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înscriind o nouă și importantă contribuție Ia dezvoltarea
neîntreruptă a rodnicei conlucrări multilaterale între popoarele 
român și bulgar, în interesul progresului economic și social 
al celor două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii,
s-a încheiat vizita oficială de prietenie a tovarășului Todor Jivkov

MAREA ADUNARE POPULARA CONSACRAU PRIETENIEI ROMANO-RULGARE
La Sala Palatului Republicii 

Socialiste România a avut loc 
joi, 20 decembrie, adunarea 
populară consacrată prieteniei 
româno-bulgare, prilejuită de 
prezența in țara noastră, în vi
zită oficială de prietenie, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, in fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat. ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au 
fost intîmpinați la sosirea in 
sală cu puternice aplauze și 
urale. Miile de oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene prezenți la aduna
rea populară au scandat în
delung „Ceaușescu — Jivkov !“, 
expresie a satisfacției deose
bite față de rezultatele nou
lui dialog româno-bulgar la 
nivel înalt, care continuă seria 
numeroaselor întîlniri și convor
biri dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, pe pămint. 
românesc sau bulgar, constitu- 
indu-se, de fiecare dată, irltr-o 
puternică manifestare a priete
niei româno-bulgare, intr-un 
exemplu de conlucrare rodnică 
intre cele două țări vecine, an
gajate cu toate forțele in con
strucția socialismului.

Pe fundalul scenei se aflau 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, în
cadrate de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria. 
Pe mari pancarte era înscrisă, 
in limbile română și bulgară,
(Continuare in pag. a IV-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
TODOR JIVKOV

Stimate tovarășe Todor Jivkov, 
Stimați oaspeți din Republi

ca Populară Bulgaria,
Dragi tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere ca, 

de la această tribună, să adresez 
încă o dată oaspeților noștri dragi, 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
generai al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, precum 
și celorlalți membri ai delegației 
de partid și de stat bulgare, un 
salut călduros, frățesc, și cele mai 
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — Jivkov !“).

Doresc, totodată, să vă transmit 
dumneavoastră, participanților la 
această mare adunare populară 
consacrată prieteniei româno-bul
gare, tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, întregului popor, un cald 
salut comunist, revoluționar, îm
preună cu urarea de noi și tot mai 
mari realizări în înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare socialistă a 
patriei noastre, a istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congresul al 
XlII-lea al partidului. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Vizita oficială de prietenie pe 
care delegația de partid și de stat 
bulgară, condusă de bunul nostru 
prieten, tovarășul Todor Jivkov, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, o face în țara noas
tră, convorbirile pe care le-am 
purtat împreună în aceste zile 
constituie o nouă și puternică ex
presie a tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele român și bulgar, dintre 
țările și partidele noastre, o ilus
trare a dorinței și voinței comu
ne de a le ridica la un nivel și mai 
înalt, în folosul reciproc, al con
strucției noii orînduiri în România 
și Bulgaria, al cauzei generale a 
socialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—Jivkov !“).

Se poate afirma că, prin rezul
tatele sale și prin întreaga atmos
feră în care s-a desfășurat vizita, 
convorbirile s-au transformat în- 
tr-o puternică manifestare a prie
teniei româno-bulgare. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — Jivkov!").

între poporul român și poporul 
bulgar s-au statornicit, din cele 
mâi vechi timpuri, raporturi de 
prietenie și colaborare, de respect 
și prețuire reciprocă. Conviețuind 
de secole în bună vecinătate, de o 
parte și de alta a Dunării, po
poarele român și bulgar au conlu
crat și s-au întrajutorat frățește în 
diferite momente hotărîtoare pen

tru destinele lor. Istoria popoare
lor noastre este bogată în fapte 
mărețe, de luptă comună împotriva 
dominației și asupririi străine, pen
tru libertate, pentru independență 
națională. (Aplauze puternice, 
prelungite). Pe aceste temelii de 
nezdruncinat s-au dezvoltat, în 
continuare, strînsa conlucrare și 
solidaritate dintre militanții pro
gresiști și revoluționari români și 
bulgari, dintre forțele înaintate ale 
popoarelor noastre și, îndeosebi, 
dintre partidele clasei muncitoare 
din România și Bulgaria, în marile 
bătălii purtate împotriva claselor 
exploatatoare, a capitalismului și 
fascismului, a imperialismului, 
pentru instaurarea puterii populare 
și victoria revoluției socialiste în 
țările noastre. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în cei 40 de ani de construcție 
socialistă, raporturile româno-bul
gare au cunoscut un curs mereu 
ascendent, s-au îmbogățit și am
plificat, întemeindu-se ferm pe 
principiile socialismului științific, 
ale egalității depline în drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, pe solidaritate și întra
jutorare tovărășească. în spiritul 
și pe baza Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutua-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarășe și tovarăși,
în numele delegației de partid 

și de stat a Republicii Populare 
Bulgaria și în numele meu, mul
țumesc în modul cel mai cordial 
pentru atenția ce ne-a fost acor
dată și ospitalitatea caldă mani
festată față de noi în perioada șe
derii noastre în Republica Socia
listă România. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov !“). Pretu
tindeni — și la București, și în 
celelalte localități pe care le-am 
vizitat, la toate întîlnirile pe care 
le-am avut cu comuniștii și oame
nii muncii români — noi am simțit 
atenția, căldura, primirea frățeas
că și cordialitatea poporului ro
mân. Simțim aceasta și aici, în 
această sală, la această sărbătoare 
emoționantă a prieteniei bulgaro- 
române. (Aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
— Jivkov !“).

Noi mulțumim pentru cuvintele 
frumoase despre Partidul Comu
nist Bulgar,'despre țara noastră 
și poporul nostru spuse de secre
tarul genera] al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi

cii Socialiste România, militantul 
de seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și prie
tenul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — Jivkov !“).

Dragi tovarăși, am convingerea 
că dumneavoastră cunoașteți că 
comuniștii bulgari, întregul popor 
bulgar păstrează în inimi aceleași 
sentimente de prietenie frățească 
și stimă profundă față de comu
niștii români, de poporul român.

De la această înaltă tribună do
resc să declar că noi, membrii de
legației bulgare de partid și de 
stat, sîntem mulțumiți de actuala 
noastră vizită în Republica Socia
listă România, de convorbirile 
purtate și de rezultatele remarca
bile obținute. Acestea deschid 
perspective ș’. mai largi pentru 
dezvoltarea colaborării noastre 
fructuoase, vor ridica la un nivel 
mai înalt prietenia și relațiile 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— Jivkov !“).

Nici n-ar putea fi altfel ! Deoa
rece noi și dumneavoastră avem 
țeluri comune, năzuințe comune, 
idealuri comune. Dezvoltînd cola
borarea noastră, ne îndeplinim da
toria patriotică și internațională 

de comuniști bulgari și români, de 
fii ai popoarelor noastre, ne înde
plinim datoria față de înaintașii 
noștri care au luptat împreună 
pentru eliberare națională și so
cială. (Vii aplauze).

Tovarășe și tovarăși,
Este bine cunoscut că prietenia 

noastră, prietenia dintre poporul 
bulgar și poporul român este se
culară. Rădăcinile ei își au înce
putul din trecutul îndepărtat. Un 
trecut însorit de exemple lumi
noase, ce nu pot fi date uitării. 
Ele se transmit din generație în 
generație.

Poporul bulgar își va aminti 
întotdeauna cu recunoștință că, în 
una din perioadele cele mai grele 
din istoria sa, pe malul nordic ăl 
Dunării, pe ospitalierul pămînt 
fomâriesc, au găsit adăpost și spri
jin mii de revoluționari bulgari.

Poporui nostru va păstra veșnia 
memoria bravurii acelor fii ai po
porului român care, umăr la umăr 
cu ostașii ruși, și-au vărsat sîngele 
pentru eliberarea Bulgariei. (A- 
plauze puternice, indelungate).

în istoria noastră mai nouă, în 
anii grelelor încercări, ai luptelor 
crunte de clasă pentru eliberare 
socială s-au călit unitatea și soli-
(Continuarc in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV 
au semnat un program de lungă durată privind 

dezvoltarea colaborării multilaterale dintre cele două țări

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a efec
tuat, în perioada 18—20 decembrie 
1984, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România, în 
fruntea unei delegații de partid și 
dt stat a Republicii Populare Bul
garia.

Tovarășul Todor Jivkov și persoa
nele oficiale care l-au însoțit au vi
zitat obiective economice și social- 
culturale, au avut întîlniri cu acti
viști. de partid și de stat, cu oameni 
ai muncii din București, Slatina și 
Scornicești.

înalții oaspeți bulgari au fost în- 
tîmpinați cu sentimente de sinceră- 
prietenie și ospitalitate frățească, de 
stimă și dragoste, expresie a rela
țiilor strînse de bună vecinătate șl 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele român și bulgar.

în București a avut loc adunarea 
populară consacrată prieteniei ro
mâno-bulgare, la care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, au rostit 
cuvîntări. S-a dat expresie hotărîrii 
ferme și voinței comune ale Parti
dului Comunist Român și Partidului 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Adama Diallo,

consilier personal al președintelui Republicii Senegal

Comunist _ Bulgar, Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Bulgaria de a întări continuu prie
tenia și colaborarea, în interesul 
celor două popoare, al cauzei socia
lismului, securității și păcii în Eu
ropa și în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, au avut convorbiri, 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de încredere tovărășească, stimă 
reciprocă și înțelegere deplină.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan 
Totu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, Ștefan Andrei. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al partidului 
și președintelui Republicii. Decebal 
Urdea, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului finanțelor, 

Liviu Minda, ambasadorul României 
Ia Sofia.

Din partea bulgară : tovarășii 
Grișa Filipov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Miniștri, Petăr 
Mladenov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., ministrul afa
cerilor externe, Andrei Lukanov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Dimităr 
Stanișev, secretar al C.C. al P.C.B., 
Niko Iahiel, membru al C.C. al 
P.C.B., consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C.B., Todor Stoi
cev, membru al C.C. al P.C.B., am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. Dimităr Kalinov, adjunct al 
ministrului finanțelor.

Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au informat reciproc despre 
realizările, sarcinile actuale și de 
perspectivă în construcția socialis
mului și despre politica externă a 
României și Bulgariei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format despre activitatea oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea, despre 
direcțiile fundamentale de dezvol
tare a României în cincinalul 1986— 
1990 și orientările de perspectivă 
pînă în anul 2000, stabilite de Con
gresul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român. Acestea vor asigura 
condițiile întăririi poziției României 
de tară socialistă mediu dezvoltată
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șl tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, au semnat, joi dimineața, 
tn cadrul unei ceremonii care a avut 
loc la Palatul Consiliului de Stat, 
PROGRAMUL DE LUNGA DURATA 

PRIVIND DEZVOLTAREA COLABO
RĂRII ECONOMICE ȘI TEHN1CO- 
ȘTIINȚIFICE DINTRE REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA ȘI REPU
BLICA POPULARA BULGARIA, PE 
PERIOADA PINA IN ANUL 1990, 
IAR IN UNELE DOMENII PlNA IN 
ANUL 2000.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov și-au 
strins mîinile călduros, s-au îmbră
țișat cu prietenie.

La ceremonie au luat parte tova
rășii Emil Bobu, Nicolae Constantin, 
Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, Nicu 
Ceaușescu, Petru Enache, Ion Stoian, 
loan Totu, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Grișa Filipov, Petăr Mladenov, 
Andrei Lukanov, Dimităr Stanișev, 
alte persoane oficiale bulgare.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Sofia, Liviu Minda, și amba

sadorul Bulgariei la București, To
dor Stoicev.

In încheierea solemnității, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au ridicat o cupă de șampa
nie pentru întărirea in continuare a 
prieteniei româno-bulgare, pentru 
dezvoltarea colaborării între parti
dele, țările și popoarele noastre, în 
folosul și spre binele lor, al cauzei 
păcii, securității și înțelegerii în Bal
cani, în Europa și în întreaga lume.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit, joi, pe Adama 
Diallo, consilier personal al președin
telui Republicii Senegal, Abdou 
Diouf.

Oaspetele a exprimat vii mulțumiri 
pentru onoarea de a ti primit de 
șeful statului român și a arătat că 
are plăcuta misiune de a-i înmîna un 
mesaj din partea președintelui Repu

blicii Senegal, Abdou Diouf, însoțit 
de cele mai calde urări de sănătate 
și succes în activitatea pe care o 
desfășoară.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită șefului statului senegalez 
sentimentele sale de prietenie și cele 
mai bune urări.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 

examinate modul în care sînt trans
puse in viață hotărîrile luate în pla
nul colaborării economice româno- 
senegaleze, precum și căile de înfăp
tuire a acestor obiective, de inițiere 
a noi acțiuni de cooperare economică 
reciproc avantajoasă între cele două 
țări.

La Întrevedere a participat Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
încheierea * «vorbirilor oficiale dintre COMUNICAT COMUN

tovarășul Nicoiae Ceausescu si tovarășul Todor Jivkov

La Palatul Consiliului de Stat s-au 
Încheiat, joi dimineață, convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, $1 to
varășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat și-au exprimat deplina sa
tisfacție față de rezultatele noului 
dialog româno-bulgar la nivel înalt, 
care a oonstituit un moment de o 
importanță deosebită pentru dezvol
tarea în continuare a tradiționale
lor relații de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. §,-a apreciat că această nouă 
vizită a evidențiat multiple posibi
lități de intensificare a raporturilor 
dintre România și Bulgaria, modali
tăți concrete de extindere a cola
borării economice în domenii da 
Interes comun, în sfera științei și 
tehnicii, de sporire a volumului și 
diversificare a schimburilor comer
ciale.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov au reafirmat hotărîrea 
de a se face totul pentru ca legătu
rile bilaterale să se dezvolte necon

Plecarea din Capitală

Joi s-a încheiat vizita oficială de 
prietenie în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
în fruntea unei delegații de partid și 
de stat a R.P. Bulgaria.

Ceremonia plecării înaltului oaspe
te a avut loc pe aeroportul Otopeni.

Pe frontispiciul salonului oficial se 
aflau portretele tovarășilor Nicoiae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, încadrate 
de drapelele de stat ale României și 
Bulgariei. Pe mari pancarte erau În
scrise in limbile română și bulgară 
urările : „Să se dezvolte continuu 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului, păcii, înțelegerii și coope
rării în Balcani, Europa șl în în
treaga lume!", „Trăiască solidaritatea 
și colaborarea între partidele comu
niste și muncitorești, între toate ță
rile socialiste, între toate forțele re
voluționare, progresiste, democratica 
și antiimperialiste!".

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au sosit împreună la 
aeroport.

Mii de locuitori ai Capitalei aflati 
pe aeroport au făcut o caldă și 

tenit, să se afirma, din toate punc
tele de vedere, ca un exemplu de 
relații între state socialiste vecine și 
prietene, relevînd că aceasta ser
vește progresului economic și social 
al României și Bulgariei, dezvoltării 
construcției socialiste in țările noas
tre, cauzei generale a socialismului. 
Întăririi înțelegerii, colaborării șl 
păcii in lume.

Schimbul de vederi eu privire la 
Unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale a pus în evidență do
rința și hotărîrea celor două țări și 
partide de a conlucra tot mai strîns 
pentru oprirea cursului periculos al 
evenimentelor spre confruntare și 
război, pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, in primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
apărarea dreptului sacru al popoare
lor la existență, la o viață liberă și 
demnă, la pace.

O atenție deosebită s-a acordat 
problematicii europene, subliniindu- 
se însemnătatea eforturilor îndrep
tate spre reducerea Încordării, spre 
promovarea destinderii, securității, 
păcii și colaborării pe continentul 
nostru.

Analiza aprofundată a situației din 
Balcani a pus în lumină necesitatea 
dezvoltării colaborării bilaterale și 
multilaterale,' a dialogului, inclusiv 

entuziastă manifestare de prietenie 
celor doi conducători de partid și de 
stat, in care au dat expresie satis
facției pentru rezultatele cu care s-a 
încheiat noul dialog la nivel înalt 
româno-bulgar, contribuție impor
tantă la extinderea și aprofundarea 
continuă a relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre, in folosul reciproc 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării in Balcani, in 
Europa și in întreaga lume. Oamenii 
muncii prezenți purtau portrete ale 
tovarășilor Nicoiae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Ei au aplaudat îndelung, au 
aclamat pentru prietenia dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România, fn 
timp ce in semn de salut au fost 
trase 21 salve de artilerie. în conti
nuare, tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Todor Jivkov a fost 
salutat, la despărțire, de per
soanele oficiale române venite la 
aeroport. Erau prezenți tovarășii 
Emil Bobu, Nicoiae Constantin, 
Manea Mănescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ștefan Andrei, Nicu Ceaușescu, Petru 
Enache, Nicoiae Giosan, Tudor 
Postelnicu, Ion Stoian, loan Totu, 
Silviu Curticeanu, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 

la nivel înalt, între țările situate în 
această arie geografică, in vederea 
transformării Balcanilor într-o re
giune a păcii, bunei vecinătăți, în
țelegerii și conlucrării, lipsită de 
arme nucleare șl de baze militare 
străine. S-a exprimat convingerea 
că întărirea și aprofundarea acestor 
raporturi servesc intereselor po
poarelor din această zonă, cauzei 
păcii și securității in Balcani, în 
Europa și în lume.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat au convenit să continue 
rodnicul dialog româno-bulgar la 
nivel înalt, apreciind că aceasta are 
un rol determinant în promovarea 
largă a bunelor raporturi dintre 
Partidul Comunist Român șî Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, dintre po
poarele noastre vecine și prietene.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și încredere reciprocă.

★
în legătură cu rezultatele vizitei, 

ale convorbirilor purtate între to
varășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov, cu înțelege
rile la care s-a ajuns, a fost adop
tat un Comunicat comun, care se dă 
publicității. ' 

unor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali.

Se aflau de față Liviu Minda, am
basadorul României la Sofia, și Todor 
Stoicev, ambasadorul Bulgariei la 
București, precum și membri ai Am
basadei Bulgariei.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de la tovarășii Grișa 
Filipov, Petăr Mladenov, Andrei 
Lukanov, Dimităr Stanișev, de la 
ceilalți membri ai delegației de partid 
și de stat a Republicii Populare 
Bulgaria.

