viața internațională, soluționarea pe
cale politică, prin tratative, a stărilor
de conflict și încordare ce se mai

mențin in diferite zone ale globului,
înfăptuirea dezarmării, in primul rind
a dezarmării nucleare, și apărarea
dreptului fundamental al popoarelor
— dreptul la viață, Ia pace.
O. atenție deosebită a fost acordată
necesității înfăptuirii securității și
colaborării pe continentul european,
desfășurării cu bune rezultate a lu
crărilor reuniunii de la Madrid.
Un loc important in cadrul convor
birilor a fost acordat problemelor din
Balcani, transforrîîării acestei regiuni
într-o zonă a bunei vecinătăți, o zonă
a înțelegerii și păcii, lipsită de arme
nucleare.
în timpul convorbirii s-a subliniat

hotărîrea României și Bulgariei de a
acționa și pe mai departe, impreună
cu celelalte țări socialiste, cu forțele
progresiste, antiimperialiste și iubitoa
re de pace de pretutindeni, pentru
continuarea procesului destinderii,
pentru adoptarea unor măsuri efi

Cuvîntarea tovarășului
Todor Jivkov
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,
In numele Comitetului Centra! al Partidului Comunist
Bulgar și al Consiliului de Stat al Republicii Populare
Bulgaria, in numele poporului bulgar, il salut cu sinceră
bucurie pe secretarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care efectuează o vizită oficială
de'prietenie in țara noastră'. împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. (Aplauze puternice).
Ne-am întrunit la mitingul de ăstăzi, miting al prie
teniei bulgaro-române, pentru a-i saluta in modul cel
mai cordial pe solii poporului frate român și în același
timp pentru a împărtăși opiniei publice bulgare și române
rezultatele obținute în cadrul întîlnirilor și convorbiri
lor noastre.
Vă pot comunica cu satisfacție că în decursul celor trei
zile de activitate creatoare, intîlnirile și convorbirile
noastre s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovără
șească. Ele au contribuit la identificarea de noi posibili
tăți și perspective de extindere și aprofundare în con
tinuare a relațiilor multilaterale dintre cele două țări,
partide și popoare ale noastre. (Aplauze puternice).
Vizita oficială de prietenie a oaspeților dragi din Re
publica Socialistă România constituie o nouă manifestare
a prieteniei tradiționale dintre popoarele bulgar și român.
Și este pe deplin firesc ca, de la această tribună, încă
de la începutul cuvintârii mele să vorbesc despre ea,
despre această prietenie a noastră.
Prietenia bulgaro-română are rădăcini istorice, un con
ținut bogat. în condițiile socialismului, partidele și po
poarele noastre consolidează și lărgesc neîntrerupt acest
conținut. (Aplauze puternice).

Doresc și acum să. amintesc că în una din perioadele
cele mai grele ale istoriei noastre, în timpul luptei îm
potriva asupririi otomane, tocmai pe pămintul României
au găsit adăpost titanii gîndirii revoluționare biilgare,
organizatorii mișcării bulgare de eliberare națională. Noi.
bulgarii, niciodată nu vom da uitării ospitalitatea ce le-a
fost acordată de către poporul român. Pe pămintul Româ
niei au trăit și au creat Sofronii din Vrața (Vraciănski),
Gheorghi Rakovski, Liuben Karavelov, Hristo Botev, Va
sil Levski. înainte de a trece peste apele străvechii
Dunări cu ceata sa, in mai 1876, pentru a uni intr-un
singur tot cuvintul și fapta, cîntul și lupta, Hristo . Botev
se adresează prietenilor săi români : „Vă mulțumesc,
prieteni, pentru. încrederea pe care- ați avut-o față de
mine și pentru dragostea pe care ați dovedit-o față de
patria mea asuprită".
Amintirea despre fiii poporului român care au luptat
umăr la umăr cu ostașii ruși și și-au dat viața pentru
libertatea Bulgariei va rămine pentru totdeauna in me
moria recunoscătoare a poporului bulgar. (Aplauze pu
ternice).
Aș dori să amintesc și tradițiile glorioase ale prieteniei
de luptă și solidarității dintre clasa muncitoare ă Bul
gariei și cea a României, dintre partidele comuniste ale
celor două țări in bătăliile crunte împotriva capitalis
mului și fascismului. ’Lupta comună pentru libertate, fe
ricire și echitate socială este o pagină luminoasă in is
toria popoarelor noastre. (Vii aplauze).
De treizeci și opt de ani cele două țări vecine edifică
cu încredere societatea liberă socialistă. Un’vis al gene
rațiilor de revoluționari bulgari și români — socialismul
— triumfă in Bulgaria și România. (Aplauze puternice).
Astăzi putem sublinia din nou cu deplin temei meritul
■de neprețuit al partidelor noastre comuniste in dezvol
tarea prieteniei bulgaro-române, deoarece ele sînt inspi-
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lorarâsMl Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu,
întimpinati cm manifestări de profundă stimă si afecta,
la întoarcerea in patrie

ciente de dezarmare, și in primul
rind de dezarmare nucleară, pentru
pace, securitate și colaborare în Eu
ropa și in întreaga lume.
Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate, de caldă
prietenie și . stimă, reciprocă.

• COMUNICATUL COMUN
• ALTE MOMENTE ALE VIZITEI
IN PAGINILE 2, 3, 4

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român. președintele Repu
blicii Socialiste România, impreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au
înapoiat joi seara in Capitală, după
vizita oficială de prietenie pe care
au făcut-o in Republica Populară

Bulgaria, la invitația tovarășului
Todor Jivkov. secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost însoțit în această vizită de to

varășii Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. prim vlceprim-ministru al
guvernului. Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv a! C.C. al P.C.R., ministrul
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVĂRĂȘIEI NICOIAE CEAUȘESCO,
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu, în r. p. bulgaria
încheierea convorbirilor oficiale

Joi după-amiază, Ia Sofia, s-au în
cheiat convorbirile dintre tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.
La convorbiri au participat: Din
partea' română — tovarășa Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului, to
varășii Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Emilian Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de cola
borare economică și tehnico-științifică, Constantin Mitea, membru al

C.C. al P.C.R., consilier al secretaru
lui general al partidului și președin
telui Republicii, Marin Nedelcu, con
silier al secretarului general al parti
dului și președintelui Republicii,
Petre Duminică, ambasadorul Româ
niei la Sofia.
Din partea bulgară — Milko Balev,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. al P.C. Bulgar, Petăr Mladenov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.B., ministrul afaceri
lor externe, Todor Bojinov, membru
al Biroului Politic al C.C. al P, C.
Bulgar, Andrei Lukanov, mem
bru supleant al Biroului Politic al
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președintele
părții bulgare în Comisia mixtă gu
vernamentală bulgaro-română de
colaborare economică și tehnico-științifică, Niko Iahiel, membru al C.C.
al P.C.B., consilier al secretarului
general al C.C. al P.C.B., Todor
Stoicev Todorov, ambasadorul Bul
gariei la București.
A fost evidențiată satisfacția pen
tru rezultatele pozitive ale vizitei,
ale convorbirilor și înțelegerilor la
care s-a ajuns și s-a exprimat con

vingerea că acestea vor deschide noi
orizonturi colaborării și cooperării
româno-bulgare, în interesul con
strucției socialiste in cele două țări
vecine și prietene, al cauzei gene
rale a socialismului și bunei cola
borări între națiuni. S-a hotărît ca
organele competente din România și
Bulgaria să acționeze în continuare
pentru finalizarea și concretizarea
acțiunilor convenite cu prilejul
vizitei.
Tovarășul Todor Jivkov a adresat
conducerii partidului și statului nos
tru, Întregului popor român salutul
prietenesc al poporului bulgar, îm
preună cu urarea de a obține noi și
tot mai mari rezultate în dezvoltarea
economică și socială a patriei noas
tre. în edificarea noii orînduiri.
La rîndul său, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu a rugat să se transmită
conducerii de partid și de stat bul
gare, comuniștilor, poporului bulgar
salutul frățesc al conducerii partidu
lui și statului nostru și urarea de
noi și tot mai mari progrese în con
strucția socialistă.
în legătură cu rezultatele vizitei, a
fost adoptat un Comunicat comun,
care se dă publicității.

Tovarășa academician fccîor ayioor Elena Ceausescu
a primii o delegație a oamenilor de stiită bulgari

Joi
după-amiază,
tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru ai guvernu
lui. președintele Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie, a primit,
la Sofia, o delegație a oamenilor de
știință bulgari alcătuită din : Nacio
Papazov. membru al C.C. al P.C.
Bulgar, președintele Comitetului de
stat pentru știință și progres tehnic ;
acad. Anghel Balevski, membru al
C.C. al P.C. Bulgar, membru al Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria,
președintele Academiei bulgare de
științe ; prof. Alexandăr Fol, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul
învățămîntului public ; acad. Blagovest Sedov, vicepreședinte al Acade
miei bulgare de științe ; acad. Gheorghi Biiznakov, vicepreședinte al Aca
demiei bulgare de științe, rectorul
Universității din Sofia.
Oamenii de știință bulgari au salu
tat cu cele mai alese sentimente de
stimă pe tovarășa Elena Ceaușescu
și au transmis. în numele oamenilor
de știință și ’cercetătorilor bulgari, a!
instituțiilor pe care le reprezintă, un
salut tovărășesc colegilor lor români.

în același timp, ei au exprimat în
treaga gratitudine pentru onoarea, de
a fi primiți, văzind in această intilnire expresia elocventă a relațiilor de
strînsă conlucrare dintre oamenii de
știință din cele două țări vecine și
prietene, prilejul găsirii de noi do
menii de colaborare fructuoasă.
în cadrul discuției prietenești care
a avut loc. tovarășa academician
doctor inginer . Elena Ceaușescu a
prezentat orientările fundamentale
ale cercetării științifice ce se desfă
șoară în țara noastră, subliniind că
programele de cercetare au la bază
sarcinile stabilite de documentele
celui de-al XÎI-lea Congres al parti
dului pentru acest sector de activi
tate de excepțională importanță în
actuala etapă a revoluției tehnicoștiințifice mondiale.
Tovarășa Elena Ceaușescu a apre
ciat rezultatele obținute pînă acum
în colaborarea dintre oamenii de
știință și cercetătorii români și bul
gari, evidențiind, în același timp, că
această bună conlucrare poate și
trebuie să fie intensificată în toate
sectoarele • cercetării, cu deosebire
în asemenea domenii cum sînt fo

losirea rațională a energiei electrice
și combustibililor, a materiilor pri
me, a introducerii în practica pro
ducției a celor mai importante des
coperiri și tehnologii. în acest sens
a fost subliniată importanta promo
vării unor forme mai active de co
laborare și cooperare in domeniul
științei și tehnicii, inclusiv prin or
ganizarea de laboratoare sau puncte
comune de cercetare.
Membrii delegației au evidențiat,
în cuvîntul lor. înalta apreciere care
este dată în Bulgaria activității știin
țifice desfășurate de tovarășa Elena
Ceaușescu, reliefind, în același timp,
prestigiul de care se bucură școlile
românești de matematică, chimie
medicină, figurile proeminente, din
trecut și de astăzi, ale științei româ
nești. La rindul lor. au apreciat că
strînsa colaborare dintre oamenii de
știință din.cele două țări creeazăcondiții pentru intensificarea conlucrării
dintre ei, dintre instituțiile de cer
cetare și învățămînt. Ei au adresat
încă o dată, tovarășei Elena
Ceaușescu calde mulțumiri pentru
primirea acordată și pentru discuția
utilă avută cu acest prilej.

MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-BULGARE
(Urmare din pag. I)
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor
externe, Emilian Dobrescu, memora
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Comitetului de Stat al Planificării,
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală românobulgară de colaborare economică și
tehnico-științifică, Constantin Mitea,
membru al C.C.al P.C.R., consil er
al secretarului general al partidului
și președintelui Republicii, Marin
Nedelcu, consilier al secretarului ge
neral al partidului și președintelui
Republicii. In prezidiu se află, tot
odată, membri ai conducerii de partid
și de - stat bulgare, tovarășii Todor
Bojinov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
Petăr Mladenov, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe, Milko
Balev, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.C. Bulgar,
Andrei Lukanov, membru supleant
al Biroului Politic al C.C. al P.C.

Bulgar, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri, președintele părții bul
gare in Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică și teh
nico-științifică.
In prezidiu au luat loc, de aseme
nea, ambasadorul României la Sofia,
Petre Duminică, și ambasadorul Bul
gariei la București, Todor Stoicev
Todorov.
In sală sint prezenți membri ai C.C.
al P.C. Bulgar, ai Consiliului de Stat
și ai Consiliului de Miniștri, condu
cători de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, personalități
ale vieții științifice și culturale, gene
rali.
Impunătoarea sală este pavoazată
festiv. Fundalul scenei este dominat
de drapelele de stat ale celor două
țări, de steagul roșu al partidului,
precum și de urarea, în limbile bul
gară și română, „Trăiască prietenia
bulgaro-română !“.
In deschiderea mitingului răsună
solemn imnurile de stat ale Româ
niei și Bulgariei.
Mitingul este deschis de tovarășul
Ciudomir Alexandrov, secretar al C.C.
al P.C. Bulgar, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia al P.C.B.
lntimpinați cu deosebită însufleți

re, cu îndelungi ovații și urale, la mi
ting iau cuvîntul tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria, și tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialiste
România.
Cuvintările rostite de cei. doi con
ducători de parțid și de stat sint
urmărite cu deosebită atenție și subli
niate cu vii și puternice aplauze.
In uralele celor prezenți la miting,
tovarășii Nicoiae Ceaușescu și Todor
Jivkov se îmbrățișează prietenește,
salută cu miinile strîns unite mulți
mea care aclamă cu însuflețire :
„Vecina druiba!“, „P.C.B. — P.C.R.l",
„R.P.B. — R.S.R.I".
Se dă astfel, din nou, expresie sti
mei pe care miile de participant la
miting o poartă celor doi conducători,
satisfacției pentru noul dialog la ni
vel.înalt bulgaro-romăn, care s-a în
cheiat joi, înscriind o pagină durabilă
în cronica relațiilor de prietenie și
colaborare dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
Mitingul a luat sfirșit prin into
narea „Internaționalei".

COMUNICAT COMUN
Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
Hotărîrile și înțelegerile adoptate la
secretar general al Partidului Comu
aceste intilniri au dat de fiecare
nist Român, președintele Republicii
dată noi impulsuri întăririi priete
Socialiste România, a efectuat,
niei frățești și colaborării multilate
împreună cu tovarășa Elena
rale dintre cele două partide, țări și
Ceaușescu. la invitația tovarășului
popoare.
Todor Jivkov, secretar general al
Comitetului Central al Partidului Co
Cele două părți au apreciat pozi
munist Bulgar, președintele Consi
tiv dezvoltarea continuă a legături
liului de Stat al Republicii Populare
lor dintre .reprezentanții comitetelor
Bulgaria, o vizită oficială de prietenie
centrale ale celor două partide, ex
in Republica Populară Bulgaria, in
tinderea contactelor dintre parla
perioada 12—14 octombrie 1982.
mente și guverne, intensificarea le
găturilor directe dintre organe jude
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și
țene și orășenești de partid, dintre
persoanele care l-au însoțit au vizitat
Frontul Democrației și Unității So
obiective economice și social-cultucialiste și Frontul Patriei, dintre alte
rale din Sofia și Plovdiv și au avut
organizații
de masă și obștești din
întîlniri cu activiști de partid, de
cele două țări. Relevînd însemnăta
stat și ai organizațiilor obștești, cu
tea acestor legături pentru schimbul
oameni ai muncii, luînd cunoștință
de informații și de experiență în
de realizări ale poporului bulgar în
construcția socialistă, pentru întări
construcția societății socialiste dez
rea
conlucrării în problemele de in
voltate. Inalții oaspeți români au fost
teres comun, ambele părți au con
lntimpinați pretutindeni cu deosebită
venit asupra extinderii și aprofun
cordialitate și ospitalitate, expresie a
dării lor in continuare.
stimei reciproce și a prieteniei tra
Cei doi conducători de partid și de
diționale dintre popoarele român și
stat au constatat cu satisfacție că ho
bulgar, dintre conducătorii celor două
tărârile privind dezvoltarea și adînpartide comuniste și state socialiste
cirea colaborării economice, tehnice.
vecine.
și științifice se îndeplinesc cu suc
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. secre ' ces.
Au fost apreciate rezultatele
tar general al Partidului Comunist
rodnice
ale întîlnirii care a avut loc
Român, președintele Republicii So
între primii miniștri ai guvernelor
cialiste România, a depus o coroană
celor două țări, contribuția adusă la
de flori la Mausoleul lui Gheorghi
traducerea în viață a hotărîrilor aDimitrov.
doptate la nivel înalt, dezvoltarea și
La Sofia a avut loc mitingul prie
diversificarea colaborării economice,
teniei româno-bulgare. la care au
tehnico-științifice și in alte domenii.
rostit cuvîntări tovarășul Nicoiae
A fost menționată activitatea inten
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov.
să pe care au desfășurat-o în aceas
Mitingul a constituit o manifestare
tă. direcție Comisia mixtă guverna
vie a hotărîrii ferme a Partidului Co
mentală româno-bulgară de colabo
munist Român și a Partidului Comu
rare economică si tehnico-știintifică.
nist Bulgar, a Republicii Socialiste
organele de ’ planificare și comerț
exterior, ministerele și organizațiile
România și a Republicii Populare
economice din România și Bulgaria.Bulgaria de a întări continuu priete
nia frățească și colaborarea multila
Schimburile comerciale cunosc o
terală, atît în domeniul relațiilor
creștere și diversificare continuă,
bilaterale, cît și pe arena interna
volumul lor dublîndu-se de la un
țională, in interesul celor două po
cincinal la altul. Acordul comercial
poare. al cauzei socialismului, secu
de lungă durată pe perioada 1981—
rității și păcii in Europa și în lume.
1985 prevede o creștere de 2.2 ori față
în timpul vizitei, între tovarășul
de realizările cincinalului precedent.
Nicoiae Ceaușescu, secretar general
Sînt în curs de îndeplinire o serie
al Partidului Comunist Român, pre
de înțelegeri de colaborare economi
ședintele Republicii Socialiste Româ
că, specializare și cooperare în pro
nia, și tovarășul Todor Jivkov. secre
ducție. care vor asigura realizarea a
tar general al Comitetului Central al
circa jumătate din livrările reciproce
Partidului Comunist Bulgar, președin
de mărfuri prevăzute în Acordul
tele Consiliului de Stat al Republicii
comercial de lungă durată.
Populare Bulgaria, au avut loc con
A fost evidențiată însemnătatea
vorbiri care s-au desfășurat intr-o
pe care o au pentru ambele țări
atmosferă de caldă prietenie, încre
obiectivele economice care se con
dere, înțelegere și stimă reciprocă.
struiesc sau se vor realiza prin efor
La convorbiri au participat :
turi cofnune. S-a dat sarcină orga
nelor de resort din cele două țări să
Din partea română : tovarășa Elena
întreprindă măsurile necesare pentru
Ceaușescu, membru al Comitetului
urgentarea finalizării lucrărilor le
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
gate de aceste obiective.
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, tovarășii Gheorghe Oprea, mem
Cele două părți depun eforturi
bru al Comitetului Politic Executiv
pentru identificarea de noi ppșibjliy.
al C.C. al P.C.R., prim vicenrim-mitățf' de< cooperare și specializare în
nistru al guvernului, Ștefan Andrei,
producție. în vederea asigurării creș
membru supleant al Comitetului Po
terii stabile și de lungă durată a
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
schimburilor de mărfuri.
nistrul afacerilor externe, Emilian
în timpul vizitei au fost semnate
Dobrescu, membru supleant al Comi
convențiile de specializare și coope
tetului Politic Executiv al C.C. al
rare în producția de elemente pneu
P.C.R., președintele Comitetului de
matice și hidraulice, mijloace de
Stat al Planificării, Constantin Mitea,
automatizare și aparatură de joasă
membru al C.C. al P.C.R., consilier al
tensiune și Acordul pentru livrări
secretarului general al partidului și
suplimentare de mărfuri.
președintelui Republicii. Marin Ne
Au fost luate măsuri pentru dez
delcu. consilier al secretarului general
voltarea colaborării și schimbului de
al partidului și președintelui Republi
exoerientă în domeniul agriculturii,
cii. Petre Duminică, ambasadorul Re
pentru lărgirea producției și schim
publicii Socialiste România la Sofia.
bului de semințe de înaltă produc
Din partea bulgară : tovarășii Milko
tivitate pentru cereale, plante teh
Balev. membru al Biroului Politic,
nice. legumicultura, precum și în
secretar al C.C. al P.C.B., Petăr Mla
domeniul selecției raselor de anima
denov, membru al Biroului Politic al
le. introducerea tehnologiilor moder
C.C. al P.C.B., ministrul afacerilor
ne în producția vegetală și zootehnie.
externe. Todor Bojinov. membru al
Cele două părți și-au reafirmat
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.,
interesul pentru extinderea activită
prim-vicepreședințe al Consiliului de
ților comune legate de cooperarea
Miniștri, Andrei Bukanov, membru
în producție, realizarea dc opera
supleant al Biroului Politic al C.C.
țiuni comerciale și de proiecte în
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
terțe țări.
lui de Miniștri. Niko Iahiel, membru
al C.C. al P.C.B., consilier al secre
S-a stabilit ca reprezentanții orga
tarului general al C.C. al P.C.B. și
nelor centrale de planificare din cele
președintelui Consiliului de Stat al
două. țări să înceapă încă din acest
R.P.B., Todor Stoicev Todorov, amba
an lucrările de coordonare a planu
sadorul R.P. Bulgaria la București.
rilor de dezvoltare a economiilor na
ționale pe perioada 1986—1990.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a in
format despre mersul îndeplinirii ho
Apreciind pozitiv rezultatele obți
tărârilor celui de-al XÎI-lea Congres
nute pină în prezent în înfăptuirea
al Partidului Comunist Român, des
programului de colaborare și coope
pre dezvoltarea în continuare a țării
rare tehnico-știintifică pe perioada
pe calea făuririi societății socialiste
1981—1990. cei doi conducători de
multilateral dezvoltate, despre activi
partid și de stat au subliniat necesi
tatea internațională a partidului și
tatea ca activitatea de colaborare teh
statului.
nico-știintifică să fie tot mai strins
legată de acțiunile de cooperare și
Tovarășul Todor Jivkov a făcut o
specializare în producție. în scopul
informare despre modul în care se
sporirii contribuției sale la soluțio
îndeplinesc hotărîrile Congresului al
narea problemelor de interes major
XÎI-lea al Partidului Comunist Bul
pentru economiile celor două țări, la
gar, despre principalele orientări ale
creșterea capacităților de export ale
activității de partid și de stat, des
acestora.
pre dezvoltarea în continuare a țării
Guvernele. Comisia mixtă guver
pe calea făuririi societății socialiste
namentală de colaborare economică
dezvoltate, precum și despre politica
și tehnico-științifică, ministerele și
externă a Bulgariei.
organizațiile economice din cele două
Conducătorii de partid și de stat ai
țări au fost însărcinate să acționeze
celor două țări au dat o înaltă apre
pentru finalizarea unor noi acțiuni
ciere eforturilor celor două popoare
de cooperare și specializare, îndeo
pentru traducerea în viață a hotărâri
sebi in domeniile energeticii, con
strucțiilor de mașini, electrotehnicii,
lor congreselor celor două partide,
metalurgiei și chimiei, in scopul sa
pentru edificarea societății socialiste
tisfacerii intr-o măsura sporită a ne
multilateral dezvoltate în Republica
cesităților crescînde ale celor două
Socialistă România și Republica
țări.
Populară Bulgaria.
Cele două părți au relevat rezul
Cei doi conducători de partid și de
tatele obținute în colaborarea româ
stat au subliniat că Partidul Comu
no-bulgară în domeniile științei, innist Român și Partidul Comunist Bul
vățămintului. culturii, artelor, sănă
tății, turismului și sportului. Ele
gar, Republica Socialistă România și
s-au pronunțat pentru lărgirea în
Republica Populară Bulgaria dez
continuare și îmbogățirea conținutu
voltă relațiile lor reciproce în toate
lui colaborării în toate aceste dome
domeniile vieții, pe baza trainică a
nii, pentru amplificarea informării
principiilor marxism-leninismului, ale
reciproce a opiniei publice din cele
deplinei egalități în drepturi, respec
două țări asupra rezultatelor obținute
tării independenței și suveranității
de popoarele român și bulgar în con
naționale, în concordanță cu Tratatul
strucția socialistă, asupra trecutului
de prietenie, colaborare și asistență
lor eroic și relațiilor tradiționale de
mutuală din anul 1970. Ele se
prietenie și întrajutorare dintre cele
călăuzesc după hotărîrile Congresului
două popoare.
al XÎI-lea al Partidului Comunist
Părțile au exprimat din nou hotăRomân și ale Congresului al XÎI-lea
rirea lor de a întări, lărgi și adinei
al Partidului Comunist Bulgar, după
și în viitor prietenia și colaborarea
documentele ce au fost adoptate în
româno-bulgară în toate domeniile
cadrul întîlnirilor la nivel înalt, în
in interesul popoarelor român și bul
spiritul prieteniei tradiționale și bu
gar, al păcii, securității și colaborării
nei vecinătăți dintre popoarele ro
în Balcani, în Europa și în lume.
mân și bulgar.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și
Rolul determinant pentru dezvol
tovarășul Todor Jivkov au procedat
tarea ascendentă a relațiilor românola o analiză aprofundată a situației
bulgare îl au întilnirile și convor
internaționale și și-au exprimat
birile devenite tradiționale între to
adînca îngrijorare în legătură cu
varășul Nicoiae Ceaușescu, secretar
ascuțirea deosebită a încordării ageneral al Partidului Comunist Ro
cestei situații.
mân, președintele Republicii Socia
Ei au subliniat că proclamarea
liste România, și tovarășul Todor
unor asemenea doctrine cum sint
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
cele despre aplicarea „primei lovi
Bulgar, președintele Consiliului de
turi nucleare", ducerea unui „război

