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La sosire, pe aeroportul Okecie din Varșovia

Primire sărbătorească la Varșovia
Miercuri a sosit la Varșovia, to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, care. în fruntea de
legației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, face o

vizită oficială de prietenie în Repu
blica Populară Polonă, la invitația
tovarășului
Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de Mi
niștri, și a conducerii superioare de

stat a Republicii Populare Polone.
Ceremonia sosirii înalților soli ai
poporului român a avut loc pe aero
portul Okecie, din Varșovia, unde
au fost arborate drapelele de stat ale
(Continuare în pag. a Il-a)

Dineu oficial oferit în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
de tovarășul Wojciech Jaruzelski
Tovarășul Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului. Central
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii, a oferit,
miercuri. Ia palatul Consiliului de
Miniștri, un dineu oficial în onoarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu.
La dineu au luat parte membrii
delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România — to-

varășii Constantin Dăscălescu. . Ion
Stoian. Ștefan Andrei. Gheorghe
Petrescu. Constantin Mitea, precum
și Ion Cosma
ambasadorul tării
noastre la Varșovia.
Au luat parte tovarășii Henryk Ja
blonski, Stanislaw Gucwa, Roman
Malinowski, Edward Kowalczyk,
Zbigniew Messner, Stefan Olszowski,
Jan Glowczyk, Manfred Gorywoda,
Janusz Obodowski, membri ai Con
siliului de Stat, ai Consiliului de Mi
niștri, ai conducerii Partidului Ță
rănesc Unit, Partidului Democrat și
Mișcării Patriotice de Renaștere Na-

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu
Stimate tovarășe Jaruzelski,
Stimate tovarășe Jablonski,
Dragi tovarăși și prieteni,

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Miercuri, 6 iunie, au Început con
vorbirile oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit
Polonez, președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii Populare Po
lone,

La convorbiri participă •.
— din partea română — tovarășa
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C, al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului,
tovarășii
Constantin
Dăscălescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului, Ion
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al

C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Gheorghe
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului,
Constantin Mitea, membru al C.C. al
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân și președintelui Republicii. Ion
Cosma, membru al C.C. al P.C.R.,

ambasadorul țării noastre Ia Varșo
via, alte persoane oficiale.
— din partea polonă — Henryk
Jablonski, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Populare Po
lone, Roman Malinowski, președinte
le Comitetului Director al Partidului
Țărănesc Unit, vicepreședinte' al
Consiliului de Miniștri, Edward
(Continuare în pag. a III-a)

țională, precum și Bohuslaw Stachura, ambasadorul Poloniei la
București.
A fost prezentă tovarășa Barbara
Jaruzelski.
Au fost intonate imnurile de stat
ale României și Poloniei.
în timpul dineului, desfășurat in
tr-o- atmosferă de caldă prietenie,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au
rostit toasturi, urmărite cu deosebi
tă atentie și subliniate prin vii aplauze de cei prezenți.

Toastul tovarășului
Wojciech Jaruzelski
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni români,

îmi face plăcere ca, în numele meu și al tovarășei
mele, al colaboratorilor care mă însoțesc să vă adresez
dumneavoastră, conducerii de partid și de stat și între
gului popor polonez prieten, un călduros salut tovărășesc
și cele mai bune urări !
Doresc să vă exprim mulțumirile noastre pentru primirea
ospitalieră pe care ne-ați rezervat-o și pentru cuvintele
rostite aici la adresa poporului român, a relațiilor româno-poloneze.
Vizita pe care o facem în Polonia prietenă este o ex
presie a bunelor relații dintre țările, partidele și popoarele
noastre — care au vechi și îndelungate tradiții — și care,
în anii construcției socialiste, au fost ridicate pe o treaptă
nouă, au cunoscut o puternică dezvoltare, pe toate pla
nurile. Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă România și Republica
Populară Polonă, semnat în 1970, la București, declara
țiile comune semnate la nivel înalt, ca și înțelegerile
convenite împreună, stimate tovarășe Jaruzelski, cu pri
lejul vizitei ne care ați făcut-o în vara anului 1982 în

Adresez un salut cordial tovarășului Ceaușescu. un
salut membrilor delegației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România.
Păstrăm vie in memorie primirea frățească, ospitalie
ră făcută, cu doi ani în urmă. în România, delegației de
partid și de stat poloneze. Dorim ca. acum, să răspun
dem acestei ospitalități. Sîntem convinși că vizita dum
neavoastră în Polonia, convorbirile și întîlnirile vor con
tribui la întărirea relațiilor de prietenie si colaborare
multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre.
Perioada care a trecut de la convorbirile noastre de la
București s-a dovedit a fi prielnică colaborării în toate
domeniile, precum si pentru prietenia polono-română.
Temelia acestei prietenii o constituie relațiile interna
ționaliste ale partidelor noastre — Partidul Muncitoresc
Unit Polonez și Partidul Comunist Român, unitatea
obiectivelor în construcția socialistă, tradițiile de priete
nie ale celor două popoare, lupta pentru menținerea păcii
in Europa și în lume. Participarea Republicii Populare
Polone .și Republicii Socialiste România în organizațiile

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

• SOLEMNITATEA DECORĂRII TOVARĂȘULUI WOJCIECH JARUZELSKI
• ÎNTÎLNIRE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU CU TOVARĂȘUL WOJCIECH
JARUZELSKI
® DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
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Solemnitatea decorării tovarășului
Wojciech Jaruzelski
în cadrul unei solemnități care a
avut Ioc miercuri seara, tovarășul
Nicolae Ceausescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a inmînat tovarășului Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Con
siliului de Miniștri âl Republicti
Populare Polone. Ordinul „Steaua
Republicii Socialiste România" da
ta I. cu eșarfă, conferit pentru con
tribuția deosebită adusă la dezvol
tarea colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncito
resc Unit Polonez, dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Polonă, la Întărirea priete
niei dintre poporul român și po
porul polonez, la promovarea cauzei
generale a socialismului, păcii si co
laborării Internationale, cu prilejul
Împlinirii virstei de 60 de ani.
Au luat parte tovarășa Elena
Ceausescu,
tovarășii
Constantin
Dăscălescu. Ion Stofan, Ștefan
Andrei. Gheorghe Petrescu, Con
stantin Mitea.
Au participat tovarășii Henryk
Jablonski, Stanislaw Gucwa, Roman
Malinowski, Edward Kowalczyk,
Zbigniew Messner. Stefan Olszowski.
Jan Glowczyk, Manfred Gorywoda,
Janusz Obodowski.
A luat parte tovarășa Barbara
Jaruzelski.
Erau de fată ambasadorul Româ
niei la Varșovia și ambasadorul Po
loniei la București.
După luminarea Înaltei distincții.

tovarășii
Nicolae
Ceausescu și
Wojciech Jaruzelski și-au strîns mlinile îndelung, s-au îmbrățișat cu
căldură.

Cuvîntul tovarășului

în cadrul ceremoniei au rostit alo
cuțiuni tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Wojciech Jaruzelski.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,

tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți
tovarăși prezenti la solemnitate l-au
felicitat
călduros pe tovarășul
Wojciech Jaruzelski.

Cuvîntul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
m> Si

* iMkdnii.mr

Dragă-, tovarășe Jaruzelski, tiMrtr.9

îmi face o deosebită plăcere să
vă înmînez înaltul ordin românesc
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă, conferit cu
prilejul celei de-a 60-a aniversări
a zilei de naștere, pentru contribuția
deosebită adusă la dezvoltarea cola
borării dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Po
lonă, la întărirea prieteniei dintre
poporul român și poporul polonez,
la promovarea cauzei generale a so
cialismului, colaborării și păcii.
Comuniștii și oamenii muncii din
România cunosc și apreciază rolul
important pe care îl aveți ca primsecretar al Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez
și ca președinte al Consiliului de
Miniștri, în ampla activitate de dez
voltare economico-socială. democra
tică a Poloniei, de edificare a noii
orînduiri în patria dumneavoastră,
întregul nostru partid și popor dau
o înaltă apreciere tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare romuno-poloneze, care. In anii construc
ției socialismului, au cunoscut un
curs continuu ascendent, pe baza
stimei și respectului reciproc. în spi
ritul Tratatului de prietenie, colabo

.

rare și'.asistență mutuală dintre ță
rile noastre. ■
Doresc să-mi exprim convingerea
că, prin eforturile noastre comune,
aceste raporturi vor cunoaște și în
viitor o dezvoltare continuă, spre bi
nele și în interesul popoarelor român
și polonez, al cauzei socialismului,
păcii și progresului în lume. Sînt, de
asemenea, încredințat că România și
Polonia vor acționa tot mai strîns,
împreună cu celelalte țări socialiste,
cu forțele democratice, progresiste
de pretutindeni, pentru o politică
nouă in viata internațională, de
securitate și dezarmare. în primul
rînd de dezarmare nucleară, de co
laborare. destindere, înțelegere și
pace între națiuni.
înmînîndu-vă cel mal înalt ordin
al Republicii Socialiste România, do
resc, dragă tovarășa Jaruzelski, să
vă felicit. încă o dată, și să vă adre
sez cele mai sincere urări de viată
îndelungată, multă putere de muncă
și noi realizări în activitatea dum
neavoastră de mare răspundere pen
tru binele și propășirea Poloniei so
cialiste.
Să se întărească și să se dezvolte
continuu prietenia și colaborarea
dintre țările, partidele si popoarele
noastre, în lupta pentru socialism,
pentru înțelegere și pace in lume 1
(Aplauze).

f
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Mult stimate , tovarășe Ceaușeșcu.J
Doresc să mulțumesc din inimă
pentru înmînarea, cu o clipă în
urmă, a distincției ce m-a onorat —
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I cu eșarfă.
Mulțumesc, de asemenea, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
pentru cuvintele prietenești ce
mi-ați adresat cu acest prilej.
Primesc această înaltă distincție
cu o sinceră satisfacție. Apreciind
atenția ce mi se acordă în acest fel,
văd in distincția înminată o măr
turie a aprecierii față de Partidul
Muncitoresc Unit Polonez, față de
comuniștii polonezi și- toate forțele
patriotice ale poporului, care luptă
pentru consolidarea socialismului în
Polonia. O consider, de asemenea, o
expresie simbolică a prieteniei tra
diționale polono-române care, în
ultimii 40 de ani. a dobîndit un nou
conținut, ca urmare a alianței și
colaborării celor două țări în opera
de construire a socialismului, în
consolidarea realizărilor istorice ale
popoarelor noastre, în eforturile
pentru apărarea păcii.

«5

•■ în’ situația yde tensiune creată de
imperialism, o deosebită importanță
dobîndește întărirea forței, unității
și coeziunii țărilor socialiste. In
acest fel putem contribui eficient la
oprirea cursului periculos al evolu
ției de pe arena mondială, putem
asigura popoarelor noastre condi
țiile unei dezvoltări sigure, favo
rabile.
Dorim să dezvoltăm în continuare
legăturile multilaterale între Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez și
Partidul Comunist Român, între oa
menii muncii din țările noastre
prietene.
Vom depune toate eforturile pen
tru permanenta amplificare a co
laborării polono-române reciproc
avantajoase, fructuoasă in toate
domeniile.
Vă mulțumesc încă o dată, sti
mate tovarășei Nicolae Ceaușescu,
și vă rog să primiți salutul meu
cordial pentru Comitetul Central
al Partidului Comunist Român,
Consiliul de Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România, precum șl
pentru toți oamenii muncii din fru
moasa dumneavoastră țară. Româ
nia frățească 1 (Aplauze),

Depunerea unei coroane de flori

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a depus, miercuri
după-amiază, o coroană de flori la
Monumentul soldatului necunoscut
din capitala Poloniei.
La ceremonie au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Constantin Dăscălescu. Ion Stoian,
Ștefan Andrei, Gheorghe Petrescu,
Constantin Mitea, precum și Ion
Cosma, ambasadorul României la
Varșovia.

în Piața Victoriei, unde este înăl
țat acest monument, pe care Polonia
renăscută l-a închinat memoriei tu
turor celor ce și-au dat viața pentru
libertatea și independența patriei lor,
un mare număr de varșovieni au
participat cu emoție la acest moment
solemn.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Repu
blicii. a fost însoțit de tovarășul
Marian Wozniak, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., prim-

secretar al Comitetului orășenesc
Varșovia al P.M.U.P., M. Bielecki,
general Jan Skalskl, comandantul
Regiunii militare Varșovia, de repre
zentanți ai organelor de partid și de
stat, ofițeri superiori.
O companie militară, aliniată in
fața monumentului, a prezentai
onorul.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a de
pus o coroană de flori pe a cărei
panglică era Înscris : „Din partea
secretarului general al Partidului

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România".
S-a păstrat un moment de recu
legere.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Populare Polone.
în încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a semnat în Cartea
da onoare.

Plecarea din Capitală

Nicu Ceaușescu, de loan Avram și
Miercuri dimineața, o delegație de
tru activitatea sa neobosită pusă în
partid și de stat, condusă de to
Ion M. Nicolae, viceprim-miniștri
slujba progresului și propășirii
ai guvernului.
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
națiunii noastre socialiste, pentru
general al Partidului Comunist Ro
afirmarea și creșterea prestigiului
Pe aeroport se aflau, de aseme
mân, președintele Republicii Socia
României pe plan internațional. A
nea, membri ai C.C. al P.C.R., ai
liste România, a plecat într-o vizită
fost exprimată, totodată, convinge
Consiliului de Stat și ai guvernului,
oficială de prietenie în Republica
rea
că vizita pe care conducătorul
conducători de instituții centrale,
Populară Polonă, la invitația to
partidului și statului nostru o efec
organizații de masă și obștești.
varășului Wojciech Jaruzelski, primtuează în Polonia prietenă, noul
Erau prezenți Jeremi Czulinskl,
secretar al Comitetului Central al
dialog la nivel înalt româno-polon
Însărcinatul
cu
afaceri
ad-interim
al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
vor impulsiona și mai puternic
R.P. Polone în țara noastră, și
președintele Consiliului de Miniștri,
colaborarea dintre partidele, țările
membri ai ambasadei.
și a conducerii superioare de stat a
și popoarele noastre.
Numeroși bucureștenl aflat! la
Republicii Populare Polone.
Pionieri români și polonezi au
aeroport au făcut
tovarășului
Din delegație fac parte tovarășa
oferit buchete de flori tovarășului
Nicolae Coaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, membru al Comi
Nicolae
Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu o caldă manifes
tetului Politic Executiv al C.C. al
Elena Ceaușescu.
tare
de
dragoste
și
prețuire.
Cei
P.C.R., prim viceprim-ministru al
La ora 10,30 aeronava preziden
prezenți au dat glas sentimentelor
guvernului, precum și tovarășii
țială a decolat, plecînd spre Varșo
de profundă gratitudine pe care în
Constantin Dăscălescu. membru al
tregul popor le nutrește față de
via.
Comitetului Politic Executiv al C.C.
secretarul general al partidului pen■ ■■•I n>
>
(Agerpres)
al P.C.R., prim-miniștru al gU,ț
vernului. Ion Stoian, membru sii“
SWsfflTCtfl. f?; 8MSW91 «w
pleant al Comitetului Politic Executiv, secretar: al < C.C. ahPiC.R., Ștefan ii
TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI
Andrei, membru supleant al Corni- ‘
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul afacerilor externe,
Tovarășului
Gheorghe Petrescu, membru al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
KONSTANTIN USTINOVICI CERNENKO
vernului, Constantin Mitea, membru
al C.C. al P.C.R., consilier al secre
Secretar generat al Comitetului Central
tarului general al partidului și pre
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
ședintelui Republicii, Ion Cosma,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
membru al C.C. al P.C.R., ambasado
rul României la Varșovia.
MOSCOVA
La plecare, pe aeroportul Otopeni.
Survolînd teritoriul Uniunii Sovietice, doresc să vă adresez dumnea
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
voastră și întregii conduceri de partid și de stat, comuniștilor și popoarelor
varășa Elena Ceaușescu au fost
Uniunii Sovietice vecine și prietene, un cald salut tovărășesc și cele mai
salutați de tovarășii Iosif Banc.
bune urări de sănătate și fericire, de noi succese in dezvoltarea economicoEmil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
socială a patriei, in construcția socialismului și comunismului.
Coman, Nicolae Constantin. Ion
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina
Doresc să folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima, încă o dată, con
Găinușe, Manea Mănescu, Paul
vingerea că, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul recentei noastre
Niculescu,
Constantin
Olteanu,
vizite de lucru la Moscova, bunele relații de prietenie și colaborare dintre
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică, în
Ion
Pățan,
Dumitru
Popescu.
interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, colaborării
și păcii în lume.
Gheorghe Rădulescu, Iile Verdeț,
Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Marin
NICOLAE CEAUȘESCU
Enache,
Mihai
Gere,
Suzana
Secretar general
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae,
al Partidului Comunist Român,
Ion Radu, loan Totu, Ion Ursu,
Președintele
Richard Winter, Silviu Curticeanu,
Republicii Socialiste România
Constantin Radu, Gheorghe Stoica,

Primire sărbătorească la Varșovia
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Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Polone. Deasupra
clădirii aerogării, pe un mare panou,
se poate citi în limbile română și
polonă : „Salutăm cordial delegația
de partid și de stat a Republicii
Socialiste România în frunte du to
varășul Nicolae Ceaușescu !“
La ora 11,00 — ora locală — aero
nava prezidențială românească ffl
aterizat.
La coborîrea din avion, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu. ceilalți membri ai dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România sînt salu
tați cu deosebită căldură de tovară
șul Wojciech Jaruzelski. Cei doi
conducători de partid și de stat își
string mîinile. se îmbrățișează cu
prietenie. Primul secretar al C.C. al
P.M.U.P. adresează, de asemenea,
tovarășei Elena Ceaușescu un cor
dial bun sosit în Republica Popu
lară Polonă. Este prezent de aseme
nea. la scara avionului, pentru a-i
saluta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
și pe tovarășa Elena Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, tovarășul
Henryk Jablonski.
Din delegația de partid și de stat
a țării noastre fac parte tovarășa
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, precum șl tovarășii
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv ai C.C.
al P.C.R.. prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Gheorghe
Petrescu, membru al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului.
Constantin Mitea, membru al C.C. al
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român
și președintelui Republicii Socialiste