Un grup de pionieri a oferit tova
rășilor Nicoiae Ceaușescu și Todor 
Jivkov buchete de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov și-au strîns cu deosebită 
căldură mîinile, s-au îmbrățișat prie
tenește.

La ora 13, aeronava prezidențială a 
decolat, îndreptîndu-se spre patrie.

Numeroșii locuitori ai Capitalei, 
aflați la aeroport, au dat expre
sie, și cu acest prilej, sentimen
telor de nețărmurită dragoste, sti
mă și recunoștință pe care în
treaga noastră națiune le poartă 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, pentru activitatea 
sa neobosită consacrată progresului 
multilateral al patriei noastre socia
liste, bunăstării întregului popor, 
păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a răs
puns cu căldură manifestărilor entu
ziaste ale celor prezenți.

(Urmare din pag. I)
și trecerii Ia un stadiu nou, de țară 
socialistă dezvoltată.

Tovarășul Todor Jivkov a făcut o 
informare în legătură cu îndeplini
rea hotăfîrilor Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist Bulgar și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui privind activitatea care se des
fășoară pentru realizarea unei Înalte 
eficiențe și calități in toate domeni
ile vieții economice și sociale, pen
tru dezvoltarea în continuare a Re
publicii Populare Bulgaria pe calea 
edificării societății socialiste dez
voltate.

Conducătorii celor două partide și 
state au relevat că realizările po
poarelor român și bulgar oferă po
sibilități largi pentru adîncirea cola
borării multilaterale româno-bulgare, 
care contribuie la accelerarea con
strucției socialiste în cele două țări.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au constatat 
cu satisfacție dezvoltarea ascendentă 
a colaborării româno-bulgare In 
toate domeniile, pe baza principiilor 
marxism-leninismului, egalității de
pline în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, a Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din anul 1970.

Părțile au evidențiat că o Însem
nătate determinantă pentru apro
fundarea continuă a colaborării fră
țești dintre cele două partide, stata 
și popoare o au întilnirile tradițio
nale și convorbirile rodnice dintre 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov, care, de fie
care dată, au Impulsionat și orientat 
dezvoltarea relațiilor în toate do
meniile.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au subliniat 
bunele raporturi dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Comunist 
Bulgar, diversificarea și Îmbogăți
rea legăturilor pe linia comitetelor 
centrale și între reprezentanții con
ducerilor de partid șl de stat, con
lucrarea tot mai strinsă dintre orga
nele județene și orășenești de partid, 
parlamente, organizațiile politice șl 
obștești, colective de oameni ai mun
cii. Ambele părți au relevat În
semnătatea acestei colaborări pen
tru lărgirea schimbului reciproc de 
informații și experiență pe probleme 
ale construcției socialiste. A fost ex
primată hotărîrea fermă de a se 
acționa pentru amplificarea acestor 
legături, în scopul soluționării unor 
probleme de interes comun.

A fost apreciată pozitiv colabo
rarea dintre guvernele celor două 
țări și s-a convenit ca în viitor să 
se acționeze pentru extinderea și 
diversificarea acesteia. Au fost evi
dențiate rezultatele convorbirilor 
dintre primii miniștri ai guvernelor, 
activitatea pozitivă a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, a or
ganelor de planificare, de comerț 
exterior,, a ministerelor și organiza
țiilor din cele două țări pentru în
făptuirea hotărîrilor și Înțelegerilor 
adoptate la nivel înalt.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au acordat 
o atenție deosebită examinării sta
diului și perspectivelor relațiilor 
economice și tehnico-științifice ro
mâno-bulgare. S-a relevat că se află 
în curs de realizare o serie de înțe
legeri de colaborare economică, de 
cooperare și specializare în produc
ție în diferite domenii de activitate.

finind seama de nivelul potenția
lului economic și tehnico-științific al 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria, precum și 
de rezultatele obținute pînă In pre
zent în desfășurarea colaborării eco
nomice bilaterale, părțile au hotărît 
să continue activitatea pentru folosi
rea cit mai deplină a posibilităților 
existente de lărgire și diversificare 
în viitor a cooperării și specializării 
în producție, pe baze de lungă du
rată, pentru creșterea ponderii aces
tora in ansamblul schimburilor eco
nomice bilaterale.

In acest sens, au fost trasate sar
cini ministerelor și organizațiilor 
economice din cele două țări să in
tensifice activitatea de dezvoltare a 
cooperării și specializării in produc
ție în domeniile construcțiilor de 
mașini, electronicii, electrotehnicii, 
inclusiv fabricarea de mijloace de 
automatizare, roboți și manipulatori, 
metalurgiei, energeticii, chimiei, pe 
bază de acorduri și convenții de 
lungă durată, care să fie elaborate și 
semnate în timp util, în scopul asigu
rării creșterii stabile și diversificării 
schimbului de mărfuri in următorii 
ani.

S-au dat sarcini organelor compe
tente de a accelera îndeplinirea înțe
legerilor convenite în vederea 
construirii Complexului hidrotehnic 
Turnu Măgurele — Nicopole de pe 
Dunăre, de a continua activitatea 
pentru realizarea de obiective indus
triale, prin eforturile comune ale 
celor două țări, precum și colabora
rea privind valorificarea resurselor 
de materii prime din zona frontierei 
dintre România și Bulgaria.

A fost relevată necesitatea dezvol
tării colaborării In agricultură și in
dustria alimentară In vederea Intro
ducerii de tehnologii avansate, pen
tru obținerea unor noi soiuri de plan
te și rase de animale de înaltă pro
ductivitate.

A fost reafirmat Interesul celor 
două părți pentru extinderea activi
tăților comune în scopul realizării 
de proiecte șl operațiuni comerciale 
în terțe țări.

Părțile au apreciat că colaborarea 
tehnico-științifică trebuie să se ex
tindă și să se perfecționeze in vede
rea legării mai strînse a acesteia de 
obiectul specializării și cooperării In 
producție care se realizează intre cele 
două țări, precum și pentru crearea 
de noi mașini, materiale și înlocui
tori, sporirea gradului de valorificare 
a materiilor prime, reducerea consu
murilor specifice, creșterea produc
tivității muncii și a eficienței econo
mice, modernizarea, automatizarea și 
robotizarea proceselor de producție, 
utilizarea unor noi «urse de ener
gie etc.

Pe baza realizărilor obținute In co
merțul bilateral în cadrul actualului 
cincinal, cei doi conducători au dat 
sarcină organelor competente să de
pisteze rezerve suplimentare pentru 
sporirea schimburilor de mărfuri.

S-a indicat organelor centrale de 
planificare să urgenteze activitatea 
de coordonare a planurilor de dez
voltare a economiilor naționale pen
tru perioada 1986—1990 și să convină 
măsuri în scopul sporirii substanțiale 
a volumului schimburilor comerciale 
față de realizările actualului cincinal.

Reafirmind dorința de a asigura 
adîncirea raporturilor economice bi
laterale și avînd în vedere rolul aces
tora în întărirea prieteniei româno- 
bulgare, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au semnat 
„Programul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria".

Părțile au exprimat voința de 
a-și aduce contribuția la îndeplinirea 
hotărîrilor și înțelegerilor convenite 
Ia Consfătuirea economică la nivel 
Înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., 
a preyederilor „Programului complex 
al adincirii și perfecționării în con
tinuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R." și progra
melor de colaborare multilaterală de 
lungă durată adoptate.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au constatat că 
legăturile pe plan cultural-științific, 
artistic, al învățămîntului, turismu
lui, sănătății, sportului și în aite do
menii se dezvoltă și se diversifică 
continuu. S-a hotărît să se acționeze 
pentru extinderea în continuare a co
laborării în aceste domenii, îmbogă
țirea conținutului, folosirea de forme 
mai eficiente în interesul unei mal 
bune cunoașteri reciproce, al întări
rii prieteniei dintre popoarele român 
și bulgar.

S-a relevat cu satisfacție că ani
versările jubiliare ale sărbătorilor 
naționale ale celor două țări au fost 
marcate reciproc prin acțiuni de am
ploare și de înaltă ținută.

Cei doi conducători de partid șl de 
stat au reafirmat hotărîrea fermă a 
celor două partide și state, dorința 
comună a celor două popoare de a 
face totul pentru extinderea, adînci
rea permanentă a prieteniei tradițio
nale și colaborării multilaterale ro
mâno-bulgare, în interesul popoare
lor român și bulgar, ceea ce repre
zintă o contribuție de seamă la întă
rirea păcii și socialismului, a secu
rității și colaborării în Balcani, 
Europa și în lumea Întreagă.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populara 
Bulgaria, au efectuat un amplu 
schimb de păreri cu privire la evo
luția vieții internaționale.

Cei doi conducători au exprimat 
Îngrijorarea In legătură cu încorda
rea gravă existentă in Europa și în 
lume.

Ei au constatat că situația din Eu
ropa s-a agravat ca rezultat al con
tinuării amplasării rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune în unele state vest-europene 
membre ale N.A.T.O., ceea ce a des
chis o nouă fază, deosebit de pericu
loasă, a cursei înarmărilor pe conti
nent. Aceasta a determinat Uniunea 
Sovietică și unele țări socialiste să 
adopte o serie de măsuri de răspuns.

Au fost exprimate profunda îngri
jorare și preocuparea In legătură cu 
înrăutățirea fără precedent a situa
ției internaționale ca rezultat al in
tensificării de către cercurile impe
rialiste a politicii de forță și dictat, 
al escaladării tot mai periculoase a 
cursei înarmărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, al creșterii pericolu
lui catastrofei nucleare. S.U.A. și 
unii din aliații acestora nu ascund 
ei înșiși că, prin acțiunile lor, urmă
resc să obțină supremația militară.

Părțile au subliniat pericolul pe 
care 11 reprezintă pentru pace și 
securitate concepțiile ce pun în dis
cuție frontierele între statele euro
pene, orînduirea lor social-politică și 
celelalte realități teritorial-politice, 
statornicite după cel de-al doilea 
război mondial.

S-a relevat, totodată, că popoarele, 
forțele democratice și progresiste din 
întreaga lume, îngrijorate de agra
varea situației internaționale, se ma
nifestă tot mai activ împotriva poli
ticii de confruntare, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și îmbunătățirea 
climatului internațional. O mărturie 
elocventă în acest sens o constituie 
mișcările de masă pentru pace din 
Europa și din alte regiuni ale lumii.

Avînd în vedere încordarea exis
tentă în lume și creșterea pericolului 
unui nou război mondial, care în 
mod inevitabil s-ar transforma In
tr-un război nuclear cu urmări ca
tastrofale pentru omenire, cele două 
părți consideră că problema funda
mentală a epocii contemporane este 
oprirea neîntîrzlată a cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare și, îna
inte de toate, la dezarmarea nu
cleară, asigurarea uneri păci trainice 
în lume, a dreptului tuturor popoare
lor la existență, libertate și indepen
dență. A fost subliniată necesitatea 
promovării unei politici care să ducă 
la diminuarea confruntării militare, 
la dezarmare și colaborare pe bază 
de egalitate și avantaj reciproc Intre 
state, in spiritul Actului final de la 
Helsinki.

Cele două părți se pronunță pentru 
ca In raporturile dintre state să fie 
respectate cu strictețe principiile in
dependenței și suveranității națio
nale, inviolabilității frontierelor și 
Integrității teritoriale, neamestecului 
tn treburile Interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, so
luționării pe cale pașnică, prin tra
tative, a tuturor problemelor litigioa
se dintre state, precum și celelalte 
principii fundamentale ale relațiilor 
Internaționale.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria sînt 

hotărîte să acționeze, în unitate și 
coeziune, Împreună cu celelalte state 
participante la Tratatul de la Varșo
via, cu celelalte țări socialiste, cu 
toate statele iubitoare de pace și for
țele progresiste și democratice din 
lumea întreagă, pentru oprirea 
cursului periculos spre confruntare 
și război.

România și Bulgaria sînt convinse 
că există posibilități pentru îmbună
tățirea situației internaționale. în 
acest scop sînt necesare negocieri 
constructive pentru realizarea de în
țelegeri bazate pe principiile egali
tății și securității egale.

Ele salută înțelegerea la care s-a 
ajuns între Uniunea Sovietică și 
S.U.A. privind organizarea de noi 
negocieri asupra întregului ansamblu 
de probleme referitoare Ia armele 
nucleare și cosmice și consideră ne
cesar ca de la început să fie defi
nite cu claritate tematica și obiecti
vele acestor negocieri, care trebuie 
să ducă la întărirea stabilității stra
tegice, preîntîmpinarea militarizării 
spațiului cosmic, diminuarea perico
lului unui război nuclear în Europa 
și în lume, prin reducerea armelor 
nucleare, atît strategice, cît și cu 
rază medie de acțiune, pînă ia li
chidarea completă a armelor nu
cleare.

România și Bulgaria apreciază că, 
în condițiile actuale, interesele vitale 
ale tuturor popoarelor europene im
pun să se acționeze pentru oprirea 
acumulărilor de noi arme nucleare 
pe continentul european, pentru re
ducerea lor radicală pînă la elibe
rarea completă a Europei de armele 
nucleare, atît cu rază medie de ac
țiune, cît și tactice. Este necesar să 
nu se întreprindă nici o acțiune în
dreptată spre obținerea superiorității 
militare a unei părți asupra celei
lalte.

Ambele părți consideră necesar ca 
toate statele continentului, în primul 
rînd statele participante la Tratatul 
de la Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O., să contribuie activ la efor
turile îndreptate spre eliminarea pe
ricolului unui război nuclear.

In legătură cu aceasta, ele au sub
liniat marea răspundere care revine, 
pentru soarta păcii în Europa și în 
lume, statelor pe teritoriul cărora se 
amplasează sau se are în vedere am
plasarea de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune.

Cele două părți au subliniat Im
portanța deosebită a Tratatului de la 
Varșovia pentru asigurarea secu
rității țărilor participante, pentru 
promovarea activă a politicii lor ex
terne iubitoare de pace, pentru con
solidarea păcii în Europa, în mod 
deosebit în actuala situație interna
țională complexă. Ele au reafirmat 
că vor acționa neabătut pentru reali
zarea inițiativelor cuprinse în Decla
rația politică de la Praga a stateior 
participante la Tratatul de la Varșo
via, din ianuarie 1983, în Declarația 
comună de la Moscova a conducăto
rilor de partid și de stat din unele 
țări socialiste, din iunie 1983, în De
clarația țărilor membre ale C.A.E.R. 
din iunie 1984, precum și în alte do
cumente comune ale țărilor socia
liste.

România șl Bulgaria consideră că 
o influență favorabilă asupra situa
ției internaționale ar avea-o reali
zarea cît mai urgentă a unei înțe
legeri la negocierile de Ia Viena pri
vind reducerea reciprocă a forțelor 
armate și a armamentelor în Europa 
centrală.

Examinînd desfășurarea lucrărilor 
Conferinței de la Stockholm, cele 
două părți au subliniat necesitatea 
trecerii la negocieri concrete, con
structive. Ele se pronunță pentru 
realizarea cit mai urgentă de înțe
legeri de substanță asupra unor mă
suri de întărire a încrederii și secu
rității în Europa, care să se comple
teze reciproc, atît cu caracter politic 
și juridic, cît și militar. Aceste în
țelegeri trebuie să aibă la bază ega
litatea în drepturi, echilibrul și reci
procitatea, respectarea egală a inte
reselor de securitate ale tuturor sta
telor participante și să ducă la di
minuarea pericolului de război și re
ducerea încordării internaționale.

România și Bulgaria consideră că 
întăririi securității i-ar servi Înce
perea neîntîrzlată a negocierilor cu 
privire la eliberarea Europei de arma 
chimică, înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare și încheierea 
unui tratat privind nefolosirea re
ciprocă a forței militare și menține
rea de relații pașnice între statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via și statele membre ale N.A.T.O.

Cele două părți au reafirmat po
ziția lor constantă privind preîntîm
pinarea unui război nuclear, limita
rea și reducerea armamentelor nu
cleare pînă la lichidarea lor comple
tă, un prim pas important în această 
direcție constituindu-1 înghețarea 
cantitativă și calitativă a armamen
telor nucleare. Părțile s-au pronun
țat din nou pentru interzicerea 
totală și generală a experiențelor cu 
arma nucleară, asumarea de către 
statele nucleare, care încă nu au 
făcut acest lucru, a angajamentului 
de a nu folosi primele arma nuclea
ră, preîntîmpinarea militarizării 
Cosmosului.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria au re
levat necesitatea dezvoltării In con
tinuare a relațiilor de colaborare bi
laterală dintre statele balcanice In 
toate domeniile, precum și a colabo
rării lor multilaterale în domenii șl 
pe probleme de interes comun, ceea 
ce contribuie la întărirea climatului 
de încredere și înțelegere, la pacea 
și securitatea in Balcani.

Pronunțîndu-se in sprijinul creării 
de zone denuclearizate In Europa, 
România șl Bulgaria au reafirmat că 
vor conlucra activ pentru transfor
marea Balcanilor tntr-o zonă liberă 
de arme nucleare, pentru întărirea 
securității, dezvoltarea încrederii, 
bunei vecinătăți și colaborării intre 
statele balcanice. Ele consideră că 
dialogul multilateral început la Ate
na urmează să continue tn aceeași 
problemă, ca o etapă pentru pregă
tirea Intîlnirii la nivel înalt.

România și Bulgaria s-au pronun
țat pentru lichidarea focarelor de 

tensiune și a conflictelor armate din 
diferite zone ale lumii, care pun in 
pericol pacea și aduc pagube imen
se popoarelor. Ele s-au declarat, 
totodată, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state prin 
tratative, în interesul păcii și secu
rității internaționale.