nuclear limitat" sau a unui „război
nuclear de lungă durată", înfăptuirea
unor planuri de producere de noi
arme nucleare, inclusiv arma cu
neutroni și alte mijloace de distru
gere în masă, constituie o amenința
re la adresa securității tuturor po
poarelor lumii.
Cei doi conducători de partid și
de stat au’ subliniat că în actualele
condiții sarcina primordială este
preintimpinarea războiului nuclear,
menținerea păcii, consolidarea des
tinderii. Ei au relevat, totodată, hotărîrea popoarelor de a desfășura tot
mai larg lupta pentru pace, pentru
încetarea cursei înarmărilor, pentru
libertate, progres și dezvoltare inde
pendentă, pentru colaborare interna
țională bazată pe principiile egalită
ții, respectului independenței și
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne.
Republica Socialistă România și
Republica Populară. Bulgaria sînt hotărîte să. acționeze, în unitate și
coeziune, împreună cu celelalte sta
te participante la Tratatul de la Var
șovia, cu celelalte țări socialiste, cu
toate statele iubitoare de pace și
forțele progresiste și democrate din
întreaga lume pentru oprirea cursu
lui periculos spre confruntare și
război.
România și Bulgaria se pronunță
pentru adoptarea neîntîrziată de
măsuri efective pentru limitarea și
încetarea cursei înarmărilor, pentru
dezarmare, îndeosebi nucleară. Ele
consideră că este necesar să se trea
că la încetarea producției și a perfec
ționării armelor nucleare și reducerea
treptată a stocurilor pînă la comple
ta lor lichidare, interzicerea pentru
totdeauna a folosirii armei nucleare,
interzicerea generală și totală a ex
periențelor cu arma nucleară, redu
cerea cheltuielilor, a efectivelor mi
litare și armamentelor, interzicerea
creării unor noi tipuri și sisteme de
arme de distrugere în masă, inter
zicerea și lichidarea armei chimice,
lichidarea bazelor militare și retrage
rea trupelor de pe teritoriile străine,
crearea de_ zone denuclearizate și
zone ale păcii în diferite regiuni ale
lumii, inclusiv in’Europa, desființarea
concomitentă a blocurilor militare.
Ele sînt hotărîte să acționeze pentru
înfăptuirea întregului complex de
propuneri, avansate de statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia,
care cuprinde toate direcțiile dezar
mării și indică căile sigure pentru
înfăptuirea acesteia pe baza princi
piilor egalității și securității egale.
Cele două părți salută angaja
mentul asumat de Uniunea Sovietică
de a nu folosi prima arma nucleară
și așteaptă ca și celelalte state nu
cleare, care nu au făcut pină acum
acest lucru, să-și asume același an
gajament.
Cele două țări apreciază că este
necesar să se depună eforturi sincere
și perseverente ca negocierile sovieto-americane privind reducerea
armelor strategice să se . încheie cu
rezultate pozitive si salută propune
rea privind înghețarea armelor stra
tegice ale U.R.S.S. și S.U.A.
R. S. România și R. P. Bulgaria
și-au exprimat deosebita îngrijorare
în legătură cu hotărirea N.A.T.O. de
a amplasa în unele state vest-europene noi arme racheto-nucleare cu
rază medie de acțiune, precum și în
legătură cu acumularea continuă de
alte arme de distrugere in masă,
care pun in pericol viața și existenta
tuturor popoarelor europene. Ele dau
o apreciere pozitivă începerii nego
cierilor sovieto-americane în proble
ma limitării armelor nucleare în Eu
ropa și consideră că în urma acestor
tratative trebuie să se preîntimpine
instalarea de noi rachete cu rază
medie de acțiune, să se reducă de
ambele părți armele nucleare cu rază
medie de acțiune și să se ajungă
Ia eliminarea tuturor armelor nu
cleare de pe continent.
Cele două țări au subliniat necesi
tatea de a se realiza progrese la ne
gocierile de la Viena privind redu
cerea forțelor armate și armamente
lor în Europa centrală.
R.S. România și R.P. Bulgaria se
pronunță ferm pentru respectarea
strictă și consecventă a tuturor pre
vederilor Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare în
Europa. Ele consideră că este nece
sar să se facă totul pentru ca lucră
rile reuniunii de la Madrid să de
curgă rodnic și constructiv pentru
încheierea lor cu succes.
Republica Socialistă România și
Republica Populară Bulgaria salută
dezvoltarea largă a mișcărilor pen
tru pace in lume și dau o înaltă apreciere rolului acestora în unirea
forțelor iubitoare de pace pentru
preintimpinarea pericolului unui
război nuclear.
Cele două părți au reafirmat hotărîrea lor de a contribui activ la
dezvoltarea colaborării bilaterale și
multilaterale intre țările balcanice,
de a acționa pentru întărirea încre
derii și bunei vecinătăți, pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă
a colaborării și păcii, liberă de arme
nucleare, ceea ce corespunde intere
selor popoarelor balcanice și ar re
prezenta o contribuție importantă Ia
cauza destinderii și păcii în Europa
și în întreaga lume.
Cele două părți au reafirmat pozi
ția lor cu privire la soluționarea
problemei cipriote în interesul ciprioților greci și ciprioților turci, cu
respectarea independenței, suverani
tății, integrității teritoriale și a po
liticii de nealiniere a Republicii Ci
pru.
Părțile și-au exprimat profunda
îngrijorare în legătură cu evoluția
situației din Orientul Mijlociu. Ele
au condamnat agresiunea Israelu
lui în Liban, atrocitățile comise în
Beirutul de vest și au reafirmat
poziția țărilor lor care se pronunță
pentru retragerea fără întîrziere a
trupelor israeliene din Liban, pentru
garantarea independentei, suvera
nității și integrității teritoriale a
Libanului.
Ambele părți și-au exprimat din
nou deplina lor solidaritate cu lupta
dreaptă a poporului palestinian sub
conducerea unicului său reprezen
tant legitim — Organizația pentru
Eliberarea Palestinei. Ele au subli
niat că pentru realizarea unei regle
mentări globale, juste și durabile a
situației din zonă este necesară re

tragerea Israelului din toate teritoriile
arabe ocupate în urma războiului
din 1967, recunoașterea dreptului
poporului palestinian la autodeter
minare, inclusiv la constituirea unui
stat independent propriu, asigurarea
integrității, independenței și suvera
nității tuturor statelor din această
regiune. România și Bulgaria consi
deră necesară organizarea în acest
scop a unei conferințe internațio
nale, sub auspiciile O.N.U., cu parti
ciparea tuturor părților interesate,
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.
Republica Socialistă România și
R. P. Bulgaria se pronunță pentru
încetarea imediată a războiului din
tre Iran și Irak, pentru reglemen
tarea pe cale politică a problemelor
litigioase dintre cele două țări. Am
bele părți au afirmat sprijinul lor
hotărît pentru lupta popoarelor din
Asia, Africa și America Latină îm
potriva imperialismului. colonialis
mului și neocolonialismului, hegemonismului, împotriva discriminării
rasiale și politicii de apartheid, a
dominației străine și exploatării,
pentru respectarea dreptului fiecărui
popor de a dispune în mod suveran
de bogățiile naționale, de a se dez
volta liber și independent.
Cele două părți au relevr'. Sîiil
important al mișcării țărilor neali
niate ca factor pozitiv al politicii
internaționale contemporane în lupta
împotriva imperialismului, pentru
întărirea păcii și securității interna
ționale. înfăptuirea dezarmării, neadmiterea nici unui amestec din afa
ră în treburile interne ale statelor,
asigurarea dreptului popoarelor la o
dezvoltare liberă și independentă.
Cei doi conducători de partid și de
stat au relevat importanța deosebită
a problemei depășirii decalajelor în
dezvoltarea economică a statelor și
s-au pronunțat pentru restructurarea
relațiilor economice internaționale pe
baze echitabile și democratice, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Ei s-au pro
nunțat pentru realizarea unei colabo
rări internaționale egale în drepturi
în domeniul economic, inclusiv spri
jinirea eforturilor țărilor în curs
de dezvoltare de a accelera ritmurile
dezvoltării lor economice. Ei consi
deră că o deosebită importantă ’ ar
avea-o angajarea fără întîrziere, în
cadrul O.N.U., a negocierilor globale
cu participarea tuturor țărilor.
România și Bulgaria consideră că
trebuie să se renunțe la măsurile
economice discriminatorii, la sancțiu
nile economice împotriva unor țări și
grupuri de țări, la politica dobînzilor
înalte, la orice acțiuni de natură să
împiedice dezvoltarea colaborării eco
nomice internaționale, întreprinse de
S. U:A. și alte țări occidentale în con
tradicție cu normele general accep
tabile ale dreptului internațional,
Carta O.N.U. și Actul final al Con
ferinței pentru securitate și coopera
re în Europa, cu tratatele și înțelege
rile internaționale.
Părțile se pronunță pentru creșterea
rolului O.N.U. în menținerea păcii și
securității în lume, în rezolvarea pro
blemelor care stau în fața omenirii,
in conformitate cu principiile și sco
purile Cartei organizației.
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria și-au ex
primat hotărîrea fermă de a întări
prietenia și colaborarea cu țările so
cialiste, de a extinde raporturile cu
țările in curs de dezvoltare, de a ac
ționa, în spiritul principiilor coexis
tenței pașnice, pentru dezvoltarea
relațiilor cu țările capitaliste dez
voltate.
în timpul convorbirilor s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra
problemelor principale ale mișcării
comuniste și muncitorești interna
ționale. Tovarășul Nicoiae Ceaușescu
și tovarășul Todor Jivkov au subli
niat că mișcarea comunistă și mun
citorească se întărește și se dezvoltă
permanent, astfel că influența sa
asupra soluționării problemelor in
ternaționale majore crește necon
tenit.
Cele două părți au reafirmat ho
tărîrea Partidului Comunist -igfârân
și Partidului Comunist Bulg k de
a-și aduce contribuția la întăftfeâ în
continuare a unității și colaborării
partidelor comuniste și muncitorești,
pe baza principiilor marxism-leninis
mului și solidarității internaționale,
egalității in drepturi și independen
ței, respectului reciproc 'și neames
tecului in treburile interne.
Cele două partide și-au exprimat
convingerea că in condițiile com
plexe ale situației internaționale ac
tuale este necesar ca toate partidele
comuniste și muncitorești să depună
eforturi pentru mobilizarea și unirea
celor mai largi forțe politice și so
ciale ale maselor populare in lupta
pentru înlăturarea pericolului de
război, pentru dezarmare și soluțio
narea pe cale pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, pen
tru înțelegere reciprocă și dezvol
tarea colaborării între popoare.
Tovarășul
Nicoiae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul
Todor Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare
Bulgaria, și-au exprimat profunda
satisfacție față de rezultatele vizi
tei, precum și convingerea fermă că
acestea vor deschide perspective și
mai largi dezvoltării continue a pri
eteniei frățești și a colaborării .fruc
tuoase dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar,
dintre Republica Socialistă România
șl Republica Populară Bulgaria,
dintre cele două popoare. în interesul
cauzei păcii, destinderii și colaboră
rii in Balcani, in Europa și în lume.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat tovarășu
lui Todor Jivkov, secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, invitația de a efectua
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România. Invitația
a fost acceptată cu plăcere.
Sofia, 14 octombrie 1982
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înaintarea lor neabătută pe calea progre
sului economic și social, al bunăstării și
fericirii lor. (Aplauze puternice).
Doresc să subliniez și cu acest prilej im
portanța deosebită pe care au avut-o pen
tru dezvoltarea susținută a relațiilor româno-bulgare întilnirile și convorbirile —
devenite tradiționale — dintre noi, dragă
tovarășe Jivkov, care s-au încheiat de fie
care dată cu înțelegeri ce au deschis noi
orizonturi și au dat noi impulsuri marii
prietenii și colaborării dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. (Aplauze pu
ternice).
Și de această dată, întîlnirea și convor
birile noastre se încheie cu rezultate im
portante. Am hotărît să grăbim încheierea
convenției privind construirea nodului
hidroenergetic Tr. Măgurele—Nicopole. (Vii
aplauze). Am convenit să dezvoltăm o lar
gă colaborare in domeniul metalurgiei și
in general în alte sectoare economice de
interes comun. (Aplauze). Consider că
avem obligația față de popoarele noastre
să facem totul pentru a ridica tradițiile de
luptă revoluționară la un nivel mai înalt,
să așezăm la temelia raporturilor tradițio
nale noi elemente care să cimenteze munca
și lupta comună pentru socialism și comu
nism a popoarelor noastre. (Aplauze pu
ternice). Am reafirmat și cu acest prilej
hotărîrea noastră comună de a amplifica ș'i
mai mult raporturile bilaterale, de a con
feri noi dimensiuni prieteniei și colaborării
dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Republica
Socialistă România și Republica Populară
Bulgaria, dintre poporul român și poporul
bulgar. (Aplauze puternice). Dorim să facem
totul pentru ca oamenii muncii români și
bulgari, constructorii socialismului din
România și Bulgaria, să conlucreze cit mai
fructuos, să se simtă tot mai aproape unii
de alții, să acționeze, în toate împrejură
rile, ca buni vecini, înălțînd peste apele
bătrinului fluviu al Dunării noi punți trai
nice ale prieteniei și colaborării, ale cu
noașterii și prețuirii reciproce. Să facem
astfel ca să se poată trece mai ușor Du
nărea, și într-o parte, și in alta ! (Aplauze
puternice, prelungite).
Dragi prieteni și tovarăși,
în timpul vizitei noastre în unități eco
nomice și social-culturale, în cadrul întîlnirilor cu oamenii muncii, am putut cu
noaște nemijlocit unele realizări și pre
ocupări ale poporului bulgar, activitatea pe
care o desfășoară pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al Partidului
Comunist Bulgar. Ne-am convins încă
o dată că harnicul și talentatul popor
bulgar acționează cu abnegație și hotărire
pentru transpunerea în viață a programului
de dezvoltare economică și socială a tării,
de edificare a socialismului dezvoltat in
Republica Populară Bulgaria. (Aplauze pu
ternice). Noi, în România, cunoaștem și ne
bucurăm sincer de succesele pe care le
obțineți. Ca prieteni, vă felicităm călduros
și Vă adresăm din toată inima, dragi to
varăși, urarea de a dobîndi noi și impor
tante victorii pe calea dezvoltării socialiste
a^Otriei, a prosperității și fericirii poporu
lui "Igar. (Aplauze puternice).
Și- poporul român — angajat cu toate
forțele sale în realizarea unui amplu pro
gram de dezvoltare economico-socială a
tării — obține, acționînd strîns unit in jurul
Partidului Comunist Român, realizări de
seamă in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al
XII-lea Congres al partidului, care a trasat
obiectivul fundamental al trecerii României
într-un stadiu superior de dezvoltare și
realizare a unei noi calități a muncii și
vieții, în toate domeniile. Realizăm în pre
zent o producție industrială de peste .48 de
ori mai mare și un venit național de 14
ori mai ridicat față de nivelurile atinse in
anul 1938. In ultimii' 10 ani, producția in
dustrială globală a crescut de aproape 3 ori.
iar valoarea producției agricole de 1,6 ori.
Pentru actualul cincinal ne-am propus să
accentuăm latura intensivă a creșterii eco
nomice, să asigurăm modernizarea susținută
a forțelor de producție, utilizarea cu efi
ciență maximă a întregului potențial tehnic
și uman al țării. Punem un mare accent pe
dezvoltarea bazei de materii prime, de com
bustibili și energie, pe intensificarea ac
țiunilor de reducere a consumurilor, de re
cuperare și refolosire a materialelor. Luăm
măsuri hotărite pentru buna organizare și
desfășurare a muncii in agricultură, pentru
realizarea noii revoluții agrare în România.
Acordăm, in continuare, o atenție deose
bită perfecționării activității statului, dez
voltării democrației socialiste, asigurării tu
turor condițiilor în vederea participării ne
mijlocite a maselor largi de oameni ai
muncii, a întregului popor la conducerea
societății, la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și exterrie a țării. Ne pre
ocupăm susținut de dezvoltarea științei, invățămint'ului. culturii și artei, de intensifi
carea activității ideologice și politico-edu
cative, de formarea omului nou. înaintat,
constructor demn și conștient al socialis
mului și comunismului. (Aplauze puternice).
Considerăm, dragi tovarăși, că realizările
pe care poporul român și poporul bulgar
le obțin în dezvoltarea lor economico-socia
lă. in edificarea noii orinduiri. relațiile
exemplare dintre partidele și țările noastre
reprezintă o contribuție de seamă la întă
rirea forțelor socialismului, la creșterea
prestigiului și influentei sale în lume, con
stituie un aport însemnat la cauza progresu
lui, colaborării și păcii in lume. (Aplauze
puternice, prelungite).
Dragi tovarăși și prieteni,
în cadrul amplului schimb de păreri efectuat in aceste zile cu tovarășul Todor
Jivkov, am abordat, de asemenea, și multe
probleme internaționale, am discutat îm
preună căile întăririi continue a conlucră

