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MITINGUL OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

0 PUTERNICĂ MANIFESTARE
A PRIETENIEI ROMÂNO-BULGARE
Cuvîntarea tovarășului

He&iae Ccșesc
Stimate tovară

șe Jivkov,
Stimați oaspeți 

bulgari,
Dragi tovarăși 

și prieteni,îngăduiți-mi ca. în numele Corni telului Central a! Partidului Comunist Român, al guvernului Republicii Socialiste România, aJ întregului nostra popor, să adresez oaspeților noștri din Bulgaria vecină și prietenă, tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar președintele Consiliului de Miniștri, celorlalți membri ai delegației de partid și guvernamentale bulgare uncălduros salut frățesc. (Aplauze 
puternice).Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria în România constituie o expresie elocventă a relațiilor frățești care unesc popoarele român și bulgar, a colaborării multilaterale dintre partidele și țările noastre. Ați avut ocazia, dragi prieteni, ca în Capitală, în regiunile Argeș și Oltenia să vă întîlniți cu nume-

roși cetățeni, cu muncitori, țărani, intelectuali, să cunoașteți nemijlocit munca și preocupările poporului român. Deși scurtă, această vizită, primirea care vi s-a făcut pretutindeni pe pămintul României, întîlnirile cu oamenii muncii s-au transformat într-o entuziastă sărbătoare a prieteniei frățești româ- no-bulgare. (Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului

Todor fyter
Dragi prieteni,

Dragi tovarășe 
și tovarăși,

La acest miting al prieteniei bulgaro - române, doresc ca în numele comuniștilor bulgari și al poporului bulgar, în numele membrilor delegației noastre de partid și guvernamentale să vă salut din ini dv.,'ții oamenilor muncii din București, iar prin dv. întregul po por român, să vă urez noi succese în munca și lupta dv. nobilă pentru progresul și propășirea României socialiste. (Aplauze 
puternice).Dorim să salutăm la acest miting Partidul Comunist Român, inspiratorul, organizatorul victoriilor poporului român, să salutăm pe secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Consiliul Republicii Socialiste pe președintele său, Chivu Stoica, Consiliul de niștri al Republicii România și pe președintele său,

și conducătorul
de Stat al România și tovarășul Mi-Socialiste

tovarășul Ion Gheorghe Maurer. 
(Aplauze puternice).De cinci zile ne aflăm în țara dumneavoastră. Pretutindeni unde am fost, poporul român ne-a înconjurat. cu cordialitate și căldură. Nu exagerez declarînd că zilele vizitei noastre în Republica Socialistă România s-au transformat în
(Continuare în pag. a IlI-a)

Palatul Republicii. Aici, in ma
rea sală, intr-u atmosferă sărbă
torească, a avut loc vineri dimi
neața mitingul prieteniei ro- 
mâno-bulgare, organizat cu prile
jul vizitei in țara noastră a de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Bul
garia, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov.

Steagurile Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Socialiste 
România, înfrățite, domină fun
dalul sălii. Sub faldurile lor scîn- 
teiază o ramură aurie de lauri. 
Alături, pe un mare panou, 
stă scrisă — în limbile română și 
bulgară — urarea „Trăiască prie
tenia și colaborarea frățească ro- 
mâno-bulgară

Ora 11. în uratele entuziaste 
ale participanților la miting, în 
prezidiu iau loc tovarășii Todor 
Jivkov, Nicolae Ceaușescu, Ion

Gheorghe Maurer, împreună cu 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Birlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie 'Verdeț, 
Constantin Drăgan, Gheorghe Ra
dulescu, Dumitru Popa, Mihai 
Dalea, Roman Moldovan, Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, Petru Ena- 
che, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., Emil Drăgănescu, minis
trul energiei electrice, loan Bel- 
dean, ambasadorul României la 
Sofia, academicienii Horia Hulu
bei și Zaharia Stancu, muncito
rul Nicolae Constantin și stu
denta Iuliana Matache. în prezi
diu au luat loc, de asemenea, 
membrii delegației bulgare, tova
rășii Boian Bîlgaranov, Pencio 
Kubadinski, prof. Ivan Popov,
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W DE ANI DE IA NAȘTEREA 
IUI VLADIMIR ILICI LENIN 
— Cuvîntarea rostită de 
tovarășul Manea Mă
nescu la adunarea so
lemnă din Capitală L__ __ _ _ _ —- - - - - - - - - - -