România. Ion Cosma. membru al
C.C. al P.C.R.. ambasadorul Româ
niei la Varșovia.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl
tovarășei Elena Ceaușescu. tovară
șului Wojciech Jaruzelski le-au fost
oferite de către pionieri polonezi
frumoase buchete de garoafe albe și
roșii.
O companie formată din ostași ai
unităților terestre, ale aviației și
marinei militare a prezentat onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale României și Poloniei.
După trecerea in revistă a gărzii
de onoare, distinșilor oaspeți le-au
fost prezentate persoanele oficiale
poloneze venite în întîmpinare —
tovarășii Roman Malinowski, pre
ședintele Comitetului Director al
Partidului Țărănesc Unit. Edward
Kowalczyk. președintele C.C. al
Partidului Democrat. Jan Dobraczynski,
președintele
Consiliului
Național al Mișcării Patriotice de
Renaștere
Națională.
Stanislaw
Gucwa, mareșalul Seimului. Zbigniew
Messner. Ștefan Olszowski. Marian
Wozniak, membri al Biroului Politic
al C.C. al P.M.U.P.. Jan Glowczyk,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.M.U.P.. Manfred Gory
woda. Janusz Obodowski. vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri.
Erau prezenți, de asemenea, mem
bri ai Consiliului, de Stat, ai Consi
liului de Miniștri, ai conducerii
Partidului Țărănesc Unit, Partidului
Democrat și Mișcării Patriotice de
Renaștere Națională, organizațiilor
de masă și obștești.
Erau de față Ion Cosma, amba
sadorul țării noastre la Varșovia, și
Bohuslaw Stachura, ambasadorul Po
loniei la București, precum ș! șefii
misiunilor diplomatice acreditați în
capitala Poloniei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu cele mai alese sentimente
de stimă și prețuire de către mem
brii ambasade! țării noastre la Var
șovia. cărora 11 s-a alăturat un nu
meros grup de români care lucrează

în diferite domenii ale colaborării
cu Polonia.
Pe aeroport se afla un mare nu
măr de varșovieni, care au făcut
solilor poporului român o primire
entuziastă, au aclamat pentru prie
tenia dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Cei prezenți, au
adresat călduroase urări de bun venit,
au fluturat, în semn de cordial salut,
stegulețe românești și poloneze. Din
mijlocul lor se înălțau eșarfe pe care
erau înscrise calde urări : „Bun venit
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu in Repu
blica Populară Polonă", „Trăiască
prietenia și colaborarea polono-română". Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cordial manifestărilor de sim
patie și prețuire ale reprezentan
ților populației Varșoviei.
După primirea defilării gărzii de
onoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au
Îndreptat, împreună cu tovarășii
Wojciech Jaruzelski și Henryk Ja
blonski, spre reședința Parkowa, ce
le-a fost rezervată pe timpul șederii
în capitala Poloniei.
Locuitorii orașului au întîmpinat
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și
pe tovarășa Elena Ceaușescu cu deo
sebită stimă. Atmosfera de sărbătoa
re ce a caracterizat primirea oaspe
ților dragi din România a fost în
tregită, pe întregul traseu străbătut,
de numeroase drapele românești și
poloneze arborate de-a lungul stră
zilor, de urările de bun venit adresa
te de locuitorii orașului, de muncito
rii varșovieni tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu, poporului român. Ia
adresa dezvoltării continue a prie
teniei dintre țările, partidele și po
poarele. noastre, în folosul socia
lismului și al păcii.
Ceremonia sosirii la Varșovia a
delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condusă
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
fost transmisă în direct de posturile
de radio și televiziune.
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In timpul intîlnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarâșul Wojciech Jaruzelski
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WOJCIECH JARUZELSKI

tativelor sovieto-americane în ve
derea realizării unui acord care să
ducă la eliminarea totală a racheter
lor cu rază medie de acțiune și apoi
a celorlalte arme nucleare din Eu
ropa și din întreaga lume.
Pornind de la faptul că popoarele
europene ar fi primele victime ale
rachetelor nucleare, considerăm că
ele trebuie să participe, sub o for
mă sau alta, la tratativele în pro
blema rachetelor, să-și aducă con
tribuția la realizarea unor înțele
geri corespunzătoare. De asemenea,
considerăm că este necesar să se
facă totul pentru realizarea unui acord corespunzător in cadrul nego
cierilor de la Vlena privind redu
cerea armamentelor si a efectivelor
militare.
Ne pronunțăm și acționăm pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă
a păcii și colaborării, fără arme
nucleare și fără baze militare străi
ne. în același timp, sprijinim crea
rea unor asemenea zone fără arme
nucleare și în nordul și centrul Eu
ropei, precum și în alte regiuni ale
lumii.
' Acordăm o mare însemnătate des
fășurării Conferinței de la Stock
holm. care poate avea un rol im
portant în depășirea situației create
în Europa, in reluarea și afirmarea
politicii de destindere, de încrede
re. de dezarmare^ securitate și pace.
Sîntem profund preocupați de agravarea unor conflicte din diferite
zone ale lumii — și considerăm că
trebuie făcut totul pentru soluțio
narea acestora, a oricăror probleme
litigioase dintre state, numai și
numai pe calea tratativelor. Ne
pronunțăm ferm pentru o conferin
ță internațională sub egida O.N.U.,
pentru soluționarea politică globală
a problemelor din Orientul Mijlociu
cu participarea tuturor statelor in
teresate. Ne pronunțăm pentru în
cetarea războiului dintre Irak și Iran,
a acțiunilor militare din Golf și
pentru trecerea, cit mai grabnică, la
tratative in vederea soluționării paș
nice a problemelor dintre ele.
Acordăm, totodată, o mare aten
ție problemelor legate de agravarea
situației economice mondiale, care
afectează practic toate statele și. in
mod deosebit, țările în curs de dez
voltare, ale căror datorii se ridică
în prezent la aproape 800 miliarde
de dolari. România a făcut o serie
de propuneri pentru depășirea aces
tei situații, pentru stăvilirea dobînzilor exagerat de mari, practicate în
deosebi de S.U.A., pentru anularea,
reducerea sau reeșalonarea. cu dobindă minimă sau chiar fără dobîndă. a datoriilor care împovărează tot
mai greu țările în curs de dezvolta
re. Țara noastră sprijină activ efor
turile de progres ale acestor state și
consideră că ele trebuie să-și întă
rească solidaritatea și colaborarea, să
acționeze mai unite pentru a-și sta
bili o strategie comună în negocie
rile cu țările dezvoltate, în vederea
soluționării problemelor complexe
ale lichidării subdezvoltârii și instau
rării noii ordini economice mondiale.
Rezolvarea problemelor complexe
ale lumii de azi cere participarea
activă la viața internațională a ■ tu
turor statelor, fără deosebire de mă
rime sau de orînduire socială. Un rol
deosebit de activ trebuie să-1 joace,
în această direcție, țările mici și mij
locii, țările nealiniate, care consti
tuie marea majoritate a lumii și care
sint nemijlocit interesate într-o po
litică de pace, de colaborare și inde
pendență.
Ne pronunțăm, totodată, pentru
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme in
ternaționale. in soluționarea demo
Dragi tovarăși ți prieteni,
cratică a tuturor problemelor de
în viață internațională s-a ajuns
care depind asigurarea păcii, inde
la o încordare deosebit de gravă,
pendentei și progresului economicoca urmare a politicii imperialiste
social al popoarelor.
de forță și dictat, de amestec în
România va acționa ferm pentru
dezvoltarea relațiilor sale cu toate
treburile interne ale altor state. în
mod deosebit gravitatea acestei si
statele lumii, fără deosebire de
orinduire socială. Ca și pînă acum,
tuații — care depășește orice altă
perioadă anterioară de la termina
la baza acestor relații va așeza prin
rea celui de-al doilea război mon
cipiile deplinei egalități, respectului
dial — se datorește intensificării
independenței și suveranității na
cursei înarmărilor, și în primul rînd
ționale, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc, re
a celor nucleare. De aceea, noi con
siderăm că problema fundamentală
nunțarea la forță și la amenințarea
a epocii noastre este oprirea înar
cu forța, respectarea dreptului fie
mărilor și trecerea la dezarmare,
cărui popor la dezvoltare liberă și
îndeosebi la dezarmarea nucleară,
independentă.
asigurarea păcii în lume.
Doresc să exprim, încă o dată,
Nimic nu poate justifica politica
convingerea că vizita pe care o
de continuare a înarmărilor, de
efectuăm în Republica Populară
acumulare de noi arme nucleare !
Polonă, convorbirile și înțelegerile
într-un război atomo-nuclear nu
la care vom ajunge vor contribui la
vor fi nici învinși, nici învingători !
dezvoltarea și mai puternică a prie
într-un asemenea război — se poa
teniei și colaborării dintre parti
te spune — nu vor mai exista su-« dele, țările și popoarele noastre, la
praviețuitori, vor fi distruse înseși
cauza socialismului și păcii în lume.
condițiile existenței vieții pe pla
Cu aceste gînduri și sentimente
neta noastră !
ridic paharul :
— pentru dezvoltarea prieteniei șl
în mod deosebit sîntem preocu
colaborării româno-poloneze,
pați de situația gravă ce s-a creat
— pentru progresul și bunăstarea
pe continentul european prin tre
poporului polonez prieten,
cerea la amplasarea rachetelor nu
— în sănătatea dumneavoastră,
cleare cu rază medie de acțiune ale
tovarășe Jaruzelski, și a tovarășei
S.U.A. în țări din vestul Europei.
Jaruzelski,
Aceasta a determinat Uniunea So
— în sănătatea tovarășului Ja
vietică să treacă la contramăsurile
blonski,
nucleare anunțate. România consi
— în sănătatea dumneavoastră, a
deră că trebuie să se facă totul
tuturor ! (Aplauze).
pentru a se ajunge la reluarea tra
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România — vizită de care îmi amin
tesc cu multă plăcere — au creat un
cadru larg dezvoltării relațiilor româno-poloneze. Ele au dat un puternic
impuls colaborării șl cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și cultura
le, intensificării contactelor și schim
bului de experiență între partidele
noastre, între organizațiile politice și
obștești din cele două țări. Sînt în
credințat că și noua noastră întîlnire,
convorbirile pe care le purtăm și În
țelegerile la care vom ajunge vor
da dimensiuni și mai largi colaboră
rii și conlucrării româno-poloneze,
atît pe plan bilateral, cit și pe arena
internațională, în interesul și spre
binele ambelor popoare, al cauzei
generale a socialismului și păcii în
lume.
Noi cunoaștem și dăm o înaltă
apreciere eforturilor pe care partidul
și poporul polonez le depun pentru
dezvoltarea economico-socială a tă
rii, pentru depășirea unor greutăți
— și salutăm succesele obținute în
dezvoltarea Poloniei pe calea socia
lismului. Sîntem convinși, dragi prie
teni, că întărind continuu partidul,
legăturile cu clasa muncitoare, întă
rind unitatea întregului popor în ju
rul partidului. Polonia prietenă va
înainta .neabătut pe calea socialismu
lui, a progresului și bunăstării, de
pășind orice greutăți care i-ar mai
sta în cale. Vă urăm, din toată ini
ma, succese tot mai mari pe acest
drum !
în acest an, poporul român va
sărbători, peste puțin timp, împli
nirea a patru decenii de Ia victoria
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis calea dezvoltării
noi, socialiste a României. Tot în
acest an va avea loc cel de-al
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care va trasa căile
dezvoltării într-o etapă superioară a
construcției socialiste din patria
noastră. Poporul român întîmpină
aceste două importante evenimente
cu hotărîrea de a obține noi și tot
mai mari succese în toate domeniile.
Desfășurînd o intensă activitate
pentru punerea cit mai largă în va
loare a întregului potențial material
și uman al țării, partidul și statul
nostru promovează, în același timp,
o politică fermă de lărgire a colabo
rării și cooperării internaționale, de
pace și securitate, pornind de la
convingerea că numai in asemenea
condiții fiecare țară și fiecare popor
își poate realiza planurile sale de
dezvoltare economică și socială, de
asigurare a bunăstării și civilizației,
în acest cadru, noi acordăm o aten
ție deosebită întăririi colaborării și
conlucrării cu țările socialiste, în
primul rînd cu vecinii noștri, în
deosebi cu marea noastră vecină
Uniunea Sovietică. Participăm activ
la colaborarea și cooperarea în ca
drul C.A.E.R. și sîntem hotărîți să
ne aducem, în continuare, întreaga
contribuție la perfecționarea acestei
activități. în acest sens, acționăm,
și dorim ca apropiata întîlnire eco
nomică la nivel înalt consacrată
activității C.A.E.R.-ului să se des
fășoare cu rezultate cît mai bune,
să corespundă pe deplin așteptări
lor țărilor și popoarelor noastre.
Noi considerăm că întărirea uni
tății și colaborării țărilor socialiste
reprezintă un factor de cea mai
mare importanță în afirmarea for
ței și prestigiului socialismului, în
unirea și desfășurarea cu succes a
luptei popoarelor, a forțelor progre
siste, antiimperialiste de pretutin
deni, pentru progres social și pace
în lume.

care reunesc eforturile politice de
apărare și economice ale statelor
socialiste conduce la realizări de
valoare reciproc avantajoase.
Se dezvoltă relațiile polono-române în domeniile politic si social,
cultural si științific. In ultimii ani
s-au înregistrat rezultate bune în
planul colaborării economice reciproc
avantajoase și. mai ales. în schim
burile comerciale. Sporind livră
rile reciproce de produse, de ma
teriale și materii prime, dezvoltind colaborarea atît bilaterală, cit
și multilaterală, în cadrul C.A.E.R.,
contracarăm fenomenele negative
care apar in economia mondială ca
urmare a încălcării brutale de către
S.U.A. a principiilor colaborării in
ternaționale, recurgerii la politica
de discriminare, la diferite presiuni
și restricții.
Totodată, știm că economiile so
cialiste ale țărilor noastre dispun
de mari posibilități, de rezerve tot
mai însemnate. Tocmai acestui scop
urmează să-i servească programul
de colaborare economică polonoromână pe termen lung care dorim
să-1 adoptăm cu prilejul vizitei
dumneavoastră.
Participind tot mai activ, pe mă
sura înlăturării, greutăților interne,
la diviziunea internațională a mun
cii, noi punem accentul principal
pe legăturile tot mai strînse intre
economia poloneză și potențialul
economic al Uniunii Sovietice. O
expresie deosebită, de perspectivă,
a acestor legături o constituie pro
gramul privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științi
fice între cele două țâri pinâ in
anul 2000 semnat recent. Dorim să
dezvoltăm amplu și la un nivel ca
litativ tot mai ridicat colaborarea
cu toate țările socialiste, cu întrea
ga lume a socialismului. Scontăm
pe faptul că apropiata consfătuire
de la Moscova la cel mai înalt nivel
va marca un progres fundamental
în realizarea sarcinilor noastre eco
nomice de perspectivă. Polonia do
rește să aducă o contribuție con
structivă la rezultatele acestei con
sfătuiri.
Ne pronunțăm, in același timp,
pentru lărgirea colaborării cu țările
in curs de dezvoltare, precum și
pentru normalizarea deplină a re
lațiilor economice cu țările capita
liste dezvoltate, pe baza principiilor
egalității, avantajului reciproc și
neamestecului in problemele inter
ne. Necesitatea urgentă de a în
tări încrederea în relațiile economi
ce internaționale și-a găsit expresia
in rezoluția recent adoptată de Adu
narea Generală a Națiunilor Unite
din inițiativa Poloniei. înfăptuirea
acestei rezoluții ar contribui la pro
tejarea colaborării economice in fața
influentei dăunătoare a tensiunii
din viața politică internațională, ar
contribui la creșterea stabilității și
securității relațiilor economice între
state, indiferent de orînduirea lor
social-politică.
Stimați tovarăși,

Republica Populară Polonă — stat
renăscut în granite juste, suveran și
independent al muncitorilor și țăra
nilor — numără aproape 40 de ani.
Sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, poporul nostru a
edificat bazele social-politice și ma
teriale ale dezvoltării socialiste a
țării. Realizările istorice ale acestei
perioade constituie temelia pentru
noi obiective și sarcini în construcția
socialistă.
Nu am fost ocoliți de insuccese și
experiențe amare. Am apărat socia
lismul in fata pericolului contrare
voluționar. Continuă înfăptuirea con
secventă a programului de înnoire
socialistă, adoptat la Congresul al
IX-lea al partidului și reafirmat la
Conferința națională a delegaților. a
liniei de înțelegere și luptă. De
mare importantă pentru întărirea
continuă a rolului conducător al
clasei muncitoare și al partidului ei
marxist-leninist în viata țării a fost
recenta plenară, a 16-a. deschisă, a
Comitetului Central.
în fata noastră se mai află încă
numeroase sarcini grele si probleme
complexe de rezolvat, dar normali
zarea situației social-politice. pro
cesul de depășire a crizei și de
creare a premiselor pentru dezvol
tarea continuă a tării au un carac
ter ireversibil. Polonia pășește cu
hotărire pe calea întăririi socia
lismului.
Stimați tovarăși,

Lupta de clasă a cunoscut în ul
timul timp, pe plan mondial, o se
rioasă agravare. Imperialismul ame
rican urmărește schimbarea rapor
tului de forte, dobîndirea superiori

tății militaro-strategice. El impune
Europei și lumii o cursă a înarmări
lor cantitativ și calitativ nouă, vizînd
și Cosmosul. O expresie a acestor
acțiuni o constituie mai ales ampla
sarea pe teritoriul unor state din
Europa occidentală a noi rachete nu
cleare americane care pun nemijlo
cit în pericol securitatea statelor
socialiste.
Politica militaristă. de confruntare,
a actualei Administrații de la
Washington și a cercurilor războiului
rece ale N.A.T.O. a provocat o gravă
înrăutățire a situației internaționa
le, a devenit cauza directă a crizei
profunde în relațiile Est-Vest. Ea a
dus la o perturbare periculoasă a
posibilităților de negociere în pro
blema armamentelor nucleare și
dezarmării. Ea a determinat statele
Tratatului de la Varșovia să ia mă
suri indispensabile de apărare.
încordarea în domeniul politlcomilitar este transferată de imperia
lism în toate celelalte sfere ale re
lațiilor internaționale. A fost submi
nată încrederea în relațiile/ dintre
state. Se recurge la politica de șan
taj economic și restricții economice.
Se reiau încercările arogante de
amestec in treburile interne- ale sta
telor suverane. Sint contestate ba
zele ordinii teritorial-politice create
în Europa în urma înțelegerilor de
la Ialta și Potsdam, care sînt indi
vizibile, se fac auzite oficial ten
dințe revizioniste și revanșarde.
Aceasta își găsește expresia mai
ales in poziția unor reprezentanți at
guvernului și parlamentului din Re
publica Federală Germania.
în condițiile pericolelor care se în
mulțesc, o deosebită însemnătate ca
pătă alianța‘și solidaritatea internationalistâ a statelor frățești cu Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste,
conlucrarea lor efectivă pe arena in
ternațională.
în decursul celor aproape 30 de
ani, alianța noastră politico-defensivă — Tratatul de Ia Varșovia — a trecut intru totul examenul istoriei. în
tărirea forței și coeziunii comunității
socialiste, întărirea unității mișcării
comuniste și muncitorești, a conlu
crării tuturor forțelor progresiste,
antiimperialiățe din lume constituie
garanția fundamentală a apărării su
veranității, existenței independente,
păcii și securității popoarelor.
Mai este timp pentru oprirea evo
luției periculoase a situației inter
naționale, pentru înlăturarea primej
diei de război, pentru oprirea cursei
înarmărilor, reducerea ni-velului de
confruntare militară, pentru a asigu
ra conviețuirea în securitate a po
poarelor. La aceasta servesc propu
nerile de pace, pretutindeni cunos
cute, ale comunității noastre socialis
te. Călăuziți de politica leninistă de
coexistentă pașnică a statelor cu sis
teme social-politice diferite, chemăm
în mod consecvent și cu răbdare
Statele Unite și celelalte state ale
N.A.T.O. să revină pe calea realis
mului, să renunțe la încercările,
sortite eșecului, de subminare a echi
librului militar, să examineze cu
onestitate inițiativele care nu și-au
pierdut actualitatea, să se angajeze
într-un dialog autentic, pe princi
piile dreptului și securității egale.
Dragi tovarăși și prieteni români,