rii țărilor și partidelor noastre pe arena
mondială. Am reafirmat, și cu acest prilej,
hotărîrea statelor noastre de a conlucra
tot mai strîns in lupta pentru afirmarea
politicii de destindere, colaborare și pace,
pentru oprirea agravării situației interna
ționale, pentru respectarea dreptului tuturor
popoarelor la independență. Ia existență
liberă, la securitate și pace. (Aplauze pu
ternice).
în activitatea sa internațională. România
pornește de la necesitatea promovării unei
politici ferme de pace și colaborare, de la
convingerea că numai în condiții de pace,
securitate și colaborare, poporul român —
ca dealtfel toate popoarele lumii — își
poate concentra plenar forțele în direcția
asigurării progresului său material și spi
ritual, a ridicării nivelului de trai.
Viața internațională cunoaște astăzi o
evoluție deosebit de complexă. Pe de o
parte, continuă să se manifeste politica
imperialistă de forță și dictat, de menți
nere și reîmpărțire a zonelor de influență,
de accentuare a cursei înarmărilor ; pe de
altă parte se afirmă tot mai puternic
voința popoarelor de a promova o politică
nouă, de egalitate și respect al indepen
denței naționale, de a se dezvolta libere,
într-un climat de colaborare, securitate
și pace.
Viața demonstrează că, practic, colonia
lismul a fost lichidat. Acum problema
care se pune este aceea a consolidării in
dependenței popoarelor.
Noi sîntem convinși că, în înfruntarea
dintre aceste două tendințe, viitorul apar
ține politicii de independență, colaborare
și pace, voinței, popoarelor.. de a făuri o
lume mai bună " și 'țnâi dreaptă, o' lunid’ă''
păcii și colaborării, fără arme nucleare,
fără nici un fel de arme și fără războaie.
Dealtfel, acesta a fost-' întotdeauna țelul
socialismului și comunismului. (Vii și pu
ternice aplauze).
Constituie o realitate profund îngrijoră
toare faptul că în lumea contemporană
există încă multe conflicte și probleme
nerezolvate, că, in diferite regiuni ale pla
netei, au loc confruntări armate, războaie,
cărora le cad zilnic victime numeroase
vieți omenești. Are loc o intensificare fără
precedent a cursei înarmărilor, se adîncește necontenit criza mondială — care a
cuprins practic toate statele, dar lovește în
mod deosebit țările în curs de dezvoltare.
Toate acestea pun tot mai grav în primej
die viața popoarelor, pacea și liniștea în
tregii omeniri.
Pornind de la aceste realități, considerăm
că este mai necesar ca oricînd ca popoarele
lumii să-și unească forțele și să conlucreze
activ pentru oprirea cursului periculos
spre confruntare și război, pentru reluarea
și continuarea politicii de destindere, co
laborare și pace. Un rol important revine
in această direcție țărilor socialiste, tu
turor forțelor antiimperialiste de pretutin
deni. (Aplauze puternice).
încetarea cursei înarmărilor și trecerea
la dezarmare — în primul rînd la dezar
mare nucleară — constituie astăzi proble
ma centrală a întregii omeniri. Este tot
mai evident că într-un război mondial
atomonuclear n-ar mai exista nici învinși,
nici învingători, ci va fi distrusă omenirea,
vor dispărea înseși viața și civilizația pe
pămint. De aceea, considerăm că trebuie
să se facă totul pentru încetarea politicii
de înarmări.
Rachetele nucleare, armamentele nuclea
re nu vor alege orinduirea socială dife
rită, concepțiile politice, filozofice și reli
gioase; armamentul nuclear va distruge
viața tuturor oamenilor. Iată de ce trebuie
să facem totul pentru a opri cursa înarmă
rilor, pentru a asigura dreptul suprem al
omului la viață. Ia existență! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Puternica mișcare pentru pace din Eu
ropa și de pe alte continente — la care
poporul nostru s-a alăturat în întregime,
atît prin marile sale manifestări de masă,
cit și prin cele 18 milioane de semnături
puse, în vara acestui an, pe Apelul pentru
dezarmare și pace — demonstrează cu
putere că națiunile lumii sint hotărite și
dispun de forța necesară pentru a impune,
acționînd unite, trecerea la măsuri efective
de dezarmare, de înlăturare a pericolului
nuclear.
România este hotărîtă să facă în continua
re totul pentru ca, împreună cu toate po
poarele — și dorim să conlucrăm strins
cu poporul bulgar, cu popoarele celorlalte
țări socialiste — să ne aducem întreaga
contribuție la înfăptuirea dezideratului vital
al dezarmării, la aoărarea dreptului funda
mental al popoarelor la viață, la pace, la
libertate! (Aplauze puternice, prelungite).
Acordăm o atenție deosebită situației din
Europa. România militează consecvent pen
tru securitate și cooperare pe continent,
pentru ca reuniunea de la Madrid — care
își va relua lucrările peste puțin timp —
să se desfășoare în spirit constructiv, să
ducă la convocarea unei conferințe pentru
întărirea încrederii și pentru dezarmare în
Europa și să asigure continuitatea reuniuni
lor consacrate securității și cooperării pe
continent.
Sintem preocupați că pe continentul eu
ropean s-a acumulat un uriaș arsenal de
arme și urmează să fie amplasate noi ra
chete nucleare cu rază medie de acțiune.
Poporul român se pronunță în modul cel
mai ferm pentru oprirea instalării de noi
rachete nucleare cu rază medie de acțiune
în Europa și pentru retragerea și distruge
rea celor existente. Europa nu are nevoie
de noi rachete nucleare, nici cu rază medie,
nici cu rază mai mică sau mai mare de
acțiune! în general, trebuie să acționăm cu
toată hotărîrea pentru o Europă fără arme
nucleare, o Europă a colaborării și păcii!
(Aplauze puternice).
Acordăm o atenție deosebită întăririi co
laborării și prieteniei dintre țările balcani

ce, ca parte inseparabilă a procesului de edificare a unei securități. reale în Europa.
Dorim ca regiunea noastră — care in
trecut era cunoscută ca un ..butoi cu
pulbere'1 al Europei — să devină o zonă a
bunei vecinătăți, a înțelegerii, colaborării și
păcii, o regiune fără arme nucleare, fără
baze militare străine!
România dezvoltă larg relațiile cu toate
statele din Balcani și trebuie să menționez,
cu satisfacție, că avem relații bune cu toate
aceste state. Vrem să extindem colaborarea
economică, științifică, culturală, să dăm noi
dimensiuni organismelor existente, care ac
tivează in comun, și să creăm noi organis
me comune, pornind de la experiența po
zitivă a organismelor existente. Să reali
zăm o asemenea colaborare care să asigure
dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări
in parte și să acționăm hotărît ca popoarele
noastre să trăiască în pace, să nu admită
pe teritoriul lor arme nucleare. în acest
sens, considerăm că este necesar să se rea
lizeze, într-un timp cît mai scurt, pe baza
unei temeinice pregătiri, o întilnire Ia
nivel înalt a șefilor de state și guverne
din țările balcanice.. pentru a pune bazele
unei largi colaborări, securității și păcii în
Balcani, transformării acestei regiuni într-o
zonă fără arme nucleare.
Ținînd seama de numeroasele conflicte
existente in lume, poporul român militează
cu hotărire pentru încetarea oricăror ac
țiuni militare și soluționarea tuturor pro
blemelor dintre state numai și numai pe
cale politică, prin tratative. Viața a de
monstrat că oricît de lungi și oricît de
grele ar fi tratativele, ele sint incomparabil
mai bune și mai ușoare decît cele mai mici
lupte, care provoacă distrugeri materiale,
fac să cadă victime, să moară zilnic
oameni.
România s-a pronunțat și se pronunță cu
toată fermitatea pentru soluționarea pe
calea tratativelor a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pentru realizarea unei păci
globale, juste și durabile, care să asigure
retragerea trupelor israeliene din teritoriile
arabe ocupate in urma războiului din 1967,
rezolvarea problemei palestiniene prin
crearea unui stat palestinian independent
și asigurarea conviețuirii pașnice a tuturor
statelor din zonă.
Am condamnat acțiunile agresive ale
Israelului în Liban, masacrele din taberele
de refugiați palestinieni. Considerăm că
este timpul ca Israelul să-și retragă trupele
din Liban, să treacă la retragerea trupelor
din toate teritoriile ocupate în războiul din
1967. Să se treacă Ia soluționarea problemei
palestiniene, prin crearea unui stat pales
tinian și, totodată, să se asigure dezvol
tarea, independența și integritatea tuturor
statelor din regiune. Noi considerăm că în
Orientul Mijlociu este loc pentru un stat
palestinian independent, este loc și pentru
existența statului Israel. Considerăm că
trebuie trecut la organizarea unei confe
rințe internaționale la care poporul pales
tinian, Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei să participe activ în vederea reali
zării unei păci globale. Noi, popoarele din
Balcani, ținînd seama de vecinătatea noas
tră cu Orientul Mijlociu, sîntem vital inte
resați de a se realiza pe această bază o
pace globală, trainică și justă in această
regiune. (Aplauze puternice).
Considerăm, de asemenea, că este nece
sar să înceteze luptele dintre Irak și Iran,
să se-retragă, trupele, ambelor părți la fron
tierele internaționale dinainte de începerea
războiului și să se treacă la soluționarea
politică a problemelor dintre cele două țări.
Ca țară socialistă în curs de dezvoltare.
România desfășoară o largă activitate în
vederea lichidării subdezvoltării, a instau
rării unei noi ordini economice internațio
nale. Lichidarea subdezvoltării și realizarea
noii ordini economice internaționale con
stituie o necesitate pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a tuturor popoarelor, pen
tru stabilitate economică, pentru întărirea
colaborării și păcii în lume.
în activitatea noastră internațională
acordăm o mare însemnătate dezvoltării
continue a relațiilor cu toate țările socia
liste. Desigur, punem un accent deosebit pe
dezvoltarea relațiilor cu vecinii noștri. Noi
considerăm că întărirea unității și colabo
rării țărilor socialiste, depășirea divergen
țelor dintre ele este de cea mai mare im
portanță pentru creșterea rolului acestor
țări in viața internațională, sporirea pres
tigiului socialismului și dezvoltarea luptei
forțelor progresiste, antiimperialiste de pre
tutindeni.
Ne pronunțăm pentru dezvoltarea și per
fecționarea colaborării in C.A.E.R. Consi
derăm că aceste relații și această colabo
rare trebuie să contribuie la dezvoltarea
puternică, a socialismului din fiecare țară,
la creșterea forței și prestigiului socialis
mului in. lume.
în același timp promovăm largi relații
cu țările în curs de dezvoltare, cu țările
nealiniate, precum și cu țările capitaliste
dezvoltate, in spiritul și pe baza principi
ilor coexistenței pașnice.
Ținînd seama de problemele multiple și
grave din viața internațională, considerăm
că este, necesar să fie create condiții pen
tru ca . toate, țările, fără deosebire de mări
me sau de orinduire socială, să participe
activ la soluționarea problemelor, la asi
gurarea păcii și independenței . naționale.
De asemenea, este necesară creșterea ro
lului O.N.U., al altor organisme mondiale
în democratizarea vieții internaționale, in
soluționarea problemelor complexe care
confruntă omenirea.
Considerăm că partidele comuniste și
muncitorești, forțele progresiste de pretu
tindeni au un mare rol in viața interna
țională. De aceea este necesar să facem
totul pentru întărirea solidarității și cola
borării .lor, pentru întărirea colaborării cu
partidele socialiste, cu alte forțe revolu
ționare, partide și forțe progresiste pentru
pace, pentru o lume mai dreaptă și mai
bună.
România este ferm hotărîtă ca. împreună
cu țările socialiste, cu forțele progresiste și
antiimperialiste, să-și aducă și în Viitor în
treaga contribuție la realizarea dezidera
telor omenirii — de progres, libertate și
pace. (Aplauze puternice).
Dragi tovarăși și prieteni,
îmi exprim, încă o dată, convingerea că
vizita noastră în Bulgaria vecină și prie
tenă, convorbirile rodnice pe care le-am
avut și hotărîrile la care am ajuns vor da
noi impulsuri bunelor relații dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, înscriindu-se ca o contribuție de seamă la promo
varea prieteniei, stimei și colaborării româno-bulgare. (Aplauze puternice).
De la acest miting al prieteniei, doresc
să vă adresez, încă o dată, dumneavoastră,
comuniștilor și întregului popor frate bul
gar, urările noastre de noi realizări in edi
ficarea societății socialiste dezvoltate, in
înfăptuirea hotărîrilor. Congresului al XIIlea al Partidului Comunist Bulgar. (Aplau
ze puternice).
Trăiască prietenia și colaborarea multila
terală dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Bulgar, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, dintre popoarele român și
bulgar ! (Aplauze puternice).
Trăiască colaborarea țărilor socialiste, a
tuturor forțelor progresiste, antiimperialis
te în lupta pentru progres, independență și
pace ! (Aplauze puternice).
Să triumfe pacea și colaborarea în în
treaga lume ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Cuvintarea tovarășului Todor Jivkov
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ratoarele, forțele motrice și constructorii acestei prietenii. Partidele noastre se stră
duiesc să pună în slujba colaborării noastre
multilaterale marile posibilități ce le oferă
orinduirea socialistă.
Noi menționăm cu satisfacție că parla
mentele. organizațiile obștești și de masă,
ministerele și organizațiile economice ale
celor două țări colaborează în mod activ.
Există legături tradiționale între județe și
orașe din Bulgaria și România; se fac
schimburi de delegații;, se împărtășește o
experiență prețioasă. Deosebit de impor
tante, după părerea noastră, sînt contactele
/directe dintre oamenii muncii din cele
două țări.
In decursul a trei cincinale consecutive
schimburile comerciale intre țările noastre
s-au dublat. Este trasată sarcina ca în pe
rioada 1980—1985 acestea să crească de mai
bine de două ori.
Au fost semnate și se realizează o serie
de acorduri de specializare și cooperare în
producție ; se edifică cu succes întreprinde
rea comună de mașini și utilaje grele de
la Ruse și Giurgiu ; vom construi linia
pentru transportul energiei electrice din
Uniunea Sovietică în Bulgaria și România.
Am creat o societate comercială mixtă. Se
extinde colaborarea tehnico-șțiințifică.
Primul program cincinal semnat în 1980
între guvernele celor două țări a ridicat la
un nivel și mai înalt colaborarea în dome
niile culturii, științei și învățămîntului.
Toate acestea constituie o dovadă a dez
voltării ascendente a legăturilor și priete
niei dintre Bulgaria și România.
Prifetbhia'și Colaborarea•< noastră, tovarășe
și tovarăși, constituie o necesitate istorică
pe care o dictează și natura socială de cla
să a celor două țări vecine, și legile obiec
tive ale dezvoltării comunității socialiste.
Relațiile dintre Republica Populară Bulga
ria și Republica Socialistă România se edi
fică și se dezvoltă în spiritul Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență mutuală,
în concordanță cu principiile internaționa
lismului socialist. Ele sînt inspirate de idea
lul comunist comun. Pentru acest ideal au
luptat și și-au vărsat sîngele mii de comu
niști și patrioți. Pentru realizarea acestui
ideal depun astăzi eforturi și cunoștințe
milioane de oameni ai muncii din Bulgaria
socialistă și din România socialistă. Și noi
sîntem ferm convinși că nu există forță
care să abată cele două popoare ale noastre
de pe drumul socialismului și comunismu
lui ! (Aplauze puternice).
Tovarășe și tovarăși,
în timpul întîlnirilor și convorbirilor cu
oaspeții români am depus eforturi comune
în vederea descoperirii unor noi posibili
tăți pentru dezvoltarea pe mai departe a
colaborării bilaterale. Și vă pot spune că
aceste eforturi ale noastre au fost încunu
nate de succese. Noi am constatat că dez
voltarea economiei, științei, tehnicii și cul
turii in Republica Populară Bulgaria și în
Republica Socialistă România creează con
diții pentru lărgirea legăturilor politice, a
schimburilor comerciale, a cooperării eco
nomice și specializării in producție, a cola
borării în domeniul culturii și în alte do
menii importante. Am trasat ca sarcină or
ganelor respective să întreprindă acțiuni
concrete în vederea realizării Acordului de
colaborare economică, tehnică și științifică
de lungă durată și obiectivelor economice
comune convenite.
Am trasat, de asemenea, sarcini în ve
derea aprofundării specializării și coope
rării în domeniul construcțiilor de mașini,
electronicii, chimiei, metalurgiei, industriei
ușoare și in alte ramuri.
Se vor dezvolta pe mai departe relațiile
noastre în domeniile științei, culturii. învă
țămîntului, artei, mijloacelor de informare
în masă, sportului, sănătății și turismului.
Fără îndoială, convorbirile și înțelegerile
la care s-a ajuns, documentele semnate vor
da un nou impuls relațiilor dintre Bulgaria
și România. Iată de ce noi apreciem că
actuala vizită a tovarășilor români în Re
publica Populară Bulgaria constituie o con
tribuție la aprofundarea colaborării bulgaro-române multilaterale. (Aplauze pu
ternice).
Vă pot încredința. dragă tovarășe
Ceaușescu, că noi, partidul nostru, poporul
nostru, vom face tot ceea ce depinde de
noi pentru a fi îndeplinite înțelegerile
convenite ! (Vii aplauze).
Tovarășe și tovarăși,
Poporul nostru, ca vecin al poporului
frate român, cunoaște bine realizările lui