SEMNAREA
COMUNICATULUIVineri, 21 aprilie, la Palatul Republicii a fost semnat Comunicatul cu privire la vizita în Republica Socialistă România a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria.Comunicatul a fost semnat din partea română de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, iar din partea bulgară de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. BulgariaLa solemnitate au luat parte :Din partea română, tovarășii ••Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- lădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Constantin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu. Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, Ja- noș Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Mihai Dalea, Vasile Patilineț, Constanța Crăciun, Ilie Murgulescu, Roman Moldovan, Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice loan Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia și alte persoane oficiale.Din partea bulgară, tovarășii : Boian Bîlgaranov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C.

Consiliului de Miniștri, prof. Ivan Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Comitetului de Stat pentru știință și progres tehnic, Konstantin Popov, ministrul energeticii și combustibilului, Milko Balev, membru al C.C. al P.C. Bulgar, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, și alte persoane oficiale care însoțesc delegația bulgară.

al P.C. Bulgar, vicepreședinte al

La invitația Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de ’Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, întfe 17 și 21 aprilie 19G7, o 
delegație de partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria, în frunte cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, a făcut o vizită oficială 
în Republica Socialistă România.

Delegația bulgară a vizitat întreprinderi industriale, 
unități agricole, instituții sociale și culturale în orașul 
București, regiunile Argeș și Oltenia, s-a întîlnit cu 
activiști ai organelor locale de partid și de stat, ai or
ganizațiilor obștești, cu oamenii muncii, luînd cunoș
tință de munca pe care o desfășoară poporul român 
pentru dezvoltarea patriei sale, pentru desăvîrșirca 
construcției socialiste.

Oaspeții bulgari au fost întîmpinați pretutindeni de 
populația orașelor și regiunilor vizitate cu multă căl
dură și cordialitate, expresie a sentimentelor reciproce 
de prietenie frățească și solidaritate internaționaliștii 
care leagă popoarele celor două țări socialiste ve
cine.

în timpul vizitei, între delegația dc partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste România și dele
gația de partid și guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria au avut loc convorbiri oficiale Ia care 
au participat :

încheierea 

convorbirilor

româno

bulgare
în cursul dimineții de vineri, 21 aprilie, Ia Palatul Republicii s-au încheiat convorbirile dintre delegația de partid' și guvernamentalăa Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., și delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C.al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri.Convorbirile s-au desfășurat în-tr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.în încheierea convorbirilor s-ahotărît să se dea publicității un comunicat comun. (Agerpres)

Din partea română tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Roman Moldovan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Emil Drăgă
nescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice, și loan Beldean, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

Din partea bulgară tovarășii: Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, Boian Bîlgaranov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., Pencio Ku
badinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Comitetului de Stat pentru știință și pro
gres tehnic, Konstantin Popov, membru al Comisiei
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Plecarea spre patrie

Vineri la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația de partid și guvernamen-
T e I e g r a m ă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBucureștiPărăsind frumoasa dv. țară, vă transmit Dumneavoastră, scumpi tovarăși, și prin Dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și întregului popor român cele mai cordiale mulțumiri pentru primirea caldă acordată delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria.întîlnirile și convorbirile noastre au confirmat încă o dată prietenia de nezdruncinat dintre partidele, guvernele și popoarele noastre, dorința lor cea mai sinceră de a lucra și pe viitor pentru continua dezvoltare a colaborării dintre cele două țări vecine frățești, pentru construirea socialismului și comunismului, pentru întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, pentru pace în întreaga lume.Vă urez din toată inima, scumpi tovarăși, succese și mai mari în construcția socialismului, pentru înflorirea multilaterală a Republicii Socialiste România și bunăstarea poporului frate român.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Centra! a! Partidului 

Comunist Bulgar, Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare BulgariaTransmisă de la bordul avionului.

tală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră.Pe întregul traseu, zeci de mii de bucureșteni au salutat prietenește pe reprezentanții poporului frate bulgar. Șoseaua este împodobită cu drapelele române și bulgare; se văd lozinci pe care scrie: „Trăiască și înflorească prietenia frățească dintre popoarele român și bulgar !“, „Trăiască unitatea țărilor socialiste !“, „Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale !“. Se aud aclamații și urale puternice pentru prietenia ce leagă cele două popoare, pentru colaborarea dintre cele două țări și partide frățești. Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu răspund, dintr-o mașină deschisă, ovațiilor și aplauzelor numeroșilor locuitori ai Capitalei aflați de-a lungul bulevardelor.