Forța și ponderea statelor socialis
te sint determinate atît de succesul
fiecăruia in parte, cit și de nivelul
legăturilor bilaterale și multilaterala
care le unesc.
Vizita actuală a delegației de
partid și de stat a Republicii Socia
liste Rșmânia in Polonia, in frunte
cu dumneavoastră, stimate tovarășe
Ceaușescu, convorbirile pe care
le-am avut șl pe care le vom con
tinua. măsurile comune pe care in
tenționăm să le luăm demonstrează
că dezvoltarea prieteniei și colabo
rării reciproc avantajoase, cu un
conținut și forme noii exprimă do
rința noastră 1 comună. Aceasta este
în interesul partidelor, țărilor și . po
poarelor noastre. Aceasta contribuie
la întărirea forței și unității statelor
socialiste, la lupta pentru pacea și
securitatea popoarelor.
Cu aceste gînduri toastez :
— pentru prietenia și colaborarea
rodnică intre Republica Populară
Polonă și Republica
Socialistă
România,
— pentru bunăstarea poporului
român,
— pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul său Central.
— în sănătatea dumneavoastră,
mult stimate tovarășe Ceaușescu.
— în sănătatea dumneavoastră,
stimată tovarășă Ceaușescu.
— în sănătatea tuturor tovarășilor
și prietenilor români prezenti aici 1
(Aplauze).

Pe aeroportul Okecie din Varșovia

Întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu tovarășul Wojciech Jaruzelski
Miercuri după-amiază, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Rornân,
președintele Republicii Socialiste.
România, a avut o întîlnire cu to
varășul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de

Miniștri al Republicii Populara
președinte al Consiliului de MiPolone.
< i- ' ■aiștri.'-^
- A participat tovarășa Elena
întîlnirea a prilejuit un prim
Ceaușescu, membru al Comitetului
schimb de- păreri între" 'cdH'ducăPolitic Executiv al C.C. al P.C.R.,
torii de partid și de stat ai Româ
prim viceprim-ministru al gu
niei și Poloniei, care s-a desfășu
vernului.
rat sub semnul prieteniei și sti
A fost de față Zbigniew
mei ce caracterizează relațiile
Messner, membru al Biroului Po
dintre partidele, țările și popoare
litic al C.C. al P.M.U.P., vice
le noastre.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
OFICIALE
(Urmare din pag. I)

Kowalczyk, președinte al Comitetu
lui Central al Partidului Democrat,
vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri, Zbigniew Messner, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri, Stefan Olszewski, membru
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, mi
nistrul afacerilor externe, Jan
Glowczyk, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.M.U.P., Manfred Gorywoda, vice
președinte al Consiliului de Miniștri,
Janusz Obodowski. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, Bohuslaw
Stachura, ambasadorul R. P. Polone
la București.
în cadrul convorbirii, tovarășul
Wojciech Jaruzelski a adresat un
cald salut prietenesc înalților oaspeți
români și a exprimat satisfacția sa
și a delegației poloneze față de vi
zita pe care conducătorul partidului
și statului român o efectuează în
Polonia, precum și convingerea că
vizita, convorbirile la nivel înalt
polono-române vor conferi noi di. mensiuni relațiilor dintre partidele
și țările noastre prietene, vor con
tribui la dezvoltarea si mai puterni
că. pe planuri multilaterale, a co
laborării și conlucrării românopolone.
Mulțumind pentru primirea cor
dială ce 1 s-a făcut în Polonia, pen
tru realizarea acestei vizite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adresat,
la rîndul său, un cald salut conduce
rii de partid și de stat poloneze și
a exprimat convingerea că înțele
gerile și hotărîrile ce vor fi conve
nite în cursul vizitei vor întări și
mal mult prietenia șl conlucrarea
tradițională dintre țările și popoa
rele noastre, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc
Unit Polonez.
în continuare, cei doi conducători
de partid și de stat s-au informat
reciproc asupra mersului construc
ției socialiste in România și Polonia,
asupra activității desfășurate de
Partidul Comunist Român și Partidul
Muncitoresc I}nit Polonez în vede
rea înfăptuirii programelor de dez
voltare ale României și Poloniei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat principalele preocupări ale

partidului șl statului nostru privind
intensificarea construcției socialiste,
rezultatele obținute în ultimii ani în
dezvoltarea economiei, științei si teh
nicii, în ridicarea nivelului de trai. A
fost evidențiată ampla activitate pe
care o desfășoară întregul popor pen
tru a întîmpină cu noi succese cea
de-a 40-a aniversare a victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, precum și cel de-al XlII-lea
Congres al partidului.
La rîndul său, tovarășul Wojciech
Jaruzelski a informat despre efor
turile desfășurate de partidul și po
porul polonez pentru soluționarea
problemelor cu care Polonia B-a
confruntat tn ultimii ani. în ultima
perioadă s-au înregistrat creșteri
importante de producție șl ale pro
ductivității muncii, indicatorii da
bază ai producției au fost îndepli
niți și depășiți. Greutățile care mal
există vor fi depășite prin munca
întregului popor, în primul rînd a
clasei muncitoare, prin întărirea
continuă a partidului, a unității
poporului în jurul partidului. S-a
subliniat că înfăptuirea cu succes a
construcției socialiste In cele două
țări reprezintă o contribuție de sea
mă la întărirea forțelor socialismu
lui, la cauza păcii, destinderii și
progresului.
în cadrul convorbirii s-a procedat
la o analiză a stadiului relațiilor
româno-polone, exprimîndu-se sa
tisfacția pentru evoluția pozitivă,
mereu ascendentă, a raporturilor de
conlucrare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncitoresc Unit
Polonez, precum și a colaborării din
tre cele două țări pe plan politic,
economic, tehnico-știintific și cultu
ral. De comun acord, s-a apreciat
că economiile tn plină dezvoltare
ale României și Poloniei oferă largi
posibilități pentru
intensificarea
colaborării bilaterale, pentru apro
fundarea și lărgirea cooperării șl
specializării in producție — îndeo
sebi in ceea ce privește materiile
prime, cărbunele cocsificabil, con
strucția de mașini, electronica și
alte domenii — ceea ce corespunde
intereselor fundamentale ale celor
două popoare, cauzei construirii so
cialismului. Cei doi președinți au
examinat posibilitățile de identifica
re a noi domenii și sectoare de
activitate in care România și Polo

nia să-și dezvolte în viitor colabo
rarea, indicînd membrilor celor două
delegații să acționeze pentru gă
sirea celor mai bune căi și mijloace
care să fructifice largile posibilități
de cooperare pe baza unor acorduri
de lungă durată, care să dea
perspective și stabilitate acestor
relații.
A fost exprimată convingerea că
intensificarea și ridicarea la un ni
vel superior a colaborării românopolone sînt atît tn folosul întăririi
prieteniei și solidarității dintre cele
două țări, partide și popoare, al
construcției socialiste din România
și Polonia, cit și al cauzei generale
a păcii și socialismului.
In continuare s-a procedat la un
larg schimb de păreri în problemele
actuale ale vieții internaționale; In
acest cadru a fost exprimată profun
da îngrijorare a celor două țări și
popoare in legătură cu agravarea
fără precedent a situației politice
mondiale, a creșterii pericolului de
război, ca urmare a . intensificării
înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor
nucleare. A fost subliniată necesita
tea de a se face totul pentru oprirea
acestui curs periculos al evenimen
telor. pentru dezarmare, și îndeosebi
dezarmare nucleară in Europa și în
lume, pentru soluționarea tuturor
problemelor litigioase dintt£ state pe
cale politică, prin tratative. Au fost
abordate, de asemenea, probleme le
gate de consecințele crizei economice
mondiale, care afectează practic toa
te statele, și în mod deosebit țările
în curs de dezvoltare.
în. legătură cu marile probleme ce
confruntă omenirea a fost subliniată
necesitatea intensificării colaborării
țărilor socialiste,, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor forțe
lor progresiste, democratice, pentru a
schimba actualul curs al evenimen
telor și pentru afirmarea fermă a
politicii de colaborare, de dezarmare,
de destindere și pace în lume.
în acest context a fost exprimată
dorința comună de dezvoltare a re
lațiilor dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Po
lonă, dintre P.C.R. șl P.M.U.P., atît
pe plan bilateral, cît și pe scară in
ternațională.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de caldă prietenie, de
stimă și Înțelegere reciprocă.

SCÎNTEIA - joi 7 iunie 1984

PAGINA 4

din Întreaga tară, mărturii ale deplinei aprobări
Șl SATISFACȚII FATĂ DE REMARCABILELE REZULTATE ALE VIZITEI
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU lN UNIUNEA SOVIETICĂ
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spu
ne : Comuniștii, toți oamenii muncii
de pe cuprinsul județului Alba, ală
turi de întregul nostru popor, au
luat cunoștință cu sentimente de sa
tisfacție și mîndrie patriotică de re
zultatele rodnice ale vizitei de lucru
efectuate de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general, în
Uniunea Sovietică, țară vecină și
prietenă, de care ne leagă îm
plinirea unor idealuri comune indes
tructibile. Sîntem ferm hotărîți să
facem totul pentru a da viață înțe
legerilor convenite în cadrul convor
birilor. în interesul dezvoltării cola
borării dintre cele două partide co
muniste frățești și țări socialiste
prietene, cu convingerea că în acest
fel aducem o contribuție de seamă la
afirmarea în lume a ideilor socialis
mului, a colaborării și păcii.
Asemenea națiunii întregi, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Arad au urmărit cu viu inte
res și profundă mîndrie patriotică
vizita de lucru pe care ați între
prins-o în Uniunea Sovietică, o
elocventă expresie a bunelor relații
de prietenie și colaborare multila
terală dintre partidele și popoarele
noastre — se spune în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD
AL P.C.R. și a CONSILIULUI
POPULAR JUDEȚEAN. Ne expri
măm convingerea că această vizită,
convorbirile purtate și înțelegerile
la care s-a ajuns reprezintă un im
portant moment în cronica relații
lor de prietenie și bună vecinătate
dintre țara noastră și Uniunea So
vietică.
Intr-o vibrantă unitate de cuget
si acțiune cu întreaga națiune, avind
în față pilduitorul dumneavoastră
exemplu de abnegație și nețărmurit
devotament
pentru
îndeplinirea
idealului comunist, ne angajăm, să
acționăm cu toată răspunderea pen
tru realizarea neabătută a sarcini
lor ce ne revin în acest an și pe
întregul cincinal.

înscriindu-se ca un nou $1 împortant moment în dezvoltarea rela,___ tradiționale
________ | de bună vecină
fiilor
tate. vizita pe care ați întreprins-o
în Uniunea Sovietică constituie o
vie expresie a voinței partidelor și
popoarelor noastre de a ridica la un
nivel și mai înalt relațiile românosoviețice pe plan politic, economic,
tehnico-științific, cultural și ,în alte
domenii, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BIHOR
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Ne este deosebit
de plăcut să vă adresăm, si cu
acest prilej, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. întreaga
noastră recunoștință pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășurați,
pentru tot ceea ce înfăptuiți pe
linia sporirii contribuției Partidului
Comunist Român, a României so
cialiste la dezvoltarea colaborării
româno-sovietice, la întărirea unită
ții și conlucrării țărilor socialiste, a
partidelor comuniste și muncitorești,
a tuturor forțelor revoluționare,
progresiste, antiimperialiste, în lupta
' ” , pentru progres
pentru socialism,
social, destindere,
<1----------- - si pace în lume.

niri, se arată In telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. Exprimîndu-ne
deplina aprobare față de rezulta
tele vizitei, de înțelegerile convenite,
vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
încă o dată de atașamentul profund
al comuniștilor și celorlalți oameni
ai muncii din Caraș-Severin la în
treaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru, de ho
tărîrea noastră fermă de a face to
tul pentru transpunerea în viață a
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.

împreună cu întreaga noastră na
țiune, tineretul României socialiste.
— se arată în telegrama C.C. AL
U.T.C. — însuflețit de cele mai
fierbinți simțăminte de dragoste și
aleasă prețuire față de dumnea
voastră. mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. a ur
mărit cu viu interes noua vizită de
lucru pe care ați întreprins-o în
Uniunea Sovietică, vizită care des
chide noi perspective în dezvol
tarea, pe baze reciproc avantajoase,
a colaborării dintre cele două țări.

binte dragoste si profundă recunoș
tință pe care le nutresc față de dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al po
porului român, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul nostru, se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R., vă
adresează, din adîncul inimii, cele
mai calde felicitări cu prilejul înmînării de către tovarășul Konstantin
Cernenko a Ordinului „Revoluția din
Octombrie". Mărturie a stimei și res
pectului cu care numele dumnea
voastră este rostit astăzi pe toate
meridianele globului, ca una dintre
personalitățile proeminente ale lu
mii contemporane, această înaltă
distincție reprezintă totodată o
elocventă expresie a meritelor dum
neavoastră in dezvoltarea si ampli
ficarea continuă a relațiilor de
prietenie și colaborare multilaterală
statornicite între Partidul Comunist
Român și P.C.U.S., între Republica
Socialistă România și Uniunea So
vietică. Exprimîndu-ne totala adeziu
ne față de rezultatele vizitei, de în
țelegerile convenite, vă asigurăm,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. că vom acționa cu în
treaga noastră pricepere și energie
• pentru înfăptuirea neabătută a ho-

Uniunea Sovietică, se menționează giu de care dumneavoastră, mult
în telegrama COMITETULUI JU stimate tovarășe secretar general,
DEȚEAN GORJ AL P.C.R.
• fiul cel mai iubit și prețuit al națiu
înscriindu-se ca o remarcabilă nii noastre socialiste, vă bucurați pe
pagină in cronica tradiționalelor re arena internațională, înalta apreciere
lații de colaborare și bună vecină a contribuției ce o aduceți la dez
tate între România și Uniunea So voltarea relațiilor dintre România și
vietică, noua vizită de lucru, con Uniunea Sovietică, la întărirea uni
vorbirile și înțelegerile convenite tății și coeziunii țărilor socialiste, a
vor contribui pe mai departe la edi mișcării comuniste și muncitorești
ficarea cu succes a noii orînduiri, la internaționale.
creșterea prestigiului socialismului
în lume. Folosim și acest prilej
Clasa muncitoare. Întregul popor —
pentru a vă încredința că vom face se menționează în telegrama CON
totul pentru realizarea mărețelor SILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.
obiective ce ne revin, pentru a în — au urmărit cu deosebit interes des
tîmpina cu rezultate remarcabile fășurarea vizitei care a pus preg
cea de-a 40-a aniversare a revolu nant în evidență stima și prețuirea
ției de eliberare socială și națională, de care vă bucurați in rîndul oame
antifascistă și antiimperialistă și nilor muncii și al poporului sovietic,
Congresul al XIII-lea al partidului. consecvența cu care promovați dez
voltarea și adîncirea relațiilor
‘ '
de
în telegrama COMITETULUI JU prietenie și colaborare cu Uniunea
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. și Sovietică, țară de care sîntem legați
a CONSILIULUI POPULAR JUDE prin adinei tradiții de luptă comună
ȚEAN se spune : Asemenea între pentru triumful păcii și socialismu
gului nostru popor, comuniștii, toți lui. Solemnitatea inmînării Ordinului
oamenii muncii — români și ma- „Revoluția din Octombrie" este o
ghiari — care trăiesc și muncesc în- nouă mărturie elocventă de înaltă
frățiți în județul Harghita, au ur- apreciere pentru meritele și contri
mărit cu viu interes și profundă buția dumneavoastră la dezvoltarea
mîndrie patriotică vizita de lucru relațiilor româno-sovietice. înscriin-

telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.
Exprimîndu-și și cu acest prilej ade
ziunea deplină față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărui promotor neo
bosit sinteți dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, oamenii muncii maramu
reșeni aprobă cu deplină satisfacție
convorbirile purtate și înțelegerile
realizate.
Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
urmind însufletitorul dumneavoastră
exemplu de slujire devotată, revo
luționară a patriei, partidului și po
porului. vom milita cu întreaga ener
gie și forță creatoare pentru a în
deplini exemplar sarcinile ce ne re
vin. cinstind prin noi fapte de mun
că cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
și Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

împreună cu întregul nostru popor,
milioanele de țărani cooperatori, toți
lucrătorii ogoarelor, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — se spune în telegrama CON-

• haltă apreciere a activității desfășurate de secretarul general ai partidului,
președintele Republicii, in timpul vizitei, a contribuției sale esențiale la promovarea
tradiționalelor relații prietenești româno-sovietice

• înmînarea Ordinului „Revoluția din Octombrie", strălucită ilustrare a marilor merite
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în întărirea continuă a strînsei colaborări dintre cele
două țări și popoare vecine și prietene, a deosebitului său prestigiu pe plan

internațional

a partidului și statului, însuflețite angajamente de a întîmpina cu noi succese și realizări
cea de-a 40-a aniversare a istoricului act de la 23 August și Congresul al XIII-lea al P.C.R.
partide și popoare, contribuind la
intensificarea schimburilor econo
mice. la o mai bună conlucrare pe
plan tehnico-științific. cultural și în
alte domenii, în interesul cauzei so
cialismului. păcii și înțelegerii în
întreaga lume. Exprimîndu-ne to
tala noastră adeziune față de rezul
tatele vizitei, de înțelegerile conve
nite, vă adresăm, totodată, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. cele mai sincere felici
tări pentru înalta distincție ce v-a
fost înmînată — Ordinul „Revoluția
din Octombrie" —. expresie a recu
noașterii contribuției pe care o adu
ceți la cauza socialismului, la întă
rirea prieteniei și colaborării dintre
Republica Socialistă România și
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste. dintre cele două partide și
popoare.