în industrie, în agricultura socialistă, în ști
ință și cultură. Ne bucură succesele dum
neavoastră, stimați tovarăși români, succese
ale unui popor aprbpiat și prieten nouă,
ale unui stat socialist prieten nouă.
Permiteți-mi ca de la această tribună să
adresez un salut călduros comuniștilor ro
mâni, poporului român. Le urăm din inimă
noi succcese in îndeplinirea hotărîrilor celui
de-al XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate ! (Vii aplauze).
în timpul scurtei dumneavoastră șederi in
Bulgaria, dragi tovarăși români, ați avut
posibilitatea de a cunoaște unele obiective
industriale și agricole ale noastre, de a co
munica cu oamenii muncii. Cred că dum
neavoastră v-ați convins din nou de senti
mentele frățești pe care poporul nostru le
nutrește față de poporul român și ați putut
vedea, totodată, ci te va din realizările socia
liste ale țării noastre.
îmi este plăcut să vă spun că poporul bul
gar a depus eforturi mari și a realizat pla
nul pe anul trecut. Se îndeplinește cu suc
ces planul și pe anul curent. Cresc volumul
producției industriale și agricole, venitul
național. Sensul și conținutul activității
noastre politice este grija pentru om, pentru
bunăstarea lui materială și dezvoltarea spi
rituală, pentru perfecționarea modului so
cialist de viață.
Dezvoltarea dinamică și stabilă
a țării
noastre ește rezultatul eforturilor neobosite
ale clasei muncitoare bulgare, ale lucrăto
rilor din agricultură, ale intelectualilor proveniți din popor. Un factor important pen
tru această dezvoltare este participarea
noastră activă la integrarea socialistă inter
națională cu țările membre ale Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc. Noi nu
subapreciem nici însemnătatea colaborării
economice a Bulgariei cu mai bine de 100
de țări din lume.
Bineînțeles, pe drumul dezvoltării noastre
întîmpinăm și nu puține greutăți. Ce este
însă cel mai important și hotărîtor ? Cel
mai important și hotărîtor este faptul că po
porul nostru nu se sperie in fața greutăților,
că le depășește cu succes. Faptele lui de
pină . acum constituie o garanție că hotăririle celui de-al XII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar vor fi îndeplinite pină
la capăt !
Tovarășe și tovarăși,
Nu este posibil ca la acest miting să nu
dăm expresie neliniștii noastre față de
agravarea serioasă și periculoasă a situației
internaționale — rezultat al acțiunilor cercu
rilor militariste ale N.A.T.O. și( in primul
rînd ale Statelor Unite ale Americii. Aces
tea sînt acțiuni îndreptate spre intensificarea
ritmurilor și proporțiilor cursei înarmărilor,
spre creșterea puterii nimicitoare a mijloa
celor de distrugere în masă. Aceste acțiuni
au drept scop încălcarea echilibrului militar
creat in Europa și in lume pentru a se ob
ține o superioritate militară, pentru a fi
rezolvate problemele cu ajutorul forței și
dictatului.
Politica Administrației Reagan este în con
tradicție cu năzuințele oamenilor iubitori de
pace din lume. Ea contravine intereselor
vitale ale popoarelor, ale întregii omeniri.
De aceea se desfășoară tot mai larg lupta
acelor forțe și mișcări care — indiferent de
orientări politice și ideologice — se opun
acestui curs nefast. Voința popoarelor de
înțelegere, destindere și pace se manifestă
țot mai puternic. Numeroși oameni politici
din țările occidentale, raționind sănătos, se
pronunță împotriva confruntării și a încor
dării situației internaționale.
_ O însemnătate decisivă are politica realis
tă și constructivă a țărilor membre ale
Tratatului de la Varșovia, a tuturor țărilor
socialiste frățești, pentru limitarea cursei
înarmărilor, pentru rezolvarea diferendelor
internaționale la masa tratativelor, pentru
preîntîmpinarea unui conflict nuclear.
Noi salutăm mesajul tovarășului Leonid
Brejnev adresat celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Organizației Națiunilor Unite pentru
dezarmare, în care este enunțată hotărîrea
U.R.S.S. de a-și asuma angajamentul să nu
folosească prima arme nucleare. Aceas
tă declarație are un caracter istoric.
Dacă și celelalte state nucleare și-ar asuma
un astfel de angajament, aceasta ar însem
na, practic, să se excludă posibilitatea unui
război nuclear nimicitor. Acestui scop
umanitar ii servește, de asemenea, propu
nerea ca organele de conducere ale
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia să
adopte declarații că nu vor extinde sferele
acestor alianțe in alte zone ale lumii, pre
cum și inițiativa privind semnarea unui

tratat pentru interzicerea totală și gene
rală a experiențelor cu arme nucleare.
In spiritul acestei politici de pace și
coexistență pașnică. Republica Populară
Bulgaria consideră că statele participante
la Conferința generală pentru securitate și
colaborare din Europa trebuie să continue
eforturile constructive comune pentru ca
intilnirea de la Madrid să se încheie cu
rezultate pozitive — in interesul păcii, al
încrederii și securității în Europa și iri
lume.
Poporul bulgar, tovarășe și tovarăși, a
fost și va fi întotdeauna de partea popoare
lor care luptă împotriva imperialismului și
neocolonialismului, pentru independență
națională, pentru democrație și progres so
cial. (Vii aplauze).
Noi am condamnat și condamnăm, cu toa
tă energia, acțiunile barbare ale militaris
mului israelian în Liban, agresiunea fățișă
și infamă împotriva unui stat suveran. Am
fost zguduiți de uciderile în masă ale
populației pașnice din lagărele palestinie
ne de refugiați.
Sprijinim neabătut lupta dreaptă a po
porului palestinian, a avangardei sale —
Organizația pentru Eliberarea Palestinei
— pentru apărarea drepturilor naționale
imuabile ale poporului arab al Palestinei.
Sintem convinși că poporul palestinian va
învinge !
Criza din Orientul Apropiat poate fi de
pășită numai atunci cînd Israelul va îna
poia toate teritoriile arabe acaparate în
1967, numai atunci cind se va crea statul
palestian independent și se va garanta
dreptul tuturor statelor din zonă la o exis
tență și dezvoltare sigură. Este necesar ca
în legătură cu aceasta să fie convocată o
conferință internațională pentru rezolvarea
deplină a problemei Orientului Apropiat,
la care să participe cu drepturi egale toate
țările interesate, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.
Poporul nostru este solidar și sprijină
lupta de eliberare a popoarelor din Asia,
America Latină, Sudul Africii, din toate
regiunile lumii.
Noi acordăm o mare importanță aportu
lui mișcării statelor nealiniate la rezol
varea problemelor complexe cu care sint
confruntate popoarele lumii. De aceea. Re
publica Populară Bulgaria își aprofundează
colaborarea cu țările nealiniate și în curs
de dezvoltare în lupta pentru reorganizarea
relațiilor economice internaționale pe o
bază echitabilă și democratică, pentru con
solidarea,. independenței și suveranității
statelor recent eliberate. Toate formele de
colonialism, neocolonialism și apartheid
trebuie să fie lichidate în mod necondițio
nat ! (Aplauze puternice).
Tovarășe și tovarăși.
De la această tribună doresc să declar
încă o dată : pacea este în pericol, pacea
insă poate și trebuie să fie menținiită !
Aceasta este voința popoarelor, aceasta
este porunca imperioasă a vremii.
Republica Populară Bulgaria, credincioa
să acestei cerințe imperioase, desfășoară o
activitate intensă pentru încetarea cursei
înarmărilor, pentru înțelegere, pentru cu
noaștere reciprocă și prietenie intre po
poare. Noi milităm pentru amplificarea co
laborării politice, economice, culturale și
tehnico-științifice reciproc avantajoase. îm
preună cu celelalte forțe iubitoare de pace,
participăm la lupta pentru eliminarea unui
război mondial.
. .Țara noastră, a. acordat Întotdeauna o în
semnătate primordială întăririi păcii în Bal
cani, dezvoltării bunei vecinătăți și colabo
rării între statele balcanice. Republica
Populară Bulgaria a fost nu o dată iniția
torul unor propuneri constructive în acest
sens. Așa cum nu o dată am subliniat, noi
vom merge și mai departe pe drumul trasat
la Helsinki pentru, ca Balcanii să se trans
forme într-o zonă stabilă a destinderii. Sin
tem gata să semnăm cu țările vecine înțe
legeri bilaterale care să includă un cod al
relațiilor de bună-vecinătate, renunțarea! la
pretenții teritoriale, neadmiterea folosirii
teritoriului țărilor contractante in scopuri și
pentru acțiuni ostile ale uneia împotriva ce
leilalte. Noi sintem pentru lărgirea și
aprofundarea pe mai departe a colaborării
bilaterale în domeniile economiei, turismu
lui, științei, culturii, învățămîntului și spor
tului, pentru dezvoltarea transporturilor și
comunicațiilor. Sîntem gata să continuăm
colaborarea cu celelalte state balcanice pe
bază multilaterală în probleme de interes
reciproc în acele domenii concrete în care
există deja înțelegeri convenite.
O expresie a politicii noastre constructive,
pașnice o constituie propunerea noastră de
convocare la Sofia a unei întilniri a condu
cătorilor statelor balcanice în problema
transformării Balcanilor într-o zonă liberă
de arme nucleare. Țara noastră, ca și pină
în prezent, va continua să acționeze în mod
activ pentru întărirea securității, pentru lăr
girea colaborării între statele balcanice !
Prin politica sa balcanică principială, con
secvent pașnică, prin pozițiile și acțiunile
sale pe arena internațională, Republica
Populară Bulgaria își aduce și își va aduce
aportul său la menținerea și stabilizarea
păcii.
Comuniștii bulgari, întregul popor bulgar
sîntem profund convinși că unitatea țărilor
socialiste frățești și unitatea lor de acțiune,
consolidarea puterii de apărare a Tratatu
lui de Ia Varșovia, perfecționarea colaboră
rii multilaterale în cadrul Consiliului de
Ajutor Economic Reciproc constituie garan
ția cea mai sigură a edificării pașnice și cu
succes, în continuare, a vieții noi în țările
noastre. (Aplauze puternice).
Tovarășe și tovarăși,
Ti salut încă o dată, din inimă, pe scumpii
noștri oaspeți. Transmiteți, dragi tovarăși
români, salutul nostru frățesc de luptă co
muniștilor români, oamenilor muncii ro
mâni ! (Vii aplauze).
Să se dezvolte și întărească prietenia și
colaborarea dintre Partidul Comunist Bul
gar și Partidul Comunist Român, dintre
Republica Populară Bulgaria și Republica
Socialistă România, dintre popoarele bulgar
și român ! (Aplauze puternice).
Să se întărească unitatea și coeziunea
țărilor din comunitatea socialistă ! (Aplauze
puternice).
Trăiască pacea ! Trăiască comunismul !
(Aplauze puternice, prelungite).
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VIZITA OFIQALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ElENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA
PLECAREA DIN SOFIA
Joi, 14 octombrie, s-a Încheiat vi
zita oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. a făcut-o în
R. P. Bulgaria la invitația tovară
șului Todor Jivkov. secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.
Prin întreaga ei desfășurare, prin
rezultatele rodnice ale convorbirilor,
vizita înalților soli ai poporului român
a reprezentat un nou și important
moment în cronica raporturilor de
strînsă prietenie și colaborare ce
unesc partidele, țările și popoarele
noastre, deschizînd noi și ample
perspective colaborării în domeniile
bilaterale și în sfera vieții interna
ționale, în avantajul reciproc, in fo
losul cauzei generale a păcii și so
cialismului.
Ceremonia plecării a avut loc pe
aeroportul din Sofia. împodobit săr
bătorește. Portretele celor doi con
ducători de partid și de stat erau în
cadrate de drapelele de stat ale
României și Bulgariei. Pe o mare
pancartă, în limbile bulgară și
română era scris: „Trăiască în veci
prietenia bulgaro-românăl".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova

rășa Elena Ceaușescu au sosit la ae
roport împreună cu tovarășul Todor
Jivkov.
Locuitori ai capitalei bulgare, venlti
să salute pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu. pe tovarășa Elena
Ceaușescu. pe tovarășul Todor Jivkov.
au Intîmpinat cu ovații și urale so
sirea oaspeților români. S-a scandat
cu însuflețire „Vecina drujbal",
„P.C.B. — P.C.R.1", dindu-se expresie
deplinei satisfacții a poporului bulgar
prieten pentru rezultatele fructuoase
ale convorbirilor la nivel înalt româno-bulgare, care vor da un nou
impuls conlucrării frățești dintre
partidele, țările și popoarele noastre.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale României și Bulgariei. In
semn de salut au fost trase 21 salve
de artilerie.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov au trecut în revistă
garda de onoare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu iși iau rămas
bun de la persoanele oficiale bulgare
venite să-i salute la aeroport.
Erau prezenți tovarășii : Stanko
Todorov, președintele Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, Grișa Filipov,
președintele Consiliului de Miniștri,
Aleksandăr Lilov, Ognian Doinov,
Petăr Mladenov, Todor Bojinov, Țola
Dragoiceva, Milko Balev, membri ai

Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, Andrei Lukanov. Gheorghi
Iordanov, Petăr Diulgherov. membri
supleanți ai Biroului Politic al C.C.
al P.C. Bulgar, Dimităr Stanișev.
Stoian Mihailov, Mișo Mișev, Vasil
Țanov Vasilev, Ciudomir Alexan
drov, secretari ai C.C. al P.C. Bul
gar, membri ai C.C. al P.C.B., ai
Consiliului de Stat și Consiliului de
Miniștri, generali.
La ceremonie au asistat ambasa
dorul României la Sofia, Petre Du
minică, și ambasadorul Bulgariei la
București, Todor Stoicev Todorov,
Tovarășul Todor Jivkov iși ia, la
rîndul său. rămas bun de la membrii
delegației române : Gheorghe Oprea,
Ștefan Andrei, Emilian Dobrescu,
Constantin Mitea, Marin Nedelcu.
Un grup de pionieri oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu. tovarășului Todor
Jivkov buchete de flori.
La scara avionului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu și-a luat un căldu
ros rămas bun de la tovarășul Todor
Jivkov. Cei doi conducători de
partid și de stat s-au îmbrățișat,
și-au strîns miinile cu căldură și
prietenie.
Tovarășul Todor Jivkov își ia, de
asemenea, rămas bun, de la tovarășa
Elena Ceaușescu.
La ora 19. aeronava prezidențială a
decolat. întreptîndu-se spre patrie.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

afacerilor externe. Emilian Dobres
cu, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Comitetului de Stat al
Planificării. Constantin Mitea. mem
bru al C.C. al P.C.R.. consilier al
secretarului general al partidului și
președintelui
Republicii.
Marin
Nedelcu consilier al secretarului
general al partidului și președintelui
Republicii.
Ceremonia sosirii a avut loc la aero
portul Otopeni. Deasupra salonului
oficial erau arborate drapelele parti
dului și statului, care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La
sosire,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați de tovară
șii Constantin Dăscălescu, Ștefan
Voi tec, Emil Bobu, Nicolae Constantin.
Ion Dincă, Alexandrina Găinușe,
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,
Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureșan,
Elena Nae, Constantin Olteanu,
Richard Winter, Gheorghe Stoica,
precum și de membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții
centrale și organizații obștești. To
varășii din conducerea de partid și
de stat au venit împreună cu soțiile.
Erau de față Atanas Gheorghiev,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
R.P. Bulgaria la București, și mem
bri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au. oferit
buchete de flori tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu.
Pe aeroport se aflau, de asemenea,
numeroși locuitori ai Capitalei, care
au intimpinat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu și pe tovarășa Elena
Ceaușescu cu multă bucurie și însu
flețire. Această primire entuziastă a
pus pregnant in lumină sentimentele
de nețărmurită dragoste, stimă și re
cunoștință pe care toți cetățenii țării,
fără deosebire de naționalitate, le
nutresc față de secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care
conduce cu înțelepciune și cutezanță
revoluționară destinul patriei, al na
țiunii pe calea luminoasă a socia
lismului și comunismului. A fost ex
primată, totodată, profunda satisfac
ție a întregului popor față de rezul
tatele rodnice ale noii întilniri dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov, față de importantele înțele
geri convenite cu acest prilej, ce des
chid perspectiva dezvoltării și mai
puternice a relațiilor strinse, tradi
ționale, româno-bulgare, care se afir
mă în toate privințele ca un exem
plu de raporturi intre popoare libere
și suverane, între țări socialiste ve
cine și prietene, ce conlucrează și se
întrajutorează activ în munca și lupta
pentru edificarea noii orînduiri, pen
tru ridicarea continuă a bunăstării și
prosperității lor. \
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestărilor pline de
căldură ale bucureștenilor veniți să-i
întîmpine. -

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
Părăsind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, doresc, încă o dată,
să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospitali
tatea tovărășească de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastre pe
pămintul Bulgariei prietene.
Sini ferm convins că noua, noastră întilnire, convorbirile și înțelegerile
la care am ajuns vor impulsiona și mai puternic dezvoltarea tradiționalelor
relații româno-bulgare, conferind dimensiuni și mai largi bunelor raporturi
de prietenie și colaborare dintre țările și partidele noastre, în interesul și
spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii
și păcii în Balcani, in Europa și în întreaga lume.
tmi este deosebit de plăcut să vă adresez, odată cu salutul nostru de
rămas bun, cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului bulgar,
vecin și prieten, noi succese în edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
In timpul vizitei oficiale de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. a efectuat-o in R.P.
Bulgaria, au avut loc întilniri de lu
cru între tovarășii Gheorghe Oprea,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Emilian
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv a! C.C. al
P.C.R.. președintele Comitetului de
Stat al Planificării, președintele
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de
colaborare economică și tehnico-ști-

Printr-o puternică mobilizare a tuturor forțelor de la sate:

VASLUI : Producție fizică
peste prevederi

ÎNSĂMÎNȚĂRILE

Hotăriți să intîmpine Conferința
Națională a partidului cu reali
zări deosebite, oamenii muncii din
industria județului Vaslui își spo
resc eforturile in vederea îndepli
nirii planului de producție pe acest
an la toți indicatorii. Astfel, ei ra
portează obținerea unei producții
fizice peste prevederi in valoare de
peste . 45 milioane lei, concretizată
în mașini-unelțe pentru prelucra
rea metalelor' prin, așchiere, utila
je pentru explorări geologice și fo
raj, 3 800 micrometre, 700 traductoare electronice și pneumatice,
5 000 tone produse izolatoare, 175
tone utilaje tehnologice pentru chi
mie și prelucrarea țițeiului. 340 000
mp țesături, 200 ventilatoare in
dustriale, însemnate cantități de
confecții, conserve și altele. (Petru
Necula, corespondentul „Scînteii").

Nouă județe au încheiat semănatul griului. Este absolut necesar ca și în județele Dolj
Timiș, Mehedinți, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare și Gorj - unde această lucrare s-ă exe
cutat în proporție de 61-75 la sută - să se acționeze ferm pentru terminarea de urgență
a însămînțărilor

Intîrzieri care trebuie cit mai grabnic recuperate
decit viteza planificată — iar
în cursul zilei de joi ritmul s-a
menținut. In consiliile agroindus
triale Berliște și Oravița, viteza zil
nică a fost aproape dublă. Sînt
însă unități, îndeosebi în consiliul
agroindustrial Berzovia, unde ritmul
se menține necorespunzător. Timpul
este înaintat, ceea ce impune mobi
lizarea tuturor atelajelor în vede
rea degajării terenului de coceni,
organizarea mai bună a lucrului
ziua și noaptea, pentru ca însămîn
țarea griului să se încheie grabnic.
(Nicolae Cătanâ).
MEHEDINȚI.
«*ra
zilei de 13 octombrie, grîul a fost

însămînțat în județ doar pe 38 500
hectare — 69 Ia sută din suprafața
prevăzută. „Avem condiții să mărim
considerabil viteza la semănat — ne
spune ing. Ion Floricică, directorul
trustului județean pentru mecaniza
rea agriculturii. Au fost organizate
schimburi de noapte la arat și pre
gătirea terenului. Cu cele 480. se
mănători, realizînd in medie cel
puțin 13 hectare pe semănătoare,
putem atinge o viteză zilnică de
peste 6 000 hectare". în realitate, se
mănatul nu avansează in ritmul
stabilit. In ziua de 13 octombrie
s-au însămînțăt numai 4 350 hec
tare, iar ieri, 14 octombrie — 4 600

hectare. Așadar, nu s-a realizat vi
teza zilnică planificată, unele con
silii agroindustriale — Bicleș, Broșteni, Devesel, Gruia și Vînju Mare
— fiind mult rămase in urmă cu această lucrare. Explicația : multe
tractoare fac deplasări inutile de la
secții la locul de semănat, nu se
aplică peste tot măsura stabilită de
comandamentul județean pentru agricultură ca sâmința să fie trans
portată în cursul nopții la capătul
solelor. Iată de ce trebuie luate
măsuri ferme pentru folosirea cu
randament maxim) a mijloacelor
mecanice, astfel incit viteza la se
mănat să fie depășită. (Virgiliu
Tătaru).