Cele două părți și-au exprimat 
îngrijorarea in legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu. Ele au subli
niat necesitatea realizării unei soluții 
trainice a conflictului din această 
regiune, bazată pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, asigurarea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian, inclusiv la înte
meierea unui stat propriu indepen
dent, pe garantarea dreptului la e- 
xistență liberă, independență, a tu
turor statelor din această zonă. Ele 
sprijină propunerea privind Convo
carea unei conferințe internaționale 
pentru Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, unicul reprezen
tant legitim al poporului palesti
nian.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru încetarea oricăror acțiuni 
agresive ale Africii de Sud împotriva 
țărilor africane independente, pen
tru încetarea necondiționată a 
ocupării ilegale a Namibiei și tra
ducerea în viată a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
Ele sprijină lupta pentru libertate 
și independență națională a po
porului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., precum și lupta poporu
lui din Republica Sud-Africană îm
potriva discriminării rasiale și 
apartheidului.

România și Bulgaria și-au expri
mat solidaritatea cu poporul Repu
blicii Nicaragua, considerînd că pro
blemele din America Centrală tre
buie să fie soluționate pe calea tra
tativelor, pornindu-se de la respec
tarea dreptului fiecărui popor la 
dezvoltare liberă, independentă, fără 
nici un amestec din afară.

Cele două țări consideră că men
ținerea și adîncirea decalajelor în 
dezvoltarea economică a unui mare 
număr de state, ca urmare a poli
ticii imperialiste și neocolonialiste 
de exploatare și asuprire, sînt în 
contradicție cu interesele păcii și 
securității, constituie unul din fac
torii fundamentali ai instabilității 
economice și politice în lume ; în le
gătură cu aceasta ele sprijină cere
rile și eforturile îndreptate spre edi
ficarea unei noi ordini economice 
internaționale, pe bază de egalitate 
in drepturi și echitate.

Ambele părți au subliniat contri
buția mișcării statelor nealiniate în 
lupta pentru pace, oprirea cursei 
înarmărilor, dezarmare și dezvolta
rea unor relații economice bazate 
pe principii democratice și echita
bile.

România și Bulgaria se pronunță 
phntru creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea păcii și securității în 
lume, în rezolvarea problemelor care 
stau în fața omenirii, în conformi
tate cu principiile și scopurile Cartel 
Organizației.

Conducătorii celor două partide si 
state au convenit să se intensifice 
consultările româno-bulgare si con
lucrarea celor două țări pe arena in
ternațională, pentru a-și aduce în 
continuare contribuția la soluționa
rea problemelor majore ale lumii 
contemporane, în interesul păcii și 
colaborării internaționale.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au efectuat, 
de asemenea, un schimb de păreri 
asupra unor probleme principale ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, subliniind influența 
crescîndă a acesteia asupra soluțio
nării problemelor internaționale ma
jore.

S-a reafirmat hotărîrea celor două 
partide de a contribui la întărirea 
In continuare a unității șl colaborării 
partidelor comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-leni
nismului și solidarității internațio
nale, egalității în drepturi și inde
pendenței, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne.

A fost subliniată necesitatea ca 
toate partidele comuniste și munci
torești să depună eforturi pentru 
mobilizarea și unirea celor mai largi 
forțe politice și sociale ale maselor 
populare în lupta pentru înlăturarea 
pericolului de război, pentru dezar
mare și soluționarea pe cale pașnică 
a tuturor problemelor litigioase din
tre state, pentru înțelegere reciprocă 
și dezvoltarea colaborării între po
poare.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
și-au exprimat profunda satisfacție 
în legătură cu convorbirile rodnice și 
rezultatele vizitei, precum și con
vingerea fermă că acestea vor des
chide perspective tot mai largi pen
tru dezvoltarea continuă a prieteniei 
frățești și a colaborării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, ceea ce 
corespunde pe deplin aspirațiilor 
fundamentale ale popoarelor celor 
dopă țări, intereselor cauzei socia
lismului, păcii și colaborării interna
ționale.

Tovarășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a adresat 
invitația ca tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
să efectueze o vizită oficială de 
prietenie In Republica Populară 
Bulgaria. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

București, 20 decembrie 1984
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NICOLAE CEAUȘESCU TODOR JIVKOV
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lă dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, s-au in
tensificat contactele politice și schimbu
rile de experiență în construcția noii 
orînduiri, au sporit schimburile econo
mice — care aproape s-au dublat de la 
un cincinal la altul — s-au lărgit și di
versificat cooperarea și specializarea în 
producție.

Cu puțin timp înainte am semnat, îm
preună cu tovarășul Jivkov, Programul 
de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico-științi- 
fice între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, în care, 
pornind de la rezultatele bune de pînă 
acum, am stabilit să acționăm în conti
nuare pentru a lărgi și mai mult cadrul 
acestei conlucrări, să promovăm noi 
forme, superioare, de valorificare a ma
rilor posibilități pe care le oferă econo
miile noastre naționale, în plin progres, 
în mod deosebit am prevăzut să ampli
ficăm conlucrarea și cooperarea într-o 
serie de domenii in'dustriale de vîrf cum 
sînt: construcțiile de mașini, electro
nica, electrotehnica, metalurgia, chimia, 
precum și în agricultură. Am convenit 
să depunem eforturi sporite pentru a 
asigura utilizarea complexă, eficientă, a 
potențialului hidroenergetic al Dunării, 
în condiții avantajoase pentru ambele 
țări. în acest scop, am stabilit să re
zolvăm toate problemele și să creăm 
condițiile necesare în vederea începerii 
construcției sistemului hidroenergetic de 
la Turnu Măgurele — Nicopole, încă 
anul viitor, precum și pentru terminarea 
studiilor și cercetărilor în vederea con
strucției celei de-a doua centrale hidro
electrice în zona Călărași — Silistra. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Realizarea acestor importante obiecti
ve, ca și a altor obiective economice, 
industriale, pe care ne propunem să le 
înfăptuim prin eforturi comune, va avea 
nu numai o deosebită importanță econo
mică, ci și una politică. Asemenea con
strucții vor reprezenta și se vor înscrie 
în istorie, în conștiința generațiilor vii
toare, ca adevărate monumente ale 
prieteniei și colaborării dintre două po
poare vecine și prietene, aflate în cea 
mai rodnică și înfloritoare epocă a dez
voltării lor — epoca edificării socialiste 
și comuniste. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu — 
Jivkov !“).

Tot ceea ce am convenit — și sîntem 
hotărîți să facem totul pentru a le reali
za — creează condițiile ca prietenia și 
colaborarea dintre țările, partidele și po
poarele noastre să constituie un exem
plu de felul cum două țări socialiste 
conlucrează în strînsă colaborare și 
sînt hotărîte să-și aducă contribuția la 
triumful socialismului și comunismului 
în întreaga lume! (Aplauze și urale 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov !“).

Sîntem hotărîți să facem totul pentru 
ca Dunărea să nu fie numai o fron
tieră, ci să devină o legătură firească, 
veșnică, a popoarelor noastre, unite în 
construcția socialismului și comunismu
lui. (Aplauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung „Ceaușescu 
— Jivkov !*•).

Apreciem că toate aceste hotărîri vor 
da noi dimensiuni colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre țările și po
poarele noastre. Aceasta corespunde pe 
deplin intereselor celor două țări și po
poare, cauzei generale a socialismului, a 
colaborării și păcii în lume ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — Jivkov !“).

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi prieteni bulgari, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Anul acesta, poporul român a sărbă

torit împlinirea a patru decenii de la 
revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, 
moment istoric pentru destinele patriei, 
care a deschis calea dezvoltării libere și 
independente a României, a construcției 
societății socialiste pe pămîntul patriei. 
Marile realizări ale poporului român în 
cele patru decenii de viață liberă re
prezintă o ilustrare puternică a justeței 
politicii partidului nostru comunist, care 
se călăuzește ferm după concepția revo
luționară, materialist-dialectică și istori
că, și aplică neabătut adevărurile ge- 
neral-valabile ale socialismului științific 
la condițiile concrete din România.

Cel de-al XIII-lea Congres al partidu
lui nostru a adoptat hotărîri istorice pri
vind dezvoltarea economico-socială a 
României în perioada următoare și în 
perspectiva anilor 2000. Prin înfăptuirea 
obiectivelor și orientărilor stabilite de 
Congres, România va cunoaște o nouă și 
puternică dezvoltare, se va ridica pe noi 
trepte de progres și civilizație, de bună
stare materială și spirituală pentru în
tregul popor. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Cunoaștem și apreciem realizările și 
activitatea poporului bulgar prieten pen
tru dezvoltarea economico-socială a pa
triei sale, pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului Co
munist Bulgar și pregătirea celui de-al 
XIII-lea Congres, care urmează să aibă 
loc anul viitor. Folosim și acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoastră, sti
mate tovarășe Jivkov, Partidului Comu
nist Bulgar și întregului popor bulgar 
prieten, cele mai calde felicitări pentru

pu-

realizările obținute, precum și urarea 
noastră tovărășească, de noi și tot mai 
mari victorii în edificarea societății so
cialiste dezvoltate și înaintarea neabătută 
a Bulgariei pe drumul bunăstării și civi
lizației socialiste. (Urale și aplauze 
ternice; se scandează „Ceaușescu 
Jivkov !“).

Realizările țărilor noastre — ca, 
altfel, ale tuturor țărilor socialiste — 
prezintă o contribuție de seamă la cauza 
socialismului, a afirmării forței și pres
tigiului său pe plan mondial, la cauza 
progresului, colaborării și păcii în în
treaga lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).

de- 
re-

Dragi tovarăși și prieteni,
în cursul convorbirilor pe care le-am 

avut în aceste zile, am efectuat, împreu
nă cu tovarășul Todor Jivkov, un larg 
schimb de păreri în legătură cu pro
blemele actuale ale vieții internaționale. 
Am reafirmat, și cu acest prilej, dorința 
și hotărîrea țărilor și partidelor noastre 
de a conlucra activ pe arena mondială, 
— împreună cu celelalte țări socialiste, 
cu popoarele și forțele înaintate de pre
tutindeni — pentru oprirea agravării si
tuației internaționale, pentru dezarmare, 
și în primul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru apărarea dreptului 
al popoarelor la independență, la 
liberă și demnă, la securitate și 
(Aplauze puternice, prelungite).

Desfășurarea evenimentelor din 
mul timp arată că ne aflăm într-o etapă 
hotărîtoare pentru viitorul umanității, 
că, în fața omenirii, stă alternativa sau 
de a se continua cursa înarmărilor — 
care ar duce, inevitabil, la o catastrofă 
nucleară — sau de a opri acest curs 
periculos, de a se relua politica de des

sacru 
viață 
pace.

ulti-

tindere, de colaborare și pace. în aceste 
condiții, noi apreciem că problema fun
damentală a epocii noastre este oprirea 
cursei înarmărilor, și în primul rind a 
celor nucleare, trecerea la dezarmare, 
înlăturarea primejdiei de război și asi
gurarea păcii în lume. Trebuie să se 
țină seama de voința popoarelor și să se 
facă totul pentru împiedicarea declan
șării unui nou război mondial, care, în 
condițiile actuale, ar însemna, practic, un 
război nuclear ce ar duce la distrugerea 
a înseși condițiilor existenței vieții pe 
planeta noastră. Iată de ce, repet, tre
buie să unim toate forțele care doresc 
să pună capăt acestei politici pericu
loase, în lupta pentru a impune dezar
marea, pentru ă apăra pacea lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Salutăm întâlnirea miniștrilor de 
externe ai Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii care urmează să aibă 
loc la începutul anului viitor. Dorim ca 
această întîlnire să pună bazele trecerii 
la negocieri reale pentru soluționarea 
întregului complex de probleme referi
toare la armamentele nucleare și la mi
litarizarea Cosmosului. Considerăm că 
trebuie să se acorde o atenție prioritară 
opririi amplasării rachetelor americane 
în Europa și a contramăsurilor nucleare 
sovietice, realizării unor înțelegeri co
respunzătoare, care să ducă la înlătu
rarea rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune de pe continent și, )apoi, la 
eliberarea Europei de orice fel de arme 
nucleare.

Dat fiind că problema rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune priveș
te nemijlocit viața și pacea popoarelor 
din Europa — care ar fi primele victi
me ale unui război nuclear — conside-

(Continuare în pag. a IV-a)
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daritatea internațională între mișcările 
revoluționare din Bulgaria și România.

Au trecut de acum patru decenii de 
cînd cele două țări vecine construiesc cu 
încredere socialismul ; ani în care au 
fost descoperite posibilități noi, fără 
precedent, de dezvoltare a relațiilor 
noastre de bună vecinătate în toate do
meniile vieții politice, economice și cul
turale.

Paralel cu tradițiile istorice și apro
pierea geografică, pe noi ne leagă și 
orînduirea socialistă comună, ne leagă 
apartenența la Tratatul de la Varșovia 
și la Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc. Or, aceasta este de o importanță 
excepțională pentru extinderea continuă 
a colaborării între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă Româ
nia. Prietenia și colaborarea noastră se 
dezvoltă pe baza principiilor marxism- 
leninismului si ale internaționalismului 
socialist, pe baza Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală din 
1970. Aceasta, tovarășe și tovarăși, con
stituie într-adevăr o bază trainică și 
solidă !

O realizare comună a noastră esțe că 
folosim tot mai bine aceste posibilități 
obiective de aprofundare și lărgire a re
lațiilor bulgaro-române multilaterale. Și 
aceasta ne dă — și sînt convins că vă 
dă și dumneavoastră — o satisfacție deo
sebită.

Se consolidează legăturile și activita
tea reciprocă între Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român. Ro
lul lor este decisiv pentru aprofundarea 
relațiilor noastre, pentru traducerea în 
fapte a viselor și năzuințelor multor ge
nerații de bulgari și de români. Active 
și fructuoase sînt contactele dintre 
parlamentele și guvernele, ministerele 
și departamentele, organizațiile obștești 
și de masă.

în cursul convorbirilor, noi am con
statat din nou cu satisfacție că colabo
rarea în domeniul economiei marchează 
o dezvoltare dinamică. în decursul cin
cinalelor, schimburile de mărfuri se du
blează. Sînt în proces de realizare o se
rie de înțelegeri privind specializarea și 
cooperarea în domeniile construcțiilor 
de mașirti, electronicii și electrotehnicii, 
metalurgiei și chimiei. Toate acestea 
constituie într-adevăr o mare realizare! 
Pe cele două țărmuri ale Dunării s-a 
înălțat Uzina de mașini grele și utilaje 
Ruse-Giurgiu.

Au fost create condițiile necesare pen
tru elaborarea Programului de lungă 
durată privind colaborarea economică și 
tehnico-științifică pe perioada pînă în 
1990, iar în unele domenii —- pînă în 
anul 2000, pe care l-am semnat cu to
varășul Nicoiae Ceaușescu. Prin acest 
program ne-am prevăzut sarcini mari. 
Acesta constituie o etapă nouă în 
dezvoltarea relațiilor bulgaro-române. 
Scopul este să realizăm o creștere cali
tativă și cantitativă substanțială a coo
perării economice și a cooperării în pro
ducție. Fără îndoială că prin eforturi 
comune vom reuși să-l înfăptuim.

Ne bucură amploarea legăturilor și 
schimburilor în domeniile culturii, știin
ței, sportului, turismului. însă și aici 
mai există posibilități încă nevalorifi
cate. în cursul convorbirilor am conve
nit să acționăm pentru extinderea și 
îmbogățirea acestora, ceea ce este de o 
deosebită importanță pentru cunoașterea 
reciprocă a celor două popoare.

Doresc să relev și aici rolul imens al 
întâlnirilor și convorbirilor noastre frec
vente la cel mai înalt nivel pentru dez
voltarea continuă a relațiilor noastre. 
(Aplauze puternice). în ultimii douăzeci 
de ani aceste întâlniri și convorbiri au 
devenit o tradiție bună. Și acum, vor
bind despre colaborarea noastră rodni
că, doresc să subliniez aportul mare, 
personal, al prietenului meu, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, la aprofun-

darea prieteniei bulgaro-române. (Aplau
ze și urale îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — Jivkov !“).

Convorbirile noastre actuale s-ău des
fășurat într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, într-un spirit de înțelegere 
reciprocă. Avem tot temeiul să spunem 
că aceste convorbiri vor stimula lărgirea 
în continuare a colaborării multilaterale 
între cele două țări. Acestea vor consti
tui un aport la consolidarea unității și 
coeziunii comunității socialiste — forța 
revoluționară principală, decisivă a con
temporaneității noastre, reazemul de 
neînvins al socialismului și păcii în 
lume. (Vii aplauze).

Doresc să vă încredințez, dragi prieteni 
români, că Partidul Comunist Bulgar și 
poporul bulgar vor face totul pentru 
realizarea hotărîrilor și înțelegerilor 
convenite ! (Aplauze puternice).

Tovarășe și tovarăși,
Ne dăm dar seama că nu am fi putut 

realiza o colaborare în proporții așa de 
mari fără existența unor premise obiec
tive și posibilități reale. Fiecare om de 
bună credință poate confirma că orîn- 
duirea socialistă a transformat în mod 
radical cele două țări ale noastre. Atît 
astăzi, cît și în celelalte zile din cadrul 
actualei noastre vizite, am putut să 
vedem și să simțim din nou ce reprezintă 
România socialistă contemporană, ce 
realizări minunate a obținut sub condu
cerea Partidului Comunist Român po
porul frate român ; ne bucură cele 
înfăptuite de dumneavoastră. (Aplauze 
puternice).

Bucurîndu-ne de succesele dumnea
voastră, permiteți-mi ca de la această 
tribună să urez încă o dată comuniștilor 
români, poporului român cuceriri noi în 
lupta pentru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, succese 
noi în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în Republica Socialistă 

România. (Aplauze și urale puternice ? 
se scandează „Ceaușescu — Jivkov !“)•

Am convingerea că și dumneavoastră 
sînteți, de asemenea, informați și cu
noașteți realizările Bulgariei socialiste. 
Sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar se îndeplinesc cu succes hotărî- 
rile celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, într-o atmosferă de elan politic și 
de muncă. Țara noastră a pășit într-o 
etapă decisivă a edificării socialismului 
dezvoltat. Pe scară largă se înfăptuiește 
programul intensificării generale a eco
nomiei prin introducerea realizărilor ști
inței și tehnicii pe plan mondial, în 
vederea valorificării depline a tuturor 
rezervelor, folosirii maxime a experien
ței fruntașe de la noi și a celei străine 
îh scopul obținerii celei mai înalte efi- 
ciențe.