Toți oamenii muncii brașoveni. în
frunte cu comuniștii, dau cea mat
activității excepțioînaltă apreciere
...
naie pe care ați desfășurat-o în ca
drul vizitei de lucru în Uniunea So
vietică. care reflectă, în cel mai înalt
grad aspirațiile și interesele funda
mentale ale României, ale socialis
mului și păcii, dorința sinceră și
consecventă a poporului român de
a amplifica și întări relațiile tradi
ționale de prietenie și de bună veci
nătate româno-sovietice — se spune
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. Cu vi
brantă mîndrie patriotică și cele mai
alese sentimente de prețuire, vă
împreună cu întregul nostru popor,
adresăm, mult stimate și iubite to comuniștii, toți oamenii muncii din
varășe Nicolae Ceaușescu. cele mai județul nostru, se spune in telegrama
calde și respectuoase felicitări pen COMITETULUI JUDEȚEAN CĂ
tru înmînarea Ordinului „Revoluția LĂRAȘI AL P.C.R., într-o deplină
din Octombrie", expresie grăitoare a unitate de gîndire și simțire, dau o
aprecierii meritelor și contribuției înaltă apreciere și exprimă deplina
dumneavoastră deosebite aduse la adeziune față de rezultatele deose
dezvoltarea prieteniei și colaborării bit de rodnice ale noului dialog la
româno-sovietice, a înaltei stime și nivel înalt între P.C.R. și P.C.U.S.,
prețuiri de care vă bucurați pe toa între România și Uniunea Sovietică,
te meridianele globului, ca eminent o nouă expresie a voinței de întărire
conducător de partid si de stat, mi a prieteniei și colaborării pe multi
litant de seamă al mișcării comunis ple planuri între cele două partide
te și muncitorești internaționale, și popoare. Folosind acest prilej
personalitate proeminentă a lumii pentru a exprima, încă o dată, de
contemporane.
plina adeziune și unanima aprobare
de politica internă și externă a
Comuniștii, toți oamenii muncii față
și statului nostru, pe care
din județul Brăila au urmărit cu partidului
o promovați cu consecvență și spirit
profundă satisfacție și Înaltă mîn revoluționar, vă asigurăm, tovarășe
drie patriotică vizita de lucru pe secretar general, că vom munci cu
care ați efectuat-o în Uniunea So pricepere și abnegație, neprecupețind
vietică — se arată în telegrama nici un efort pentru a întîmpina cele
COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂI două mari evenimente ale anului, a
LA AL P.C.R. Vă rugăm să ne per 40-a aniversare a revoluției de elibe
miteți să vă adresăm cele mai calde
socială și națională, antifascistă
felicitări cu prilejul înmînăril de rare
antiimperialistă și Congresul al
către tovarășul Konstantin Cernen și
XIII-lea al P.C.R. cu noi și însem
ko a Ordinului „Revoluția din Oc nate
succese în toate domeniile.
tombrie" ca o apreciere a meritelor
și contribuției aduse la dezvoltarea
în telegrama COMITETULUI JU
relațiilor româno-sovietice și în le DEȚEAN
COVASNA AL P.C.R. se
gătură cu cea de-a 65-a aniversare spune : Comuniștii,
toți oamenii
a zilei dumneavoastră de naștere. muncii români și maghiari
din
Vă asigurăm, mult iubite tovarășe
secretar general, că vom acționa cu județul Covasna nutresc convin
toată hotărîrea. cu elan patriotic și gerea că rezultatele remarcabile cu
patos revoluționar pentru îndepli care s-a încheiat vizita de prietenie
nirea integrală a sarcinilor si anga in Uniunea Sovietică vor contribui
jamentelor asumate în cinstea mă la întărirea și adîncirea tradiționa
reței aniversări de la 23 August și lelor relații de bună vecinătate și
a celui de-al XIII-lea Congres al colaborare dintre cele două țări și
partidului, spre a ne aduce astfel o popoare vecine și prietene, la pro
contribuție tot mai mare la mersul movarea cauzei păcii în lume. înmîînainte al patriei române spre zorii narea înaltului Ordin „Revoluția din
Octombrie", ca apreciere a contri
luminoși ai comunismului.
buției dumneavoastră, mult iubite
înscriindu-se ca eveniment de tovarășe secretar general, la dez
referință în cronica tradiționalelor voltarea relațiilor româno-sovietice
relații româno-sovietice, convorbi a fost primită de oamenii muncii
rile la nivel înalt purtate cu prile români și maghiari de pe aceste
jul vizitei de lucru în Uniunea So meleaguri cu profundă satisfacție și
vietică, înțelegerile convenite re mîndrie patriotică. Vă încredințăm
prezintă o nouă și remarcabilă con că oamenii muncii din județul
tribuție la dezvoltarea pe multiple Covasna sint hotărîți să lntîmpine
planuri a colaborării dintre cele cu rezultate cit mai bune cea de-a
aniversare a zilei de 23 August
două partide și țări. In interesul 40-a
1944 și Congresul al XIII-lea al
construcției socialismului și comu- Partidului Comunist Român.
nismului în România și Uniunea
Sovietică, al cauzei păcii, destinDind expresie sentimentelor de le
jderii și progresului întregii omegitimă mîndrie patriotică, de fier-

tărîrilor . Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului.

Femeile din țara noastră au urmă
rit cu viu interes și profundă satis
facție vizita de lucru pe care, ati în
treprins-o in Uniunea Sovietică și
iși exprimă deplina lor aprobare
fată de rezultatele fructuoase ale
convorbirilor la nivel înalt dintre
conducătorii celor două partide și
popoare, înțelegerile și concluziile
comune la care s-a ajuns consti
tuind o nouă și importantă contri
buție la dezvoltarea, pe baze re
ciproc avantajoase, a colaborării
româno-sovietice. la întărirea unită
ții și conlucrării țărilor socialiste, a
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor revoluționa
re. progresiste, antiimperialiste, in
lupta pentru socialism, progres so
cial. destindere și pace în lume —
se spune in telegrama COMITETU
LUI NAȚIONAL AL FEMEILOR
DIN
REPUBLICA SOCIALISTĂ
ROMANIA. Femeile de la orașe și
sate vă adresează, tovarășe Nicolae
Ceaușescu. cele mai respectuoase
felicitări pentru Înmînarea Ordinu
lui „Revoluția din Octombrie", ca
apreciere a meritelor și contribuției
aduse la întărirea prieteniei și co
laborării româno-sovietice. văzînd
în înalta distincție ce vi s-a acordat
încă o dovadă grăitoare a deosebi
tei considerații de care vă bucurați,
o expresie elocventă a strălucitei
contribuții pe care o aduceți la îm
plinirea idealurilor fundamentala
ale popoarelor.
Comuniștii, toți locuitorii județului
Giurgiu, împreună cu întregul nos
tru popor, au urmărit cu deosebit
interes vizita de lucru în Uniunea
Sovietică, pe care ați efectuat-o la
invitația C.C. ai P.C.U.S. și Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., și
vă exprimă și cu acest, prilej adînca
recunoștință
pentru
contribuția
inestimabilă pe care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, o aduceți la
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru modul strălucit
în care militați neobosit în vederea
întăririi prieteniei și colaborării cu
țărije socialiste, cu toate statele lu
mii, pentru împlinirea nobilelor idea
luri ale popoarelor de a trăi în pace
și securitate — se spune în telegra
ma
COMITETULUI
JUDEȚEAN
GIURGIU AL P.C.R. Oamenii mun
cii giurgiuveni, puternic mobilizați la
realizarea sarcinilor economico-sociale din 1984 și din întregul cincinal,
sînt hotărîți să cinstească cu 'fapte
vrednice de muncă a 40-a aniversa
re a revoluției de eliberare socială șl
națională, antifascistă și antiimperia
listă și Congresul al XIII-lea al
partidului.
într-un glas cu întreaga țară, cu
sentimente de nețărmurită dragos
te, admirație și recunoștință, cu cel
mai înalt respect, vă rugăm să ne
îngăduiți să dăm expresie, In nu
mele comuniștilor, al tuturor celor
ce trăiesc și muncesc pe meleagu
rile Gorjului înfloritor, deplinei
satisfacții și aprobării unanime față
de rezultatele deosebit de rodnice
ale vizitei de lucru efectuate în

pe care ați întreprins-o In Uniunea
Sovietică, expresie a relațiilor de
prietenie, bună vecinătate și cola
borare dintre țările și popoarele
noastre.
Sintem convinși că vizita, convor
birile purtate. înțelegerile la care
s-a ajuns vor contribui la întărirea
continuă a colaborării și conlucrării
româno-soviețjice. atît pe plan bila
teral. în cadrul C.A.E.R.. cit și pe
arena internațională, ceea ce este
în interesul și spre binele popoare
lor noastre, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.
îngăduiți-ne să vă asigurăm, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
de adeziunea noastră deplină la po
litica înțeleaptă și clarvăzătoare a
partidului, de hotărîrea noastră fer
mă de a obține noi și importante
succese în toate domeniile de acti
vitate pentru ridicarea pe trepte
tot mai înalte de. progres și civili
zație a scumpei noastre patrii —
România socialistă.

Comuniștii, oamenii muncii hunedoreni dau o înaltă apreciere re
zultatelor vizitei și înțelegerilor la
care s-au ajuns în cadrul convorbi
rilor la nivel înalt ce au avut loc la
Moscova, vizitei dumneavoastră de
lucru în Uniunea Sovietică, vizită ce
se înscrie ca un însemnat eveniment
în cronica relațiilor de prietenie
între cele două țări și popoare, între
Partidul Comunist Român și P.C.U.S.,
în dezvoltarea, pe baze reciproc avantajoase, a colaborării și conlu
crării dintre România și U.R.S.S. —
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN hunedoara al
P.C.R. Adresindu-vă cele mai calde
felicitări pentru înmînarea Ordinu
lui „Revoluția din Octombrie", ne
exprimăm și cu acest prilej, stimate
tovarășe secretar general, adînca
noastră recunoștință pentru activita
tea laborioasă ce o desfășurat! în
fruntea partidului și statului nostru,
pentru credifața cu care slujiți po
porul român, cauza păcii în lume,
pentru interesul pe care necontenit
îl manifestați pentru întărirea pres
tigiului României in lume, dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare între popoare și afirmarea
tării noastre ca un factor activ al
păcii și colaborării internaționale.

Cu sentimente de aleasă mîndri®
patriotică și deosebită satisfacție, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru — se arată în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R. — într-o deplină
imitate de gînd și simțire cu între
gul popor român, își exprimă via
adeziune față de remarcabilele rezul
tate cu care s-a încheiat vizita de
lucru în Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste.
Noul dialog la nivel înalt românosovietic marchează un moment de
însemnătate ' deosebită în întărirea
prieteniei și colaborării multilaterale
între România și U.R.S.S.. între
P.C.R. și P.C.U.S., In interesul am
belor țări și popoare, al cauzei păcii
și socialismului în lume, tnmînarea
înaltei distincții Ordinul „Revoluția
din Octombrie" reprezintă o nouă și
elocventă expresie a marelui presti-

du-se, totodată, ca o recunoaștere a
acțiunii dumneavoasțre neobosite
puse in slujba promovării înțelegerii
și colaborării internaționale. Strîns
uniți în jurul partidului, ai dumnea
voastră personal, vă asigurăm că or
ganele și organizațiile sindicale sint
hotărîte să nu precupețească nici un
efort pentru unirea și mobilizarea
energiilor oamenilor muncii la reali
zarea exemplară a programelor stabi
lite de partid, a sarcinilor de plan
și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă.
Cu sentimente de Înaltă mîndrie
patriotică, comuniștii, oamenii mun
cii, toți iocuitorii județului nostru,
se subliniază in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL
P.C.R., își exprimă deplina aproba
re si satisfacție pentru rezultatele
fructuoase ale vizitei de Ipcru pe
care ati făcut-o în Uniunea Sovie
tică. moment important în tradițio
nalele relații de prietenie și cola
borare dintre cele două state socia
liste. Adresîndu-vă cele mai calde
felicitări pentru înmînarea Ordinu
lui „Revoluția din Octombrie", dis
tincție ce dă expresie meritelor deo
sebite pe care le aveți în dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele
român și sovietic, dintre toate poPparele lumii, pentru triumful cau
zei socialismului și al păcii, ne an
gajăm să nu precupețim nici un efort pentru a întîmpina ' cele două
mari evenimente dip acest an, a
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională; antifas
cistă și antiimperialistă și cel de-al
XIII-lea Congres al partidului, cu
succese de prestigiu, sporindu-ne
contribuția la înfăptuirea programu
lui partidului, la înălțarea pe noi
culmi de progres și civilizație a
României socialiste.
Asemenea Întregii națiuni, trăim
sentimente de aleasă satisfacție și
gratitudine pentru contribuția dum
neavoastră. mult stimate si iubite
conducător, la reușita deplină a
acestei vizite, la promovarea și adîn
cirea tot mai puternică a tradiționa
lelor relații de prietenie, colaborare
și bună vecinătate româno-sovietice
— se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR
JUDEȚEAN. Adresindu-vă cele mai
calde felicitări cu prilejul inmînării
Ordinului „Revoluția din Octombrie",
vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oa
menii muncii de pe întreg cuprinsul
județului vor munci cu întreaga res
ponsabilitate și dăruire pentru rea
lizarea sarcinilor ce le revin, aducîndu-și astfel o contribuție mereu spo
rită la dezvoltarea patriei, la creș
terea continuă a prestigiului ei în
lume, întîmpinînd cu rodnice fapte
cea de-a 40-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și cel
de-al XIII-lea Congres al partidului.
Maramureșenii. in frunte eu co
muniștii. asemenea întregului nostru
popor, au urmărit cu viu interes și
vibrantă simțire patriotică vizita de
lucru întreprinsă de dumneavoastră
în Uniunea Sovietică — se spune în

«
SILIULUI UNIUNII NAȚIONALE A
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE
PRODUCȚIE — au urmărit cu de
osebit interes și legitimă mîndrie
patriotică vizita de lucru pe care ați
făcut-o in Uniunea Sovietică, eveni
ment de mare importanță și care
constituie încă o expresie a relațiilor
de prețuire, bună vecinătate și co
laborare în toate domeniile de acti
vitate dintre cele două țări și po
poare. Vizita, convorbirile, înțelege
rile convenite sînt o expresie a do
rinței comune de a asigura noi di
mensiuni si perspective tradiționa
lelor relații prietenești, de bună ve
cinătate și colaborare româno-sovietică, conlucrării active pe plan in
ternațional în vederea realizării unei
politici de pace și dezarmare pe pla
neta noastră.
Am trăit cu toții noi sentimente
dc satisfacție și mîndrie patriotică la
înmînarea distincției Ordinul „Revo
luția din Octombrie" pentru munca
neobosită și contribuția dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, Ia făurirea socia
lismului în patria noastră, la întă
rirea relațiilor de prietenie dintre
România și Uniunea Sovietică. Apro
bind întru totul rezultatele convor
birilor și înțelegerilor care au avut
loc, ne angajăm să nu precupețim
nici un efort pentru transpunerea în
viață a politicii înțelepte a partidu
lui și statului nostru, pentru reali
zarea mărețelor obiective stabilite de
Congresul a] XII-lea și Conferința
Națională ale partidului, a obiective
lor noii revoluții agrare.