SUCEAVA : Economii
de materiale și energie

electrică

RECOLTAREA ȘI DEPOZITAREA

Așa, DA!
„Președintele ? e printre oameni, la cules". In*
tr-adevăr, pe președintele C.A.P. Poeni — Teleorman, Ilie Pasăre,
l-am găsit intr-un lan in mijlocul, sătenilor, care culegeau porum
bul. „Cind ești alături de ei, oamenii muncesc cu spor" — ne spune
el. Văzind furnicarul culegătorilor, al autocamioanelor, remorcilor
și atelajelor pe drumurile care duc recolta la baza de recepție ii
dăm dreptate : porumbul a fost strîns de pe 85 la sută din cele 844
hectare. (Stan Ștefan).

I

CĂLĂRAȘI. In ludetul Călă
rași există un mare decalaj intre
cantitatea de porumb recoltată și
cea transportată. Pină miercuri. 13
octombrie, porumbul a fost recoltat
de pe 86 830 hectare, adică 85 la
sută din suprafața cultivată. Deși
din cîmp au fost transportate la
bazele de recepție 288 000 tone de
știuleți, Ivrările la fondul de. stat
s-au realizat în proporție de numai
48 la sută, iar la F.N.C. — 30 la
sută. Pe cîmp se află în grămezi
peste 251 800 tone. E adevărat că.
un timp, multe camioane au trans
portat legume, dar cele repartizate
pentru porumb nu au fost folosite
la întreaga capacitate. Dovada : in
nici una din zilele trecute nu s-a
realizat, în acest județ, viteza zilni
că stabilită pentru transportul po
rumbului ! Această situație se datcrează deficientelor in organizarea
muncii la încărcarea remorcilor si
camioanelor în cîmp. Un exemplu
— din multe altele — este conclu
dent : Ia C.A.P. Călărași. încărcarea
mașinilor în cimp începe tîrziu,
descărcarea la bază se face manual,
cu viteza melcului, pentru 8 ca
mioane nu erau de.cît 8 cooperatori.
In ultimele zile, cantitățile de po
rumb livrate de această unitate au
oscilat între 93 tone și 287 tone.
Specialist1! direcției agricole jude
țene oscilează și ei ; să continue a
înregistra astfel de rezultate criti
cabile ori să rezolve prob'emele le
gate de grăbirea transportului. (Rodica Simionescu).

IALOMIȚA. Pină 13 14 oc
tombrie, porumbul a fost cules în
județul Ialomița de pe 80 500 hec
tare (93 la sută din suprafața cul-

tivată). 35 unități au încheiat recol
tarea acestei culturi. -Dacă ritmul
recoltării e susținut, nu același lu
cru se poate spune despre trans
portul porumbului din cîmp și li
vrarea acestuia la fondul de stat și
F.N.C.; la fondul de stat au fost li
vrate doar 45 la sută din cantitățile
prevăzute, iar la F.N.C. — 65 la.
sută.
înțelegînd bine cerințele econo
miei naționale, multe unități sînt
avansate cu livrările. Cooperativa
agricolă din Gîrbovi a livrat 9 200
tone din 9 700 contractate ; Grivița
— 3 350 tone din 3 600 ; Miloșești
— 7 000 tone din 7 400; Smirna —
3 600 tone din 4 000; Colelia — 2 050
tone din 2 300; Reviga — 2 800 tone
din 3 000. în timp ce unitățile frun
tașe au livrat 75—90 la sută din obli
gațiile contractuale, altele au rea
lizat doar 25—30 la sută. C.A.P. Mi
hail Kogălniceanu a transportat la
baza de recepție l 500 t din 3 800 ;
Săveni — 2 500 tone din 5 400; Perieți —. 1 500 tone din 4 500; Bordușelu — 900 din 2 700; Crăsani —
1 000 tone din 4 000. Să difere, oare,
atit de mult ambiția ialomițeni'or,
precum diferă aceste cifre ? (Mihai
Vișoiu).

Colectivele de oameni ai muncii
din întreprinderile județului Su
ceava situează in centrul preocu
părilor lor creșterea eficienței eco
nomice prin reducerea consumuri
lor specifice materiale și energe
tice. Modernizarea produselor și a
tehnologiilor de fabricație, redimensionarea unor repere, și subansamble, utilizarea rațională a ener
giei, precum și aplicarea altor mă
suri adoptate in acest scop au avut
ca efect economisirea, de la în
ceputul anului și pină acum, a 3 000
tone combustibil convențional, 277
tone metal, 5 000 mc lemn. 4 360 000
kWh energie electrică.
(Sava
Bejinariu, corespondentul
teii").

transmise de corespondenții „Scînteii"

CULESUL ȘI TRANSPORTUL PORUMBULUI trebuie mult intensificate, mai ales în jude
țele Constanța, Vaslui, Galați, Gorj, Prahova, Brașov, Covasna, Harghita, unde mai sînt
încă însemnate suprafețe de recoltat

In cel mai scurt timp
întreagă recoltă de porumb
strînsă și înmagazinată

Din cronica
întrecerii

FIECARE ZI - 0 ZI A RMRILSR MAXIME LA SEMĂNAT $1 RECOLTARE!

CARAȘ-SEVERIN. In jude
țul Caraș-Severin, însămînțarea
griului este mult întîrziată. Una’din
tre cauze : zile de-a rîndul, ritmul
degajării terenului de coceni a fost
lent. De aceea, s-au luat măsuri ca
toate forțele satelor, ca și un număr
mai mare de oameni ai muncii din
unitățile economice și instituțiile
județului să lucreze la culesul po
rumbului și transportarea coceni
lor. Ca urmare, viteza medie zilnică
la însămințat a crescut în ultimele
trei zile, cu 419 hectare, față de ni
velul atins înainte. Miercuri, grîul
a fost pus sub brazdă pe 2 414 hec
tare — cu 594 hectare mai mult

ințifică. Marin Nedelcu. consilier al
secretarului general al partidului și
președintelui Republicii, și tovarășii
Todor Bojinov. membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, primvicepresedinte al Consiliului de Mi
niștri, Andrei Lukanov, memb ■'
pleant al Biroului Politic alio'j, Ur
P.C. Bulgar, vicepreședinte al con
siliului de .Miniștri, președintele
părții bulgare în comisia mixtă.
Au fost convenite acțiuni de cola
borare și cooperare in sectoarele energiei electrice, metalurgiei feroase
și neferoase, construcții de mașini,
carbonifer, agriculturii.

(
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O notă in „catalogul hărniciei". Mii de elevi bih0*
reni muncesc, cu o iuțeală de care numai copiii sînt în stare, la
cules în grădinile de legume, in livezi și podgorii. Cel de la Școala
generală din Livada au depănușat aproape 250 tone porumb și au
recoltat manual 50 tone porumb. Sînt fapte pentru care li se cu
vine, in catalogul hărniciei, nota maximă. (loan Laza).

Așa, NU!
Dulce și amar,
(-"A.P. Dăeni-Tulcea mai este de recol
tat sfecla de zahăr de pe 80 hectare din cele 100 cultivate. Coope
ratorii au ieșit toți la recoltare. Dar cu ce să o transporte ?
Din patru autocamioane repartizate de I.T.A. Tulcea două au fost
retrase. Din cele două rămase, la Dăeni a ajuns doar unul. Și acela
adus „la remorcă" de alt autocamion.
...Și cit de frumoase sînt rapoartele, cit de încîntătoare sînt ci
frele trimise de conducerea I.T.A. factorilor de răspundere din
județ 1 (Neculai Amihulesei).
Ce ascunde lacătul cîrciumii. Acum’cind zorul lucră’

V

rilor e atit de mare, multe unități de. alimentație publică din ju
dețul Prahova, cu aprobarea primăriilor comunelor, stau deschise
cit e ziulica de mare. Miercuri, 13 octombrie, ora 17, la restaurantul
„Românești" erau peste 200 de localnici sau din satele învecinate,
care „asudau" in fața paharelor pline. A doua zi, la ora 11, tot
aici se aflau mecanizatori de la I.A.S. Pucheni. serviți de 22 ospă
tari. Ora 12, la restaurantul din Tătărani. La ușa din față — lacăt.
Primarul comunei Bărcănești, Vasile Soare, ne dă asigurări : „Cir
ciuma e închisă, ferecată cu lacăt !“. Dar chefliii — oameni din
sat — intrau prin ușa din spatele clădirii și beau cit puteau. O
cifră acuză, totuși, astfel de fapte : in județul Prahova po'umbnl
mai este de recoltat de pe 6 000 hectare! (Constantin Căpraru).

I

BRĂILA : A intrat
în funcțiune fabrica
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OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ, LOCUITORI AI SATELOR!
Folosiți din plin mașinile și utilajele, fiecare oră din zi și din
noapte pentru intensificarea la maximum a ritmului însămînțărilor!
Nu precupețiți nici un efort pentru a asigura strîngerea și de
pozitarea grabnică a întregii recolte, livrarea integrală la fondul de
stat a cantităților de produse prevăzute!

de mătase
La Combinatul de fibre artificiale
din Brăila a fost pus în funcțiune
unul din cele mai mari obiective de
investiții din industria județului :
fabrica de mătase. Proiectată de
Institutul de inginerie tehnologică și
proiectare pentru industria chimică
București și construită de Trustul
de construcții industriale Brăila.
Trustul de instalații și automatizări.
Trustul de montaj pentru utilaje
chimice și Trustul de instalații și
lucrări pentru izolații București, fa
brica de mătase reprezintă o reali
zare de prestigiu a industriei
românești. 'Fabrica
funcționea
ză pe baza „procesului conti
nuu de preparare a vîscozei,
ceea ce determină o creștere de trei
ori a productivității muncii, conco
mitent cu reducerea costurilor de
producție și a consumurilor de ma
terii prime și energie. Este de
relevat faptul că utilajele fabricii
de mătase sînt produse aproane în
întregime în tară. (Corneliu Ifrim,
corespondentul „Scînteii").

IAȘI : Realizări
ale constructorilor
de locuințe
Desfășurînd larg. întrecerea socia
listă in cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, constructorii
ieșeni pun la dispoziția oamenilor
muncii tot mâi multe locuințe cu
un grad sporit de confort. De la
începutul anului pină în prezent ei
au predat „la cheie" 4 433 aparta
mente. număr care marchează în
deplinirea sarcinilor de plan la zi.
Noile locuințe sint situate in fru
moasele ansambluri și cartiere ale
Iașiului. precum și la Pașcani, Tîrgu
Frumos, Hîrlău și în alte așezări
ale județului. Alte aproape 1 000 de
apartamente se află in faze avan
sate de finisare. (Manole Corcaci,
corespondentul „Scinteii).

SCÎNTEIA — vineri 15 octombrie 1982

Primiri la C. C. al P. C. R.

ÎN EDITURA POLITICA A APĂRUT

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare
la Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
7—8 OCTOMBRIE 1982

Vizita delegației parlamentare
din Republica Populară Mongolă
Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
s-a întilnit, joi, cu delegația parla
mentară din Republica Populară
Mongolă, condusă de tovarășul
Tedendambîn Gotov, secretarul Pre
zidiului Marelui Hural Popular, care,
la invitația M.A.N., efectuează o vi
zită in tara noastră.
Din delegație fac parte deputății
Sambunghiin Țeveen, Darjaaghiin
Ciultem. Dașniamîn Dolgorjav, Orșihîn Jadamhuu.
în timpul convorbirii a fost sub
liniată evoluția pozitivă a relațiilor
fructuoase dintre România și Mon
golia. evidențiindu-se importanța
convorbirilor și înțelegerilor la nivel
înalt pentru dezvoltarea și aprofun
darea raporturilor de prietenie și
cooperare, în interesul reciproc, al
cauzei păcii și socialismului.
în context, reliefîndu-se rolul
parlamentelor și al parlamentarilor
din cele două țări în amplificarea
continuă a raporturilor româno-mongole, in mai buna cunoaștere și în
tărire a prieteniei și solidarității din
tre popoarele și țările noastre, s-a
exprimat dorința comună de a con
tribui la ridicarea acestora la un ni
vel superior, la extinderea și perfectj^’țg^ lor în continuare.

S-a apreciat, de asemenea, că
parlamentele român și mongol, printr-o mai strînsă conlucrare, alături
de celelalte parlamente, pot să-și aducă o contribuție sporită la instau
rarea unui climat de pace, securitate și înțelegere între națiunile
lumii.
La întrevedere au participat
deputății Ștefan Korodi și Gheorghe
Roșu.
Au luat parte Namsrain Luvsanravdan,
ambasadorul
Republicii
Populare Mongole la București, și
membri ai ambasadei.
★
în aceeași zi. Biroul Marii Adunări
Naționale a oferit un dineu în onoarea delegației Marelui Hural
Popular al R.P. Mongole.
★
Delegația Marelui Hural Popular al
Republicii Populare Mongole a de
pus, joi după-amiază, o coroană de
flori la Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.
Au luat parte Hedwiga Margareta
Hausser. secretar al M.A.N., deputați.
Au fost prezenți ambasadorul Mon
goliei la București și membri ai am
basadei.
(Agerpres)

VIZITA LIDERULUI PARTIDULUI ACȚIUNEA POPULARA
REVOLUȚIONARA AMERICANA DIN PERU
Joi, Armando . Villanueva del
Campo, liderul Partidului Acțiunea
Populară Revoluționară Americană
(A.P.R.A.) din Peru, care ne vizitează
tara la invitația Consiliului Național
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste, a avut convorbiri, la Con
siliul Național al F.D.U.S., cu tovară
șa Tamara Dobrin, președintele exe
cutiv. Cu acest prilej, a fost prezen
tată activitatea desfășurată de
F.D.U.S. pentru transpunerea in via
ță a politicii interne și externe' a
partidului și statului nostru și au
fost evocate perspectivele dezvoltă
rii, in continuare, a relațiilor dintre
F.D.U.S. și A.P.R.A.
Oaspetele a avut, de asemenea, o
Întrevedere cu Maria Groza, adjunct

al ministrului afacerilor externe, cu
care a efectuat un schimb de păreri
privind relațiile româno-peruane și
unele probleme internaționale actuale.
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S. a oferit un dejun
in cinstea oaspetelui.
în aceeași zi, dr. Roger Eloy Loayza
Saavedra, ambasadorul Republicii
Peru la București, a oferit o recepție.
★
Joi după-amiază, la sediul Asocia
ției de Drept Internațional și Relații
Internaționale a. avut loc o masă ro
tundă la care Armando Villanueva
del Campo a vorbit despre situația
din Peru în contextul realităților ță
rilor latino-americane.
(Agerpres)

In județul Alba s-a încheiat semănatul griului
J
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Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Alba raportează încheie
rea semănatului griului pe întreaga
suprafață planificată, punînd astfel
bază trainică pentru producția anu
lui viitor.
în telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu de că
tre Comitetul județean ' Alba al
P.C.R. se arată :
In aceste zile, ca adevărați gos
podari, oamenii muncii de pe ogoa
rele județului și-au concentrat for
țele asupra celorlalte lucrări ale
toamnei — recoltarea porumbului, a

cinema
Ei Pădurea nebună : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
S Femeia din Ursa Mare : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
EI Program de desene animate — 9;
10,30; 14,15; 16; Astă-seară dansăm in
familie — 12,15; 17,30; 19,30 : DOINA
(16 35 38).
El Un saltimbanc la Polul Nord : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Nea Mărln miliardar
--------------- : ---------UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
ES Așteptind un tren : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
H India. „Retrospectivă Roberto Roseling' • STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14;
16'f .
El C»..r—ubește și Iasă : COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20, FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
El Păcală : AURORA (35 04 66) — 9;
12; 16; 19.
E Zestrea domniței Ralu ; MUNCA
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
S Comoara din lacul de argint — 9;
11,30; Minorii — 13,15; 15,30; 17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 61 10).
0 Ali-Baba și cei 40 de hoți : DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
E3 Valentina : VIITORUL (11 48 03)
15,30; 17,30; 19,30.
E3 Curcubeul celor șapte speranțe :
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
3 Cavalerii teutoni: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,15; 15,45; 19, MODERN (23 71 61)
— 9; 12,15; 15,45; 19.
H Infernul din zgirie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15;
17; 19,45.
El Adevărata față a fascismului : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
H Piedone africanul : SALA MICA A
PALATULUI — 14; 17; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17;
19,30.
@ Antoniu și Cleopatra : FESTIVAL
C15 63 84) — 9: 12; 16; 19.
0 Star : VICTORIA (16 28 79) — 9; 12;
16; 19.
E Noi aventuri pe vasul Poseidon :
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, COSMOS (27 54 95) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

legumelor și. a fructelor, asigurarea
bazei furajere, transportul produse
lor la fondul centralizat al statului,
executarea ogoarelor de toamnă și a
fertilizărilor.
:Vă ^slgurăm, mulț, stimate. >.4ovay
rășe secretar general^ că ne vom în
zeci eforturile pentru a obține noi
și importante succese în dezvoltarea
economico-socială a acestor melea
guri, în indeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan pe acest an, con
tribuind astfel la înflorirea multila
terală și propășirea scumpei noastre
patrii.

■ Bunul meu vecin Sam : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 12; 16; 19.

■ I se spunea „Buldozerul" : EXCEL

SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Salutări profesorului : CULTURAL
(83 50 13) — 9,30; 12; 14,30; 17: 19,30.
a Gozlan : LIRA (317171) — 15,30;
’.7,45; 20.
H Atac Împotriva Iul Rommel : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
SI
Cursa
infernală :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15.
a O fată fericită ; FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, . sala
mică) : Generoasa fundație — 19,30;
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală
19.
■
Filarmonica
„George
Enescu"
(16 00 60, Ateneul Român) :
Concert
simfonic susținut de Filarmonica din
Cluj-Napoca.
Dirijor :
Emil
Si
mon. Solistă.: Svetlana Navasardian
(U.R.S.S.) — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Răpirea
din seral — 19.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46).;
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Furtuna — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
■ Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Există nervi — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 19,30; (sala
Studio) : Omul care face minuni —
19.
H Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 19,30.
9 Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) :
Siciliana — 20,30.
B Circul București (11 01 20) : Zoo-circ
— 19,30.
9 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Făt-Frumos din lacrimă
(premieră)
— 20.

de apă
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dulce

® APĂ DULCE DIN
OCEAN. In fața consumului

de metri cubi
pe zi.

tot mai mare de apă și a resur
selor tot mai reduse, în multe țări
ale lumii sînt căutate cele mai di
verse soluții, inclusiv folosirea
apei din oceanul mondial. Dar
pentru a o folosi este necesar
să fie separate moleculele de
hidrogen și oxigen de cele de
clorură de sodiu și alte elemente
minerale. Principiul constă in
evaporarea și apoi recondensarea apei oceanice. Una dintre
țările ce și-au propus să reali
zeze acest lucru este Kuweitul,
pe al cărui teritoriu nu există,
practic, surse de apă dulce. Au
toritățile kuweitiene au elaborat
un proiect care, pus în aplicare,
va permite obținerea a 27 000

• SISTEM DE PROGNOZARE A CUTREMU
RELOR. în Kazahstan, la o
înălțime de 2 000 m deasupra
nivelului mării, s-a instalat un
observator geofizic care poate
supraveghea în permanență vi
brațiile seismologice pe o supra
față de 20 000 kmp. Situat în
tr-o zonă cu intensă activitate
seismică, observatorul face par
te, împreună cu stații seismice
și posturi hidrochimice. dintr-un
vast sistem automatizat de prognozare a cutremurelor. Infor
mațiile culese sint analizate de
calculatoare. Pentru această re
țea, specialiști de la Academia

Joi după-amiază, tovarășul Emil
Bobu, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a
primit delegația de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice,
condusă de tovarășul B. N. Elțin,
membru al C.C. al P.C.U.S., primsecretar al Comitetului regional
Sverdlovsk al P.C.U.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., efectuează o vi
zită pentru schimb de experiență în
țara noastră.
în cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej au fost evocate
cu satisfacție relațiile trainice de
prietenie și colaborare multilaterală
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și Uniunea So
vietică, exprimindu-se dorința extin
derii și întăririi lor continue, spre
binele popoarelor român și sovietice,
al cauzei păcii și socialismului.
La convorbire, desfășurată într-o
atmosferă caldă, prietenească, a parti
cipat V. I. Drozdenko, ambasadorul
U.R.S.S. la București.