Foto : AgerpresIn timpul semnării comunicatului
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COMUNICAT
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 

a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Rulgaria
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Centrale de Control și Revizie a P.C.B., ministrul ener
geticii și combustibilului, Milko Balev, membru al 
C.C. al P.C.B., și Gheorghi Bogdanov, membru al C.C. 
al P.C.B., ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Bulgaria în Republica Socia
listă România.

La convorbiri au participat, de asemenea, din par
tea română tovarășii: Andrei Păcuraru, membru al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Ion 
Morega, adjunct al ministrului construcțiilor de ma
șini, iar din parțea bulgară tovarășii: Peniu Kirațov, 
membru al C.C. al P.C.B., prim-adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, Ivan Popov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Ruși Rusev, consilier, 
director a.i. în M.A.E.

în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere re
ciprocă, delegațiile s-au informat asupra construcției 
socialiste în cele două țări, au avut un schimb sincer 
și util de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și partide, la principalele pro
bleme ale situației internaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești.

Delegațiile au subliniat cu deosebită satisfacție că 
prietenia româno-bulgară, făurită de-a lungul istoriei 
în lupta comună pentru independență și progres so
cial, cunoaște, în condițiile socialismului biruitor, o 
înflorire tot mai puternică, se dezvoltă pe o treaptă 
nouă, superioară a relațiilor dintre cele două țări. 
Se dezvoltă multilateral relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice, culturale și în alte domenii.

Un rol important în adîncirea acestor relații l-au 
avut întîlnirile și convorbirile prietenești dintre con
ducătorii de partid și de stat români și bulgari.

Delegațiile au relevat cu satisfacție că vizita în R. P. 
Bulgaria, în septembrie 1965, a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a dat un nou avînt dezvoltării în continuare a 
relațiilor frățești dintre cele două țări.

Cele două părți au evidențiat realizarea cu succes a 
prevederilor cuprinse în Comunicatul comun din sep
tembrie 1965, privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
ceea ce a contribuit la lărgirea continuă a colaborării 
frățești româno-bulgare.

Un rol pozitiv în acest domeniu revine Comisiei 
mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științifică. Au crescut și s-au di
versificat schimburile comerciale, s-a dezvoltat și s-a 
adîncit colaborarea economică și tehnico-științifică pe 
baze reciproc avantajoase. Volumul schimburilor co
merciale prevăzute pentru anul 1967 este de 2,5 ori 
mai mare decît în anul 1965, depășind astfel nivelul 
prevăzut în Acordul comercial de lungă durată pentru 
anul 1970. S-a îmbunătățit structura schimburilor de 
mărfuri, mașinile și utilajele constituind circa 40 la 
sută din volumul lor total.

A fost realizată prin cooperare linia electrică de 
înaltă tensiune Craiova—Boicinovți, care leagă siste
mele energetice din România și Bulgaria. Se efectuează 
proiectarea unei linii electrice de 400 kV pentru tranzi
tul de energie electrică din U.R.S.S. prin Republica So
cialistă România, spre Republica Populară Bulgaria.

Subliniind importanța pe care o reprezintă pentru 
cele două țări Complexul hidrotehnic din zona Islaz— 
Somovit, pe Dunăre, delegațiile au stabilit ca ministe
rele de resort să ia măsuri pentru rezolvarea tuturor 
lucrărilor pregătitoare și să supună propunerile lor 
spre examinare Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-bulgare de colaborare economică și tehnico-știin
țifică, astfel încît să se poată începe, într-un termen 
cît mai scurt, construirea în colaborare a acestui obiec
tiv.