în numele comuniștilor, al tutu
ror celor care trăiesc și muncesc pe
meleagurile timișene, vă rugăm să
ne îngăduiți a vă adresa, ca expre
sie a celor mai vibrante simțăminte

de înaltă mîndrie patriotică șl re
voluționară, adînca noastră recu
noștință, dragoste și prețuire față
de strălucita și neostenita activitate
pe care dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, emi
nent patriot și revoluționar, perso
nalitate de seamă a mișcării comu
niste și muncitorești, a vieții poli
tice mondiale, o consacrați cu
pilduitor devotament făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră, dezvoltării
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre țările socialiste, dintre toate
statele lumii — se spune în telegra
ma
COMITETULUI
JUDEȚEAN
TIMIȘ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. în
treaga desfășurare a vizitei de lu
cru in Uniunea Sovietică, convor
birile purtate cu tovarășul Konstan
tin Cernenko, cu alți tovarăși din
conducerea partidului și statului
sovietic, înțelegerile la care s-a
ajuns ilustrează dorința comună de
dezvoltare continuă a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și U.R.S.S.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se
spune : In numele comuniștilor, al
tuturor locuitorilor din județul
Tulcea, dind glas sentimentelor de
înaltă apreciere și adeziune totală la
politica internă și internațională a
partidului și statului nostru, politică
pusă în slujba, intereselor supreme
ale poporului nostru, a păcii, colabo
rării și destinderii, ne exprimăm una
nima aprobare față de activitatea
desfășurată de dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, cu prilejul vizitei de lucru
întreprinse în Uniunea Sovietică.
înalta distincție Ordinul „Revoluția
din Octombrie" ce vi s-a înmînat
constituie o nouă mărturie a aprecie
rilor deosebite de care vă bucurați
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. o ex
presie a bunelor relații și a sentimen
telor de stimă și prețuire ce și le
nutresc reciproc popoarele român și
sovietic. Convorbirile purtate cu to
varășul Konstantin Cernenko. înțele
gerile la care s-a ajuns vor duce la
întărirea și mai puternică a relațiilor
de colaborare și prietenie românosovietice.
Oamenii muncii din județul nostru,
asemenea întregului nostru popor —
se arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. —
au urmărit cu "vie satisfacție și
profundă mîndrie patriotică vizita de
lucru pe care ati efectuat-o in
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste. țară vecină și prietenă,
vizită ce ilustrează prestigiul inter
național al României socialiste în
lume, prețuirea înaltă ce vă este
acordată dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe secretar general,
ca eminent om politic, promotor
neobosit al cauzei păcii. Aprobînd
întru totul rezultatele vizitei, modul
strălucit în care acționați pentru
întărirea relațiilor de prietenie și
colaborare cu Uniunea Sovietică, cu
celelalte țări socialiste, cu toate po
poarele și forțele progresiste pentru
pace în lume, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Vaslui acțio
nează cu entuziasm pentru a intîmpina cu cele mai bune rezultate cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă și al
XIII-lea Congres ai Partidului Co
munist Român.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se
spune : Comuniștii, oamenii mun
cii, toți locuitorii județului Vrancea
au urmărit cu deosebit interes și
vie satisfacție vizita de lucru efec
tuată în Uniunea Sovietică la invi
tația C.C. al P.C.U.S. și a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
care constituie încă o expresie a re
lațiilor de prietenie, bună vecină
tate și colaborare dintre țările și
popoarele noastre.
O nespusă bucurie ne-a produs și
nouă, celor care trăim și muncim
în acest înfloritor județ al patriei,
înmînarea înaltului Ordin „Revolu
ția din Octombrie", conferit pentru
contribuția adusă la întărirea prieteniei și colaborării româno-sovietice, ca o apreciere a activității pe
care o desfășurați în slujb:
' ]ba construcției socialiste în Românilia.
Dăm glas întregii noastre adeziuni
la politica internă și externă a
partidului și statului, al cărei pro
motor strălucit sînteți dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, angajindu-ne că și noi,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Vrancea, vom face totul
pentru a da viață sarcinilor și obiec
tivelor ce ne revin pe acest an și
pe întregul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului, Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, de asemenea,
numeroase telegrame din partea organizațiilor de partid, de masâ și
obștești, ministerelor și altor instituții centrale, din partea consiliilor
populare, a unor mari colective de oameni ai muncii din întreprinderi
industriale și unități agricole sau care își desfășoară activitatea in
domeniile cercetării și proiectării, științei, artei și culturii. In telegrame
se exprimă profunda satisfacție față de reușita deplină a vizitei de lucru
pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, a
efectuat-o in Uniunea Sovietică, precum și cele mai călduroase felicitări
cu prilejul inmînării, la Moscova, a Ordinului „Revoluția din Octombrie**,
conferit de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., ca apreciere a meri
telor și contribuției aduse la dezvoltarea relațiilor româno-sovietice.
In mesaje se subliniază că intreaga desfășurare a vizitei, concluziile
comune la care s-a ajuns in cadrul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Konstantin Cernenko se inscriu ca un nou moment,
de o deosebită insemnătate, in întărirea tradiționalelor relații de prietenie
ți colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre,
ca o contribuție de seamă la cauza socialismului, păcii ți progresului
in lume.
Aprobind intru totul activitatea profund principială, pătrunsă de o
înaltă răspundere pentru interesele țării, ale poporului român, ale cauzei
socialismului și păcii, desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in
timpul vizitei, poziția exprimată in cadrul convorbirilor purtate la Moscova,
semnatarii telegramelor iși reafirmă intreaga lor ddeziune la politica
internă ți externă a partidului ți statului nostru, hotărirea tuturor oame
nilor muncii din patria noastră de a acționa cu intreaga energie și forță
creatoare pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an
și pe întregul cincinal, de a intimpina cu noi și importante realizări cele
două mari evenimente din viața poporului și partidului - a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare icială și națională, antifascistă ți
antiimperialistă ți Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.
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„Vizita în Polonia a delegației romane

REZULTATELE RODNICE ALE VIZITEI

conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

- un eveniment de excepțională importanță

0 elocventă expresie a voinței comune de dezvoltare
a prieteniei și colaborării româno-sovietice,
II
în interesul reciproc, al cauzei socialismului
și păcii

în cronica relațiilor noastre prietenești"
Presa poloneză de miercuri infor
mează pe larg, pe primele pagini,
despre vizita oficială de prietenie
in Polonia a delegației de partid
și de stat a Republicii Socialiste.
România, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
Pe primele pagini, toate ziarele
publică
fotografia
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. însoțită de o
amplă biografie în care este pre
zentată personalitatea conducăto
rului partidului și statului nostru.
In articolul dedicat noului dialog
la nivel înalt româno-polon, „TRY
BUNA LUDU" subliniază că dele
gația de partid și de stat din
România socialistă prietenă, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
va fi primită cu deosebită căldură
in Polonia. „Salutăm. din inimă pe
pămintul nostru pe conducătorul
Republicii Socialiste România și
înaltele personalități ce îl însoțesc"
— scrie ziarul polonez. „Totodată,
ne exprimăm convingerea că după
această vizită, cuvintele «Româ
nia» pentru polonezi și «Po
lonia» pentru români vor genera și
mai multe sentimente de prietenie,
însoțite de o colaborare multilate
rală în permanentă șt rapidă dez
voltare între cele două state și po
poare frățești".
Amintind de vizita de acum doi
ani la București a delegației de
pai-tid și de stat conduse de tova
rășul Wojciech Jaruzelski și de
convorbirile purtate cu acel prilej,
„Trybuna Ludu" își exprimă con
vingerea că noul dialog la nivel
' înalt de Va Varșovia „va accentua
dezvoltarea fructuoasă a colaborării
bilaterale, mai ales in domeniul
comercial și economic, colaboraredezvoltată și mai mult in ultimii
doi ani. Convorbirile de la Varșo
via vor duce cu siguranță la extin
derea continuă a cadrului colaboră
rii dintre cele două țări".
Referindu-se la premisele favo
rabile ale colaborării româno-polone, „Trybuna Ludu" arată că ele
șiret generate de simpatia reciprocă
pe care de mult o nutresc cele două
popoare, de comunitatea de orinduiri sociale și idealuri, de efortul
comun de construire a socialismu
lui în cele două țări. „Aceste baze
sînt oferite și de Tratatul de priete|| nie, colaborare și asistență mutuală
încheiat în 1949 și reînnoit în 1970"
I — subliniază organul de presă al
C.C. al P.M.U.P., care notează că
„în domeniul economic, cele două
țări sînt parteneri importanți și
există toate condițiile ca această
conlucrare a lor să se extindă ra
pid și să se Îmbogățească". O ast
fel de premisă — relevă „Trybuna
Ludu" — o reprezintă dezvoltarea
continuă a potențialului celor
două economii.
,;; ■ ■■
Abordînd un alt aspect al cola
borării bilaterale, „Trybuna Ludu"
arată că „Polonia și România dez
voltă conlucrarea intr-o serie de
probleme-cheie ale vieții interna
ționale". Dînd o înaltă apreciere
politicii externe românești, ziarul
evidențiază : „Urmărim cu atenție
și simpatie eforturile României
pentru transformarea Balcanilor
intr-o zonă denuclearizată, precum
și dezvoltarea sistematică a rela
țiilor ei cu țările lumii a treia.
Nu uităm că România a condamnat
in mod hotărît sancțiunile politicoeconomice adoptate de Washington
' de unii dintre aliații S.U.A. îm
potriva Poloniei și a avut o atitu
dine de aprobare față de măsurile
v;
' r.________________

WARSZAWY" are drept titlu :
„Delegația de partid și de stat a
României sosește în vizită oficială
de prietenie", și cuprinde un co
mentariu care subliniază că poporul
polonez „salută din inimă pe secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, la fel cum a fost salutat
cu căldură Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
care, în iunie 1982, a făcut o vizită
oficială în România". Hotărîrile
adoptate cu prilejul convorbirilor
de acum 2 ani — se arată — au
permis strîngerea relațiilor de
prietenie care unesc Polonia și
România și au dat un impuls nou
colaborării in măi multe domenii,
printre altele intensificării schim
burilor economice. în anul 1981
schimburile reciproce erau de 506
milioane de ruble, iar în acest an —
deci după trei ani — urmează să
atingă valoarea de un miliard
ruble. S-au activizat colaborarea
tehnico-științifică, schimburile cul
turale și altele. S-au lărgit legătu
rile de cooperare dintre industriile
celor două țări".
Făcînd acest bilanț al dialogului
Ia nivel înalt de la București, zia
rul varșovian își exprimă convin
gerea că „actuala vizită a secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Nicolae
o treaptă superioară cu prilejul vi Ceaușescu, va oferi noi posibilități
zitei de acum doi ani, la Bucu dezvoltării pe mai departe, re
rești, a generalului Wojciech ciproc avantajoase, a relațiilor
Jaruzelski".
polono-române".
In comentariul „Perspective fruc
Referindu-se la agenda noului
dialog româno-polon la nivel înalt, tuoase", ziarul tineretului polonez,
ziarul arată că una dintre temele „SZTANDAR MLODYCH", subli
principale o va constitui „aprecie niază : „Vizita oficială de prietenie
rea actualei situații internaționale, în țara noastră a delegației de
care . niciodată de la sfîrșitul celui partid și de stat a Republicii So
de-al II-lea război mondial nu cialiste România reprezintă un
a fost atît de primejdioasă. Tocmai eveniment de excepțională impor
de aceea — arată ziarul — se poate tanță pentru dezvoltarea raporturi
anticipa că în timpul vizitei in lor polono-române, eveniment care
va contribui la amplificarea lor
Polonia va fi exprimat din nou
sprijinul comun hotărît față de toa continuă, precum și la creșterea
te inițiativele constructive de colaborării dintre țările noastre".
dezarmare care contribuie Ia întă
„ZOLNIERZ WOLNOSCI", cotk
rirea păcii și securității pe conti dian al armatei poloneze, scoțînd
nentul nostru. Va fi exprimat, de în evidență însemnătatea noului
asemenea, sprijinul pentru toate dialog româno-polon, scrie : „Vizi
acele inițiative regionale care, deși ta oficială de prietenie a delegației
limitate, pot, intr-un mod conside de partid și de stat condusă de to
rabil, să influențeze asupra slăbirii varășul Nicolae Ceaușescu — care
încordării în lume și să contribuie tocmai începe în țara noastră — va
la însănătoșirea climatului politic imprima, cu siguranță, un nou im
necesar celor mai importante nego puls dezvoltării raporturilor poli
cieri de dezarmare. Avem în ve
tice și economice dintre Republica
dere crearea de zone denucleari- Socialistă România și Republica
zate în Europa ai căror inițiatori Populară Polonă, dintre Partidul
sînt atît Polonia, cit si România". Comunist Român și Partidul Mun
Remarcînd amplificarea continuă citoresc Unit Polonez".
a relațiilor economice bilaterale,
■ Articole și comentarii consacrate
„Rzeczpospolita" apreciază : „Unul
vizitei delegației, succeselor de
dintre elementele de bază ale vizi prestigiu ale României în opera de
tei U va constitui examinarea po edificare a 'societății socialiste
sibilităților de intensificare a con multilateral dezvoltate inserează și
tactelor economice dintre țările săptămînalul „POLITYKA", ziare
noastre in a căror dezvoltare sint le „DZIENNIK LUDOWY" și
interesate ambele țări. Stadiul ac- , „SL0WO <tPOWSZECHNE", precum'
tual permite o apreciere optimistă, și alte publicații ce apăr în orașul
în ultimii doi ani s-a relevat un de pe malurile Vistulei.
salt rapid al lor. Este suficient să
de radio și televiziune
amintim că în anul 1983 schimbu auPosturile
consacrat, in emisiunile lor,
rile comerciale au crescut față de
spații
largi
dialogului
la nivel înalt,
anul 1982 cu aproape 40 la sută. subliniind, în comentarii,

Dar aceasta nu înseamnă că rezer tanța vizitei inalților oaspețiimpor
din
vele existente în domeniul colabo Republica Socialistă România. Te
rării economice polono-române au leviziunea a prezentat imagini
fost epuizate". Și ziarul conchide : semnificative din viața și activita
„fn urma convorbirilor polono- tea conducătorului partidului și sta
române de la Varșovia vor fi ex
și a tovarășei Elena
tinse nu numai colaborarea in do tului nostruPosturile
de radio au
meniile politic și economic dintre Ceaușescu.
transmis, de asemenea, biografia
țările noastre, ci și contactele so tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în
ciale și culturale, care vor contribui
la o și mai bună cunoaștere între soțită de aprecieri calde la adresa
dezvoltării raporturilor bilaterale
popoarele noastre".
Prima pagină a ziarului „ZYCIE româno-polone.
pe care conducerea noastră de
partid și de stat le-a adoptat în
vederea stabilizării situației din
țară".
în continuare, în articol este ex
primată „satisfacția pentru extin
derea colaborării și a schimbului
de experiență dintre Partidul Mun
citoresc Unit Polonez și Partidul
Comunist Român".
Cotidianul „RZECZPOSPOLITA",
organul de presă al guvernului po
lonez, publică pe prima pagină un
comentariu în care apreciază că
vizita delegației, „condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, constituie un eve
niment de mare rezonanță in cro
nica relațiilor 'politice și economice
dintre țările noastre. Ea va contri
bui la extinderea colaborării in
toate domeniile, va stimula întări
rea legăturilor tradiționale de prie
tenie dintre popoarele român șt
polon și va adinei dezvoltarea con
tinuă a contactelor care au marcat

Revista presei
poloneze

ÎN AGRICULTURĂ

La ordinea zilei, o sarcină: recoltarea furajelor
în această perioadă este
ta plină desfășurare re
coltarea furajelor. In u*
nitățile agricole din sudul
și vestul țării. este pe
terminate prima coasă la
culturile perene vechi,
iar în cele din Moldova și
Transilvania această lu
crare se desfășoară pe
mari suprafețe. Din da
tele furnizate de Ministe
rul Agriculturii rezultă
că. pînă la 5 iunie, pri
ma coasă la culturile pe
rene vechi s-a efectuat
pe 74 la sută din supra
fața prevăzută in între
prinderile agricole de stat
și pe 76 la sută în coo
perativele agricole. Au
Încheiat cositul lucernei
și trifoiului întreprinde-'
rile agricole de stat din
județele Dolj, Olt. Teleor
man. Călăfași. Tulcea,
Buzău. Timiș și Sibiu. De
asemenea, au încheiat co
situl trifolienelor si coo
perativele agricole din
județele Sibiu. Prahova,
Olt. Giurgiu. Ialomița,
Călărași. Tulcea. Brăila și
Buzău. Este însă nevoie
ca și în celelalte județe
să fie intensificată recol
tarea trifolienelor. Ne re
ferim îndeosebi la coope
rativele agricole din ju
dețele Satu Mare. CarașSeverin, Iași. Botoșani,
Cluj. Mureș și altele.
De bună seamă, recol
tarea trifolienelor nu se
încheie cu cosirea lor.
Pentru a obține nutrețuri
de cea mai bună calita
te, bogate în proteină și
vitamine, este necesară o
bună corelare a tuturor

BOrotMi

•e

Prin rezultatele sale rodnice, prin
înțelegerile și concluziile comune
puse în evidență, vizita de lucru a
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
Uniunea Sovietică — moment de o
deosebită importanță în dezvol
tarea, pe baze reciproc avantajoa
se. a conlucrării dintre țările,
partidele și popoarele noastre — se
Înscrie, totodată, ca o nouă și eloc
ventă ilustrare a consecvenței cu
care partidul și statul’ nostru ac
ționează pentru întărirea relațiilor
de prietenie și colaborare multila
terală cu toate țările socialiste.
Este, așa'cum. se știe, o orientare
fundamentală a întregii politici in
ternaționale desfășurate de Româ
nia în cele patru decenii care au
trecut de la actul. istoric de la 23
August 1944, orientare înscrisă in
documentele programatice ale Parti
dului Comunist Român, reafirmată
cu putere, la congresele și conferin
țele naționale ale partidului. Un
rol esențial în această privință, o
contribuție de cea mai mare în
semnătate la promovarea și adîncirea colaborării cu toate țările
socialiste revin tovarășului Nicolae
Ceaușescu, care a subliniat și sub
liniază necontenit necesitatea unei
tot mai strînse conlucrări cu și
între țările socialiste, pentru înfăp
tuirea măreței opere revoluționare
de făurire a noii societăți, pentru
creșterea influenței și prestigiului
socialismului în lume.
Ca o înaltă apreciere a meritelor
și contribuției sale la cauza socia
lismului. la dezvoltarea relațiilor
romăno-sovietice, secretarului gene
ral al partidului nostru, președin
tele Republicii, i-a fost înmînat cu prilejul actualei vizite
Ordinul „Revoluția din Octom
brie". Este o distincție ce vine să
ilustreze prețuirea eforturilor pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre
România și Uniunea Sovietică, așa
cum alte distincții, ca, de pildă,
„Ordinul Gheorghi Dimitrov" re
flectă aprecierea pentru contribu
ția secretarului general al parti
dului nostru la dezvoltarea rela
țiilor cu Bulgaria. Ordinul „Marea
Stea a Iugoslaviei" — cu R.S.F.
Iugoslavia, Ordinul „Karl Marx"
— cu R. D. Germană. Ordinul
„Drapelul Republicii" — cu R.P.D.
Coreeană; etc. .
Vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu în Uniunea Sovietică a
evidențiat încă o dată importanța
deosebită, hotărîtoare a întîlnirilor
și convorbirilor la cel mai înalt
nivel pentru impulsionarea ansam
blului raporturilor de prietenie și
.colaborare dintre țările socialiste....
în cele aproape două decenii care
au trecut de la Congresul al IX-lea,
anii unei intense activități în
domeniul vieții internaționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut,
Ia București sau cu prilejul vizite
lor în țările socialiste și al unor
reuniuni internaționale, numeroase
intîlniri cu conducătorii de partid
și de stat din celelalte state so
cialiste, intîlniri care au jalonat
direcții noi de colaborare, înscriindu-se drept contribuții de majoră
însemnătate Ia dezvoltarea pe noi
trepte a conlucrării prietenești
dintre țările și popoarele noastre.
în mod permanent, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat im
portanța deosebită, prioritară pe
care România socialistă o acordă,
în cadrul general al relațiilor • de
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, dezvoltării raportu
rilor cu' țările socialiste vecine,
conlucrării)active, multilaterale cu
Uniunea Sovietică. Evidențiind
preocuparea constantă a României
îri acest sens, secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
sublinia și în cuvîntarea rosti
tă la recenta plenară a Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii : „Pe primul plan pu
nem — cum este și firesc — co
laborarea cu țările socialiste, și in
primul rind cu vecinii noștri. în