Acordăm o deosebită atenție calității. 
De această problemă s-a preocupat Con
ferința Națională de partid. Realizăm o 
reformă profundă în conducerea econo
miei naționale, la bazele acesteia aflîn- 
du-se sarcina practică de transformare a 
colectivului de muncă într-un gospodar 
al proprietății socialiste. în anii după 
revoluția socialistă, al cărei cel de-al 
40-lea jubileu l-am sărbătorit în urmă 
cu trei luni, au fost obținute succese 
mari în economie, în știință, în cultură, 
în creșterea nivelului de trai al poporului. 
Toate acestea se înfăptuiesc în numele 
țelului permanent și principal al Parti
dului Comunist Bulgar — grija pentru 
om, pentru creșterea continuă a nivelu
lui lui de trai, pentru ridicarea nivelului 
lui cultural și spiritual.

La începutul lui noiembrie a.c. a avut 
loc o plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar consacrată 
problemelor actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării noastre social-economice prin 
prisma situației internaționale contem
porane. Plenara a examinat și aprobat 
concepții de program și soluții practice 
privind legarea în mod organic a con
strucției socialiste de revoluția tehnico- 
științifică. Aceste formulări teoretice șl 
soluții practice sînt de o însemnătate 
excepțională pentru edificarea în conti
nuare a societății socialiste dezvoltate în 
Republica Populară Bulgaria.

Ne-am trasat sarcina ca de la începutul 
anului 1985 să începem pregătirile pen
tru cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar.

După cum vedeți, tovarășe șl to- 
așteaptă o activitate 
de abnegație.
pe calea noastră a 
nu puține greutăți, 
în viitor ; este ceva

varăși, și pe noi ne 
perseverentă, plină

Este adevărat că 
trebuit să depășim 
Dificultăți vor fi și __ ,
inevitabil. Dar important și determinant 
este faptul că Partidul Comunist Bulgar, 
întregul popor bulgar le depășesc cu 
succes, dînd dovadă prin fapte de ho
tărîrea lor de a merge cu încredere și 
fără abatere spre țelurile trasate. 
(Aplauze puternice).

Realizările noastre sînt rodul efortu
rilor însuflețite și pline de abnegație ale 
oamenilor muncii din Bulgaria, rodul 
politicii juste, marxist-leniniste, a Parti
dului Comunist Bulgar. Noi însă știm 
bine că acestea n-ar fi fost posibile fără 
prietenia frățească și colaborarea multi
laterală cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări din comunitatea socialistă, fără par
ticiparea noastră activă la integrarea so
cialistă internațională. Progresul Bulga
riei socialiste este inseparabil de progre
sul sistemului socialist mondial.

Doresc să subliniez din nou și aici 
importanța deosebită a consfătuirii eco
nomice la nivel înalt a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care a avut 
loc la Moscova în cursul lunii iunie 1984; 
Acum țările noastre dispun de o strate
gie nouă de acțiune de lungă durată care 
corespunde intereselor fiecărei țări, in
tereselor socialismului și păcii. (Vii 
aplauze).

Tovarășe și tovarăși,
Noi nu trăim izolat. Gradul dezvoltă

rii noastre este influențat de situația de 
pe arena internațională. Analizînd situa
ția internațională, nu putem să nu sub
liniem, cu o deosebită îngrijorare, că 
aceasta este extrem de încordată și în
grijorătoare. încordarea a atins un astfel 
de grad îneît amenință, realmente, însăși 
existența omenirii.

(Continuare în pag. a IV-a)
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TODOR JIVKOV
(Urmare din pag. a IlI-a)

răm că este necesar ca toate statele de 
pe continent, și în mod deosebit țările 
din cele două blocuri militare — Trata
tul de la Varșovia și N.A.T.O. — să 
participe direct, într-o formă corespun
zătoare, la negocierile pentru realizarea 
unui acord privind eliminarea armelor 
nucleare de pe continentul nostru, pen
tru asigurarea securității și păcii în Eu
ropa. (Aplauze puternice).

De asemenea, ne pronunțăm pentru 
oprirea militarizării spațiului cosmic, 
pentru a se ajunge la o reglementare 
care să asigure folosirea Cosmosului — 
bun al întregii umanități — numai și 
numai în scopuri pașnice, în folosul 
progresului general.

Acordăm o atenție deosebită întăririi 
colaborării, încrederii și bunei vecină
tăți în regiunea Balcanilor, ca parte in
separabilă a realizării securității în Eu
ropa. Ne pronunțăm și milităm activ 
pentru ca regiunea noastră să devină o 
zonă a înțelegerii, colaborării și păcii, 
fără arme nucleare și fără baze milita
re străine. Apreciem că sînt condițiile 
necesare pentru a se trece la discutarea 
în comun, de către țările din Balcani, 
a tuturor acestor probleme — ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor tuturor 
popoarelor din această regiune. Consi
derăm că în această direcție România 
și Bulgaria pot să aducă o contribuție 
însemnată — și dorim să conlucrăm 
strîns în realizarea acestui obiectiv vital 
pentru popoarele din Balcani. (Aplauze 
puternice, prelungite).

România va acționa în continuare 
pentru desfășurarea în bune condiții a 
Conferinței de la Stockholm, consacrată 
măsurilor de încredere, securitate și 
dezarmare în Europa. Considerăm că 
încheierea cu succes a acestei reuniuni 
va avea o mare însemnătate pentru po
litica de destindere, de pace și colabo
rare, pentru întărirea încrederii între 
țările continentului nostru, fără deosebi
re de orînduiri sociale, pentru o Europă 
unită, a păcii și conlucrării pașnice. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Ne pronunțăm cu fermitate pentru 
•oluționarea pe calea pașnică, prin trata
tive, a tuturor problemelor litigioase 
dintre state, pornind de la convingerea 
că oricît, de îndelungate și grele ar fi 
tratativele, ele reprezintă singura alter
nativă viabilă la conflicte și războaie. 
In acest spirit, România a militat și se 
pronunță cu toată hotărîrea pentru rea
lizarea unei soluții globale în Orientul 
Mijlociu, pentru o pace justă și dreap
tă, durabilă, în această regiune, care să 
ducă la soluționarea problemei palesti
niene, inclusiv la realizarea unui stat 
palestinian independent.

România se pronunță pentru organi
zarea unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., consacrate problemelor 
din Orientul Mijlociu, Ia care să la 

La plecare pe aeroportul internațional Otopeni

parte toate țările Interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Palesti
nei, ca unic reprezentant legitim al po
porului palestinian.

De asemenea, ne pronunțăm pentru 
soluționarea pe calea pașnică, prin trata
tive, a tuturor conflictelor din Africa, 
Asia, America Latină și din alte părți 
ale lumii.

Sîntem profund preocupați de situația 
economică gravă existentă în lume, de 
adîncirea decalajelor dintre țările bogate 
și țările sărace. Negocierile de pînă 
acum, sub denumirea Nord-Sud, nu au 
dus, de fapt, la nici un rezultat real. 
Considerăm că este necesară o abordare 
nouă, realistă, a problemelor care con
fruntă țările în curs de dezvoltare — și, 
în primul rînd, soluționarea globală a 
problemei datoriilor externe ale acestor 
țări — și, totodată, să se acționeze pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru in
staurarea noii ordini economice mondia
le, bazate pe deplină egalitate și echi
tate în relațiile economice internațio
nale.

Poporul nostru este profund solidar și 
sprijină activ lupta popoarelor pentru 
eliberare națională, dobîndirea și conso
lidarea independenței naționale, împo
triva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii rasiste și 
de apartheid, militează ferm pentru drep
tul fiecărui popor la dezvoltarea liberă, 
independentă pe calea progresului eco
nomic și social. Sprijinim activ lupta po
porului namibian pentru deplina inde
pendență.

Rezolvarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane impune participarea 
activă la viața internațională a tuturor 
statelor, fără deosebire de orînduire so
cială, și în mod deosebit a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor nealiniate, a țărilor 
în curs de dezvoltare, care sînt direct 
interesate într-o politică de colaborare, 
de independență și pace. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
In activitatea noastră internațională 

vom acorda și în viitor o însemnătate 
deosebită dezvoltării în continuare a re
lațiilor cu țările socialiste, considerînd că 
întărirea solidarității și colaborării din
tre aceste state reprezintă un factor de 
cea mai mare importanță pentru crește
rea prestigiului socialismului, pentru în
tărirea unității țărilor socialiste, a tutu
ror forțelor progresiste, antiimperialiste, 
în lupta pentru progres social și pace în 
lume. în spiritul hotărîrilor pe care 
le-am adoptat la recentul Congres al 
partidului, vom acționa în continuare 
pentru înfăptuirea înțelegerilor privind 
perfecționarea colaborării în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
precum și în cadrul Tratatului de la Var
șovia.

De asemenea, vom conlucra larg cu 
țările în curs de dezvoltare, cu țările 

nealiniate, vom extinde, în spiritul co
existenței pașnice, relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

în ciuda situației grave, a norilor ame
nințători care plutesc deasupra omenirii, 
sîntem optimiști și privim cu încredere 
viitorul, convinși că stă în puterea po
poarelor, a forțelor înaintate ca, acțio- 
nîn'd unite, să oprească mersul spre pră
pastie al omenirii, să dea un curs nou 
evenimentelor și să asigure triumful po
liticii de pace, de colaborare și destin
dere, de făurire a unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate).

In încheiere, doresc să exprim încă o 
dată convingerea că vizita pe care ați 
făcut-0 în România, dragă tovarășe 
Jjvkov, convorbirile pe care le-am avut 
și înțelegerile la care am ajuns vor 
marca un nou moment important în în
tărirea prieteniei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Peste puțin timp, veți părăsi țara 
noastră, îndreptîndu-vă spre patrie. Vă 
rog să duceți cu dumneavoastră senti
mentele de prietenie și solidaritate ale 
poporului român, urările noastre de noi 
și tot mai mari realizări în munca și 
lupta poporului bulgar prieten pentru 
edificarea societății socialiste dezvoltate, 
pentru înflorirea patriei, pentru pace ! 
(Aplauze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — Jivkov!“).

Trăiască prietenia și colaborarea din
tre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar ! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov !“).

Să se întărească necontenit colabo
rarea și prietenia dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre popoarele român și 
bulgar! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu — 
Jivkov !“).

Trăiască unitatea și colaborarea tu
turor țărilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor for
țelor democratice, progresiste și antiim
perialiste în lupta pentru pace și colabo
rare ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu — 
Jivkov !“).

Să triumfe politica de dezarmare, de 
destindere, de pace în întreaga lume ! 
(Urale și aplauze puternice, prelungite; 
se scandează îndelung „Ceaușescu — 
Jivkov Toți cei prezenți in sală se 
ridică în picioare și ovaționează minute 
in șir, într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, pentru prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre poporul ro
mân și poporul bulgar, pentru strînsa 
lor conlucrare în lupta pentru cauza 
socialismului și păcii în întreaga lume).

(Urmare din pag. a in-a)

Cauza pentru această situație o con
stituie politica și acțiunile unor anumite 
cercuri imperialiste, în primul rînd din 
Statele Unite ale Americii, care promo
vează linia cursei înarmărilor, a con
fruntării ; intervin în mod brutal în afa
cerile interne ale unor state suverane ; 
ațîță focare vechi de încordare și de
clanșează altele noi.

O neliniște deosebită provoacă încer
cările lor de a încălca echilibrul mili- 
taro-strategic stabilit în Europa și în 
lume, de a obține o superioritate mili
tară. Cursa neînfrînată a înarmărilor, în 
special nucleare, provocată de aceste 
cercuri; amplasarea unor noi rachete nu
cleare americane cu rază medie de acțiu
ne în unele țări vest-europene ; elabora
rea unor sisteme noi de arme pentru dis
trugere în masă; planurile de militariza
re a Cosmosului — toate acestea submi
nează în mod serios relațiile internațio
nale. Aceste cercuri speră să modifice 
în favoarea lor raportul de forțe prin- 
tr-o cursă a înarmărilor. Acestea sînt 
însă speranțe iluzorii. încălcarea parită
ții în domeniul militar poate deveni ca
tastrofală pentru omenire.

Iată de ce partidul nostru, guvernul 
nostru, statul nostru fac tot posibilul ce 
depinde de ele și își aduc contribuția, 
împreună cu celelalte țări socialiste fră
țești, la prevenirea tendințelor și tenta
tivelor de a fi încălcată această paritate.

Activizarea forțelor revanșarde și încu
rajarea revanșismului, cu tendința evi
dentă de modificare a realităților postbe
lice, amenință pacea și securitatea în 
Europa.

Țările din comunitatea socialistă au 
declarat nu o dată că unica alternativă 
rațională și reală a contemporaneității o 
constituie coexistența pașnică între sta
tele cu orînduire socială diferită. Ele au 
fost și rămîn adepte ale continuării și 
aprofundării procesului general european 
de destindere pe baza Actului final de 
la Helsinki, a cărui cea de-a 10-a ani
versare o vom marca anul viitor. Iată de 
ce lupta pentru pace și securitate repre
zintă, în momentul de față, problema 
vitală cea mai actuală a timpurilor noas
tre, prima noastră grijă și răspundere. 
Noi vom continua eforturile consecvente 
pentru încetarea înarmării, și în primul 
rînd a înarmării nucleare, pentru solu
ționarea politică — și nu pe cale mili
tară — a tuturor problemelor litigioase 
între state, pentru pace și înțelegere în
tre popoare. (Aplauze puternice).

Acestor scopuri nobile și înalt umane 
slujesc propunerile conținute în Decla
rația de la Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, din ianuarie 
1983, propunerile din Declarația Comună 
de la Moscova a unor conducători de 
partid și de stat din țările socialiste, din 
iunie 1983. Țările noastre au propus în
cheierea unui acord privind neîntrebuin- 
țarea reciprocă a forței și menținerea de 
relații pașnice între statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia și statele mem
bre ale N.A.T^O., eliberarea continentu
lui european de arme chimice, reduce
rea cheltuielilor militare.

Sînt cunoscute propunerile Uniunii So
vietice privind interzicerea deplină și 
generală a experiențelor cu arme nu
cleare, renunțarea de către fiecare stat 
posesor de arme nucleare să le foloseas
că primul, înghețarea înarmărilor nuclea- 
rp, folosirea spațiului cosmic în mod ex
clusiv în scopuri pașnice, spre binele 
umanității.

Toate propunerile sovietice de pace, 
precum și propunerile țărilor din comu
nitatea socialistă sînt excepțional de im
portante. Partidul Comunist Bulgar, sta
tul bulgar, poporul bulgar le sprijină în 
întregime și acționează în mod activ 
pentru promovarea lor în relațiile inter
naționale. în același timp, noi salutăm 
toate propunerile constructive de pace 
prezentate de unele țări sau grupe de 
țări.

Acțiunile comunității socialiste pri
vind preîntâmpinarea războiului nuclear 
sînt legate în cel mai direct mod de miș
carea puternică pentru pace, care se des
fășoară în lumea întreagă, de mișcările 
democratice și de eliberare națională, de 
lupta țărilor în curs de dezvoltare pen
tru consolidarea independenței lor na
ționale. In comunitatea noastră socia
listă ele văd, pe bună dreptate, un 
reazem solid al lor. Lupta pentru pace 
este o cauză comună a întregii omeniri 
progresiste I (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși români, noi avem con
vingerea că o modificare pozitivă în si
tuația internațională este posibilă dacă 
se va porni pe calea unor negocieri se
rioase și constructive, bazate pe princi
piile egalității și ale securității egale. 
Salutăm înțelegerea convenită privind 
începerea unor noi negocieri sovieto- 
americane în scopul convenirii unor înțe
legeri reciproc acceptabile referitoare la 
întregul complex de probleme privind 
armele nucleare și cosmice.

Popoarele Europei așteaptă cu deplin 
temei de la Conferința de la Stockholm 

astfel de rezultate care să contribuie la 
reducerea încordării și a pericolului de 
confruntare militară pe continent. Spre 
aceasta sînt orientate propunerile țărilor 
socialiste. Prin caracterul și vastitatea 
lor, acestea corespund necesității atât de 
actuale de reașezare a relațiilor interna
ționale pe făgașul destinderii.

Poziția țărilor noastre este construc
tivă și la Conferința de la Geneva pri
vind dezarmarea, la tratativele de la 
Viena și la celelalte forumuri interna
ționale.

In același timp, dîndu-și clar seama 
de pericolul ce planează și conștiente de 
răspunderea ce o poartă față de po
poarele lor și de toate celelalte popoare, 
statele membre ale Tratatului de la Var
șovia iau măsurile necesare pentru secu
ritatea lor. Interesele comunității noas
tre, interesele socialismului sînt și vor 
fi apărate I

Anul viitor, țările socialiste, întreaga 
omenire progresistă vor sărbători cea 
de-a 40-a aniversare a victoriei asupra 
fascismului.

Patruzeci de anî lumea a fost ferită 
de ororile unui nou incendiu militar 
mondial. Meritul pentru aceasta este al 
tuturor celor cărora le sînt scumpe idea
lurile păcii și înțelegerii internaționale. 
Dar dacă astăzi popoarele au bucuria 
unei cuceriri atît de mari, meritul decisiv 
pentru aceasta este al comunității socia
liste, al Tratatului de la Varșovia. Or
ganizația noastră defensivă constituie, de 
treizeci de ani, garanția principală pen
tru păstrarea cuceririlor noastre istorice, 
pentru salvgardarea păcii în Europa și a 
vieții pe Pămînt. în numele acestui im
perativ suprem se va consolida și pe 
viitor alianța noastră politică și defensi
vă — o barieră de nădejde în fața pla
nurilor agresive ale imperialismului, un 
scut puternic al securității, independen
ței naționale și suveranității noastre. 
(Aplauze puternice).