Tovarășul Miu Dobrescu, membru
supleant al Comitetului Politic v Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a
primit joi pe Lin Jiangging, membru
supleant al C.C. al P.C. Chinez,, ad
junct al șefului Cabinetului de stu
dii de pe lingă Secretariatul C.C. al
P.C. Chinez, și Teng Wensheng, ad
junct al șefului sectorului teoretic din
cadrul Cabinetului de studii de pe
lingă Secretariatul C.C. al P.C. Chi
nez, care, în calitate de propagandiști
ai C.C. al P.C. Chinez, au prezentat
expuneri în țara noastră.
în cadrul convorbirii, care a avut
loc cu acest prilej, au fost evocate
bunele relații de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist Chinez, dintre
popoarele și țările noastre, subliniindu-se utilitatea schimbului reciproc
de experiență în diferite domenii ale
construcției socialiste, dorința comu
nă ca aceste schimburi să cunoască
o continuă dezvoltare și diversificare,
în scopul aprofundării cunoașterii re
ciproce.
La convorbire a participat Chen
Shuliang, ambasadorul Republicii
Populare Chineze la București.

Cronica zilei
Joi, tovarășul Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., a primit pe tovarășul Hao
Deqing, președintele Institutului po
porului chinez pentru relații externe
din Beijing, membru al Comitetului
Permanent al Adunării Naționale
a
Reprezentanților
Populari a
R. P. Chineze.
în cadrul convorbirii, desfășurată
intr-o atmosferă caldă, prietenească,
au fost împărtășite oaspetelui chi
nez unele din preocupările actuale
ale partidului și poporului nostru in
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Au fost eviden
țiate raporturile tradiționale de
prietenie și colaborare româno-chineze, dorința comună de a le dez
volta continuu, în spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor convenite cu
prilejul întîlnirilor la nivel înalt, co
respunzător intereselor fundamen
tale ale poporului român și poporu
lui chinez, cauzei generale a socia
lismului, păcii și colaborării interna
ționale.
★
Ieri s-a deschis la București, în
aula Academiei Republicii Socialiste
România, sesiunea științifică „Avu
ția națională și dezvoltarea econo
mico-socială a României", organiza
tă de Academie în colaborare cu Di
recția Centrală de Statistică, Minis
terul Finanțelor, Comitetul de Stat
al Planificării și Academia de Stu
dii Economice.
Lucrările sesiunii au fost des
chise cu expunerea „Avuția na
țională în opera social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu", în cu
prinsul căreia acad. prof. Manea
Mănescu a prezentat concepția știin
țifică originală, teoretică și practică,
a conducătorului partidului și statu
lui nostru cu privire la avuția na
țională, importanța decisivă pe care
aceasta o are în procesul complex
al -rfăuririj’-societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru indepen
denta și suveranitatea națională a
poporului român.
în programul sesiunii sînt înscrise
comunicări științifice cu privire la
factorii hotărîtori, social-economici, de
creștere a avuției naționale : resur
sele umane — populația activă a ță
rii ; resursele naturale ; resursele
materiale acumulate și resursele po
tențialului creativ al națiunii — știin
ța, tehnologia, învățămîntul și cul
tura.
La reuniune participă academi
cieni, profesori universitari, cercetă
tori, specialiști din instituțiile eco
nomice de sinteză, din ministere,
centrale, întreprinderi și din institu
tele de cercetări.
★
Joi au început lucrările simpozio
nului româno-bulgar cu tema „Ra-

porturi lingvistice, literare și cul
turale româno-bulgare", manifestare
organizată în cadrul relațiilor de
colaborare științifică dintre Univer
sitatea din București și Universita
tea „Kliment Ohridski” din Sofia.
Participă cadre didactice universi
tare, cercetători științifici în mate
rie și studenți din învățămîntul su
perior filologic din cele două țări.
Reuniunea a fost deschisă de prof,
dr. Paul Miclău, președintele Comi
tetului de organizare a simpozionu
lui. în continuare, au adus saluturi
prof. univ. dr. Ioan-Ioviț Popescu, rec
torul Universității din București, și
prof. dr. Gheorghi Dimov, director
adjunct al Centrului unic de limbă
•și literatură bulgară din Sofia.
A fost prezent Atanas Gheorghiev,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
R.P. Bulgaria la București.

★
La Muzeul literaturii române din
Capitală a fost deschisă, joi la amia
ză, o expoziție fotodocumentară
consacrată scriitorului austriac Ste
fan Zweig. Deschisă sub egida Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, expoziția prezintă manuscrise,
ediții princeps ale operelor funda
mentale, facsimile după documente,
corespondență și o bogată iconogra
fie, mărturii documentare relevante
pentru existenta și activitatea crea
toare a marelui scriitor. Un loc dis
tinct în cadrul expoziției ocupă tra
ducerile, studiile și exegezele critice
ale operei lui Stefan Zweig aoărate
în limba română, volume existente
în fondul muzeului.
în cadrul festivității de deschide
re a expoziției au rostit alocuțiuni
prof. univ. Edgar Papu și Andreas
Somogyi, ambasadorul Austriei la
București.
La vernisai au participat Ion
Găleteanu, secretar de stat în Con
siliul Culturii și Educației Socialis
te, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., scri
itori, alți oameni de cultură, un nu
meros public.

★
Sub egida Consiliului Național al
Inginerilor și Tehnicienilor, la Ti
mișoara se desfășoară, în organiza
rea Institutului politehnic „Traian
Vuia",, lucrările celei de-a IlI-a
Conferințe de construcții metalice și
ale primei sesiuni ale celui de-al
III-lea Colocviu internațional de
stabilitate a structurilor metalice,
reuniuni științifice cu un pronunțat
caracter aplicativ în domeniul rea
lizării unor construcții cu grad spo
rit de rezistentă și siguranță în ex
ploatare și cd consumuri cit mai re
duse de metal. La lucrări participă
cadre de specialiști din învățămîntul
tehnic superior, cercetare, proiectare
și producție, precum și invitați de
peste hotare.V
>
(Agerpres)

Astă-seară
Concertul laureaților Festivalului cîntecului ostășesc

„Te apăr și te cînt, patria mea"
în această seară, la sala Radioteleviziunii va avea loc spectacolul
final al celei de-a 6-a ediții a cu
noscutului Festival ostășesc „Te
apăr și te cînt, patria mea", o ma
nifestare de larg ecou, cu pronunțat
caracter politico-educativ, care, de-a
lungul anilor, s-a impus atenției
milioanelor de melomani. Pentru
ediția 1982 s-au primit nu mai puțin
de 380 de lucrări. dintre, care 137 de
cintece patriotice. 135 marșuri și 108
piese de muzică ușoară ! Semna
tari ; .170 de compozitori și 107
poeți. Juriul prezidat de către mu
zicologul Nicolae Călinoiu, pre
ședintele Uniunii compozitorilor,
rectorul Conservatorului „Ciprian
Porumbescu", a selecționat pentru
finală 60 de lucrări. în cele 3 seri
de concurs (duminică 10, luni 11,
marți 12 octombrie), la saia Radio-

vremea
Timpul probabil pentru lntexvalu! cu
prins între 15 octombrie, ora 20 — 18
octombrie, ora 20. în țară : Vremea va
fi în general instabilă, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădQ^ ploi locale, care

de științe a R.S.S. Kazahe au
pus la punct programe matema
tice care transformă in limbaj
algoritmic, vibrațiile cîmpului
geomagnetic și electric al pămîntului, modificarea compozi
ției chimice a apelor freatice,
deplasarea verticală și orizon
tală a plăcilor tectonice.

• SATELITUL ARTI
FICIAL INDIAN „BHASKARA II" a furnizat, de la
lansarea sa, în noiembrie tre
cut, sute de imagini care vor fi
folosite la o cartografiere exactă
a Indiei. Pentru prima oară au
fost fixate imagini ale bazinului
riului Bhagirat, afluent al Gan
gelui ; datele obținute au ser-

televiziunii, un public entuziast a
ascultat corurile ostășești, marșu
rile. cîntecele patriotice, melodiile
de muzică ușoară, aplaudînd cu căl
dură eforturile ansamblurilor ostă
șești — ale corului și orchestrei An
samblului artistic „Doina" al arma
tei. dirijate de colonel Sergiu Eremia. căpitanul Constantin Popovici
și Gheorghe Popescu, ale orches
trei de estradă a Radioteleviziunii,
dirijată de Sile Dinicu, în colabora
rea cu soliști cunoscuți de muzică
ușoară (Cornel Constantiniu. Angela
Similea. George Enache, Gina Pătrașcu, Corina Chiriac. Mirela
Voiculescu) — de a însufleți cele
mai inspirate opusuri trimise pe
adresa festivalului. Așadar, astăseară gala laureaților. Vom reveni.
(Smaranda Oțeanu).

vor avea și caracter de averse, mai
frecvente în vestul și nordul țării. Pe
alocuri, cantitățile de apă vor putea
depăși 15—20 litri pe metrul pătrat în
24 de ore. în București : Vremea va fi
ușor instabilă, cu cerul schimbător, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 10 grade, Iar cele ma
xime între 17 și 20 de grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

Illtlll ISIUMTIOMl NICUKESn a Sl-A ÎNCHIS «1!
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Cea de-a Vlll-a ediție a tîrgului a pus în evidență forța și capacitatea

economiei românești, preocuparea consecventă a țării noastre de a dezvolta

colaborarea economică cu toate statele
Timp de opt zile — între
7 și 14 octombrie — Com
plexul expozițional din Pia
ța Scînteii a cunoscut din
nou freamătul specific ma
rilor manifestări economice
internaționale, aici fiind
tradiționalul loc de desfă
șurare a Tîrgului interna
țional București. Ediția din
acest an a tîrgului s-a în
scris ca o nouă și elocventă
dovadă a voinței României
socialiste de a dezvolta coo
perarea și colaborarea eco
nomică reciproc avantajoa
se cu toate statele lumii, în
interesul cauzei păcii și în
țelegerii între popoare.
Prin numărul ridicat de
participanți — peste 1 150 de
firme din România și alte
36 de țări din Africa. Ame
rica de Sud, America de
Nord, Asia, Australia și Eurooa, reunite sub deviza
„Comerț — cooperare —
dezvoltare" — prin oferta
diversificată si de înalt ni
vel tehnic nrezentată de ex
pozanți, ediția din acest an
a T.I.B. a polarizat intere
sul unui mare număr de
specialiști români și oameni
de afaceri de peste hotare,
al publicului larg, pe porțile
tîrgului nășind peste 500 000
de vizitatori. Aceasta de
monstrează, așa cum de
altfel ne-au declarat nume
roși participanți români și
străini, că actuala ediție a
Tîrgului internațional Bucu
rești a reprezentat un -suc
ces care Dlasează tîrgul din
capitala României în rîndul
manifestărilor exnoziționate
de mare interes pentru co
merțul mondial.
La T.I.B. ’82 oferta pre
zentată de expozanții ro
mâni s-a constituit într-o

© GENĂ... SPITALI
ZATĂ. Este vorba despre gena

mâni la cercetări geofizice
și geologice în Mozambic, la
lucrări de construcții-montaj în Maroc, de construc
ții edilitare în Algeria. In
același timp, au fost sem
nate contracte privind im
porturi de utilaj minier,
piese de schimb pentru in
dustria navală, mașini agri
cole, mașini-unelte de pre
lucrare a metalelor și pen
tru industria lemnului, pro
duse metalurgice și chimi
ce, aparatură electrotehnică
și electronică, piei brute și
® Importante contracte încheiate de alte
produse necesare eco
nomiei românești. Conco
întreprinderile românești de comerț ex mitent
cu activitatea exclu
terior ® Peste 500 000 de vizitatori din siv comerciala. T.I.B. ’82 a
oferit cadrul în care s-au
țară și de peste hotare
desfășurat simpozioane și
conferințe tehnice, mese
rotunde, prezentări de fil
mondial de valori materiale.
Cehoslovacia și Bulgaria ; me, demonstrații practice
Caracteristica esențială a autocamioane în Cuba ; au privind funcționarea a nu
aparate și utilaje
T.I.B. ’82 a fost intensa ac
toturisme „Dacia 1310“ în meroase
tivitate de negocieri și de
Polonia și Grecia ; piese de expuse.
perfectare a numeroase
Prin amploarea contracte
schimb pentru locomotive
tranzacții economice reci
diesel electrice în Bulgaria. lor încheiate, prin seria de
proc avantajoase. Prin nu
Alte contracte prevăd ex acțiuni de larg interes des
mărul și valoarea contrac
porturi românești de pro fășurate în perioada tîrgu
telor comerciale de export
duse metalurgice în Uniu lui se poate aprecia că edi
import încheiate, prin înțe nea Sovietică, Austria, An ția din acest an a Tîrgului
legerile stabilite privind glia, R.P. Chineză, Franța, internațional București s-a
specializarea și cooperarea Portugalia, Elveția, S.U.A., încheiat cu un bilanț fruc
în producție, cit și prin Iran ; produse chimice în tuos. Aceasta întărește con
schimbul de informații teh
Danemarca, Elveția. Egipt, vingerea generală a partinice și științifice. T.I.B. ’82
R.F. Germania, S.U.A. și cipanților că tîrgurile din
a adus o contribuție impor
Uniunea Sovietică ; covoare capitala României (viitoarea
tantă Ia extinderea colabo
și mobilă în Elveția, R.F. ediție se va desfășura in
rării economice a României
Germania, Olanda, Kenya, perioada 6—13 octombrie
cu alte țări. Dintre princi Uganda, Ungaria, Cehoslo 1983) contribuie la dezvol
palele contracte încheiate
vacia și Franța ; confecții tarea schimburilor comer
de întreprinderile românești și articole de marochinărie ciale internaționale, la sti
de comerț exterior mențio
și alte produse ale indus mularea cooperării econo
năm pe cele privind expor
triei ușoare in S.U.A., An mice pe multiple planuri,
tul de mașini-unelte pentru glia, Franța, Egipt, Canada, în interesul și avantajul tu
așchierea și prelucrarea R.F. Germania, Iran. Un alt turor partenerilor, al cauzei
metalelor în Uniunea So domeniu al contractelor se colaborării și păcii în lume.
vietică, Cehoslovacia, Un referă la participarea unor
garia,
Franța,
Suedia, specialiști și muncitori roDan CONSTANTIN

imagine reprezentativă a
forței și capacității creatoa
re a poporului nostru, a
marilor progrese realizate
în toate ramurile econo
miei naționale, demonstrînd, prin nivelul tehnic
ridicat și originalitatea a
sute și sute de exponate,
posibilitățile sporite ale
României de a participa ac
tiv la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul

PROGRAMUL 1

15,00
15.05
15,30
15,45
17,50
18,00

S.U.A., Arabia Saudită ;
tractoare și mașini agricole
în U.R.S.S., Maroc și Iran ;
produse electronice și elec
trotehnice în U.R.S.S., R.F.
Germania, Polonia. Algeria,
Franța ; mașini și utilaje
pentru construcții în R.D.
Germană, Ungaria, Egipt și
Uniunea Sovietică ; utilaj
petrolier și pentru industria
chimică în U.R.S.S. ; mașini
pentru industria textilă în

Telejurnal
Actualitatea economică
Cadran mondial
Film artistic : ,,Ne-au luat
Premieră pe țară.
21,50 Dezbateri culturale
22.20 Telejurnal

20,00
20.20
20,30
21,10

tV
Telex
Colocvii pedagogice
La volan
Emisiune în limba germană
1001 de seri
închiderea programului

fiica".

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Concertul corului de copii al Ra
dioteleviziunii

15.30 Reîntîlnire cu baritonul Nicolae
Herlea
15,55 Din mareă carte a patriei.
.16,25 Un rol e o viață de om — spec*
tacol de varietăți
17.20 Viața economică
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Concertul Filarmonicii din
ClujNapoca.
22,00 Generația deceniului IX.
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

® SPORT ® SPORT ® SPORT @ SPORT ® SPORT ® SPORT
Balcaniada
de tenis
Joi au continuat la Timișoara
Campionatele balcanice de tenis.
Spre deosebire de primele doua zile,
ieri in toate Dartidele s-au înregis
trat rezultatele scontate. La feminin,
echipa României a învins cu
3—0 formația Greciei (Lucia Ro
manov — Angeliky Kanellopoulou
6—2. 6—1 ; Maria Romanov — Olga
Tsarbopoulou 6—2, 6—1 ; Maria Ro
manov. Daniela Moise — Xenia Anastasiadu. Olga Tsarbopoulou 6—2,
6—2). Același rezultat (3—0) ,a fost
înregistrat și în partida de senioare
dintre Iugoslavia — Turcia. La mas
culin, formația Iugoslaviei s-a im
pus categoric în fata echipei Bulga
riei, cîștigînd cu 3—0, scor consem
nat și în partida Grecia — Turcia. Echipa României a avut zi liberă.
Azi, vineri 15 octombrie, au loc par
tidele : feminin : România — Turcia;
Iugoslavia — Bulgaria; masculin :
România — Iugoslavia (meci decisiv
pentru desemnarea cîștigătoarei ti
tlului) ; Bulgaria — Turcia. (Cezar
Ioana).

PUTINĂ ARITMETICĂ...
A fost plăcut spec
tacolul fotbalistic or
ganizat marțea trecu
tă la stadionul „23
August" din Capitală.
Interesul public s-a
concretizat prin cei
peste 55 000 de spec
tatori. în unele rela
tări din presa sporti
vă se considera că au
fost chiar 60 000. Deci
aproape de capacitatea
maximă a tribunelor
principalului stadion
bucureștean
(62 500
locuri). Din curiozitate
profesională, am cerut
relații la federația de
fotbal despre rețeta
cuplajului, aflînd, cu
destulă mirare, că
s-au vîndut numai
34 000 de bilete ! Mi
s-au relatat și prece
dente asemănătoare :
de pildă, la meciul

România — Suedia,
cu circa 45 000 de
spectatori, s-au vîn
dut cam 29 000 de bi
lete. Nepotrivirea fla
grantă se pune pe sea-

Opinii din arenă
și din jurul ei
ma controlului bilete
lor la diferitele in
trări, control superfi
cial sau poate și in
corect din partea unora. Numai că această „superficialita
te" a controlorilor de
bilete s-a soldat cu
aproximativ
200 000
lei încasări in minus
numai la cuplajul de
marți.

© în prezența a peste 68 000 de
spectatori, pe stadionul „Wembley”
din Londra s-au intîlnit intr-un
meci internațional amical de fotbal
reprezentativele Angliei și R.F. Ger
mania. Fotbaliștii vest-germani au
repurtat victoria cu scorul de 2—1
(0—0). Cele două puncte ale învingă
torilor au fost realizate de Rummenigge în minutele 63 și 83. Pentru
gazde a înscris Woodcock în minu
tul 85. Jocul a fost arbitrat de Palotai (Ungaria).
® în prima grupă a preliminari

Este desigur cazul
ca F.R.F. și I.A.B.S.
sau diferite cluburi,
organizatoare ale me
ciurilor la stadionul
„23 August", să pună
ordine deplină atit în
privința locației bile
telor, cit și a controlului Ia intrări. Din
colo de înlăturarea
pagubelor financiar^
— evident necesară —
cerem oare prea mult
organizatorilor
'dacă
sugerăm renumerotarea locurilor și res
pectarea locurilor după
numerele indicate pe
bilete, așa cum se cu
vine la orice spectacol
care se respectă și
cum dealtfel a mai
fost pe stadionul „23
August" cîndva ?