acest cadru, acordăm o mare în
semnătate dezvoltării colaborării și
relațiilor cu Uniunea Sovietică".
O asemenea orientare definitorie
a întregii politici externe a Româ
niei socialiste conferă continuitate
bogatelor tradiții ale legăturilor
dintre cele două țări și popoare
vecine și prietene, dintre forțele
lor înaintate, animate, de-a lungul
timpului, de năzuințe și idealuri
comune în lupta pentru eliberare
națională, și socială, pentru liber
tate si progres. Aceste legături au
căpătat un conținut nou. s-au ridi
cat pe o treaptă calitativ superioa
ră in anii construcției socialiste,
avînd ca liant indestructibil comu
nitatea de orînduire. de ideologie
și de teluri. O temelie puternică
pentru dezvoltarea continuă a
prieteniei și conlucrării românosovietice o constituie Tratatul de
prietenie, colaborare si asistentă
mutuală, precum și declarațiile
comune, celelalte înțelegeri stabi
lite la nivel înalt.
Recenta vizită de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România. în Uniunea So
vietică. convorbirile purtate cu
tovarășul Konstantin Cernenko,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., au adus în această pri
vință o nouă și importantă contri
buție la întărirea prieteniei si
colaborării dintre țările, partidele
și popoarele noastre. Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
a dat o inaltă apreciere hotăririi afirmate cu prilejul vi
zitei de a întări in continua
re conlucrarea dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, de a
extinde contactele si schimburile
de experiență în probleme de in
teres comun. A fost evidențiată
totodată însemnătatea deosebită
a înțelegerilor convenite în ce
privește creșterea substanțială a
schimburilor economice si ridicarea
la un nivel si mai înalt a colabo
rării și cooperării în domeniul eco
nomic. pe baza încheierii unor
acorduri de lungă durată. Se știe ce
pondere însemnată ocupă colabora
rea economică și tehnico-științifică
în ansamblul relațiilor româno-sovietice; o asemenea conlucrare are,
totodată, și o certă importanță
politică, fiind vorba de relații între
țări vecine Bi prietene, animate de
preocupări comune. conlucrînd
strîns în operă de edificare socia
listă. pentru afirmarea forței șl
prestigiului socialismului în lume.
Din această perspectivă, noile în
țelegeri vizînd încheierea unor
acorduri de lungă durată sînt me
nite să ofere o largă deschidere, să
dea stabilitate acestor raporturi, să
asigure punerea tot mai largă în
valoare a marilor posibilități de
care dispun cele două țări. Pe ace
eași linie se înscriu înțelegerile
privind i coordonarea mai strînsă a
planurilor economiilor naționale,
extinderea specializării și coope
rării în producție, creșterea schim
burilor de mărfuri, a livrărilor
reciproce de mașini și utilaje, în
interesul ambelor țări și popoare.
Opinia publică din tara noastră
salută cu profundă bucurie si una
nimă aprobare rezultatele rodnice
ale vizitei de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică. Prin telegrame si mesaje
trimise din toate județele, din toa
te colturile tării, de către organe
și organizații de partid, organizații
de masă si obștești, comuniștii, oa
menii muncii de cele mai diferite
profesii, din întreprinderi indus
triale si unităti agricole, din insti
tute de cercetare, instituții de învătămint. știință si cultură dau
glas sentimentelor lor de vie sa
tisfacție si înaltă apreciere a aces

tui eveniment, expresie a voinței
comune de întărire si dezvoltare a
relațiilor de prietenie si colabora
re multilaterală dintre cele două
partide, țări și popoare. în inte
resul reciproc, al Cauzei socialis
mului și păcii.
în același timp, vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Uniunea
Sovietică s-a afirmat ca unul din
evenimentele majore ale actualită
ții internaționale, amplu comentat
de presă, de celelalte mijloace de
informare în masă de pe cele mai
diferite meridiane ale globului.
Presa centrală sovietică, postu
rile de radio si televiziune din
Uniunea Sovietică au consacrat
ample relatări si comentarii vizi
tei. întilnirii dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Konstantin
Cernenko. eveniment major în re
lațiile româno-sovietice. în comen
tariile dedicate rezultatelor vizitei
este evidențiată importanta deose
bită a înțelegerilor la care s-a
ajuns pentru dezvoltarea în conti
nuare a conlucrării dintre țările și
popoarele noastre in opera de con
strucție socialistă, pentru promo
varea păcii, progresului si Înțele
gerii în întreaga lume.
Ample relatări si comentarii a
publicat, de asemenea, presa din
celelalte țări socialiste, reliefînd
semnificațiile majore ale vizitei,
importanta hotărîrilor adoptate atît
pe plan bilateral, cit și internațio
nal. Totodată, vizita s-a aflat în
centrul atenției comentariilor po
litice în presa din numeroase țări
ale lumii, reliefîndu-se însemnăta
tea deosebită a acestui eveniment,
multiplele sale semnificații, spiri
tul de înțelegere manifestat, afir
marea voinței comune de intensi
ficare a cooperării reciproce, a
conlucrării în lupta pentru pace,
destindere. înțelegere internațio
nală.
O nouă și grăitoare expresie a
consecvenței cu care partidul nos
tru, România socialistă acționează
pentru dezvoltarea raporturilor cu
toate țările socialiste o oferă vizita
oficială de prietenie a delegației
de partid și de stat, condusă de
tovarășul Nicolae CeaușesOu/ în
R.P. Polonă, la invitația tovarășu
lui Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri,
și a conducerii superioare de stat
a Republicii Populare Polone.
Succedînd convorbirilor la nlve!
înalt care au avut loc în urmă cu
doi ani la București, noua întîlnire prilejuită de actuala vizită
este menită să definească noi căi
și modalități de; intensificare a co
laborării româno-polone pe mul
tiple planuri. Constituie un motiv
de satisfacție comună faptul că, în
spiritul hotărîrilor adoptate de
conducătorii de partid și de stat
ai celor două țări, colaborarea pe
tărîm economic, în alte domenii
de activitate înregistrează creșteri
substanțiale. Primirea caldă, prie
tenească, rezervată inalților oaspeți
români, atmosfera de stimă și în
țelegere reciprocă în care au
început convorbirile între delega
țiile celor două țări oferă îndrep
tățite temeiuri să se aprecieze că
actualul dialog la nivel înalt va
deschide noi perspective adîncirii
și amplificării conlucrării dintre
țările și popoarele noastre.
Tabloul bogat al relațiilor Româ
niei cu celelalte țări socialiste este
întregit de o serie de alte eveni
mente importante din ultimele
luni, cum sînt vizitele întreprinse
de secretarul general al partidului
nostru, președintele Republicii, în
Bulgaria și Iugoslavia, contactele
la diverse niveluri cu reprezentanți
ai altor țări socialiste, toate la un
loc ilustrînd preocuparea statorni
că a partidului și statului nostru
pentru întărirea prieteniei și a
conlucrării multilaterale cu statele
alături de care edificăm noua
orînduire.

Constituie o caracteristică • ma
joră a politicii externe a României
faptul că ea întreține,bune relații
de prietenie și colaborare cu toate
țările socialiste — cu Uniunea
Sovietică și celelalte țări socialiste
vecine, cu toate țările socialiste
din Europa ; cu R. P. Chineză și
celelalte state socialiste din Asia,
precum și din America Latină.
Aceste bune raporturi cu caracter
general reflectă hotărîrea și con
secvența neabătută cu care Parti
dul Comunist Român, România so
cialistă acționează pentru adîncirea
legăturilor,
pentru
dezvoltarea
conlucrării și întărirea colaborării
tovărășești, a unității de acțiune
a tuturor țărilor socialiste. Te
melia trainică a acestor relații o
constituie principiile de egalitate,
respect al independenței și suve
ranității naționale, neamestec în
treburile interne, avantaj reciproc
și întrajutorare tovărășească —
principii de natură să asigure pre
misele cele mai favorabile pentru
progresul fiecărei națiuni și, tot
odată, pentru dezvoltarea unei co
laborări
prietenești fructuoase,
pentru întărirea unității și soli
darității țărilor socialiste.
Promovînd neabătut cauza prie
teniei și conlucrării cu toate țările
socialiste. Partidul Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu
subliniază în permanență că. prin
realizările obținute in dezvoltarea
economică și socială, prin ponde
rea crescîndă pe care o dețin in
economia mondială, țările socialiste
dispun de posibilitatea de a solu
ționa, în colaborare, problemele
fundamentale ale dezvoltării lor
multilaterale. în acest sens. Româ
nia acordă o importanță deosebită
apropiatei intîlniri economice la
nivel înalt a țărilor socialiste
membre ale Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc. Partidul Co
munist Român, țara noastră, după
|
cum s-a subliniat din nou în ca
drul ședinței Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., .sînt
hotărite să facă totul și să-și aducă
Întreaga contribuție la buna des
fășurare a acestei reuniuni, astfel
incit ea să corespundă pe deplin
așteptărilor, să se desfășoare cu
cele mai bune rezultate, să ducă
la dezvoltarea și perfecționarea
colaborării și cooperării în cadrul
C.A.E.R.
întărirea continuă a colaborării
multilaterale între țările socialiste
se afirmă tot maț puternic ca o
i m.
necesitate obiectivă pentru desfă
șurarea cu succes a operei de ' Sfii
■ edificare a noii orînduiri, pentru
soluționarea, prin eforturi comu
ne, a problemelor ridicate de cerin
țele progresului mai rapid pe
calea bunăstării și civilizației so
cialiste. Totodată. în condițiile în
care situația internațională cu
noaște în prezent o agravare fără
precedent, cînd. este pusă sub sem
nul întrebării însăși soarta umani
tății, ca urmare a intensificării
fără precedent • a cursei înarmări
lor, în primul rind nucleare, întă
rirea unității, colaborării și soli
darității dintre toate țările socia
liste constituie o condiție esențială
pentru salvgardarea intereselor vi
tale ale întregii omeniri, pentru
apărarea dreptului suprem al tu
turor popoarelor la existență liberă
și demnă. Subliniind în permanență
acest mare imperativ, România
socialistă,
președintele Nicolae
Ceaușescu acționează neobosit pen
tru întărirea unității și coeziunii
tuturor țărilor socialiste, cu con
vingerea că aceasta răspunde în
cel mai înalt grad intereselor su
preme ale poporului român, ale
■celorlalte popoare din țările so
cialiste, cauzei generale a socia
lismului, păcii și progresului in
lume.
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Stadiul recoltării culturilor furajere perene în cooperativele agricole pinâ la data
de 5 iunie (după datele furnizate de Ministerul Agriculturii)

operațiunilor — de la co
sit și pînă la transport și
depozitare — astfel incit
în cel mai scurt timp în
treaga cantitate de fin să
ajungă în șire si fînare.
în acest scop se impune
să fie utilizate la lntreaga capacitate mijloacele
de transport mecanice.
precum și atelajele coo-

tv
13,00 Telex
15,05 Omul și sănătatea
15.20 Studioul tineretului. Colocvii des
pre tinerețe, ideal, muncă șl crea
ție. Ediție specială prilejuită de
inaugurarea Canalului
DunăreMarea Neagră, realizată In cola
borare cu Comitetul Central
al
Uniunii
Tineretului
Comunist.
Tinerețe comunistă — anul 40
18.20 Desene animate

perativelor agricole si ale
populației de la sate.
Recoltarea și depozita
rea neîntîrziată a furaje
lor constituie o acțiune
de cea mai mare impor
tantă pentru dezvoltarea
zootehniei și creșterea
producției animaliere. De
aceea, desfășurarea în
bune condiții a acestor
lucrări trebuie să preocu-

18,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub
semnul anului jubiliar
20,20 Actualitatea In economie. 1901 —
anul 40 al libertății noastre, anul
celui de-al
XllI-lea Congres al
P.C.R. Amplă mobilizare, răspun
dere revoluționară in Înfăptuirea
programelor prioritare in
eco
nomie !
20,35 Pagini muzicale de mare popu
laritate
20,55 Occident ’84. Paradoxul
dezvol
tării — extinderea sărăciei
21,15 Filme Inspirate din lupta P.C.R.
„Clipa” (color). Ecranizare a ro
manului cu același titlu de Dinu

Pe în mod stăruitor organele și organizațiile de
partid de la sate, condu
cerile unităților agricole,
consiliile populare și consiliile
agroindustriale.
astfel ca incă din această
etapă să se stringă și să
se depoziteze cantități de
furaje cit mai mari și de
bună calitate.

Săraru. Producție a Casei de fil
me 5. Cu : Gheorghe Cozorlci, Ion
Dicbiseanu, Sebastian
Papaiani,
Violeta Andrei, Emanoll Petruț,
Mitică Popescu, Leopoldlna Bă
lănuță, Rodica Tapalagă, Marga
retă Pogonat, Vasile
Nițuîescu,
Olga Tudorache, Octavian
Cotescu, Valeria
Seciu.
Regla :
Gheorghe Vitanidis. Partea I
22,00 Patru decenii de cultură socia
listă. Sub semnul unității între
gului popor
22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

Miercuri, delegația Federației Stu
denților pe întreaga Chină (A.C.Ș.F.),
condusă de Liu Neng Yuan, pre
ședintele federației, cars face o
vizită în țara noastră la invitația
Consiliului U.A.S.C.R., a fost primită
de tovarășul Nicu Ceaușescu. primsecretar al C.C. al U.T.C., ministru
pentru problemele tineretului.
în cadrul discuțiilor a fost reali
zat un .schimb de informații si ex
periență cu privire la activitatea
U.T.C., U.A.S.C.R. șl A.C.S.F. și a
fost exprimată dorința comună de
a intensifica și amplifica.. în conti
nuare. relațiile de prietenie și co
laborare dintre tineretul român și
tineretul chinez, ca o contribuție la
extinderea raporturilor de prietenie
între cele două țări și popoare.
La primire a participat Kang
Jimln. Însărcinatul cu afaceri adinterim al R.P. Chineze la București.
♦

Cu prilejul celei de-a XVI-a edi
ții a Tirgului internațional de chi

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sale
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui loviți —
19.30;
(sala „Ion
Vasllescu”,
13 27 43) :
Inocentul — 18.
• Filarmonica „George Enescu”
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
Blmfonic — 19.
• Opera Română (1318 57) :
Don
Quijoțe — 18.
• Teatru! de operetă (14 88 11) : Ste
lele operetei — 18,39.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19;
(sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă
asupra unui tinâr care nu a făcut
nimic — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : trona,
principese BurjuadleS — 18.

ȘTIRI SPORTIVE

mie — INCHEBA *84, ce se va
desfășura intre 23—29 iunie la
Bratislava. Agenția economică a R.S.
Cehoslovace la București a organi
zat, miercuri, o conferință de presă.
Directorul general al INCHEBA,
ing. Emil Mihailovlci. a prezentat
secțiunile principale ale acestei ma
nifestări economice Internationale.
★

Uniunea compozitorilor si muzico
logilor și Conservatorul „Ciprian
Porumbescu" din Capitală au orga
nizat, miercuri, sesiunea de comu
nicări „Cultura muzicală contem
porană — expresie a spiritualității
românești", manifestare dedicată
aniversării' a patru decenii de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă.
Manifestarea s-a încheiat cu un
concert susținut de corul „Madrigal",
dirijat de Marin Constantin, și or
chestra de cameră a Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu".
(Agerpres)

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Doi tineri din Verona — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (39 31 03,
sala
Studio) : Cinci romane de amor —
19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase”
(50 58 65, sala Victoria) : Băiatul cu
stlclețl — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Arca bunel speranțe — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română”
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți
—
18,30.
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 10;
Făt-frumos din lacrimă — 17.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul mare din Moscova"
— 19,30.
• Estrada Armatei
(sala
C.C.A.,
13 60 64) : „Atenție !.„ Estrada
in
«misie* — 19;30.

HANDBAL. în ziua a doua a com
petiției internaționale de handbal
masculin ce se desfășoară în sala
„Olimpia" din Timișoara, prima re
prezentativă a României a întrecut
cu scorul de 20—19 (12—7) formația
S.U.A. în celelalte meciuri ; U.R.S.S.
— selecționata secundă a României
26—21 (15—6) ; R.D. Germană — Sue
dia 23—22 (10—11).
Astăzi, de la ora 15,30 : România B
— Suedia ; U.R.S.S. — S.U.A. ;
România A — R.D. Germană. .
FOTBAL. 0 Pe stadionul „1 Mai" din
Pitești, in cadrul „Cupei balcanice"
la fotbal, formația F.C. Argeș Pitești
a întrecut cu 2—0 (0—0) echipa
Galatasaray Istanbul. • între 20—23
iunie, în Ungaria se va desfășura tur
neul internațional de fotbal pentru
juniori „Cupa Prietenia", cele opt
echipe participante fiind împărțite
in două serii. Din prima grupă fac
parte formațiile Cubei, României,
Poloniei și Ungariei, iar din cea
de-a doua —' Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană și U.R.S.S. Pri
mele două clasate din fiecare grupă
se califică în semifinale.. învingă
toarele urmînd să se întîlnească. in
ziua de 28 iunie, in finala compe
tiției.
CAIAC-CANOE. începînd de as
tăzi și pînă simbătă, 9 iunie, se vor
desfășura întrecerile competiției in
ternaționale de caiac-canoe „Regata

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 7 iunie, ora 21 — 10 iunie,
ora 21. In țară : Vremea va fl insta
bilă în primele zile, cînd cerul va
prezenta înnorări accentuate și vor
cădea ploi locale, îndeosebi sub formă
de averse însoțite de descărcări elec
trice șl izolat grindină în cea mai mare
parte a țării. Spre sfîrșitul Intervalului,
cerul va deveni
variabil. Iar ploile
Izolate. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu Intensificări temporare,

Snagov". La actuala ediție a tradi
ționalului concurs participă sportivi
și sportive din Bulgaria, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, Cuba. Polonia,
Ungaria. Belgia, Cehoslovacia și
U.R.S.S. Din loturile tării noastre
fac parte sportivi bine cunoscuți,
cum sînt : Ivan Patzaichin, Toma
Simionov, Costică Olaru, Dumitru
Bețiu, Feodor Gurei. Ion Birlădeanu,
.Vasile Dîba, Maria Ștefan și Agafia.
Constantin.
LUPTE. La campionatele interna
ționale de lupte greco-romane ale
R. F. Germania, desfășurate la
Freiburg, sportivul
român
Ion
Draica a terminat învingător la cate
goria 82 kg. Mihai Cișmaș (52 kg)
și Nicolae Zamfir (57 kg) s-au si
tuat pe locul doi la categoriile res
pective. La concurs au participat
180 de. luptători din 21 de țări.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Numerele extrase la tragerea Pronoexpres din 6 iunie 1984 :

Extragerea I ; 4 1 20 34 9 29
Extragerea a Il-a : 21 35 12 19 18 41
Fond de cîștiguri : 786 714 lei.

predominlnd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor ti cuprinse Intre
6 și 16 grade, iar cele maxime Intre
16 și 26 de grade, mal ridicate Ia sfîr
șitul Intervalului. Izolat, cantitățile de
apă căzute pot depăși 15 litri pe me
trul pătrat In 24 de ore. In București :
Vremea va fi schimbătoare, cu cerul
temporar noros. Ploi sub formă de
averse, însoțite de descărcări electrice,
îndeosebi In primele zile. Vîntul va
sufla slab pînă Ia moderat, cu Inten
sificări de scuțtă durată. Temperatu
rile minime vor oscila între 12 și !6
grade, îar cele maxime între 23 șl 27
de grade. (Din partea Institutului de
meteorologie șl hidrologie).
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o noua si importanta cohhie ia ran rapdktdruh
PRIEIENESTIBDMANO-SOVEHCE, A OUMAa TARILOO SOCIAllSIf,
EA UREA FORIELOR M0HHA1E AEE fflKREM SI PflCI
Mijloacele de informare in masa din diferite țâri ale îumii relatează
despre ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., desfășurată
sub președinția secretarului general al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a prezentat o informare cu privire la
vizita de lucru efectuată în Uniunea Sovietică la 4 iunie, la activitatea
desfășurată și pozițiile exprimate în cadrul acestei vizite.