Putem fi deosebit de mulțumiți de fap
tul că de acum există o hotărîre poli
tică a tuturor statelor membre ale Tra
tatului de la Varșovia privind prelungi
rea termenului acțiunii lui. Odată cu 
aceasta doresc să reamintesc din nou că 
dacă N.A.T.O. va fi de acord cu propu
nerile noastre și se va autodizolva sau 
va declara că se va autodizolva, Trata
tul de la Varșovia își va înceta existen
ța. Acesta este răspunsul nostru la even
tuala întrebare : continuarea activității 
aljanței noastre defensive nu contrazice 
oare propunerea noastră de lithidare a 
blocurilor militare ?

în situația internațională actuală 
agravată vom face și îrt viitor tot ceea 
ce este necesar pentru consolidarea uni
tății strînse de acțiuni reciproce, a uni
tății și coeziunii țărilor socialiste 1 (Vil 
aplauze).

Tovarășe și tovarăși,
Politica externă a Republicii Populare 

Bulgaria este principială și consecventă, 
corespunde intereselor și năzuințelor po
porului nostru, slujește cauza păcii și 
socialismului. Ea își aduce contribuția la 
însănătoșirea climatului politic în Bal
cani, în Europa și în lume.

Țara noastră sprijină în mod activ 
lupta popoarelor pentru eliberare națio
nală și socială, pentru democrație și pro
gres social. Noi condamnăm manifestările 
de agresiune și orice altă intervenție a 
forțelor imperialiste în diferite zone ale 
lumii.

Desfășurarea evenimentelor în Orien
tul Apropiat este o dovadă clară că po
poarele din această zonă nu s-au împăcat 
și nu se vor împăca cu „soluția “ ce le-a 
fost propusă. Adevărata rezolvare a pro
blemei înseamnă ca Israelul să se re
tragă din toate teritoriile arabe ocupate 
în 1967 și, după aceea, crearea unui stat 
independent al Palestinei și garantarea 
existenței tuturor statelor din zonă. Re
publica Populară Bulgaria sprijină pro
punerea privind convocarea unei con
ferințe internaționale sub egida O.N.U., 
cu participarea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, aș dori să exprim sincere 

mulțumiri pentru primirea cordială rezervată delegației de partid și de stat bulgare pe 
pămîntul românesc.

Sînt convins că întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut vor da noi impulsuri 
dezvoltării prieteniei frățești și colaborării dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, 
dintre popoarele bulgar și român, în interesul întăririi coeziunii comunității socialiste, 
al păcii și securității in lume.

Folosesc și acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, șl 
poporului frate român urările noastre de noi și tot mai mari succese în construcția 
socialistă, în înfăptuirea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Popdrul nostru este solidar cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialis
mului, discriminării rasiale și împotriva 
politicii de apartheid, pentru o dezvol
tare liberă, independentă.

Noi dăm o înaltă apreciere rolului șl 
contribuției mișcării statelor nealiniate, 
care s-a transformat într-un factor im
portant al păcii și colaborării interna
ționale.

Republica Populară Bulgaria s-a pro
nunțat întotdeauna pentru stabilirea 
unor relații economice internaționale 
echitabile și pe bază de egalitate.

Natural, noi acordăm o atenție pri
mordială consolidării păcii și securității 
în Balcani. Politica promovată de Bul
garia în peninsulă este constantă, prin
cipială și constructivă. Scopul ei fun
damental este consolidarea păcii, bunel 
vecinătăți și a încrederii, lărgirea 
colaborării între statele balcanice. Ideea 
privind transformarea Balcanilor într-o 
zonă liberă de arme nucleare este în 
concordanță cu această politică a noas
tră. Noi sîntem angajați în mod activ 
în vederea realizării acestei idei nobile. 
Noi sîntem pentru continuarea schim
bului de păreri între țările balcanice în 
această problemă, ceea ce ar duce la 
apropierea punctelor de vedere și la ob
ținerea unei înțelegeri comune. Este 
cunoscută voința noastră de a semna cu 
țările vecine înțelegeri bilaterale care 
să includă un cod al relațiilor de bună 
vecinătate, renunțarea la pretenții teri
toriale, neadmiterea folosirii teritoriului 
țărilor contractante în scopuri și pentru 
acțiuni ostile una împotriva celeilalte.

Păstrarea și consolidarea modificărilor 
pozitive intervenite în Balcani consti
tuie o realizare comună a noastră, un 
bun comun al nostru, un viitor comun 
al nostru.

Credincioasă politicii sale consecvente 
de pace, Republica Populară Bulgaria 
va acționa și în viitor pentru dezvol
tarea și lărgirea relațiilor de bună veci
nătate, de încredere și colaborare cu ță
rile balcanice.

Tovarățe și tovarăși,
încă o dată vă mulțumim sincer pen

tru ospitalitatea caldă, pentru atmosfera 
cordială, tovărășească cu care am fost 
înconjurați în cursul vizitei noastre. 
Plecăm încredințați că va continua dez
voltarea ascendentă a prieteniei și co
laborării noastre. Aceasta este o nece
sitate istorică clar înțeleasă, dictată de 
țelurile și idealurile noastre comune. 
Noi vom merge și pe viitor împreună 
pe drumul ales de popoarele noastre — 
drumul socialismului și comunismului. 
(Aplauze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — Jivkov !“).

Să trăiască, să se consolideze și să 
prospere prietenia și colaborarea între 
Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român, între Republica Popu
lară Bulgaria și Republica Socialistă 
România, între poporul bulgar și po
porul român I (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung „Ceaușescu 
— Jivkov !“).

Să se consolideze unitatea de ac
țiune a țărilor din comunitatea socia
listă — reazemul păcii și socialismului 
în lume I (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu — 
Jivkov !“).

Trăiască pacea I (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandează înde
lung „Ceaușescu — Jivkov !“).

Trăiască comunismul ! (Aplauze șl 
urale puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — Jivkov 
Toți cei prezenți în sală se ridică în 
picioare și ovaționează minute in șir, în
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
pentru prietenia și colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre poporul român și po
porul bulgar, pentru strînsa lor conlu
crare în lupta pentru cauza socialismu
lui și păcii în întreaga lume.)

(Urmare din pag. I)
urarea „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie, bună ve
cinătate și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia !“.

In această atmosferă entuzias
tă, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au luat loc in 
prezidiu.

Au luat loc, de asemenea, to
varășii Emil Bobu, Nicolae 
Constantin, Manea Mănescu, 
Gheorghe Oprea, Stefan Andrei, 
Nicu Ceaușescu, Petru Enache, 
Ion Stoian, loan Totu, precum 
și Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român și pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Decebal Urdea, mem

bru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului finanțelor.

S-au aflat in prezidiu mem
brii delegației de partid și de 
stat a Republicii Populare Bul
garia — tovarășii Grișa Filipov, 
Petăr Mladenov, Andrei Luka- 
nov, Dimităr Stanișev și Niko 
Iahiel, membru al C.C. al P.C.B., 
consilier al secretarului general 
al Comitetului Central al P.C. 
Bulgar, Dimităr Kalinov, ad
junct al ministrului finanțelor.

Erau prezenți Liviu Minda, 
ambasadorul României la Sofia, 
și Todor Stoicev, ambasadorul 
Bulgariei la București.

La adunarea populară au 
participat, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centra
le, organizații de masă și ob
ștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale.

Au fost intonate imnurile de

MAREA ADUNARE POPULARĂ
stat ale Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socialiste 
România.

Adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-bulgare a fost 
deschisă de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, care a spus :

Mult stimate tovarășe Todor 
Jivkov,

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îngăduiți-mi să declar deschi

să adunarea populară din Capi
tală consacrată prieteniei dintre 

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar.

în numele participanților la 
adunare, al tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, salutăm cu 
adincă stimă și căldură pe to
varășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul
garia.

Salutăm, totodată, cu deosebi
tă considerație, pe ceilalți mem
bri ai delegației de partid și de 
stat a Republicii Populare Bul
garia.

Dînd glas gîndurilor de aleasă 

prețuire șt simțămintelor de 
nemărginită dragoste, profundă 
recunoștință șt înalt respect cu 
care înconjurăm pe cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului 
român, salutăm prezența la a- 
dunarea noastră a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, pe 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului prezenți la 
adunarea de astăzi.

înscriindu-se ca un memora
bil eveniment în cronica rela
țiilor dintre România și Bulga
ria, puternic marcate de dialo
gul statornicit intre conducătorii 

celor două țări socialiste fră
țești, noua intilnire româno-bul- 
gară la cel mai înalt nivel, con
vorbirile desfășurate intre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov in timpul 
actualei vizite oficiale de priete
nie a inalților soli ai poporului 
bulgar reprezintă o strălucită 
încununare a voinței celor două 
popoare de a dezvolta neconte
nit și de a conferi noi dimen
siuni colaborării lor pe multi
ple planuri in construirea socia
lismului in cele două țări, pen
tru sporirea contribuției lor la 
asigurarea securității, păcii și 
progresului in întreaga lume.

Primiți cu puternice și 
îndelungi aplauze, au luat 

cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul 
TODOR JIVKOV, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Populare Bulgaria.

Cuvintările rostite de cei doi 
conducători de partid și de stat 
au fost urmărite cu deosebită 
atenție, cu cel mai viu interes 
de întreaga asistență — iar prin 
intermediul posturilor naționale 
de radio și televiziune, de mi
lioane de cetățeni din întreaga 
țară — și subliniate cu îndelungi 
aplauze și ovații.

în uralele celor prezenți, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov s-au îmbrățișat 

prietenește, au salutat pe parti
cipanta la adunarea populară, 
au răspuns cu deosebită căldu
ră manifestărilor entuziaste ale 
mulțimii.

Prin întreaga sa desfășurare, 
adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-bulgare a pus 
puternic în lumină convingerea 
că vizita oficială de prietenie a 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Populare Bulgaria, 
noile convorbiri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov reprezintă un eveniment 
de excepțională importanță în 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în folosul re
ciproc, al cauzei socialismului, 
păcii, înțelegerii și colaborării 
in Balcani, în Europa și în în
treaga lume.

i
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REMARCABILE SUCCESE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, construcții, 
transporturi, precum și din domeniul circulației mărfurilor.

Potrivit punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 noiem
brie * *)  pe primele locuri se situează :

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; A douăsprezecea noapte
— 20; (sala Atelier): Farul și domnul 
Valentino — 19; (sala din Piața Cos- 
monauțllor, 11 07 57): Papa dolar —
19.30.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Yves Prin (Franța). 
Solist: Aurelian Octav Popa — 19;
(la Muzeul de artă): „Zilele culturii 
din R.P. Bulgaria". Seară de muzică 
de cameră — 18; (sala Studio): Lau- 
reați ai concursurilor Internaționale. 
Nicoleta Cristina Tomescu — pian —
17.30.
• Opera Română (1318 57): Flautul 
fermecat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): 
Mam’zelle Ni touche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44): Răceala — 
19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani
— 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Pachetul cu acțiuni — 19.
q Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru): Jocul de-a vacanța — 
18.30; (sala Studio): Variațiuni pe 
tema dragostei — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34): Pălăria florentină — 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85): Cursa de 
Viena — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Clnt la lume că mi-e dragă
— 19.
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55): 
Snoave cu măști — 15: Albă ca ză
pada șl cei 7 pitici — 18»
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Aventurile lui Plum-Plum — 16: (sala 
din Piața Cosmonauților, 11 07 57): 
Nu vorbiți tn timpul spectacolului — 
10; Jocuri de poeți, jocuri de copil
— 15.
• Circul București (10 65 90): Parada 
circului — 19.

H în cadrul turneului Internațio
nal de hochei pe gheață de la Mos
cova : U.R.S.S. — Suedia 10—0 (4—0, 
3—0, 3—0), iar Cehoslovacia — R.F.G. 
10—3 (3—1, 2—1, 5—1). în clasament 
conduce U.R.S.S. (6 puncte), urmată 
de Cehoslovacia (4 p).

■ La încheierea primei părți a 
campionatului de fotbal al Bulga
riei, pe primul loc al clasamentului 
se află Levski Spartak Sofia, cu 22 
puncte, urmată de Lokomotiv Sofia 
— 18 puncte și Ț.S.K.A. Septemvris- 
ko Zname Sofia — 17 puncte.

■ Turneul internațional feminin 
de volei de la Jena (R.D. Germană) 
a fost cîștigat de echipa R.D. Ger
mane — 6 puncte, urmată în clasa
mentul final de formațiile Franței — 
5 puncte, Cehoslovaciei — 4 puncte 
și Elveției — 3 puncte.

H Revista de specialitate „Tennis 
Magazin" l-a desemnat pe John 
McEnroe cel mai bun jucător de 
tenis din lume în anul 1984. Pe locu
rile următoare : Ivan Lendl, Jimmy 
Connors, Mats Wilander, Andres 
Gomez. La feminin, pe primul loc 
a fost situată Martina Navratilova, 
urmată de Chris Evert-Lloyd, Hana 
Mandlikova, Pam Shriver, Manuela 
Maleeva.

B După șapte runde și disputarea 
partidelor întrerupte, în turneul in
ternațional de șah de la Titograd 
conduce marele maestru iugoslav Ve- 
limirovici cu 5 puncte, urmat de Tal 
(U.R.S.S.), Popovici. Cebalo (ambii 
Iugoslavia) — cu cite 4,5 puncte și 
Taimanov (U.R.S.S.) — 3,5 puncte, 
Korcinoi — 3 puncte (1) etc.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare și întreținere a rețelelor și 
instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Suceava, cu 784,4 puncte.

Unitatea s-a încadrat in reparti
țiile de energie electrică, precum și 
in bugetul de cheltuieli ; a depășit 
planul cu 26 la sută la producția 
netă și 19,7 la sută la productivi
tatea muncii in activitatea de con
strucții-montaj ; cheltuielile maxi
me la 1 000 lei producție de con
strucții-montaj au tost mai mici 
decît cele planificate cu 3,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Botoșani, cu 643 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Iași, cu 602,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Bălăria, 

județul Giurgiu, cu 833,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 25,8 la sută la pro
ducția fizică la forajul de cercetare 
și cu 10,7 la sută la cel de exploa
tare și injecție, 18.3 Ia sută la vi
teza de lucru la forajul de cerce
tare geologică, 10 la sută la sonde 
terminate din foraj, 15 la sută Ia 
volumul producției normate pe o 
persoană ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii și la vi
teza de lucru la forajul de exploa
tare și injecție ; consumările de 
materie primă și materiale au fost 
sub cele normate cu 20,1 Ja sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 4,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de foraj 
„Petromar" — Constanța, cu 794,4 
puncte.

Locul III : Schela de foraj Meli- 
nești, județul Dolj, cu 709,9 puncte.

IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE,

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENTE SPECIALE

Loen! I : întreprinderea „Indus
tria tehnică medicală" — București, 
cu 986,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,3 la sută la pro
ducția fizică, 15,8 la sută la pro
ducția netă, 16,7 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export, pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată și 
la beneficii ; cheltuielile totale Ia 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
1,2 la sută, iar cele materiale cu 
10,8 la sută.

Locul II : întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 962,5 puncte.

Locul III: întreprinderea ,.6Mar
tie" — Zărnești, județul Brașov, cu 
930,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de utilaj 
chimic Borzești, județul Bacău, cu 
1 246.8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,5 la sută la pro
ducția netă, 28,1 la sută Ia export, 
22,3 la sută la producția-marfă vîn
dută și incasată, 23,3 ia sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția fizică și la beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu. 4,7 la sută, iar cele 
materiale cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tirgu Jiu, cu 
1 030,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Miercurea Ciuc, cu 
932,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de me
dicamente București, cu 713,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută la pro
ducția fizică, 2 la sută la produc
ția netă, 1,7 la sută la export, 7,5 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 1.1 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; con
sumurile de energie electrică șl

») Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe 10 luni.

Ritm intens de lucru 
pe șantierele de investiții
Constructorii din cadrul Centralei 

de construcții industriale din Bucur 
rești raportează îndeplinirea inte
grală a planului pe acest an la pro
ducția finită. în felul acesta s-au 
creat condiții ca, pină la sfîrșitul 
anului, să se execute suplimentar 
lucrări de construcții-montaj in va
loare de peste 150 milioane lei. 
Demn de relevat este faptul că har
nicii constructori bucureșteni au pus 
în funcțiune in acest an 142 noi ca
pacități de producție. Dintre cele 
mai semnificative din punct de ve
dere al importanței lor pentru eco
nomia națională amintim : Fabrica 
de zahăr de la Fundulea și instala
ția de cauciuc polibutadienic-Brazi, 
finalizarea unor insemnate lucrări 
la întreprinderile „Electronica" din 
Capitală și de frigidere din Găeștl 
f.a. (Gh. loniță). 

combustibili au fost sub cele nor
mate cu 25,6 Ia sută.

Locul II : întreprinderea „Sinto- 
farrn" — București, cu 646,1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Poli- 
color" — București, cu 513,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
MINERALE

PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți șl 

azbociment Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 1132,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,7 la sută la 
producția fizică, 17,6 la sută la pro
ducția netă, 18,8 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 11,4 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 1,1 Ia sută, iar cele 
materiale cu 1,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale pentru construcții „Cesarom"
— București cu 1 037,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui cu 688,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 1 052,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE 11 LUNI DIN ACEST AN 
fost depășiți cu : 19 la sută la pro
ducția fizică, 2 la sută la produc
ția netă, 1,5 la sută la productivi
tatea muncii și la beneficii ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la export și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost 
sub cele normate cu 3,7 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 16,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu, cu 623,4 puncte.

.Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Brașov cu 533,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

i
Locul I : întreprinderea viei șl 

Vinului Vilcca cu 1 262,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 34 la sută la pro
ducția netă, 21,9 la sută la produc
tivitatea muncii, 12,3 la sută la li
vrările la fondul pieței ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția fizică, producția-marfă 
vîndută și încasată și la beneficii ; 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost sub cele nor
mate cu 12,7 ia sută, iar cele de 
materii prime și materiale cu 0,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de bere 
București cu 671,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de ți
garete București cu 590,6 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

I
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții-montaj Timi
șoara cu 971 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,6. la sjită la 
producția netă de construcții-mon
taj, 2,9 la sută la producția de con
strucții-montaj terminată, 7,8 la 
sută la numărul de locuințe date 
în folosință, 3,3 la sută la produc
tivitatea muncii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție de construc
ții-montaj au fost mai mici decît 
cele planificate cu 1,7 la sută, iar 
cele materiale cu 7,3 la sută ; con
sumurile de ciment, metal, combus
tibili și carburanți au fost, de ase
menea, sub cele normate.