V. M.
............. -

CALEIDOSCOP FOTBALISTIC
ilor campionatului european de fotbal
la Edinburgh, în fața a peste 40 000
de spectatori, s-au întilnit echipele
Scoției și R.D. Germane. Gazdele au
terminat învingătoare cu scorul de
2—0 (0—0) prin punctele marcate de
Wark (min. 54) și Sturrock (min. 75).
© Pe stadionul „Santiago Bemabeu“, în prezenta a peste 40 000 de
spectatori, s-a disputat prima „man
șă" a finalei „Supercupei" Spaniei
Ia fotbal, în care s-au intilnit echipele
Real Madrid, deținătoarea cupei, și
Real Sociedad, cîștigătoarea campio

1

i

natului. Real Madrid a obținut victo
ria cu scorul de 1—0 (1—0) prin
punctul marcat în minutul 44 de
Johnny Metgod. Meciul retur se va
disputa la 28 decembrie la San Se
bastian.
© în preliminariile campionatului
european de fotbal (grupa a 6-a), la
Viena, echipa Austriei a învins cu
scorul de 2—0 (2—0) selecționata Ir
landei de Nord. Cele două goluri au
fost marcate în minutele 3 și 39 de
Schachner.
© La Tolbuhin s-a disputat meciul
internațional amical de fotbal dintre
echipele de juniori ale Bulgariei și
R.F. Germania. Gazdele au terminat
învingătoare cu scorul de 3—1 (2—0).

în cîteva rînduri
® în vederea formării echipei care
ne va reprezenta la Balcaniada de
box pentru seniori, ce se va desfă
șura la sfirșitul acestei luni în ora
șul Bursa (Turcia), la Sala Giulești
din Capitală va fi organizată astăzi,
de la ora 17, o gală de verificare și
selecție. în program figurează parti
dele Cipere — Brumă și Robu —
Nicolae (categ. cocoș) ; Iosna — Țircomnicu (semiușoară). Fulger — S.
Leontin (ușoară), Motrogan — Gh.
Simion (mijlocie-mică) ; Preda —
Anghel (grea) și Vrinceanu — Cernat (supergrea).
® în „Cupa ligii europene" la
tenis de masă, echipa Ungariei a în-

tîlnit la Budapesta selecționata Ceho
slovaciei. în mare formă, jucătorii
cehoslovaci au repurtat victoria cu
scorul de 7—0. Pansky a dispus cu
21—12, 21—13 de Jonyer și cu 16—21,
21—18, 21—14 de Gergely. fiind cel
mai bun jucător al oaspeților.
în cadrul aceleiași competiții,
la Novi Sad, echipa Iugoslaviei a în
trecut cu 6—1 formația Danemarcei.
• în optimile de finală ale tur
neului internațional de tenis care se
desfășoară pe teren acoperit la Syd
ney, Brad Gilbert (S.U.A.) l-a în
vins cu 6—3, 6—3 pe compatriotul său
Vitas Gerulaitis. Alte rezultate :
Teltscher (S.U.A.) — Rennert (S.U.A.)

talasemiei este introdusă in ovul
iar apoi, cu ajutorul unor me
tode speciale, acesta este „de
terminat” să corecteze deficiența
genei.

D!
vit, de asemenea, la o delimita
re precisă a zonei inundabile a
marelui fluviu, la constatarea
devierii cursurilor unor riuri,
la stabilirea perimetrului marilor
păduri etc. Oameni de știință
din diferite domenii și de la di
ferite universități și institute de
cercetări se vor întruni în cursul
acestei luni pentru a valorifica
numeroasele date obținute cu
ajutorul satelitului în folosul
economiei țării.

1
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umană care reglează sinteza
pigmenților sangvini. Dacă nu
funcționează normal, conse
cințele sînt grave : anemie
acută, leziuni osoase, perturbări
ale activității cardiace. Această
boală a sîngelui, numită betatalasemie, era considerată pînă
acum incurabilă. Dar iată că,
după cum anunță presa vest. germană, cercetătorii au găsit
modalitatea de a „repara" gena
respectivă printr-o „spitalizare”
neobișnuită. Drept „spital” ser
vește ovulul de broască. Gena
vinovată de provocarea beta-

® VEHICUL FĂRĂ
ȘOFER. Specialiștii Institutu
lui de electrocare din Sofia au
realizat un autocar condus cu
ajutorul computerelor, fiind pri
mul vehicul bulgar fără șofer.
El este destinat transportu
lui interuzinal. Autocarele dis
pun de memorie programată
pentru parcurgerea unui anumit
traseu. Comanda pentru micro
procesoare este emisă de la un
dispecerat central, unde se află
instalat un calculator.

6—3, 6—3 ; McEnroe (S.U.A.) — John
stone (S.U.A.) 6—3, 6—1 ; Connors
(S.U.A.) — Frawley (Australia) 6—1,
6—6 ; Mayer (S.U.A.) — Mitchell
(S.U.A.) 7—6, 6—0.
® în runda a 5-a a turneului in
ternational de șah de la Novi Sad,
marele maestru
român
Florin
Gheorghiu a remizat cu Van der
Viei (Olanda), egalitatea fiind con
semnată și in partidele Ribli — Ra
zuvaev și Smejkal — Quinteros. In
clasament conduce Ribli (Ungaria) cu
3.5 puncte, urmat de Romanișin
(U.R.S.S.), 2,5 puncte (1). Florin
Gheorghiu ocupă locul 8 cu 2
puncte (1).

• „ANCHETĂ" DUPĂ
2000 DE ANI. Arheologi

® ROBOT PARTE
NER DE ȘAH. Ingineri din I

greci au descoperit teatrul an
tic în care, conform tradiției, a
fost asasinat Filip al II-lea, re
gele Macedoniei, tatăl lui Ale
xandru Macedon. Uciderea re
gelui s-a petrecut cu peste 2000
de ani în urmă, in ziua în care
a avut loc nunta fiicei sale
Cleopatra. în acele vremuri,
spun cronicile, teatrele se con
struiau de obicei in apropierea
palatelor regale. Tocmai acest
fapt a permis identificarea locu
lui crimei, după 2000 de ani.
Dar principalul nu este, desigur,
această întîmnlătoare ..anchetă”,
ci descoperirile pe care le-au
făcut arheologii în locul respec
tiv. aflat in apropierea Saloni
cului,

R.D.G. au pus la punct un „par
tener” electronic de șah care
poate fi „invitat” să joace o
partidă, să rezolve o problemă,
cu care se poate face un antre
nament sistematic fără ca aces
ta să se supere și fără să stea
să se gîndeascâ prea mult îna
inte de a face o mutare. El poa
te fi reglat pentru zece trepte
de complexitate de joc, în ra
port cu gradul de măiestrie atins de persoana cu care joacă.
Ceea ce nu poate face robotul
este să mute figurile ; el indică
mutările pe un display. Șahul și
mat-ul îl anunță printr-un
semnal special. Cîntărește nu
mai 2,2 kg.

A
Ample relatări în paginile ziarelor din Sofia
consacrate vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în R. P. Bulgaria
Toate marile cotidiana apărute,
joi, Ia Sofia, reflectă, pe primele
pagini, cea de-a doua zi a vi
zitei oficiale de prietenie pe care
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, au
efectuat-o în Republica Populară
Bulgaria. Sint publicate ample re
latări sub titluri ca :„întîlniri cor
diale pe pămintul bulgar" („RABOTNICESKO DELO", „ZEMEDELSKO ZNAME", „NARODNA
MLADEJ"), „întilniri ale colaboră
rii rodnice" („TRUD"), însoțite de
fotografii care înfățișează momen
te ale vizitei.
Se arată că, în cursul dimineții,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de
tovarășul Todor Jivkov, au vizitat
Uzina de mașini-unelte din Sofia,
înalții oaspeți fiind întimpinați cu
căldură și ospitalitate de colectivul
de oameni ai muncii al acestei mari
unități a economiei bulgare.
Presa relatează, de asemenea, că
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, împreună
cu tovarășul Todor Jivkov, au vi
zitat principalele secții de produc
ție ale uzinei, precum și institutul
tehnic, manifestînd un viu interes
față de diversele probleme pe care
Ie rezolvă colectivul uzinei și al
institutului.
în relatările presei se menționea
ză că o serie de întreprinderi din
România livrează industriei bulga
re mașini universale grele pentru
prelucrarea pieselor de mari di
mensiuni.
în continuare, ziarele informează
despre vizita, la Plovdiv, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, împreună cu
tovarășul Todor Jivkov, subliniind
Zeci de mii de locuitori au ie-

LA BEIJING a sosit o delegație
a Comitetului Central al Partidului
Comunist Francez, condusă de se
cretarul general al P.C.F., Georges
Marchais. care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Chinez, face o vizită de două
săptămini în China.
FORȚELE INSURGENTE DIN SAL
VADOR, grupate în Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.), au provocat ar
matei salvadoriene, numai în ulti
mele trei zile, numeroase pierderi
în oameni și tehnică de luptă,
transmit agențiile Prensa Latina și
France Presse. Numai în departa
mentele Chalatenango și Morazan
au fost scoși din luptă, în cursul
schimburilor de focuri, 75 de sol
dați, alți 17 fiind uciși în timpul
atacului soldat cu preluarea, de
către detașamentele F.M.L.N., a
controlului localităților Torola, Perquin și San Fernando. Se preci
zează că în cursul atacului asupra
localității Perquin, comandantul re
giunii militare locale a fost făcut
prizonier de către insurgenți.

POPULAȚIA EGIPTULUI este de
45 milioane de locuitori, cu un mi
lion mai mult decit in luna noiem
brie 1981.

șit pe străzi, purtind lozincile
«Prietenie, pace !», «Să se .întă
rească prietenia dintre poporul bul
gar și poporul român !», «P.C.B. —
P.C.R.», precum și buchete de flori,
dînd glas, astfel, bucuriei prilejuite
de vizita înalților oaspeți români la
Plovdiv și dorinței ca prietenia
tradițională și colaborarea dintre
cele două popoare să se întărească
în continuare".
înminarea insignei de onoare a
orașului Plovdiv tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu in semn de înaltă pre
țuire este, de asemenea, evidenția
tă de presă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
latează presa bulgară, a mulțumit
cordial pentru primirea călduroasă
făcută de oamenii muncii din
Plovdiv și le-a urat acestora să
obțină noi succese în îndeplinirea
hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres-al P.C.B., să-și aducă contri
buția la întărirea prieteniei românobulgare.
în cursul după-amiezii — relevă
presa din capitala bulgară — tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au vizitat, în pre
zența tovarășului Todor Jivkov,
complexul agricol de cercetare și
producție „Gheorghl Dimitrov",
după care au luat parte la dineul
oficial oferit de Comitetul județean
de partid Plovdiv al P.C.B. și con
siliul popular județean în onoarea
înalților oaspeți.
în telejurnalul din seara de 13 oc
tombrie, TELEVIZIUNEA BULGA
RA a transmis un reportaj despre
cea de-a doua zi a vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu. prezentînd prin
cipalele momente ale primirii ofi
ciale la Plovdiv, precum și din
timpul vizitării celor două obiective
economice, de la Sofia și Plovdiv.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Luînd cuvîntul in continuarea
dezbaterilor de politică generală ale
sesiunii Adunării Generale a O.N.U.,
ministrul de externe tanzanian, Sa
lim Ahmed Salim, a acuzat regimul
rasist minoritar sud-african că ocu
pă o parte din teritoriul angolez, că
întreprinde agresiuni împotriva Mozambicului, Zambiei și Republicii
Zimbabwe. că exercită presiuni impotriva Botswanei și organizează ac
țiuni subversive în Lesotho. Politica
de apartheid — a spus el — repre
zintă în același timp o agresiune
permanentă împotriva populației
sud-africane majoritare din R.S.A.
La rindul său, ministrul de exter
ne al Mozambicului, Joaquim Alber
to Chissano, a evidențiat că regimul
rasist minoritar din R.S.A. recrutea
ză. finanțează, echipează și asigură
transportul unor bande înarmate pe
teritoriul mozambican, bande ce „co
mit crime împotriva poporului nos
tru. provocînd tulburări și teroare si
destabilizînd țara".
Subliniind că țara sa sprijină cu
fermitate lupta dreaptă a poporului
palestinian pentru autodeterminare,
pentru a-și crea un stat propriu, sub
conducerea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian,
ministrul de externe al Ruandei,
Franțois Ngarukiyintwali. a condam
nat ignorarea de către Israel a de
ciziilor O.N.U.

e?1

O declarație a premierului Andreas Papandreu
KUWEIT 14 (Agerpres). — în ca
pandreu, adăugind că ele „afectează
drul unei conferințe de presă orga
în mod pasiv securitatea țării". Pre
mierul elen a menționat, totodată, că
nizată la încheierea vizitei sale în
Kuweit, primul ministru al Greciei,
se va permite menținerea unor baze
Andreas Papandreu, a anunțat că la
operaționale pentru un timp limitat,
27 octombrie vor începe negocierile
cu condiția, printre altele, de a nu
eleno-americane privind eventualita
afecta securitatea națională a Greciei
tea desființării, în perspectivă, a ba
sau de a nu fi utilizate împotriva sta
zelor militare ale S.U.A. din Grecia
telor care mențin relații bune cu
— informează agențiile A.P. și U.P.I.
Atena, în special statele arabe.
Aceste negocieri, a spus el, au ca
Pe de altă parte, Andreas Papan
scop „stabilirea unui calendar al des
dreu s-a pronunțat pentru încetarea
ființării acestor baze și elaborarea
cit mai grabnică a conflictului dintre
unor norme pentru urmărirea activi
Irak și Iran și a cerut retragerea
tății celor rămase pentru o anumită
imediată a Israelului din Liban. Pre
mierul grec a apreciat că cea mai
perioadă și în anumite condiții". „Am
informat Statele Unite că, pe termen
bună cale de soluționare a problemei
lung, bazele americane trebuie des
cipriote o reprezintă dialogul între
cele
două comunități ale insulei.
ființate complet", a spus Andreas Pa-

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
O NOUA ȘEDINȚA PLENARA
A DELEGAȚIILOR U.R.S.S. ȘI
SJI.A. la tratativele cu privire la
limitarea și reducerea înarmărilor
strategice a avut loc, joi, la Gene
va, informează agenția T.A.S.S.

la Lisabona și în centura sa in
dustrială, la aceste acțiuni au parti' cipat peste 250 000 de persoane din
industriile construcțiilor navale,
pescuit, textile, energetică, siderur
gie și transporturi publice.

VIZITA LA FRAGA. Gustav
Husak, secretar general al C,C. al
P;C. din Cehosldvâciâ. preșbdihthle
R.S. Cehoslovace, l-a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al R.P.
Mongole, Mangalîn Dughersuren,
care întreprinde o vizită oficială la
Praga. După cum relatează agenția
C.T.K., convorbirea a prilejuit un
schimb de opinii privind îndeosebi
relațiile bilaterale.

BIROUL POLITIC AL P.C.
FRANCEZ a dat pubjicițățli O, der
clătăție în legătură cu hotărirea de
a desfășura o amplă campanie de
mobilizare a oamenilor muncii în
sprijinul politicii P.C.F. vizind dez
voltarea economiei naționale, asigurarea folosirii forței de muncă

DEMONSTRAȚII ÎN PORTUGA
LIA. La chemarea sindicatelor,
sute de mii de oameni ai muncii
portughezi au participat, joi, la o
grevă de o zi, precum și la ample
demonstrații în semn de protest
față de planurile guvernului de a
închide o serie de capacități de
producție din sectorul public, pe
motiv că ar fi nerentabile. Numai

La 14 octombrie,
după încheierea pro
gramului de zbor in
tandem cu complexul
orbital „Saliut-7“ —
„Soiuz T-7“, nava cos
mică automată „Progress-15“ s-a desprins
de acesta. In perioada
zborului comun, nava

:

Ministrul dc externe al Republicii
Mali, Alioune Blondim Beye, a con
damnat acțiunile militare israeliene
din Liban. El a subliniat că, in ve
derea instaurării păcii în Orientul
Mijlociu, . toate teritoriile arabe ocu
pate trebuie să fie evacuate, iar po
porul palestinian să poată constitui
un stat propriu, sub conducerea
O.E.P.
Lamine Kiti Jabang, ministrul dc
externe al Gambiei, a subliniat că
guvernul țării sale condamnă inva
zia israeliană în Liban și este deplin
solidar cu lupta curajoasă a poporu
lui palestinian sub conducerea O.E.P.,
singurul său reprezentant legitim.
Pentru soluționarea situației din
Orientul Mijlociu pe cale pașnică,
prin negocieri, prin recunoașterea
drepturilor naționale ale palestinie
nilor și a dreptului statului Israel
la existență, s-a pronunțat și Mi
chel Kafano. ministrul de externe
al Voltei Superioare. El a apreciat
că recentul plan arab adoptat la re
uniunea de la Fes poate constitui o
bază pentru inițierea procesului de
instaurare a păcii.
Ministrul de externe din GuineeaBissau, Samba Lamine Maano, s-a
referit îndeosebi la grava deteriora
re a situației economice internațio
nale, evidențiind faptul că interde
pendența tot mai mare dintre țările
lumii impune soluții adoptate în co
mun de către toate statele.

și îmbunătățirea situației materia
le a maselor populare — infor
mează agenția T.A.S.S.

Pentru schimburi
comerciale
echilibrate
WASHINGTON 14 (Agerpres).
America Latină și Statele Unite au
inițiat noi negocieri in vederea echi
librării schimburilor lor comerciale și
deschiderii pieței nord-americane
pentru produsele statelor din sudul
continentului, informează agenția
France Presse. Discuțiile au loc în
cadrul Comisiei sociale de consultări
și negocieri (C.E.C.O.N.), organism
creat în 1970 la Caracas, în vederea
căutării de soluții concrete pentru di
feritele probleme existente intre cele
două părți. Deoarece rezultatele de
pină acum au fost puțin relevante, ac
tuala reuniune a C.E.C.O.N. va în
cerca să stabilească „noi orientări",
s-a precizat lă Washington.
în cadrul negocierilor, delegatul
brazilian, Jeronimo Moscardo de
Souza, a subliniat „necesitatea sta
bilirii unui acces sporit pe piața nordamericană a exporturilor celorlalte
state de pe continent și menținerii
principiului nereciprocității în aceste
schimburi. Observatorii politici re
marcă criticile formulate, de aseme
nea, la adresa „barierelor protecționiste" practicate de Statele Unite in
raporturile comerciale cu țările Ame
rica Latine.

Reducerea producției
de oțel

I

Cinci luni în Cosmos
automată de transport
a fost descărcată, iar
combustibilul și apa
aduse de ea pe orbită
au fost transferate in
rezervoarele comple
xului orbital. De ase
menea, motorul lui
„Progress-15“ a fost
folosit de două

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Președintele Guineei, Ahmed
Sekou Toure, și secretarul general al
Organizației Conferinței Islamice
(O.C.I.), Habib Chatty, se vor depla
sa la Teheran și Bagdad înainte de
sfîrșitul acestei luni, pentru a pre
zenta noi propuneri vizind încetarea
conflictului dintre Irak și Iran —
s-a anunțat la sediul din New York
al Națiunilor Unite, relatează agen
ția France Presse.
. Potrivit aceleiași surse, secretarul
general al Organizației Conferinței
Islamice — aflat in prezent la New
York — a avut întrevederi separa
te cu miniștrii de externe ai Iraku
lui și Iranului calificînd convorbiri
le desfășurate cu acest prilej drept
„foarte importante". De asemenea, el
a avut o convorbire telefonică cu
președintele Guineei, Ahmed Sekou
Toure.

ITALIA :

UN ACORD DE COOPERARE
TEHNICA a fost încheiat între gu
vernele Chinei și R.F. Germania,
informează agenția China Nouă.
Documentul a fost semnat cu pri
lejul vizitei oficiale pe care pre
ședintele R.F.G., Karl Carstens, o
efectuează în R.P. Chineză.
IN FRANȚA există circa 1 milion de adulți analfabeți, dintre
care S00 000 imigranți și 200 000
francezi, a declarat ministrul fran
cez al educației naționale, Alain
Savn.ni. Lâ iceastă cifră, a spus el,
trebuie să se adauge „un număr
imposibil de stabilit de persoane
handicapate, in viața 'cotidiană și
profesională, ele o stăpinire foărte
insuficientă a cititului și scrisului".