Agenția T.A.S.S. a relatat des
pre ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., în ca
drul căreia secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, a
prezentat o informare privind con
vorbirile avute la Moscova cu
secretarul general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
K.U. Cernenko.
După cum se relevă in comunica
tul dat publicității — arăta agen
ția T.A.S.S. — în cadrul ședinței
s-a subliniat că rezultatele vizitei,
înțelegerile convenite si concluziile
comune la care s-a ajuns în timpul
convorbirilor dintre cei doi condu
cători de partid și de stat mar
chează un moment deosebit de im
portant în dezvoltarea colaborării
si a cooperării dintre cele două
țări, partide și popoare. Comitetul
Politic Executiv, subliniază agen
ția sovietică, și-a exprimat satis
facția față de faptul că, în cursul
convorbirilor de la Moscova, a fost
exprimată hotărîrea comună de a
întări și mai puternic prietenia
tradițională și colaborarea multila
terală dintre cele două țări, în
toate domeniile de activitate. Este
- subliniată, totodată, importanta
hotărîrii reafirmate cu prilejul
convorbirilor de a. întări în conti
nuare colaborarea dintre P.C.R. și
P.C.U.S., de a lărgi contactele și
schimbul de experiență în problem
me de interes reciproc.
Agenția sovietică de presă men
ționează că în cadrul ședinței Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. a fost marcată importanța
deosebită a apropiatei întîlniri
economice la nivel înalt a țărilor
socialiste membre ale C.A.E.R.,
care urmează să aibă loc la Mos
cova.
. T.A.S.S. a subliniat aprecierile
Comitetului Politic Execută al C.C.
al P.C.R. în legătură cu aportul
important al schimbului de păreri
în problemele vieții internaționale
la dezvoltarea colaborării, și solida
rității dintre țările și partidele
noastre pe plan international, la în
tărirea unității și conlucrării țări- _
lor socialiste, a partidelor comunis
te și muncitorești, a tuturor forțe
lor
revoluționare,
progresiste,
antiimperialiste în lupta pentru so
cialism, progres social, destindere
și pace în lume.
Ziarul „PRAVDA" a publicat, pe
prima pagină, comunicatul referi
tor la întîlnirea și convorbirile des
fășurate la Moscova între tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Konstantin
Cernenko.
„IZVESTIA" a publicat relatări
privind convorbirile dintre cei doi
conducători de partid și de stat,
solemnitatea Inmînării tovarășului
Nicolae Ceaușescu a Ordinului „Re
voluția din Octombrie", dineul ofe
rit in onoarea conducătorului parti
dului și statului nostru. Au fost re
date, de asemenea, alocuțiunile ros
tite la ceremonia decorării pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și
toasturile la dineu.
„PRAVDA",
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA", „SOVIETSKAIA
ROSSIA". „KRASNAIA ZVEZDA".
„SELSKAIA JIZNI" și „SOȚIALISTICESKAIA INDUSTRIA" au pu
blicat ecouri din presa internațio
nală privind vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică, convorbirile de la Kremlin
cu tovarășul Konstantin Cernenko.
Informînd despre ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., agenția CHINA NOUA ci
tează din comunicatul dat publici
tății aprecierile cu privire la vizita
de lucru a tovarășului Nicolae
Ceaușescu în Uniunea Sovietică.
Agenția arată că tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a întîlnit cu Konstantin
Cernenko și a prezentat punctul de
vedere al Partidului Comunist Ro
mân în principalele probleme in
ternaționale și ale relațiilor bilate
rale. Comitetul Politic Executiv a
apreciat și a aprobat intru totul po
ziția exprimată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cadrul schim
bului de păreri în probleme actuale
ale vieții internaționale, în mod de
osebit in problema rachetelor cu
rază medie de acțiune — scrie
China Nouă.
Comitetul Politic Executiv — re
levă. in încheiere, agenția — a
apreciat că vizita va contribui la
promovarea si adîncirea tot mai
puternică a tradiționalelor relații
de prietenie, colaborare si bună
vecinătate româno-sovietice.
Agenția de presă
cubaneză
PRENSA LATINA relatează că la
București a fost dat publicității
comunicatul prin care Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a
aprobat rezultatele vizitei de lucru
întreprinse d.e secretarul general
al P.C.R.. președintele României,
tovarășul Nicolae Ceausescu, in
U.R.S.S. Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și-a exprimat
satisfacția pentru hotărîrea luată
în cursul vizitei de a se întări pri
etenia si colaborarea româno-sovietică. evidențiind importanta
apropiatei reuniuni la nivel înalt,
de la Moscova, a tarilor socialiste
membre ale C.A.E.R., a menționat
agenția citată.
Agenția cubaneză de presă a
arătat, într-o altă relatare*, că
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Konstantin Cernenko s-au
pronunțat în convorbirile avute la
Moscova pentru întărirea unității
țărilor socialiste. Evidențiind creș
terea încordării internaționale ca
urmare a instalării noilor rachete
americane cu rază medie de acțiu
ne în Europa occidentală, conducă
torii celor două țări si-au expri
mat. totodată, convingerea că va fi
restabilită situația existentă înain
te de începerea amplasării noilor
rachete ale N.A.T.O.. ceea ce ar
k_____________

deschide calea spre convorbiri în
problema dezarmării nucleare.
Nicolae Ceaușescu și K. Cernenko
au abordat problema dezvoltării
colaborării si relațiilor bilaterale
în domeniile economic si politic.
In ce privește apropiata consfă
tuire la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.. s-a relevat că
aceasta are o importantă deose
bită pentru, dezvoltarea pe vii
tor a țărilor socialiste.
Konstantin Cernenko i-a înmînat
președintelui României Ordinul
„Revoluția din Octombrie", pentru
meritele sale în dezvoltarea rela
țiilor sovieto-române — scrie Prensa Latina.
Delegațiile română si sovietică
au declarat, de asemenea, că acor
dă o mare importantă Conferinței
de la Stockholm pentru măsuri de
încredere și securitate si pentru
dezarmare.
Comunicatul relevă că părțile au
procedat la un schimb de păreri
privind situația din Orientul Mij
lociu. din America Centrală si Ba
zinul Caraibilor, din Asia de SudEst. din sudul Africii si alte zone
ale lumii si a fost subliniată nece
sitatea soluționării tuturor proble
melor litigioase pe cale pașnică,
prin negocieri.
România și U.R.S.S. își reafirmă,
totodată, poziția în favoarea in
staurării unei noi ordini economice
internaționale. ,
PRESA ‘CENTRALĂ DIN R. P.
POLONĂ a informat pe larg des
pre desfășurarea vizitei, despre
convorbirile
dintre
tovarășul

Presa internațională continuă, totodată, să informeze pe larg despre
desfășurarea vizitei în U.R.S.S. a conducătorului partidului și statului
nostru, despre convorbirile avute cu tovarășul Konstantin Cernenko,
secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., despre celelalte momente ale vizitei. Sînt, de aseme
nea, publicate extrase ample din comunicatul dat publicității la încheie
rea acestei vizite.

unele țări vest-europene și, ca ur
mare, a contramăsurilor nucleare
anunțate de Uniunea Sovietică.
A fost evidențiată. în acest con
text. poziția exprimată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu referitoa
re la necesitatea de a se face totul
pentru reluarea ne'intîrziată a tra
tativelor sovieto-americane în ve
derea realizării unui acord care să
ducă la eliminarea totală a rache
telor cu rază medie de acțiune si
apoi a celorlalte arme nucleare de
pe continentul european si din în
treaga lume.
Agenția A.D.N. a difuzat o am
plă relatare despre Comunicatul
cu privire la vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică. subliniind că România și
U.R.S.S. sînt hotărite să întărească
și pe viitor relațiile dintre ele, de
colaborare multilaterală. Este evi
dențiat pasajul din comunicat în
care România si Uniunea Sovietică
se pronunță cu insistentă centru
oprirea amplasării rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de
acțiune în Europa occidentală și
declară că. dacă vor fi luate aceste
măsuri care să ducă la retragerea
rachetelor deja amplasate, simul
tan se va acționa pentru anularea
măsurilor de răspuns. Aceasta va
crea baze pentru reluarea negocie
rilor în vederea realizării de acor
duri corespunzătoare pentru elibe
rarea Europei de arme nucleare,
atit cu rază medie de acțiune, cît
și tactice.
Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
a publicat o amplă relatare cu pri

Amplul ecou internațional al vizitei
tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Uniunea Sovietică
Nicolae Ceaușescu și K. U. Cer
nenko. „TRYBUNA LUDU" a pu
blicat un amplu grupai intitulat
..întîlnirea
dintre
conducătorii
Uniunii Sovietice și României". A
fost subliniat faptul că în cursul
întâlnirii la, nivel înalt au fost ana
lizate direcțiile principale ale dez
voltării și adîncirii în continuare a
relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S.,
dintre România și U.R.S.S. S-a
evidențiat importanta Tratatului
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, a Declarației romăno-sovietice.
punîndu-se , în
lumină hotărîrea exprimată ca
și in viitor să se continue efor
turile in scopul consolidării re
lațiilor
bilaterale, al extinde-'
rii colaborării economice și tehnico-științifice reciproc avantajoa
se. al perfecționării formelor și
metodelor ei. în cursul vizitei, a
arătat in continuare ziarul, a fost
reafirmată dorința dezvoltării re
lațiilor pe linie de partid, precum
și a colaborării în domeniu] cul
turii. în alte domenii de interes
reciproc.
„Trybuna Ludu" și-a informat,
de asemenea, cititorii în legătură
cu solemnitatea inmînării tovară
șului Nicolae Ceaușescu a Ordinu
lui „Revoluția din Octombrie", ca
apreciere a meritelor si contribu
ției aduse la dezvoltarea relațiilor
româno-sovietice și cu prilejul ce
lei de-a 65-a aniversări a zilei de
naștere. între altele, ziarul a pu
blicat aprecierile făcute de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în toastul
rostit la dineul oficial oferit de
C.C. al P.C.U.S. si Prezidiul So
vietului Suprem al U.RrS.S.
Ample articole și corespondențe
referitoare la vizita de lucru la
Moscova a conducătorului partidu
lui și statului nostru au publicat si
celelalte organe centrale de presă
din Polonia, intre care „RZECZ
POSPOLITA". ..SZTANDAR MLODYCH" „DZIENNIK LUDOWY",
„ZYCIE WARSZAWY".
MIJLOACELE DE INFORMARE
IN MASA DIN R.P. UNGARĂ au
relatat despre vizita de lucru în
Uniunea Sovietică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Ziarul „EȘTI HIRLAP" sublinia
că această vizită va contribui la
dezvoltarea și consolidarea rela
țiilor de prietenie și colaborare
■dintre cele două partide, țări și
popoare, in interesul păcii și al so
cialismului.
POSTURILE DE RADIO ungare,
informînd în legătură cu desfășu
rarea vizitei au subliniat hotărîrea
exprimată de a se depune în conti
nuare eforturi susținute pentru lăr
girea colaborării economice și tehnico-științifice reciproc avantajoase.
A fost evidențiată, de asemenea,
importanța acordată colaborării în
cadrul C.A.E.R. Informațiile trans
mise s-au referit la largul schimb
de vederi din cursul convorbirilor
româno-sovietice în legătură cu
problemele internaționale actuale,
fiind subliniată necesitatea inten
sificării eforturilor pentru soluțio
narea problemelor grave ce pre
ocupă omenirea.
Posturile de radio au relatat des
pre solemnitatea în cadrul căreia
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost înmînat Ordinul „Revoluția
din Octombrie". Emisiunile au re
luat extrase din toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, rostit cu prilejul
dineului oferit de C.C. al P.C.U.S.
și Prezidiul Sovietului Suprem al
U.R.S.S. care redau preocuparea
exprimată de conducătorul parti
dului și statului nostru față de
situația creată pe continentul euro
pean prin trecerea la amplasarea
de către S.U.A. a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune în

vire la convorbirile dintre cei doi
conducători de partid și de stat.
Se relevă, între altele, că au fost
discutate direcțiile de bază ale dez
voltării și adîncirii în continuare a
raporturilor dintre P.C.U.S. și
P.C.R., dintre cele două țări', fiind
subliniată importanța Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală și a Declarației comune. A
fost scoasă în evidență hotărîrea
de a se face totul pentru consoli
darea in continuare și pentru dez
voltarea relațiilor multilaterale eco
nomice și tehnico-științifice reci
proc avantajoase, ca și pentru per
fecționarea formelor și metodelor
lor, de a se activiza relațiile poli
tice,- ideologice, culturale și în alte
domenii. Ambele părți — mențio
na ziarul — au subliniat impor
tanța apropiatei Consfătuiri eco
nomice la nivel înalt a țărilor
membre ale C.A.E.R.
Referindu-se la toastul șefului
statului român, ziarul a subliniat
că tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
pronunțat pentru dezvoltarea în
continuare a colaborării în cadrul
C.A.E.R. și a declarat că Româ
nia se pronunță, de asemenea. •
pentru întărirea colaborării •' cu
țările socialiste din Tratatul de la
Varșovia, în lupta pentru pace,
dezarmare, securitate și destindere
în Europa și în lume. în ultimul
timp, în viața internațională s-a
ajuns la o încordare fără prece
dent, ca urmare a politicii de for
ță și dictat, de amestec în trebu
rile interne ale altor state. Pro
blema fundamentală o constituie
oprirea cursei înarmărilor, trecerea
la dezarmare, si în primul rind la
dezarmare
nucleară, asigurarea
păcii în lume, a evidențiat ziarul,
arătînd că secretarul general al
partidului nostru și-a exprimat
preocuparea deosebită fată de si
tuația creată pe continentul euro
pean în urma trecerii la amplasa
rea de către S.U.A. a rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune
în unele țări din vestul Europei
si. ca urmare, a trecerii de către
Uniunea Sovietică la contramăsurile nucleare anunțate. Președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat. de asemenea, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă
lipsită de arme nucleare. Sprijinim
realizarea unei asemenea zone denuclearizate și în alte părți ale
Europei și ale lumii, -a relevat
ziarul.
AGENȚIA
IUGOSLAVĂ
DE
PRESA TANIUG a evidențiat fap
tul că în timpul convorbirilor pur
tate la Moscova, conducătorii de
partid și de stat ai- României și
U.R.S.S. au acordat o atenție deo
sebită stadiului si perspectivelor
dezvoltării relațiilor bilaterale, co
municatul dat publicității subli
niind hotărîrea celor două părți de
a întări și pe viitor relațiile’ de
alianță. prietenie și colaborare
multilaterală. S-a convenit ca în
tre cele două țări să se încheie
acorduri de lungă durată privind
dezvoltarea’ colaborării ne baze re
ciproc avantajoase, inclusiv elabo
rarea de măsuri pentru creșterea
schimburilor de mărfuri, arăta
agenția.
Taniug relata, totodată, că în co
municat a fost reafirmată hotărî
rea comună de a adinei colabora
rea multilaterală dintre cele două
partide, bazată pe principiile marxism-leninismului. solidarității in
ternaționale. egalității în drepturi
și respectului reciproc. Referitor
la necesitatea consolidării relațiilor
pe linie de partid, inclusiv a cola
borării ideologice, a consultărilor
reciproce si a schimbului sis
tematic de experiență. Nicolae
Ceausescu si Konstantin Cernenko
au subliniat rolul mijloacelor de in-