Locul II : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Vîlcea 
cu 809,1 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bacău 
cu 785,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul de cale ferată 
Adjud cu 273,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la vo
lumul de transport, 8,3 la sută la 
productivitatea muncii, 1,4 la sută 
la greutatea medie brută a trenului

SATU MARE : O gamă largă de produse 
și servicii pentru populație

Uniunea județeană a cooperati
velor de producție, achiziții și des
facerea mărfurilor Satu Mare înre
gistrează succese deosebite în în
deplinirea sarcinilor de plan. Ast
fel au fost dezvoltate și moderni
zate centrele pentru semiindustria- 
lizarea și valorificarea superioară 
a fructelor, cum sint cele de la 
Turț, Batarci, Tarna Mare.

Prestările de servicii pentru 
populația județului au cunoscut în 
ultima vreme o considerabilă ex
tindere. Au fost puse în funcțiu
ne secții de tricotaje la Gherța 
Mică și Batarci, care confecționea
ză pentru îmbrăcămintea tradițio
nală a populației din zonă garni
turi din tricot cu motive oșenești ; 
alte secții cu profil similar și-au 

de marfă; cheltuielile totale au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
6,4 la sută, iar consumurile de 
energie electrică și combustibili au 
fost sub cele normate cu 2,3 la sută.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Craiova cu 248,7 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Caransebeș cu 239,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

Șl NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța — Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, cu 679,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,7 la sută la 
producția netă, 23,9 la sută la ve
nituri brute, 26,2 la sută la produc
tivitatea muncii, 4,9 la sută la volu
mul activității, 8,8 la sută la utili
zarea mijloacelor de transport ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; consumurile de ener
gie electrică și combustibili au fost 
sub cele normate cu 3,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
transport naval și auto „Delta Du- 
nării“-Tulcea — Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare — 
cu 581,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
aviație utilitară București Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor — cu 332,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Rimnicu Vîlcea 
Cu 391,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la 
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul, 19,8 la sută la producția pro
prie, 14,6 la sută la beneficii, 8 la 
sută la volumul desfacerilor de 
mărfuri pe un lucrător ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
recuperarea materialelor refolosi- 
bile ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici 
decît cele planificate cu 4 la sută.

Locul II t întreprinderea de ali
mentație publică Bacău cu 385,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Iași cu 338 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Foișor — București cu 925 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,2 la sută la 
Încasări din activitatea de produc
ție și prestări da servicii, 29 la 
sută la producția de construcții- 
montaj, 17 la sută la volumul lu
crărilor de întreținere, reparații 
curente și prestări în construcții, 
24 la sută la prestări servicii pen
tru populație, 23 la sută la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-prestații au fost sub cele 
planificate cu 1,2 la sută ; consu
murile de materii prime, materiale, 
energie electrică și combustibili au 
fost, de asemenea, sub cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare 
locativă Timișoara cu 896,4 puncte.

Locul III : întreprinderea pen
tru administrarea clădirilor Bucu
rești cu 867,3 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : Oficiul național de tu

rism „Carpați" — Brașov, cu 217,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
1,2 la sută la beneficii, 1,4 la sută 
la încasări medii pe un lucrător șl 
la numărul de turiști ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la coefi
cientul de utilizare a capacității 
de cazare : cheltuielile de circula
ție la 1000 lei desfacere au fost 
mai mici decît cele normate cu 2,4 
la sută.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea, județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vîl
cea cu 705 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28,2 la sută la 
producția fizică. 11,1 Ia sută la 
producția netă, 7,6 la sută la pro
ducția-marfă și prestările de ser
vicii, 17,2 la sută la beneficii, 10,8 
la sută la export, 7 la sută la 
livrări de mărfuri către fondul 
pieței ; cheltuielile totale și mate
riale au fost mai mici decît cele 
planificate cu 2,8 la sută, iar con
sumurile de energie electrică au 
fost, de asemenea, sub cele nor
mate cu 1,3 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Bo
toșani cu 643,1 puncte.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Brăi
la cu 636,2 puncte.

(Agerpres)

Început activitatea la Bixad șl Satu 
Mare, la Căuaș s-a dat în folosin
ță un atelier de reparat biciclete, 
la Petrești — o secție de dulgherie, 
iar in alte localități, două secții de 
timplărie, una de croitorie, o sec
ție de mase plastice și altele.

Se remarcă și preocupările 
UJECOOP Satu Mare privind folo
sirea pe scară tot mai largă a sur
selor de energie neconvenționale. 
Astfel, după ce s-au pus la punct 
într-o serie de unități instalații de 
biogaz, în ultima vreme s-a tre
cut și la captarea energiei solare 
pentru încălzirea apei in unitățile 
micii industrii și pentru aprovizio
narea cu apă caldă, menajeră a 
unor unități de alimentație publi
că. (Octav Grumeza).

CARNET
■ In zona Moinești se realizează 

In aceste zile prima galerie din 
Moldova pentru extracția țițeiului 
prin lucrări miniere. Ea aparține 
Schelei de producție petrolieră 
Zemeș și este executată de minerii 
din Comănești. Datorită introduce
rii noului sistem de exploatare, 
factorul fina! de recuperare a ți
țeiului din zăcămint va spori con
siderabil.

■ Colectivul Fabricii de agrega
te din cadrul întreprinderii de au
tocamioane Brașov, care a livrat 
nu de mult întreprinderii de auto
turisme Pitești ultimele componen
te ale liniei automate pentru pre
lucrarea blocului motor al autotu
rismului „Dacia", a început acum 
execuția a încă trei linii automate 
complexe. Este vorba de liniile de 
prelucrare a blocului motor, a chiu- 
lasei și a arborelui cotit pentru 
noul motor de 90 CP care va echi
pa autoturismele de teren ARO, 
Cele trei linii automate vor însuma 
nu mai puțin de 150 de mașini 
agregat.

■ In noul centru civic al muni
cipiului Alexandrid s-a dat în fo
losință apartamentul cu numărul 
900 realizat în acest an de lucră
torii întreprinderii antrepriză de 
construcții-montaj Teleorman. In 
perioada care a trecut de la Con
gresul al ÎX-îea al partidului, în 
localitățile urbane și rurale teleor- 
mănene s-au mutat în apartamente 
moderne, confortabile, zeci de mii 
de oameni ai muncii.

■ Specialiștii de la Trustul an
trepriză generală de construcții- 
montai Timișoara au pus la punct, 
în colaborare cu Institutul de pro
iectări IPROTIM și Facultatea de 
construcții a Institutului politehnic 
„Troian Vuia”, o nouă tehnologie 
privind extinderea utilizării prefa
bricatelor la lucrările de fundații. 
Față de forma clasică de execuție 
a fundațiilor monolite continue, 
potrivit noii tehnologii, după ștan- 
țarea mecanică a terenului cu vi- 
bromaiul și turnarea de fundații 
izolate tronconice, se trece la mon
tarea prefabricatelor. In acest fel, 
se reduce la mai mult de jumă
tate volumul de beton turnat.

■ A început montajul tablieru- 
lui metalic la noul pod de la 
Cernavodă. Podul este prevăzut cu 
cale ferată dublă și șosea cu pa
tru benzi de circulație.

cinema
• Mitică Popescu: SCALA (11 03 72)
— 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRI-
VITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,45; 20.
• O lumină la etajul zece: GLORIA 
(47 46 75) — 8,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — fi; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Raliul: LUMINA (14 74 16) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA 
(85 7712) — fi; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Nemuritorii: CAPITOL (16 2917) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Fantomele se grăbesc: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Horea: COTROCENI (49 48 48) —
14,30; 17; 19,30, ARTA (213186) — 9; 
11,30; 14: 16,30; 19.
• Amurgul JtZntînllor: PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante?
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9? 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Moara lui Călifar: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Febra aurului: SALA PALATULUI
— 17; 20.
• Undeva, cindva: SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 15.
> Marynia: FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 15,45; 18; 20.
• Fără panică, vă rog: FESTIVAL 
(15 63 84) — fij 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
e Ana Pavlova: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19, GIULEȘTI
(17 55 46> — 9: 12; 16; 19.
• A treia fată a monedei: CENTRAL 
(14 12 24) — fi; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Micul dejun In pat: LIRA (317171)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Iubire pentru iubire: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
Up Sezon de pace la Paris: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• Goya: PROGRESUL (23 94 10) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Competiția: PATRIA (11 86 25) —
9; 11.30; 14,30; 17; 19,30.
• Războiul stelelor: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
® Polițist sau delincvent: BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,45; 
14,30; 16.15; Dublu delict — 18; 20: 
DOINA (16 35 38).
• Campionul: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 12,15; 16; 19,15.
• Avertismentul: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
• Afacerea Pigot: EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

INFORMAȚII SPORTIVE
■ Joî, Ia patinoarul ,,23 August" 

din Capitală. în cadrul campionatu
lui republican de hochei pe ghea
ță, echipele Dinamo și S.C. Miercu
rea Ciuc au terminat la egalitate : 
4—4 (0—0, 3—1, 1—3). Alte rezulta
te : Steaua — Dunărea Galați 13—2 
(2—0, 5—2, 6—0) ; Viitorul Gheor- 
gheni — Progresul Miercurea Ciuc 
6—3 (1—0, 4—1, 1—2).

■ începi nd de azi și pînă dumini
că, Sala sporturilor din Cluj-Napoca 
va găzdui cea de-a 22-a ediție a 
Balcaniadei feminine de baschet. 
Astăzi, de la ora 17, se dispută 
meciurile Grecia — Iugoslavia șl 
România — Bulgaria. e

■ In turneul internațional de 
lupte greco-romane de la Helsinki, 
sportivii noștri Mihai Cișmaș (52 kg) 
și Vasile Andrei (100 kg) s-au clasat 
pe primul loc la categoriile respec
tive. Ștefan Rusu (categoria 74 kg) 
și Ion Grigoraș (categoria peste 100 
kg) au ocupat locul secund.

■ „Cupa Europei" la schi a pro
gramat pe pîrtia de la Obberegen o 
probă masculină de slalom uriaș, în 
care victoria a revenit francezului 
Luc Alphan, cronometrat in cele 
două manșe cu timpul de 2’53”53/100. 
L-au urmat vest-germanii Bernd 
Felbinger (2’54”08/100) și Michael 
Eder (2’54”89/100).

■ Barry McGuigan (Irlanda de 
Nord) și-a păstrat titlul de campion 
european la box — categoria pană, 
învingîndu-1 prin K.O. în repriza a 
patra pe englezul Clyde Ruan în 
meciul disputat la Belfast

COTOBAH
■ Cu cela 30 de noi tipuri de 

produse abrazive intrate în aceste 
zile în fabricație la întreprinderea 
„Abrom” din Bîrlad - cea mai tî- 
nără unitate „cu foc continuu" de 
pe platforma industrială a munici
piului - numărul unor astfel de 
produse ce se aduceau pîrtâ acum 
din import a ajuns la 380. In le
gătură cu aceasta, inginerul Sever 
Milancovici, directorul unității, ne-a 
spus : „Producția întreprinderii a 
sporit simțitor, atît prin intrarea în 
funcțiune a unei no! capacități 
amplasate pe spații existente, cît 
și prin mărirea productivității mun
cii cu peste 20 000 lei de fiecare 
muncitor. În prezent, colectivul 
nostru, care și-a îndeplinit cu 20 
de zile înainte de termen planul 
anual la toți indicatorii, realizează 
un număr de 6 000 de tipodimen- 
siuni de abrazive solicitate de in
dustrie".

■ Specialiștii de la întreprinde
rea metalurgică din Bacău au con
ceput și realizat, în premieră pe 
țară, o instalație modernă de bri
chetat praful de cocs. Prin rein
troducerea acestuia în procesul de 
elaborare a fontei se realizează 
anual importante economii de cocs 
metalurgic.

■ in județul Vilcea se înfăptu
iește un amplu program de ame
najări hidroenergetice pe^ cursurile 
mici de opâ. Pînă acum au fost 
identificate peste 80 de amplasa
mente pentru microhidrocentrale, 
din care 8 au și fost puse în func
țiune. In această lună, un colectiv 
de oameni ai muncii din cadrul 
Antreprizei de construcții hidroener
getice Olt-Superior a ' definitivat 
lucrările de execuție a unei micro
hidrocentrale pe pîriul Voineșița, 
care va fi dată în funcțiune pînă 
Ia încheierea anului. Alte obiective 
de acest fel se află în diferite sta
dii de execuție pe cursurile de apă 
Boia, Vasilatu, Păscoaia, Bistrița și 
Luncavăț,

■ Zimnicea și-a îmbogățit zes
trea sa edilitară cu un nou com
plex turistic. El dispune de un ho
tel cu 120 locuri și unități de ali
mentație publică.

■ La uzina de preparare a căr
bunelui din Lupeni se acordă o 
deosebită atenție perfecționării 
continue a proceselor tehnologice 
de producție. In acest fel, calitatea 
cărbunelui prelucrat pentru produ

• Confidențe: UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Salamandra: MELODIA (11 13 49) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie: AURORA 
(35 04 66) — fi; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Legenda călărețului singuratic: 
POPULAR (3515 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Adio, dar rămîn cu tine: COSMOS
(27 54 96) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30; 19.30.
t Yankeii: FLACARA (20 33 46) —
15,30; 18,30.

teatre

Un nou sănătate

Baza materială a 
ocrotirii sănătății din 
orașul Cîmpina s-a 
îmbogățit zilele aces
tea cu un nou și mo
dern așezămînt spi
talicesc, cu o capaci
tate de 440 paturi. El 
dispune de secții de 
pediatrie, chirurgie, 
ortopedie, boli inter
ne și altele, precum și 
de un bloc operatoriu 
cu patru săli de ope
rație, cu sectoare de 

edificiu de 
la Cîmpina 
anestezie șl terapie 
intensivă. La acestea 
se adaugă laboratoare, 
stații de oxigen, far
macii, bucătării die
tetice, o centrală te
lefonică și alte de
pendințe. Noul așeză- 
mint spitalicesc din 
Cîmpina a primit a- 
paratură și instru
mentar medical mo
dern, funcțional și de 
înaltă tehnicitate. Este 
de remarcat faptul că

cerea energiei electrice s-a îmbu
nătățit considerabil. Tot în acest 
an, la cărbunele destinat cocsifi
cării, prin reducerea conținutului 
de cenușă, s-a obținut o creștere 
a calității, iar prin valorificarea 
integrală și superioară a cărbune
lui brut s-au recuperat 85 000 tone 
șlam șistos, care a fost livrat unor 
fabrici de cărămidă din țară.

■ Colectivul de muncă de la 
întreprinderea metalurgică din lași 
a asimilat cinci sortimente noi de 
țevi pentru autoturismele „Oltcit" : 
pentru amortizoare, tobe de eșapa
ment, volane, scaune și punte- 
spate. Țevi executate la cel mai 
înalt nivel de calitate.

■ Un colectiv de cadre didac
tice, cercetători și studenți de la

tv
15,08 Telex
15,05 Mult e dulce șl frumoasă... Cltin- 

du-I pe Sadoveanu
15,25 Desene animate (color)
15,35 Emisiune în limba germană
16,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 21 decembrie, ora 20—24 de
cembrie, ora 20. tn țară: Vremea va 
fi în general umedă, cu cerul mal 
mult noros. Vor cădea precipitații lo-

O carte a anului, un an într-o carte :

ALMANAHUL „SCiNTEIA" 1985
400 de pagini bogat ilustrate, care oferă o lectură 

pasionantă și atractivă
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Actualitatea politică și socială 
prezentată pe larg în documen
tarele : „1984 - anul Congresu
lui al Xin-lea al partidului, anul 
unor importante evenimente po
litice cu amplu ecou național și 
internațional", „20 de ani care 
au devenit o epocă", „Istoria 
se scrie sub ochii noștri" și 
„1985 - un an pentru toți ti
nerii din lume".
„Dosarele" unor mari probleme 
ale lumii contemporane : „Acum 
40 de ani au tăcut tunurile... dar 
cum se aude astăzi glasul ra
țiunii ?", „Viitorul energiei la 
timpul prezent", „De veghe la 
sănătatea pămintului", „Apa 
cea de toate zilele", „Încotro se 
îndreaptă omul in era cos
mică ?".
Ce știm despre Informatica de 
azi și, mai ales, despre cea de 
mîlne, care concurează literatu
ra ștlințifico-fantastică ? Savanți 
români și de peste hotare pre

zintă numeroase date și opinii despre cea mai de preț „materie primă" 
din noua revoluție tehnologică,

B Almanahul „Scînteia" vă invită la două călătorii, în prezent șl în viitor, 
pe magistralele albastre dobrogene : „Dunărea spre o nouă intilnire 
cu Marea".

B Numeroase sugestii și orientări utile pentru părinți șl educatori la ca
pătul unor incursiuni în universul tinerei generații : „Copiii... drumul 
vieții spre infinit", „Ah, tinerii de azi I" și „Afecțiunea - «cheia» dez
voltării armonioase a tinerelor vlăstare".

B Cum se nasc eroii de roman ? Cum se Interpretează rolurile din teatru 
și film ? Cunoscuți scriitori și îndrăgiți actori români la ora mărturi
ilor de creație șl a confesiunilor...

B „Invitații Almanahului «Scinteia»", cunoscute personalități pe plan In
ternațional dezvăluie pasionantele secrete ale prelungirii vieții, ale 
resurselor de hrană de pe Terra șl ole călătoriilor interplanetare.

B Știți din ce e alcătuită „farmacia naturii" sau care este „cifrul secret" 
al viselor ? Ați încercat vreodată gimnastica de birou ? Doriți să vă 
lăsați de fumat ? Almanahul oferă răspunsuri și rețete la îndemîna 
tuturor.

B O retrospectivă bogat Ilustrată a succeselor românești la Olimpiada 
de la Los Angeles și o pasionantă investigație a marilor performanțe : 
„O lume mai puțin cunoscută - lumea sufletească a sportivului".