DEMERS
PENTRU ÎNCETAREA
CONFLICTULUI
DINTRE IRAK ȘI IRAN

pentru corectarea or
bitei pe care evoluea
ză „Saliut-7“. Anatoli
Berezovoi și Valen
tin Lebedev, care se
află la bordul labora
torului spațial „Saliut-7“, au început cea
de-a șasea lună
muncă în Cosmos.

ROMA 14 (Agerpres) — Peste 15 000
de muncitori italieni au participat la
un marș de protest organizat la
Neapole împotriva măsurilor de con
cedieri în industria siderurgică, in
formează agenția Reuter. Se reamin
tește că întreprinderea „Finsider" a
hotărît să închidă, pentru o perioadă
de nouij luni, oțelăriile de la Bagnoli,
pe plan național urmind să fie concediâți peste 15 000 de muncitori siderurgiști.
Măsura se înscrie într-un plan
amplu adoptat de Comisia C.E.E.,
care prevede reducerea drastică a
producției de oțel în țările membre.
Potrivit proiectului. Italia urmează
să-și diminueze cu 40 la sută pro
ducția de oțel în acest trimestru, mă
sură dealtfel aprobată recent și de
către guvern, precizează agenția
A.N.S.A.
La marșul de la Neapole au parti
cipat și delegații de muncitori de la
toate întreprinderile siderurgice din
Italia. Primarul orașului, Maurizio
Valenzi. a protestat împotriva închi
derii uzinelor de la Bagnoli, exprimîndu-și îngrijorarea în legătură cu
soarta celor 6 000 de oameni ai muncii
amenințați de șomaj.
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Demersurile consecvente ale Româ
niei, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu in vederea soluționării
problemelor majore ale contempora
neității și-au găsit o nouă expresie
în poziția prezentată de ministrul de
externe al țării noastre în plenul
Adunării Generale a O.N.U. Punctul
de vedere românesc expus în incinta
forumului mondial cuprinde un an
samblu de propuneri, idei și inițiative
ce se înscriu pe linia politicii de pace,
colaborare și înțelegere internaționa
lă, promovată statornic de partidul
și statul nostru. în acest context, un
accent deosebit se pune pe necesita
tea dezarmării, problemă cardinală,
de care depinde, în ultimă instanță,
însăși existența vieții pe pămînt, a
civilizației clădite în decursul mile
niilor.
între propunerile concrete ale țării
noastre vizind oprirea cursei înarmă
rilor și realizarea dezarmării, la loc
de frunte se află înghețarea și redu
cerea bugetelor militare și afectarea
mijloacelor astfel economisite pentru
progresul economiilor naționale, in
special pentru dezvoltarea țărilor sărace.
Se știe cu cită perseverență a acr
ționat și acționează România ia
O.N.U., în Comitetul de dezarmare
de la Geneva și în alte organisme
internaționale, în vederea adoptării
unor hotărîri de reducere a bugete
lor militare. Din inițiativa țării
noastre, la sesiunile O.N.U. din ul
timii ani, au fost adoptate rezoluții
care recunosc importanta și necesita
tea trecerii la reducerea cheltuielilor
militare. în același timp, a fost ini
țiată și s-a desfășurat o intensă ac
tivitate de elaborare a principiilor
care să conducă acțiunile statelor în
domeniul înghețării și reducerii bu
getelor militare. România, împreună
cu Suedia, a prezentat un document
de lucru Comisiei pentru dezarmare,
cuprinzînd un ansamblu de principii
care să formeze osatura unei decla
rații universale în acest domeniu.
Activitatea de elaborare se află în
curs de desfășurare.
Acțiunea stăruitoare in favoarea
reducerii bugetelor militare și-a gă
sit o elocventă confirmare in pro
punerile țării noastre în domeniul
dezarmării, prezentate, din împuter-

nicirea președintelui Nicolae
Ceaușescu și in baza mandatului
Marii Adunări Naționale, la sesiunea
specială a O.N.U. din vara acestui
an consacrată dezarmării. în esență,
documentul românesc preconiza în
ghețarea cheltuielilor militare la ni
velul anului 1982 și trecerea la redu
cerea lor cu cel puțin 10 la sută pină
în 1985. Fondurile astfel eliberate ar
urma să fie folosite în proporție de

poarele, mai ales pentru cele in
curs de dezvoltare. „Considerăm, ară
ta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
că înarmările, cheltuielile uriașe pe
care le determină acestea creează
mari pericole pentru pacea interna
țională și, totodată, au o influență
negativă asupra dezvoltării economico-sociale a statelor, inclusiv a celor
dezvoltate. Noi pornim de la necesi
tatea de a se trece la oprirea cursei

țită de o scădere drastică a investițiilor in sectorul civil.
Cu toate că înarmările minează
progresul economic și social al tuturor popoarelor, cele mai afcctate
sint țările în curs de dezvoltare, care,
antrenate în competiția înarmărilor,
își sporesc în prezent bugetele de
război intr-un ritm de patru ori su
perior celui al produsului național
brut, în vreme ce rămîn nesoluțio-

declanșarea unui proces de dezar
mare, incepînd cu înghețarea și apoi
reducerea cheltuielilor militare, Nu
încape îndoială că acest lucru ar
contribui substanțial la înseninarea
orizontului internațional, căci, așa
cum sporirea bugetelor de război
mărește neîncrederea și suspiciunile,
reducerea lor stimulează încrederea
și face posibili alți pași pe calea
dezarmării.

REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
30 pină la 50 la sută pentru spriji
nirea eforturilor statelor in curs de
dezvoltare, iar restul pentru crearea
de noi locuri de muncă și înfăptuirea
altor măsuri cu caracter economicosocial în toate țările care operează re
ducerile respective. Propunerea este
cu atît mai semnificativă cu cît vine
din partea unei țări care a oferit ea
însăși un exemplu practicile urmat
în această privință, știut fiind că
România și-a redus cheltuielile mi
litare pe 1980 cu circa două miliarde
de lei, folosind fondurile respective
pentru cheltuieli destinate ridică
rii nivelului de trai al poporului.
în consens cu aspirațiile vitale ale
popoarelor de a trăi în pace și secu
ritate, România readuce acum in
atenția participanților la sesiunea
O.N.U. propunerea privind oprirea
de îndată a cursei înarmărilor, în
ghețarea și reducerea bugetelor mi
litare.
Preocuparea constantă, neabătută
a României față de această proble
mă reflectă concepția profund uma
nistă a președintelui țării, potrivit
căreia sumele enorme cheltuite în
lume pentru producerea de arma
ment tot mai perfecționat reprezintă
o serioasă povară pentru toate po-

înarmărilor, Ia reducerea cheltuielilor
militare".
într-adevăr, cheltuielile militare
provoacă mari distorsiuni în dezvol
tarea economico-socială a tuturor ță
rilor, agravează criza economică
mondială, reprezintă principalul ob
stacol în calea lichidării subdezvol
tării și instaurării unei noi ordini
economice internaționale, a realizării
unor pași reali spre stabilitate econo
mică și politică internațională.
Importanța și oportunitatea pro
punerilor românești decurg din di
mensiunea cheltuielilor militare care,
de la sfîrșitul celui de-al doilea răz
boi mondial, n-au încetat să sporeas
că, depășind acum 600 miliarde de
dolari pe an. Se irosește astfel. în
scopuri distructive, o sumă echiva
lentă, de pildă, cu valoarea produc
ției mondiale de cereale ! într-o
măsură sau alta, toate țările sint
afectate de această teribilă hemo
ragie de mijloace, inclusiv țările dez
voltate, care resimt tot mai mult
urmările negative pe plan economic
și social. Studii elaborate de experți
ai Națiunilor Unite relevă faptul că
în țările membre ale N.A.T.O. spo
rirea cheltuielilor militare este inso-

nate atîtea nevoi economice și so
ciale.
Din oricare unghi ar fi privite,
înarmările reprezintă un fenomen cu
multiple urmări nocive pentru toate
statele și, ca atare, întreaga omeni
re este vital interesată in reducerea
arsenalelor și cheltuielilor militare.
Evoluțiile negative înregistrate în
ultima vreme pe plan internațional,
ca urmare a intensificării ritmului
înarmărilor, nu fac decit să, pună în
evidență actualitatea
demersului
românesc privind înghețarea și. re
ducerea bugetelor militare. într-ade
văr, anul în curs a marcat noi creș
teri spectaculoase ale cheltuielilor de
război, noi arme cu mare putere de
distrugere au intrat . în arsenalele sta
telor și altele se află în fază de tes
tare pe poligoane, ceea ce sporește
nemăsurat pericolul unei conflagra
ții cu urmări incalculabile pentru
specia umană. în același timp — și
ca o consecință directă — încorda
rea a atins limite critice. Propuneri
le românești vin tocmai in intîmpinarea cerinței de a se depăși starea
de lucruri existentă, de a se frîna
deteriorarea atmosferei internațio
nale. Or, in această privință nimic
nu ar avea mai mare eficientă decit

România consideră că, în ansam
blul măsurilor de dezarmare, reduce
rea treptată a bugetelor militare re
prezintă „veriga principală", care
poate declanșa procesul dezarmării.
Prin operarea de reduceri în bugete
le militare se frinează, implicit, pro
liferarea armamentelor și se favori
zează atmosfera de destindere, ceea
ce înlesnește trecerea , la alte măsuri.
Meritul propunerilor românești con
stă tocmai in faptul că ele îndreaptă
atenția spre măsuri de domeniul po
sibilului, acum și in perspectiva
imediată, urmind ca altora, mai de
anvergură, să le vină rindul ulterior,
într-o succesiune rezonabilă, înteme
iată pe realități.
Propunerea țării noastre se distinge, de asemenea, prin simplitate,
într-adevăr, spre deosebire de alte
aspecte ale dezarmării, diminuarea
bugetelor militare nu ridică proble
me tehnice deosebite, ci presupune o
simplă decizie de ordin legislativ.
Apoi, reducerea treptată a acestor
bugete ar putea, în. virtutea caracte
risticilor sale intrinseci, să aibă
efecte asupra tuturor tipurilor de
activități militare, să restrîngă nu
numai anumite categorii de arme, ci
și potențialul militar al fiecărei țări

BRASILIA 14 (Agerpres). — La
Brasilia a avut Ioc un schimb de me
saje de prietenie între președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Federative a Braziliei,
Joao Baptista de Oliveira Figuei
redo.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
transmis șefului statului brazilian un
salut prietenesc împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de pace și prosperitate
pentru poporul brazilian prieten.

ORIENTUL

Mulțumind pentru mesajul primit,
președintele Joao Baptista de Olivei
ra Figueiredo a rugat să se transmită
șefului statului român calde salutări
prietenești împreună cu .sentimentele
sale de respect, precum și multe
succese pentru harnicul popor român.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea în vizită de rămas bun,
de către președintele Republicii Fe
derative a Braziliei, a ambasadorului
României la Brasilia, Nicolae Ghenea.

MIJLOCIU

LIBAN : Primele rezultate ale unei anchete internaționale
® întrevedere Yasser Arafat — Claude Cheysson
TEL AVIV. — Doi membri ai unei
comisii internaționale de anchetă
asupra „crimelor împotriva popoare
lor libanez și palestinian", formată de
către Consiliul Mondial al Păcii, au
declarat că. în cursul războiului din
Liban, Israelul s-a făcut vinovat de
„crime și torturi" — relatează agen
ția France Presse.
Secretarul comisiei, John PlattsMills, fost deputat britanic, a denun
țat, în cursul unei conferințe de presă,
„crima de agresiune" comisă de Is
rael, adaugă agenția. Un alt membru
al comisiei, Paulette Pierson-Mathy,
profesor de drept internațional la
Universitatea din Bruxelles, s-a re
ferit la mărturiile culese în Liban
asupra arsurilor provocate de bombe
le israeliene cu fragmentație și fosfor
— adaugă agenția.
Comitetul director al comisiei este
format din 17 membri, între care se
află Romsay Clark, fost ministru
american al justiției, generalul Costa
Gomez, fost președinte al Portugaliei,
compozitorul grec Mikis Theodorakis
— precizează agenția France Presse.
BEIRUT. — Postul de radio Beirut
a anunțat că, joi după-amiază. au
fost reluate duelurile de artilerie
dintre miliții libaneze rivale in zona
de munte, la est de capitală. Popu
lația din localitatea Aley, situată in
regiune, a declarat o grevă in semn
de protest împotriva ciocnirilor —
informează agenția U.P.I.
După cum a relevat postul de radio. președintele Libanului. Amin
Gemayel, și primul ministru. Shafic
Al-Wazzan, au discutat problema tri
miterii unor unități ale forțelor ar
mate in zona respectivă, dar situa-

tia este complicată de prezenta for
țelor israeliene în regiune. Aceeași
sursă a adăugat că a fost examinâtă și posibilitatea trimiterii unor unităti ale Forței multinaționale, formată din trupe americane, italiene
și franceze.
Pe de. altă parte, agenția France
Presse .menționează că avioane israe
liene au survolat. joi dimineața.
Beirutul și Valea Bekaa.

BEIRUT. — Zece din cele 26 de
școli din Beirutul de vest aparținind
Oficiului de ajutor și lucrări al O.N.U.
pentrti refugiații palestinieni din
Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.) au
fost redeschise pentru prima dată de
la întreruperea cursurilor provocată
de invazia israeliană în Liban, a anunțat un comunicat al acestei orga. nizații, citat de agenția France
. Presse.
ts
Din cele 85 de școli de cjîi’' dispune
U.N.R.W.A. în Liban, nusha, 85 sint
deschise in prezent, în timp' ce 38
din ele sint ocupate de refugiații pa
lestinieni rămași fără adăpost. Patru
școli au fost complet distruse, iar
opt se află in reconstrucție, preci
zează comunicatul.
TUNIS. — Yasser Arafat, președin
tele. Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, a
avut o întrevedere cu Claude Cheysson, ministrul francez al relațiilor
externe, la reprezentanța O.E.P. din
Tunis, relatează agenția palestiniană
de presă W.A.F.A. Au fost discutate
posibilitățile de dezvoltare a relații
lor dintre Franța și O.E.P., precum și
evoluția problemei palestiniene, adaugă agenția.

Președintele S.U.A. despre probleme
ale economiei americane
WASHINGTON 14 (Agerpres) —
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
s-a referit, intr-un discurs televizat,
la dificultățile cu care este confrun
tată economia americană în etapa
actuală. După cum relatează agenți
ile U.P.I. și Reuter, deși a apreciat
că Administrația republicană a înre
gistrat unele progrese în redresarea
economiei, președintele Reagan a
arătat că „Statele Unite continuă", să
fie marcate de norul negru ăl’șdfriâjului", care afectează 11 milioane de
americani. Agențiile citate reamintesc
ultimele statistici oficiale, care arată
că, în septembrie 1982, rata șomaju
lui în S.U.A. a. ajuns la 10,1 la sută
din totalul forței de muncă, cel mai
înalt nivel din 1941 și pină în prezent.
Șeful statului american a reafirmat,
în preajma alegerilor legislative par
țiale de la 2 noiembrie, lozinca elec
torală a republicanilor privind „con
tinuarea cursului" actualei politici
economice și a subliniat că înființarea
de locuri de muncă constituie o
„prioritate urgentă pentru Adminis
trație". dar a recunoscut că america
nii „mai au un drum lung pină la
restabilirea prosperității".
Un răspuns critic la evaluările pre
zidențiale asupra situației economice
înaintea alegerilor de la 2 noiembrie

in ansamblul său. Dar, mai presus
de orice, asemenea măsuri ar întări
încrederea între state, ar contribui
la diminuarea încordării, deschizind
calea unei abordări constructive a
ansamblului problematicii dezarmă
rii. Aceasta, pentru a nu mai vorbi
de faptul că măsurile în cauză ar
reprezenta o ușurare economică
imediată pentru toate statele, prin
eliberarea unor însemnate resurse
pentru dezvoltare, necesare fiecăreia
dintre țări și mai cu seamă celor
sărace.
Avindu-se în vedere disparitățile
enorme in privința dotării cu arma
ment și a nivelului alocațiilor milita
re, atît ca procent din produsul na
țional, cît și in valoare absolută, ca
și alți factori, propunerile românești
au în vedere sublinierea răspunderii
care revine țărilor puternic înarmate,
care ar trebui să pășească primele la
acțiunea de diminuare a bugete
lor militare, ca și necesitatea de a se
ține seama deopotrivă de particulari
tățile politice și militare ale fiecărei
zone geografice și de interesele păcii
și securității generale.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pină la încheierea de
acorduri de reducere a cheltuielilor
militare — Ia nivel global, regional
sau bilateral — realizate în condi
țiile păstrării unui echilibru militar
adecvat și ale unei verificări accepta
bile pentru fiecare țară, trebuie să se
dea dovadă de autoreținere în stabi
lirea bugetelor militare. Negocierea
propriu-zisă de acorduri în acest do
meniu ar fi favorizată, de asemenea,
de adoptarea unor declarații și deci
zii unilaterale ale guvernelor de a
îngheța sau reduce alocațiile milita
re. însemnătatea acestei probleme
reclamă continuarea și finalizarea
procesului de elaborare a principiilor,
astfel ca să se ajungă cît mai curînd
la hotărîri de natură să ducă efectiv
Ia reducerea cheltuielilor militare și
prin aceasta la promovarea cauzei
dezarmării.
în acest sens, reafirmarea propune
rilor românești privind înghețarea și
reducerea bugetelor militare dobîndește semnificația unui îndemn la
mai multă voință politică din partea
factorilor de răspundere ai statelor,
Ia intensificarea acțiunilor în vederea
unor măsuri efective de oprire a
cursei înarmărilor, de trecere la
dezarmare, ca singura cale viabilă de
a salvgarda pacea și securitatea in
ternațională, destinele înseși ale ome
nirii.

Vasile OROS

a fost dat de senatorul Donald Rîegle,
care a declarat — după cum relatează
agenția Reuter — că „politica Admi
nistrației republicane a dus la un
nivel mai ridicat al șomajului, la mai
multe falimente ale întreprinderilor
și fermelor și la un deficit record al
bugetului federal". „Președintele —
a adăugat el — face apel la conti
nuarea cursului, dar acest curs a dus
la probleme ecgppmice incredibile
pbnmi-. 'imlioShe de americani Ad
ministrația intenționează să con
struiască alte 17 000 de arme nuclea
re. Acest lucru nu are sens și nu ne
putem permite un asemenea cost".

R.F.G.: 3 milioane
de semnături
împotriva înarmărilor
nucleare

Militanții pentru pace 'din. ’urașul
Dortmund, impreună cu cei >din alte
localități veșt-germane, continuă ac
țiunea de strîngere a semnăturilor pe
Apelul de la Krefeld, inițiat de cu
noscute personalități ale vieții pu
blice împotriva cursei înarmărilor nu
cleare. Numărul celor care au sem
nat pină acum apelul se ridică la
trei milioane

Apel la edificarea
unui climat de pace
și securitate
OSLO 14 (Agerpres) — Comitetul
norvegian care a decernat Premiul
Nobel pentru pace diplomaților Alva
Myrdal (Suedia) și Alfonso Garcia
Robles (Mexic) a dat publicității o
declarație în care evidențiază însem
nătatea primordială pe care o are, in
prezent, „activitatea pentru promova
rea păcii, dezarmării și prieteniei intre
popoare", arătînd că in direcția aces
tor obiective se poate înainta pe
două căi.principale. „Una o reprezin
tă activitatea perseverentă și meticu
loasă desfășurată în cadrul negocieri
lor internaționale privind dezarmarea
reciprocă, iar alta o constituie nume
roasele mișcări pentru pace, care au
un rol tot mdi mare în influențarea
stării
de spirit a opiniei publice".
Ambele abordări sînt importante și,
după părerea Comitetului Nobel, cei
doi cîștigători ai premiului din acest
an sînt reprezentanți merituoși ai am
belor căi. In declarație se exprimă
încrederea că premiile Nobel pentru
page din 1982 vor reprezenta „un
stimulent al eforturilor pentru edifica
rea unui climat de pace, care s-au
amplificat în ultimii ani". Totodată, se
menționează că intensificarea acestor
eforturi constituie „cea mai bună spe
ranță că negocierile realiste și prac
tice, care trebuie să culmineze cu
dezarmarea reciprocă, vor putea fi
încununate de succes".
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