formare în masă în promovarea
relațiilor dintre cele două partide și
țări, remarca agenția iugoslavă de
presă.
După convorbirile româno-sovie
tice care au avut loc la Moscova,
într-un articol al ziarului iugoslav
„POLITIKA" se relevă că cei doi
conducători de partid și de stat au
abordat probleme privind promo
varea cooperării bilaterale și au
procedat la un schimb de opinii
asupra situației politice internațio
nale actuale. Este evidențiată, în
context. îngrijorarea exprimată de
președintele Nicolae Ceaușescu în
legătură cu agravarea situației de
pe continentul european, cerința
exprimată privind necesitatea ur
gentă a reluării negocierilor so
vieto-americane. Ziarul evidenția
ză dorința reafirmată de șeful sta
tului român de a colabora cu toate
țările pe baza respectului princi
piilor egalității, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc.
Informînd despre Comunicatul cu
privire la vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu în Uniunea Sovietică,
agenția vest-germană de presă
D.P.A. releva hotărîrea comună de
a adinei în continuare colaborarea
multilaterală dintre P.C.R. și
principiile
P.C.U.S.. bazată
pe
marxism-leninismului. solidarității
internaționale, egalității în drepturi,
respectului reciproc.
în documentul final — remarca
agenția — se subliniază că Româ
nia și U.R.S.S. se pronunță cu in
sistență pentru oprirea amplasării
rachetelor nucleare americane cu
rază medie de acțiune în Europa
occidentală și declară că. dacă vor
fi luate măsuri care să ducă Ia retragefea rachetelor deja amplasate,
simultan se va acționa pentru anu
larea măsurilor de răspuns. Aceas
ta va crea baze pentru reluarea
negocierilor în vederea realizării
de acorduri corespunzătoare pentru
eliberarea Europei de armele nucleare.
POSTURILE DE RADIO DIN
AUSTRIA au informat pe larg
despre vizita de lucru efectuată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
Uniunea Sovietică, despre convor
birile avute cu tovarășul Konstan
tin Cernenko. S-a menționat că în
cursul convorbirilor româno-sovie
tice a fost subliniată însemnătatea
viitoarei consfătuiri economice lanivel înalț a .țărilor membre ale
C.A.E.R. și aii fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea relații
lor bilaterale. A fost evidențiat,
totodată, faptul că România ac
ționează pentru dezvoltarea cola
borării în cadrul C.A.E.R. și consi
deră că apropiata întîlnire la nivel
înalt va duce Ia îmbunătățirea ac
tivității în acest domeniu.
Agenția austriacă A.P.A.. relatînd despre Comunicatul cu privi
re la vizită, a scos în evidență, la
rîndul său, faptul că România și
U.R.S.S. se pronunță cu insistentă,
pentru oprifea amplasării rachete
lor nucleare americane cu rază me
die de acțiune în Europa occiden
tală și declară că. dacă vor fi luate
masuri care să ducă la re
tragerea rachetelor deja amplasate,
simultan se va acționa pentru anu
larea măsurilor de răspuns. Aceas
ta va crea baze pentru reluarea
negocierilor în vederea realizării de
acorduri corespunzătoare pentru eliberarea Europei de arme nucleare,
atit cu rază medie de acțiune, cit
și tactice.
Cotidianul de mare tiraj „TICHRIN", care apare la Damasc, rhenționînd încă din titlul articolului
consacrat vizitei de lucru la Mos
cova a președintelui Nicolae
Ceaușescu faptul că în centrul
convorbirilor dintre cei doi condu
cători de partid și de stat s-au
aflat dezvoltarea relațiilor bilate
rale și aspecte actuale ale situației
internaționale — a evidențiat aten
ția acordată direcțiilor de bază
ale dezvoltării și- adîncirii raportu
rilor dintre cele două partide. și
state, dintre popoarele român si
sovietice.
Ziarele siriene „AL BAAS" și
„AL SAURA" au publicat, la rîn
dul lor, pe primele pagini, relatări
cu privire la desfășurarea vizitei
secretarului general al partidului,
președintele Republicii, în capitala
sovietică.
PRESA IORDANIANĂ a relatat
despre vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în Uniunea So
vietică. insistind asupra conținutu
lui convorbirilor dintre cei doi
conducători de partid și de stat.
POSTUL DE RADIO AMMAN,
informînd despre această vizită,
sublinia poziția exprimată de
președintele Nicolae Ceaușescu cu
privire la necesitatea eliminării to
tale a rachetelor cu rază medie de
acțiune de pe teritoriul Europei.
Agenția REUTER a consacrat un
amplu comentariu vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu în U.R.S.S.
și comunicatului cu privire la
convorbirile avute de conducătorul
partidului și statului nostru cu
Konstantin Cernenko. Au fost reda
te ample extrase din comunicat, în
care se relevă, între altele, reafirmarea, cu acest prilej, a hotărîrii
comune de, a adînci în continuare
colaborarea’ multilaterală dintre
P.C.R. și P.C.U.S. S-a menționat,
totodată, că cei doi conducători au
subliniat importanța programului
de acțiuni propus de statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia
privind întărirea păcii' și preîntîmpinarea unui război nuclear. Agen
ția citată a insistat, de asemenea,
asupra părții din comunicat care
exprimă necesitatea conlucrării
cu toate statele, cu toate forțele
politice și sociale pentru a reduce
stările de tensiune. A fost pusă înevidență
poziția
președintelui
Nicolae Ceaușescu favorabilă solu
ționării problemelor litigioase nu
mai prin negocieri.
(Agerpres)
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PACEA : aspirația întregii

VIZITA IN CUBA A DELEGAȚIEI
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
HAVANA 6 (Agerpres).. — Delega
ția parlamentară română, condusă
de Nicolae Giosan. președintele Ma
rii Adunări Naționale, care, la invi
tația Adunării Naționale a Puterii
Populare din Cuba vizitează această
tară, s-a întîlnit. la Havana, cu
Flavio Bravo Pardo, președintele
Adunării, cu membri ai paria—
meritului cubanez. Cu același prilej s-a procedat la un schimb de
informații privind preocupările ac
tuale ale celor două parlamente, reliefîndu-se contribuția pe care aces
tea o’ pot aduce la adîncirea priete-

omeniri

niei și colaborării dintre România și
Cuba pe plan politic, economic, cui- .
tural și în alte domenii de interes ’
reciproc, precum și pe arena inter
națională.
Cu privire la actuala situație po
litică internațională, s-au subliniat
răspunderile ce revin parlamentelor,
guvernelor, tuturor forțelor progre
siste si antiimperialiste din lume. în
lupta pentru pace și colaborare. în
solutionarea stărilor conflictuale existente în lume, exclusiv pe cale
pașnică, prin tratative.

In preajma reuniunii la nivel înalt a principalelor țări
occidentale industrializate
• Critici formulate de cancelarul vest-qerman la adresa poli
ticii bugetare a S.U.A. o Declarația premierului britanic
• Țări din America Latină cer să se acorde o atenție specială
problemei datoriilor externe
BONN ;6 (Agerpres). — Cancelarul
trebuie să li se refuze noi ajutoare
financiare. Un rol central trebuie să
federal al R. F. Germania. Helmut
revină. în această privință. Fondului
Kohl, și-a exprimat îngrijorarea în
Monetar Internațional. Totodată, ță
legătură cu creșterea dobînzilor în
S.U.A. si efectele negative ale feno
rile occidentale industrializate tre
buie să ofere un acces mai larg pe
menului asupra altor tari occiden
piețele lor acestor state și să se pre
tale industrializate, și în special asu
ocupe
ca dobînzile să nu mai creas
pra țărilor în curs de dezvoltare cu
că in continuare, relevă D.P.A.
mari datorii externe, transmite agen
ția D.P.A. în declarația guverna
LONDRA 6 (Agerpres). — în ca
mentală prezentată în Bundestag cu
drul -unei conferințe de presă orga
o zi înainte de deschiderea reuniunii
nizate la Londră*, premierul britanic
la nivel înalt de la Londra a prin
Margaret Thatcher a declarat că ra
cipalelor șapte țări occidentale in
dustrializate. șeful guvernului vestgerman a formulat critici la adresa
politicii bugetare a S.U.A.. cu efec
tele ei de urcare a ratei dobînzilor.
El a subliniat că administrația ame
ricană nu a prezentat încă un con
cept convingător de consolidare bu
getară. ..deși dimensiunile ieșite din
comun ale deficitului de stat recla
mă acest lucru".
Helmut Kohl a relevat că alte
teme principale ale reuniunii de la
Londra vor fi lupta împotriva protectionismului și situația dificilă a
țărilor în curs de dezvoltare cu mari
datorii externe. El a apreciat că în
ce privește liberalizarea comerțului
international trebuie să se facă „un
pas curajos înainte". Referitor la
problema statelor în curs de dezvol
tare puternic îndatorate, cancelarul
Kohl a emis părerea că acestora nu

tele înalte ale dobînzilor bancare
afectează economia tării, iar guver
nul său încearcă să le mențină la
un nivel cît mai redus, informează
agenția U.P.I.
LONDRA 6 (Agerpres). — Amba
sadorii la Londra a șapte state latino-americane au remis, miercuri,
guvernului britanic o scrisoare în
care cer participanților la reuniu
nea principalelor țări occidentale
industrializate, care va începe joi,
să acorde o atenție specială proble
mei datoriilor țărilor în curs de dez
voltare din America Latină. Docu
mentul, prezentat la Foreign Office,
poartă
semnăturile
președinților
Argentinei, Braziliei,
Columbiei,
Ecuadorului, Mexicului, Perului și
Venezuelei.

„Rata înaltă a dobînzilor adaugă poveri noi
țărilor în curs de dezvoltare"
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Shridath Ramphal, președintele Co
mitetului O.N.U. pentru evaluarea
modului în care se realizează stra
tegia internațională a dezvoltării,
a adus critici politicii S.U.A. de
menținere la un nivel înalt a ratei
dobînzilor, arătînd că aceasta dău
nează grav situației economice a
altor țări. înțr-o conferință de pre
să ținută la Washington, Ramphal
a subliniat că mărirea doar cu un
procent a ratei face ca suma totală
a serviciului datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare (cu
excepția statelor petroliere) să se
majoreze cu 3,5—4 miliarde dolari.
HARARE 6 (Agerpres). — Adebayo Adedeji, secretar executiv al
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Africa (C.E.A.), a declarat în
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la Harare că statele afri
cane au avut în cursul anului 1982
datorii externe în valoare de 143
miliarde dolari, iar în 1983 cifra
acestora a crescut la 150 miliarde.
Țările în curs de dezvoltare din
Africa, a spus el, au ajuns în această
situație în principal ca urmare a
măsurilor protecționiste ■practicate
de țările industrializate dezvoltate
față de' produsele lor. a menținerii
unor rate înalte ale dobînzilor ban-

care și a scăderii ajutorului acordat de statele industrializate.

WASHINGTON 6 (Agerpres)/ —
Directorul Fondului Monetar Inter
național, Jacques de Larosiere, în
cuvîntarea rostită la Philadelphia,
în S.U.A., la o conferință a băncilor
occidentale, a arătat că povara do
bînzilor bancare este deja foarte
mare pentru țările în curs de dez
voltare. El a fost de părere că băn
cile comerciale trebuie să mani
feste flexibilitate și realism.
După cum relatează agenția Reu
ter, președintele Comitetului bancar
al Senatului S.U.A., Jake Garn, a
declarat : „Administrația Reagan
trebuie să-i convingă pe principalii
bancheri să reducă dobînzile per
cepute la creditele lor în țări ca
Argentina, Brazilia și Venezuela".
Vorbind la reuniunea anuală a Aso
ciației bancherilor din Florida, a
adăugat : „Să le spunem bancheri
lor : ori reduceți dobînzile la credi
tele voastre, ori dați faliment",
O declarație similară făcea cu clteva zile în urmă o altă personalitate proeminentă a lumii bancare.
de data aceasta din Europa occiden
tală — Fritz Leutwiller. președintele
Băncii Naționale a Elveției și al
Băncii pentru Reglementări Inter
naționale.

Ecuadorul a suspendat plata datoriilor
către țările membre ale „Clubului de la Paris”
atit timp cit guvernele acestora nu vor accepta
a datoriei

QUITO 6 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Quito, ministrul
ecuadorian al finanțelor. Pedro
Pinto, a anuntat că Ecuadorul a sus
pendat plata datoriilor sale către
tarile membre ale „Clubului de la
Paris" atît timp cît guvernele aces-

reeșalonarea

unei

părți

tora nu vor accepta reeșalonarea
sumei de 247 500 000 dolari. Pe care
Ecuadorul urmează să o ramburseze
pînă la sfîrșitul anului 1985 — trans
mite agenția A.P. Datoria externă a
Ecuadorului se ridică la aproximativ 7 miliarde dolari — a precizat
Pedro Pinto.

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt
-I

TÎRG INTERNAȚIONAL DE
CARTE. La Sofia s-a deschis Țîrgul international de carte, aflat la
cea de-a 16-a ediție. Standul ro
mânesc cuprinde un număr însem
nat de cărți, între care un loc deo
sebit îl ocupă volumele din gîndirea social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. lucrări ale to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. Cu ocazia verni
sajului. standul țării noastre a fost
vizitat de Milko Balev, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.C.B.. și Gheorghj Iordanov. mem
bru supleant al Biroului Politic
al C.'C. al P.C.B., vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, președinte
le Comitetului pentru Cultură din
R. P. Bulgaria, de alte persoane
oficiale.
LA PALATUL NAȚIUNILOR
DIN
GENEVA
s-au
deschis,
miercuri, lucrările celei de-a 70-a
Conferințe anuale a Organizației
Internaționale a Muncii (O.I.M.),la
care participă delegații din cele 150
de state membre. La conferință,
care va dura pînă la 27 iunie, se
examinează probleme internaționale actuale, politica în domeniul
' ocupării forței de muncă și asigu
rării dreptului la muncă. Un loc
prioritar îl va ocupa problema șo
majului în statele occidentale și în
țările în curs de dezvoltare.
ALEGERE. La Roma s-au în
cheiat lucrările Consiliului Execu
tiv al Federației internaționale a
asociațiilor de apicultură (Api-

mondial, care a ales pe prof. dr.
ing. V. Harnaj (România) în cali
tate de președinte al Academiei
mondiale de științe apicole. Alege
rea orașului București ca sediu al
acestei academii constituie o nouă
afirmare a prestigiului de care se
bucură pe plan mondial apicultura
românească.

CONTINUĂ MANIFESTAȚIILE
STUDENȚILOR DIN COREEA DE
SUD. Manifestațiile studenților din
Seul și din alte orașe din Coreea
de Sud continuă cu aceeași inten
sitate ca și săptămîna trecută. în
pofida intervenției masive și bru
tale a unităților de poliție. Demon
stranții cer instaurarea democratiei în universități și în viata
social-politică a țării, demisia
„președintelui" Chon Du Hwan și
a „guvernului" instalat de acesta.
Zecilor de mii de studenți din
peste 50 de universități și colegii
li s-au alăturat numeroși tineri și
reprezentanți ai altor -pături ale
populației.
CONSOLIDARELANSARE ȘI
.
RE. Ministrul guyanez de externe,
Rashleigh Jackson, a evidențiat că.
țara sa acordă o importanță deose
bită reuniunii la nivel înalt a șefi
lor de guverne din țările membre
ale Pieței Comune Caraibiene
(CARICOM), programată - să în
ceapă la 4 iulie, la Nassau, în Ba
hamas.' El a precizat că reuniunea
va fi consacrată relansării și con
solidării activității acestei organi-

Medicii avertizează:
In caz de război atomic,
întreaga populație
a globului ar fi distrusă
HELSINKI 6 (Agerpres). — In
tr-un război atomic global ar pieri,
irpediat după declanșare, jumăiale
din populația Terrei. marea majeritate a victimelor înregistrîndu-se
în emisfera nordică, au relevat
vorbitorii la cel de-al patrulea Con
gres internațional al medicilor pen
tru prevenirea unui război nuclear,
care se desfășoară la Helsinki. Su
praviețuitorii din emisfera sudică ar
cădea, ulterior, victime distrugeri-lor biologice și climaterice care
s-ar produce.1 în ansamblu, populatla globului ar putea regresa la
nivelul preistoric și. foarte posibil.
ar fi distrusă complet, au arătat ei.
Medicii participant la congres au
relevat că după un război atomic
razele solare n-ar mai putea ajunge
în atmosfera terestră din cauza unui imens nor de praf care ar în
conjura globul și ar provoca, tot
odată. o scădere bruscă a tempe
raturii. Aceste fenomene ar dis
truge orice bază pentru agricultură
și i-ar lăsa pe eventualii supravie
țuitori pradă mortii prin înfometare,
transmite agenția D.P.A.

ARGENTINA

Proiect de acord asupra unui pact
de uniune națională
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). —
Guvernul argentinian a propus parti
delor politice din țară un proiect de
acord asupra unui pact de uniune
națională, avînd drept scop întărirea
sistemului democratic și stabilirea
obiectivelor în materie de recon
strucție economică și de politică so
cială — s-a anunțat la Buenos Ai
res. Pactul de uniune națională, al
cărui proiect a fost elaborat cu con
sultarea partidelor politice partici
pante la dialogul național inițiat de
președintele republicii, Râul Alfonsin, ar urma' să fie semnat foarte
curind — menționează agenția France
Presse.
Proiectul de acord condamnă „orice
acțiune teroristă și tentativă de răs
turnare prin forță a autorităților
constituite în mod legitim". Pe plan
economic se prevăd, intre altele, re
activarea aparatului productiv și di
minuarea graduală a inflației. In
domeniul politicii externe, documen
tul prevede reglementarea contencio
sului cu Chile asupra Canalului
Beagle, prin negocieri, iar în cazul
diferendului cu Marea Britanie asu
pra Malvinelor (Falkland), afirmarea
suveranității Argentinei asupra arhi
pelagului.

LIBAN
Camera Deputaților
examinează
declarația-program
a guvernului
BEIRUT 6 (Agerpres). — Miercuri
a avut loc o nouă ședință a Ca
merei Deputaților — parlamentul
libanez — consacrată examinării
declarației-program a guvernului
de uniune națională. condus de
Rashid Karame. După cum relevă
agenția U.P.I.,. o serie de deputați
și-au exprimat deschis • sprijinul
față de acest program, care are ca
obiective prioritare evacuarea for
țelor israeliene din sudul Libanul
și reconstrucția țării. Dezbaterii
Camerei Deputaților vor fi reluate
joi.

★

In numeroase localități libaneze
au avut loc, miercuri, noi manifes
tații de. protest, organizate cu pri
lejul împlinirii, la 6 iunie, a doi ani
de la începutul agresiunii militare
israeliene împotriva Libanului, Astfel de acțiuni s-au înregistrat în
sectorul vestic al Beirutului, în
orașe din zona văii Bekaa, în nor
dul, precum și în sudul țării — zonă
aflată în prezent sub ocupația tru
pelor israeliene.
Se reamintește că, în prezent, la
chemarea oficialităților guverna
mentale libaneze, in țară se desfă
șoară o „Săptămînă de protest" îm
potriva ocupației israeliene.

zații de cooperare economică regio
nală, din care fac parte 13 state
caraibiene anglofone.

ARMATA POPULARĂ SANDI
NISTA DIN NICARAGUA a [scos
din luptă, în ultimele patru zile,
peste o sută de membri ai organi
zației contrarevoluționare autointitulate „Forța Democratică Nicaraguană" (F.D.N.), care acționează,
sprijinită din exterior, in nordul
țării — anunță un comunicat loficial dat publicității la Managua.
Trupele sandiniste au prqvocat, de
asemenea, pierderi însemnate comandourilor regionale contrarevo
luționare „Segovias" și „Rafaela
Herrera", care au încercat să se regrupeze în zona montană Kininowas, la circa 200 km de capitală.
Luptele continuă în departamentul
Jinotega, in apropiere de localitatea San Jose Bocay, la nord de
Managua — menționează comunicatul.
DEMONSTRAȚIE DE PROTEST.
Peste 10 000 de muncitori' și func
ționari din industria metalurgică și
constructoare de mașini din R.F.
Germania au participat la o de
monstrație de protest la Bonn îm
potriva închiderii fabricilor ca răs
puns la greva care a cuprins de
mai multe săptămîni aceste ramuri
economice.
MASURI
ECONOMICE. Președințele Filipinel.or, Ferdinand
Marcos, a anunțat o serie de mă
suri economice, care vizează „sta
bilizarea balanței de plăți a țării".
Un comunicat oficial difuzat de
agenția filipineză de presă, P.N.A.,
relevă că măsurile includ majora
rea de la 8 la 10 la sută a impozi
tului aplicat importurilor, o redu
cere cu 5 la sută a bugetului pe
anul 1984 și devalorizarea efectivă
a monedei naționale.
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