B „Instantanee pe mapamond" surprinse de reporterii și redactorii 
„Scînteil".

B Curiozități din univers și din lumea largă, subiecte senzaționale asu
pra cărora planează mistere ; O rachetă românească la un pas de... 
Lună, Halley - cometa hoinară, Biomagnetismul, Cum poate fi salvată 
fauna africană ?, In căutarea interlocutorilor cosmici, Ferma de... ve
nin, Pirateria electronică.

B De ce „Anul nou astronomic" începe cu 14 ore șl 24 de minute înaintea 
Revelionului ? O întrebare, alături de multe altele, la care răspunde 
documentarul „Fenomene astronomice ale anului 1985".
Alte rubrici de larg interes privind legislația, comportamentul uman, 
diversitatea intîmplărilor din viață etc.
...Așadar, o bibliotecă într-o carte, o carte pentru fiecare bibliotecă.

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1985
Un cadou așteptat de familia și prietenii 

dumneavoastră

la înălțarea edificiu
lui, alături de con
structori, au prestat 
muncă patriotică nu
meroși cetățeni ai o- 
rașului — muncitori 
din unitățile indus
triale, cadre didactice, 
elevi și gospodine — 
iar unele dotări șl e- 
chipamente s-au rea
lizat cu concursul co
lectivelor din între
prinderile locale. (Con
stantin Căprarul.

Facultatea de mecanică a Institu
tului politehnic și de la filiala 
Institutului de cercetări și proiectări 
pentru tehnică de calcul din Cluj- 
Napoca a finalizat construirea 
unui nou tip de robot industrial. 
El este prevăzut cu programare 
numerică și conducere prin calcu
lator specializat cu microprocesor. 
Nou) tip de robot industrial, denu
mit REH-02, va intra în dotarea 
întreprinderii „Tehnofrig" din loca
litate. Față de prototipul robotului 
electrohidraulic REH-01, noua rea
lizare a specialiștilor clujeni pre
zintă performanțe tehnice și func
ționale superioare. El este con
struit în totalitate din componente 
fabricate In țară.

16,15 Viața culturală
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
30,20 Magistrale ale socialismului (co

lor). Anotimpurile pîlnil
20.50 Film artistic (color) : „Pianistul"
21.30 Congresul al xm-lea a! Partidu

lui Comunist Român (color). Ori
entări fundamentale ale politicii 
externe românești

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

oale, sub formă de burniță șl ploaie 
în prima parte a intervalului, apoi șl 
sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vintul va sufla slab pini la moderat, 
cu Intensificări tn regiunile estice, pre- 
dominlnd din sectorul nord-estic. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse In
tre minus 6 șl plus 4 grade, iar cele 
maxime Intre minus 3 șl plus 7 grade. 
Se va produce ceață șl izolat polei, În
deosebi In prima parte a Intervalului.

■

i
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O cerința primordială a salvgardării păcii în lume:

Renunțarea definitivă la forță, rezolvarea
5 »

exclusiv prin tratative a problemelor litigioase
„Conflictele existente în diferite regiuni ale lumii 

provoacă zilnic mari pierderi umane și materiale, fac să 
crească pericolul unui război mondial. Oricît de înde
lungate și grele ar fi tratativele, negocierile pașnice re
prezintă singura cale rațională de soluționare a pro
blemelor litigioase dintre state, singura alternativă la 
conflicte și războaie".

NICOLAE CEAUȘESCU

I
I
I
I

Efectulnd o amplă și aprofundată 
analiză materialist-dialectică a feno
menelor vieții internaționale, a mu
tațiilor care s-au produs pe plan 
mondial. Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Congre
sul al XIII-lea al P.C.R. a jalonat, 
totodată, orientările fundamentale 
ale politicii externe a partidului și 
statului nostru, orientări în deplin 
consens cu aspirațiile poporului 
român, profund interesat ta asigura
rea condițiilor de liniște necesare 
operei de edificare a societății so
cialiste și comuniste pe pămîntul 
patriei, cu năzuințele celorlalte po
poare, dornice să trăiască intr-a 
lume a păcii, securității și înțelege
rii. Una din aceste orientări de bază 
o constituie, așa cum se știe, preocu
parea neabătută îndreptată spre 
stingerea tuturor focarelor de încor
dare șl conflict, spțe abolirea defini
tivă a politicii de forță, spre regle
mentarea pe calea tratativelor a ori
căror probleme și diferende dintre 
state. Cu o nestăvilită energie, cu o 
perseverență de fier, țara noastră, 
președintele ei s-au pronunțat întot
deauna, în absolut toate împrejură
rile, indiferent de locul sau momen
tul în care s-a ivit un diferend sau 
o chestiune litigioasă, indiferent de 
natura acestora, pentru soluționarea 
lor pașnică, prin intermediul nego
cierilor.

Hecatombele confruntări
lor militare. Istorla st* marto
ră faptului că de-a lungul timpu
lui calea armelor, a înfruntări
lor militare s-a dovedit profund 
nefastă pentru omenire 1 imense 
pierderi de vieți omenești, pe lingă 
inestimabile distrugeri materiale, o 
risipă uriașă de resurse, un cortegiu 
nesfîrșit de suferințe. Cercetările 
ilustrează în acest sens că recurgerea 
la forță s-a concretizat de-a lungul 
istoriei în nu mai puțin de 15 000 de 
războaie, în care au pierit patru mi
liarde de oameni, aproape echiva
lentul populației actuale a lumii. In 
ciuda faptului că în epoca noastră 
o serie de importante documente 
internaționale, cum ar fi Carta 
O.N.U., Declarația privind principii
le de relații prietenești și cooperare 
între state, Actul final de la Hel
sinki, au consacrat prohibirea forței 
și amenințării cu forța în relațiile 
dintre membrii comunității interna
ționale, aceste practici profund no
cive continuă și în prezent.

Accentuarea politicii de forță, de 
reîmpărțire a lumii î» zone de in
fluență, de întărire a dominației în 
diverse părți ale globului a dus în 
ultimii ani la apariția a noi focare 
de încordare și conflict, la înrăutăți
rea situației internaționale. într-un 
document dat recent publicității se 
arată că aproape o treime din cele 
164 de state ale lumii, adică 45, sînt 
angajate în conflicte armate desfă
șurate pe teritoriul lor sau în afara 
granițelor naționale. Aceste confrun
tări armate îmbracă cele mai variate 
forme. Ele cuprind mari dispute re
gionale, ca, de exemplu, conflictul din 
Orientul Mijlociu, care se prelungeș
te de aproape patru decenii și în 
care sînt angajate numeroase state, 
războaie locale ca acelea dintre Irak 
și Iran sau din Cornul Africii, stări 
conflictuale rezultate din amestecul 
In treburile interne ale altor țări 
(Nicaragua, Africa australă și altele), 
conflicte interne etc. Toate aceste 
confruntări armate provoacă — așa 
cum pe bună dreptate se evidenția
ză în raportul prezentat la Congres 
— mari pierderi umane și materia
le, fac să crească pericolul unui 
război mondial.

Folosirea forței — perpe
tuă generatoare de noi fo
care ale tensiunii.Iar exemPle- 
le sînt în această privință cum nu se 
poate mai semnificative. Cifre es
timative arată, de pildă, că in
vazia israeliană în Liban și 'con
flictele armate iirterne din această 
țară au provocat moartea a 60 000 de

libanezi, precum și uriașa pagube 
materiale, în sumă de peste 15 
miliarde de dolari. Sute de mii de 
oameni au rămas fără locuință, au 
fost distruse școli, spitale, căi de co
municație, rețele de aprovizionare 
cu apă și energie electrică. Peste un 
milion de libanezi au fost nevoiți să 
ia drumul pribegiei. După mai bine 
de patru ani de la declanșare, în 
războiul dintre Irak și Iran s-au în
registrat, potrivit agenției France 
Presse, 200 000—300 000 de pierderi 
umane. Conflictul din Salvador s-a 
soldat pînă în prezent cu 4*  000— 
50 000 de morți, cu pagube materiale 
de zeci de milioane de dolari și cu 
o stare de ruină economică, ce înăs
prește nemăsurat condițiile de viață, 
și așa precare, ale poporului Salva
dorian. La fel, înfruntările militare 
provocate în Nicaragua de grupările 
antisandiniste, sprijinite din exte
rior, au dus, începînd din 1981, la 
moartea a peste șapte mii de nicara- 
guani și au cauzat daune materiale 
de circa 240 milioane dolari. In fine, 
războiul anglo-argentinian privind 
Malvinele, care a durat numai citeva 
săptămîni, a provocat pierderi care 
se ridică în ambele tabere la aproape 
3 000 de morți, răniți sau dispăruți, 
costul operațiilor militare fiind de 
ordinul miliardelor de dolari.

Fundamentală în gîndirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu este teza — 
reafirmată cu putere în Raportul la 
Congres — conform căreia recurgerea 
ia forță, la mijloacele militare n-a 
dus niciodată și nici nu poate duce 
la o soluționare reală și trainică a 
problemelor. înseși exemplele de 
mai sus, ca dealtfel întreaga ex
periență Istorică a raporturilor din
tre state, atestă că întotdeauna po
litica de forță, războaiele nu au făcut 
decît să complice Și mai mult lu
crurile, să le agraveze, să accentue
ze neîncrederea, să genereze noi fo
care de tensiune, să compromită vi
itorul relațiilor dintre statele respec
tive pentru perioade îndelungate. 
Recurgerea la arme stimulează direct 
cursa înarmărilor și a vînzărilor de 
arme, alimentînd astfel permanent 
primejdiile la adresa păcii, determi
nă irosirea unor fonduri uriașe, care, 
transferate pe plan civil, ar sprijini 
dezvoltarea unei serii întregi de țări 
și popoare. în plus, rezolvarea pe 
calea forței a conflictelor dintre state 
generează, în permanență, pericolul 
reluării acestora, nemulțumirile 
părții ale cărei drepturi au fost 
frustrate prin deciziile bazate pe 
forță. Ca să nu mai vorbim de fap
tul că în situația în care există imen
se arsenale de arme nucleare și alte 
arme de distrugere în masă, orice 
conflict, fie el chiar și local poate 
deveni, rapid sau instantaneu, o 
conflagrație mondială, iar într-un 
asemenea conflict ar fi victime nu 
numai părțile angajate, ci și cele
lalte state ale lumii.

Negocierile — unica „ar
mă" de soluționare a dispu
telor dintre state.Iată de ce în* 
tre cele două căi de rezolvare a pro
blemelor în suspensia — cea a forței 
și a negocierilor — unica viabilă, 
unica ce ține cont de interesele păr
ților în conflict, de interesele întregii 
umanități este cea a negocierilor. 
Pornind tocmai de la această reali
tate inexorabilă, de la necesitatea 
obiectivă a recurgerii la metoda tra
tativelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a stăruit, o dată mai mult, în Rapor
tul la Congres să se facă totul, să 
se acționeze cu cea mai înaltă răs
pundere pentru încetarea tuturor 
conflictelor militare, pentru soluțio
narea tuturor problemelor litigioase 
numai și numai prin intermediul 
mijloacelor pașnice, al negocierilor.

Un element definitoriu al gîndirii 
secretarului general al partidului cu 
privire la reglementarea diferende
lor este ideea potrivit căreia nu 
există problemă litigioasă, situație 
conflictuală, indiferent cit de com
plicată, care să nu poată fi soluțio
nată pe căi politice, prin negocieri. 
Desigur, datorită complexității unor

probleme, nu întotdeauna tratativele 
pot conduce rapid la rezolvarea lor. 
Uneori, pe calea spre înțelegere apar 
obstacole, a căror depășire se poate 
dovedi indelungată, dificilă. Esen
țial este însă ca părțile să acționeze 
cu răbdare și perseverență, să con
tribuie la netezirea terenului spre 
realizarea înțelegerii. Dacă ar fi să 
ne referim numai la tratatul încheiat 
recent între Argentina și Chile cu 
privire la Canalul Beagle, care 
pune capăt unui diferend de peste 
o sută de ani între cele două țări, 
avem încă un exemplu ilustra
tiv pentru importanța metodei 
tratativelor în rezolvarea oricăror 
probleme existente între state. Iar 
dacă un asemenea diferend, care 
durează de atîta vreme, și-a 
putut găsi rezolvarea, cu atît 
mai mult ar putea fi soluționate 
conflicte recente sau chiar ceva mai 
vechi, din diferite zone ale lumii, ca 
cele amintite mai înainte. Fără în
doială, condiția esențială este ca 
părțile implicate să dea dovadă de 
voința politică necesară rezolvării 
problemelor litigioase dintre ele. De
altfel, a trece la soluționarea pașnică 
a unui diferend sau conflict nu în
seamnă renunțarea sau abdicarea 
de la pozițiile principiale, ci tocmai 
înțelegerea realităților, recunoașterea 
drepturilor legitime ale tuturor păr
ților implicate.

Evident, acest lucru este valabil 
rru numai în cazul unor conflicte sau 
diferende interstatale, ei cu atît mai 
mult în cazul marilor probleme de 
interes continental sau mondial, 
cum sînt problema noilor rachete 
nucleare, dificultățile pe care le cu
noaște în prezent economia mon
dială, făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale și altele, care 
nu-și pot găsi o rezolvare trainică, 
durabilă decît prin intermediul tra
tativelor.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul apropiatei aniversări a pro
clamării republicii in patria noastră, 
la Casa prieteniei din Moscova a 
avut loc o manifestare culturală. 
N. I. Mohov, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Pedagogice a 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al Con
ducerii centrale a Asociației de Pri
etenie Sovieto-Română (A.P.S.R.), a 
evocat succesele obținute de tara 
noastră, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in anii care au tre
cut de la proclamarea Republicii, cu 
deosebire în anii de cînd la condu
cerea partidului și a statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbi
torul a subliniat însemnătatea Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., a ho- 
tăririlor adoptate de forumul comu
niștilor pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. A 
fost relevat cursul ascendent al re
lațiilor româno-sovietice.

BERLIN 20 (Agerpres). — La 
Universitatea Humboldt din Berlin 
a fost deschisă o expoziție de car
te românească, în cadrul căreia la 
loc de cinste se află lucrări din gin- 
direa social-politici și economică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și lucrările științifice ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Universitatea „Karl Marx" din 
Leipzig găzduiește expoziția docu
mentară „România 1944—1984 — O 
epocă de împliniri". In alocuțiunile 
rostite la vernisaj au fost evidenția
te marile progrese obținute de po
porul român în dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării în ultimele patru 
decenii, și în mod deosebit după 
Congresul al IX-lea al partidului.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a desfășurat o sesiune 
academică pe tema „România — tre
cut, prezent și viitor". Președintele 
Uniunii diplomatice consulare și eco
nomice, Jean Wolf, a subliniat, cu 
acest prilej, eforturile neobosite ale

președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru instaurarea unei păci durabile in 
lume, pentru soluționarea probleme
lor litigioase numai pe calea trata
tivelor, pentru cooperare între po
poare și instaurarea unei noi ordini 
internaționale.

Prof. Albert D’Haenens, de la Uni
versitatea catolică din Louvain, a 
evidențiat lupta neobosită a poporu
lui român pentru unitate națională, 
libertate și independență, contribuția 
sa remarcabilă la tezaurul culturii 
universale.

Jean Paul Vidick, secretarul gene
ral al Asociației culturale „Belgia — 
România", a reliefat realizările obți
nute de poporul român in ultimele 
decenii, precum și politica externă 
activă a țării noastre consacrată 
salvgardării păcii, înfăptuirii dezar
mării, înțelegerii intre popoare.

Numeroasa asistență a vizionat ex
poziția documentară de fotografii 
„România —, 40 de ani de împliniri 
pe drumul luminos al socialismului" 
și o expoziție de carte românească, 
ce prezintă la loc central opere alese 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și lucrări cu caracter social- 
politic, economic și din alte domenii.

ATENA 20 (Agerpres). — In Grecia 
au fost organizate, de către Minis
terul grec al Culturii și Științelor, in 
colaborare cu Asociația Evgheros — 
Panait Istrati și cu Ambasada Româ
niei la Atena, manifestări consacrate 
aniversării centenarului nașterii scri
itorului Panait Istrati.

La Opera din Atena a fost organi
zată o seară omagială, in ca
drul căreia au luat cuvlntul Melina 
Mercouri, ministrul culturii și știin
țelor din Grecia, poetul lanis Ritsos, 
P. Likudis, președintele Asociației 
„Evgheros—Panait Istrati". In ca
pitala elenă a fost inaugurat, tot
odată, Centrul de cultură „Panait 
Istrati", unde a fost organizată o ex
poziție documentară și de cărți re
feritoare la viața și opera scriitoru
lui. S-au prezentat comunicări pri
vind viața și opera lui Panait Istrati.

• Convorbiri Israeliano-libaneze • Apel pentru convocarea 
unei conierinte internaționale privind soluționarea proble

melor din regiune
BEIRUT 20 (Agerpres). — La se

diul cartierului general al Forței 
Interimare a Națiunilor Unite în 
Liban (UNIFIL), situat în localita
tea libaneză de frontieră Nakhoura, 
a avut loc, joi, ultima rundă din 
acest an a convorbirilor israeliano- 
libaneze la nivel de reprezentanți 
militari, în legătură •cu modalitățile 
de angajare a procesului retragerii 
Israelului din sudul Libanului. Agen
țiile internaționale de presă notează 
că șeful delegației israeliene a adop
tat o poziție intransigentă la con
vorbiri, respingînd propunerile liba
neze referitoare la desfășurarea ar
matei sale naționale in zona de fron
tieră cu Israelul. Șeful delegației li
baneze a declarat că partea israeliană 
„impune condiții inacceptabile", ur
mărind „legalizarea ocupației în su
dul Libanului".

Unități ale armatei libaneze au 
fost desfășurate, în cursul zilei de 
joi, în localitatea Tripoli din nordul 
țării, în baza acordului Încheiat în 
luna noiembrie cu milițiile locale, a 
anunțat Comandamentul militar din 
Beirut, citat de agențiile France 
Presse și Reuter. Militarii au preluat 
pozițiile stabilite, situate în cartiere
le rezidențiale și în zona portului, 
fără incidente, relatează agențiile ci
tate, precizind că în localitate s-a 
menținut o atmosferă de calm.

CAIRO. — Secretariatul permanent 
al Organizației de Solidaritate a

Popoarelor Afro-Aslatice (O.S.P.A.A.) 
a dat publicității o declarație în care 
sînt condamnate acțiunile forțelor 
de ocupație israeliene împotriva 
populației pașnice din teritoriile 
arabe ocupate. Aceste acțiuni, se 
subliniază în document, confirmă fap
tul că pacea în Orientul Mijlociu nu 
este posibilă fără recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian la autodeterminare și 
crearea unui stat propriu indepen
dent. Declarația cheamă toate for
țele iubitoare de pace din lume 
să-și intensifice acțiunile în direc
ția convocării unei conferințe inter
naționale în problema Orientului 
Mijlociu cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

ABU DHABI. — Președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a afirmat că încearcă să ob
țină sprijin in vederea organizării 
unei întîlniri arabe la nivel înalt, 
care să elaboreze o strategie arabă 
comună. El a precizat că în cursul 
actualului său turneu în regiune — 
în cadrul căruia a mai vizitat Ara
bia Saudită, Kuweitul, Irakul, R. A. 
Yemen și Qatarul — a abordat, de 
asemenea, probleme privind războiul 
iraniano-irakian și strategia de viitor 
a luptei poporului palestinian pentru 
redobîndirea drepturilor sale legi
time.

Larg evantai de probleme in dezbaterea 
miniștrilor de externe ai țărilor islamice

In spiritul respectului
drepturilor suverane ale po
poarelor cura s-a reafirmat
din nou în Raportul la Congres, ori
cît de complicate și grele ar fi pro
blemele în discuție, oricît de mult 
s-ar prelungi tratativele, ele sînt in
finit de preferat și infinit mai bune 
decît soluțiile militare ; negocierile 
pașnice reprezintă singura alterna
tivă la conflicte și războaie.

Pornind de la aceasta, țara noas
tră s-a pronunțat, acum, din nou 
pentru o soluție politică în Orientul 
Mijlociu, care să asigure realizarea 
unei păci globale în aoeastă regiune, 
rezolvarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului său im
prescriptibil la autodeterminare, in
clusiv la realizarea unui stat pales
tinian independent, asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din această zonă. De aseme
nea, România consideră necesar să 
se pună capăt războiului dintre Irak 
și Iran, să se treacă la retragerea 
trupelor ambelor părți la granițele 
internaționale și să se înceapă tra
tative între aceste două țări, în ve
derea soluționării problemelor liti
gioase, a restabilirii colaborării și 
bunei vecinătăți dintre ele. în sfîr-
șit, țara noastră se pronunță, după 
cum se evidenția în Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
soluționarea tuturor conflictelor din 
diferite zone numai și numai pe ca
lea tratativelor.

★
Prin glasul secretarului general al 

partidului, președintele Republicii, 
România și-a reafirmat hotărîrea 
de a nu-și precupeți nici de acum 
înainte eforturile și de a acționa cu 
aceeași consecvență pentru reluarea 
cursului spre destindere și îmbună
tățirea climatului internațional, pen
tru reglementarea problemelor liti
gioase exclusiv prin mijloace poli
tice, la masa tratativelor, aceasta 
fiind singura cale corespunzătoare 
cerințelor supreme ale salvgardării 
și consolidării păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Radu BOGDAN

1

ILE DE PRESA
e scurt

COPIII - VICTIME ALE FOAMETEI. Cinci milioane de copii africani au 
murit în cursul acestui an șl alte cinci milioane au fost afectați pe viață 
de consecințele malnutriției și maladiilor, relevă raportul anual al Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Intre cauzele care determină 
această situație sint enumerate în special starea de subdezvoltare, tristă 
moștenire a perioadei coloniale, absența unei asistențe sanitare corespun
zătoare, rata ridicată a analfabetismului.

IN DECLARAȚIA DE PRESA 
dată publicității la încheierea vizi
tei oficiale în Algeria a lui Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, este ex
primată convingerea celor două

părți că Însănătoșirea relațiilor in
ternaționale se poate produce nu
mai în cazul respectării de către 
toate statele a principiilor autode
terminării și independenței națio
nale, intangibilității granițelor și 
neamestecului în treburile interne,

nefolosirii forței sau amenințării cu 
forța, manifestării libere a opțiunii 
popoarelor pentru diferite sisteme 
economice, politice sau sociale.

CONFERINȚA PREȘEDINȚILOR 
DE PARLAMENTE DIN ȚĂRILE 
DE LIMBA SPANIOLA și-a în
cheiat lucrările la Buenos Aires. 
Participanta și-au exprimat satis
facția față de cursul tot mai accen
tuat democratic al evoluției situa
ției politice, din regiune și au ho- 
tărit să-l sprijine prin mecanisme 
și metode specifice.

ÎN URMA TRATATIVELOR SO- 
VIETO-NORVEGIENE, la Moscova 
au fost convenite și semnate docu
mentele privind delimitarea unei 
părți a graniței dintre U.R.S.S. și 
Norvegia.

PROBLEMA LĂRGIRII PIEȚEI 
COMUNE. „Putem afirma cu toată 
încrederea că Spania și Portugalia

pe ordinea de zi — care cuprinde 
106 puncte — figurează situația din 
Orientul Mijlociu, zona Golfului, 
Africa de Sud și Asia. întărirea 
cooperării economice între țările 
islamice, măsurile de consolidare a 
economiilor lor naționale și impor
tanța dialogului Sud-Sud reprezintă, 
de asemenea, subiecte ce se vor afla 
în dezbaterea participanților.

SANAA 19 (Agerpres). — Partici
panții la cea de-a 15-a sesiune a 
Conferinței miniștrilor de externe ai 
Organizației Conferinței Islamice — 
O.C.I. au început dezbaterile pe 
marginea raportului prezentat de 
comitetul de experți, care a pregă
tit agenda de lucru a reuniunii, 
transmite agenția M.E.N.

Intre problemele politice înscrise
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GRECIA : „Nu, rachetelor nucleare I*
i ATENA 20 (Agerpres). - „Nu, 
? morții nucleare I", „Nu, rachetelor 
) «Cruise» și «Pershing» pe pă- 
ț mîntul Greciei I" - sub aceste 
1 lozinci a avut loc o amplă mani- 
J festație pentru pace a locuito- 
\ rilor Atenei. In cursul mitingu- 
l lui care a avut loc în încheierea 
? demonstrației, a fost adoptată o 
ț scrisoare adresată ambasadei ame- 
î ricane din Atena în care se cer 
< încetarea amplasării de rachete cu 
* rază medie de acțiune în Europa 

occidentală și începerea tratativelorJ I
) 
ț

Sesiunea Adunării de Stat a R.P. Ungare

S.U.A.-U.R.S.S. în problemele dezar
mării. Partizanii păcii greci - se 
relevă - continuă lupta pentru des
ființarea bazelor militare americane 
de pe teritoriul țării și crearea în 
Balcani a unei zone libere de arme 
nucleare. Realizarea acestor dezi
derate contribuie la crearea unei 
atmosfere de bună înțelegere și 
cooperare Intre popoare, la îndepăr
tarea pericolului unei catastrofe nu
cleare, au subliniat participanții 
manifestarea din capitala elenă.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La 
Budapesta s-au încheiat lucrările 
sesiunii Adunării de Stat a R.P. Un
gare. Forul legislativ suprem a 
examinat și a aprobat bugetul de 
stat pe anul 1985.

Agenția M.T.I. informează că, la 
propunerea C.C. al P.M.S.U. și a 
Prezidiului Consiliului National al

Frontului Popular Patriotic, Apro 
Antal a fost eliberat din funcția de 
președinte al Adunării de Stat a 
R.P. Ungare. Președinte al Adunării 
de Stat a fost ales Istvan Sarlos, 
care a deținut funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare.

Secretarul general al O.N.U. despre 
perspectivele rezolvării problemei cipriote

NORVEGIA : Eforturi sporite 
în vederea opririi

OSLO 20 (Agerpres), — La Oslo 
s-a desfășurat plenara C.C. al P.C. 
din Norvegia. Rezoluția adoptată 
de plenară subliniază necesitatea 
activizării eforturilor in vederea 
opririi aberantei curse a înarmări
lor și preintimpinării unui război

cursei înarmărilor
nuclear. Declararea nordului Euro
pei zonă denuclearizată — mențio-

nunță, în prezent, 
cercuri ale opiniei 
rile din regiune.

cele mai largi 
publice din ță-

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a apreciat că 
un acord asupra „cadrului de solu
ționare" politică a crizei cipriote ar 
fi posibil în urma convorbirilor 
directe dintre președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, și lidprul comuni
tății cipriote turce, Rauf Denktaș — 
ce vor începe la 17 ianuarie, anul 
viitor, la New York — cu condiția ca 
cele două părți să dea dovadă de 
„o voință fermă".

în cadrul' unei conferințe de presă, 
Perez de Cuellar a precizat că la 
negocierile indirecte, care s-au des
fășurat la Națiunile Unite în ulti
mele patru luni, s-au înregistrat 
„mari progrese". Aceste negocieri nu 
au avut însă ca obiect reglementarea 
tuturor aspectelor privind o soluție 
durabilă a crizei cipriote. „Am vrut 
să stabilim cadrul unei reglementări. 
Acum există suficiente elemente 
pentru a ne ocupa de detalii", a spus 
secretarul general al O.N.U.

In 
la
In

Franța se intensifică acțiunile împotriva cursei înarmărilor, pentru pace, 
care participă oameni de diferite profesii șl convingeri politice, 
fotografie î o demonstrație antinucleară desfășurată recent la Paris

Dobînzile înalte - factor de agravare a situației 
economice și financiare mondiale

SINGAPORE 20 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unui mi
ting, primul ministru al Singapore, 
Lee Kuan Yew, a avertizat că asu
pra economiei mondiale „planează 
amenințarea unei crize majore". Dacă 
uriașele deficite bugetare ale S.U.A. 
nu vor fi reduse, dobînzile vor spori 
în continuare, agravîndu-se încorda
rea ce o provoacă în sistemul bancar 
internațional nesoluționarea proble
mei datoriilor externe, a subliniat el.

SANTIAGO DE CHILE. — într-o 
declarație a alianței Mișcarea Demo

cratică Populară, din care fac parte 
Partidul comunist, Partidul socialist 
și alte formațiuni politice de stingă 
din Chile, se subliniază că aplicarea 
recomandărilor F.M.I. impuse drept 
condiție pentru acordarea de noi cre
dite țării, determină reducerea, în 
continuare, a nivelului de trai al 
populației, creșterea șomajului și să
răcirea familiilor cu venituri mici.

In luna noiembrie, se subliniază in 
declarație, nivelul inflației în Chile a 
depășit 21 la sută, iar șomajul, nu
mai în capitală, afecta 20 la sută din 
totalul populației apte de muncă.

In favoarea soluționării pe cale politică a stărilor 
conflictuale din America Centrală

HAVANA 20 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat publicației vest-ger- 
mane „Stern", Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, s-a pronunțat pen
tru o soluție negociată, pe căi paș
nice, a situației din America Cen
trală — transmite agenția Prensa La
tina. El a arătat că țara sa s-ar

bucura dacă printr-o astfel de so
luție s-ar pune capăt prezenței în 
regiune a tuturor consilierilor mili
tari străini — precizează agenția.

In context, Fidel Castro Ruz a sub
liniat necesitatea ca S.U.A. să adopte 
o poziție de sprijin față de proiec
tul Tratatului de pace, securitate și 
cooperare în America Centrală ela
borat de Grupul de la Contadora.

BRADUL DIN...

vor fi membre ale C.E.E. la data 
stabilită — 1 ianuarie 1986" — a 
declarat, la Bruxelles, la o confe
rință de presă, Peter Barry, minis
trul de externe al Republicii Irlan
da, președintele in exercițiu al 
Consiliului ministerial al Pieței 
comune. El a subliniat că între 
Spania șl C.E.E. mai trebuie regle
mentate „probleme majore" in do
menii ca pescuitul, producțiile de 
vin, fructe și legume.

SITUAȚIA POLITICA DIN BEL
GIA în lumina pregătirilor pen
tru alegerile parlamentare, ce 
vor avea loc în cursul anului vii
tor, ca și probleme internaționale 
actuale — în special legate de 
lupta pentru pace și dezarmare — 
au fost discutate la plenara C.C. 
al P.C. din Belgia, care a avut loc 
la Bruxelles.

GUVERNUL ITALIAN a elabo
rat un program energetic național

care prevede reducerea dependen
ței țării de importul de petrol pe 
calea sporirii consumului de cărbu
ne și a ponderii energiei nucleare 
în balanța energetică a țării. Se 
preconizează, de asemenea, intensi
ficarea lucrărilor de explorare a 
tesurselor de hidrocarburi, precum 
și măsuri de economisire a ener
giei.

OAMENII POLITICI SUD-CO- 
REENI DIN CADRUL OPOZIȚIEI 
au anunțat crearea unei noi for
mațiuni politice, hotărîtă să lupte 
pentru instaurarea democrației în 
Coreea de Sud. într-o rezoluție 
adoptată, noua formațiune politică 
cere anularea interdicției asupra 
activităților politice decretată îm
potriva a doi lideri marcanți ai 
opoziției, Kim Dae Jung și Kim 
Yong Sam, și aminarea „alegerilor 
legislative" prevăzute pentru luna 
februarie.

Acoperite de reclame 
multicolore, străfulge
rate continuu de in
genioase jocuri de lu
mini, vitrinele marilor 
magazine din Paris, 
Londra sau New York, 
ca în multe alte me
tropole ale lumii, eta
lează în aceste zile 
dinaintea sărbătorilor 
de iarnă o infinită 
gamă de produse, in
tr-o prezentare menită 
să șocheze privirea, să 
încetinească pașii, să 
determine alegerea ca
doului potrivit pentru 
a fi pus sub brad. Con
curența este acerbă. 
Citeva din magazinele 
londoneze nu au ezi
tat să sfideze o lege 
de zeci de ani care in
terzice vînzarea in zi
lele de . duminică. 
Amenda pe care au 
trebuit s-o plătească 
s-a dovedit insă infi
mă comparativ cu pro
fiturile realizate in 
două duminici conse
cutive...

Așadar, un sezon 
bun, in care marile 
firme din vastul no
menclator al industri
ilor bunurilor de con
sum, casele de modă 
cu renume prosperă. 
Agențiile de presă oc
cidentale iși tin la cu
rent cititorii interesați 
de mersul afacerilor. 
Iată, de pildă. France 
Presse informează că 
anul 1984 a fost „un 
an de aur" pentru 
producătorii americani 
de limuzine. In mai 
puțin de 12 luni au 
fost vindute peste 
5 000 de „belles ame- 
ricaines", adică de 
două ori mai multe de
cît anul trecut. Un a- 
devărat record, dacă 
se ține seama că un 
asemenea exemplar —

dotat cu telefon, cu 
ordinatoare capabile să 
ofere tot felul de in
formații mai mult sau 
mai puțin utile, să 
pună in funcțiune, la 
comandă, rețeaua ste
reo, canalul de tele
viziune dorit sau 
chiar... instalația de 
baie mobilă — costă 
55 000 de dolari ! Dacă 
pînă acum amatori de 
asemenea extravagan
țe erau de obicei ve
dete din lumea efe
meră a cinematogra
fiei sau muzicii pop, 
limuzinele ultraluxoa- 
se iși fac treptat in
trarea și in lumea sta
bilă a marilor indus
triași, de la polul sfi
dător al bogăției.

în avalanșa senzați
ilor de acest fel, iată 
și o știre-transmisă de 
agențiile de presă de 
la polul opus :

„Plouă in Sahel". O 
veste bună, care a fă
cut înconjurul conti
nentului african, zgu
duit de una din cele 
mai teribile drame din 
ultimele decenii : dra
ma a milioane de fi
ințe umane condam
nate la moarte lentă, 
prin inaniție. datorită 
unei cumplite secete 
ce se prelungește de 
patru ani. Plouă in 
Sahel. Plouă torențial 
peste pămînturile cal
cinate de pe care a 
dispărut orice urmă 
de viafă. Dar ploaia 
aceasta pare să nu mai 
ajute la nimic. Dim
potrivă, se apreciază 
că ea ar putea antre
na un dezastru pentru 
sutele de mii de refu- 
giati care și-au aban
donat satele, agonizind 
pe întinderile pîrjo- 
lite in căutare de apă

SAHEL
și de hrană. Adăpos
turile de salvare, crea
te sub egida Crucii 
Roșii Internaționale, se 
dovedesc inadecvate 
pentru a-i apăra de 
frig și de umiditate, 
care, aliate cu foamea, 
înseamnă moarte.

Ploaia din Sahel a 
coincis cu mai multe 
reuniuni internaționa
le destinate examinării 
situației din această 
parte a lumii, a-mOda- 
lităților de a se veni 
in ajutorul populației 
afectate. De a aduce 
puțină lumină și in 
jurul bradului din 
Sahel.

Ajutoarele de pînă 
acum sint, intradevăr, 
ca o picătură de apă 
în deșert. Problema 
care se pune este 
de o dimensiune mai 
mare — oprirea înain
tării deșertului, trans
formarea lui in pă- 
minturi roditoare. Iar 
pentru aceasta ar fi 
nevoie de fonduri, ar 
fi nevoie de o largă 
cooperare internațio
nală. Aceasta presu
pune insă inainte de 
toate înțelegerea ne
cesității unei mai 
drepte așezări a lumii, 
prin înlăturarea pră- 
pastiei ce separă țările 
bogate de cele sărace. 
Si mai presupune opri
rea irosirii de uriașe 
resurse materiale si 
umane pentru înar
mări. Să ne gîndim că 
numai o parte din cele 
aproape 1000 de mi
liarde de dolari cit 
reprezintă anul acesta 
cheltuielile militare ar 
fi suficientă pentru a 
transforma toate Sa- 
helurile in grădini în
floritoare.

D. ȚINU
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