Delegațiile consideră că dezvoltarea rapidă și com
plexă a economiilor celor două țări, rezultatele impor
tante obținute în extinderea și diversificarea colabo
rării lor creează largi posibilități pentru intensificarea 
cooperării reciproc avantajoase, în forme și metode care 
să constituie o bază stabilă și de perspectivă a dezvol
tării relațiilor economice și tehnico-științifice. în acest 
sens, au convenit ca organele competente să elaboreze 
propuneri concrete de cooperare în domeniul construc
țiilor de mașini, industriei chimice, metalurgiei, in
dustriei ușoare, al lărgirii bazei de materii prime și în 
alte domenii, pentru organizarea producției în propor
ții optime, care să satisfacă nevoile atît ale celor două 
țări,,cît și pentru export în alte țări.

Cele două părți au apreciat rezultatele pozitive ob
ținute în colaborarea dintre instituțiile științifice și au 
însărcinat organele lor competente să lărgească coope
rarea în domeniul cercetării științifice, schimbul de ex
periență, contactele între oamenii de știință români și 
bulgari. Ele au subliniat cu satisfacție lărgirea schim
burilor și a colaborării în domeniul culturii, învățămîn- 
tului, artelor, presei, radioteleviziunii, cinematografiei, 
sportului. De asemenea, părțile au căzut de acord să 
extindă colaborarea lor în domeniul turismului.

Cele două delegații și-au exprimat hotărîrea de a 
dezvolta în continuare relațiile bilaterale în toate do
meniile, în spiritul prieteniei frățești româno-bulgare, 
în folosul celor două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Procedînd la un schimb de păreri asupra probleme
lor internaționalei delegațiile au subliniat creșterea for
țelor mondiale ale socialismului, a tuturor forțelor care 
luptă în întreaga lume pentru pace, Independență na
țională, democrație și progres social, împotriva politicii 
cercurilor imperialiste și reacționare. Totodată, ele au 
relevat intensificarea acțiunilor agresive ale imperialis
mului, în primul rînd ale imperialismului american — 
centrul reacțiunii mondiale — care, încercînd să se 
opună procesului istoric de transformare social-politică 
a lumii, atentează la independența și suveranitatea po
poarelor, se amestecă brutal în treburile interne, re
curge la intervenții armate deschise, comploturi, pre
siuni politice și economice, se sprijină pe forțele mili
tariste neonaziste și revanșarde din R. F. a Germaniei,

Secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER

pe forțele reacționare de pretutindeni, periclitînd pa
cea și securitatea internațională. De aceea, în prezent 
este necesară mai mult ca oricînd mobilizarea tuturor 
forțelor antiimperialiste, acțiunea lor unită în lupta 
pentru zădărnicirea planurilor cercurilor imperialiste, 
asigurarea păcii și salvgardarea civilizației umane.

Delegațiile subliniază hotărîrea fiecărei părți de a 
dezvolta relații de prietenie, alianță frățească și co
laborare cu toate țările socialiste, pe baza principiilor 
marxism-leninismului, internaționalismului socialist și 
întrajutorării tovărășești. Ele au exprimat dorința am
belor părți de a dezvolta colaborarea economică și teh
nico-științifică cu țările din cadrul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste, în in
teresul popoarelor acestor țări, al sistemului mondial 
socialist.

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria dezvoltă totodată relații cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială, pe baza respectării 
independenței și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Delegațiile apreciază că dezvoltarea unui climat de 
pace și securitate în Europa corespunde aspirațiilor 
tuturor popoarelor de pe continentul european, inte
reselor păcii generale. Ele au reafirmat hotărîrea celor 
două țări de a acționa și în viitor în spiritul Declara
ției cu privire la întărirea păcii și securității in Eu
ropa, adoptată la Consfătuirea țărilor socialiste din iu
lie 1966, la București ; aprecierile și propunerile for
mulate în acest document își fac tot mai mult loc în 
conștiința popoarelor, cuprind cercuri mereu mai largi 
ale opiniei publice, inclusiv factori de răspundere din 
țările continentului nostru.

Republica Socialistă România și Republica Populară 
Bulgaria consideră că in abordarea problemei secu
rității europene trebuie să se pornească de la recu
noașterea realităților actuale din Europa, in primul 
rînd, a existenței celor două state germane — Repu
blica Democrată Germană, primul stat socialist ger
man al muncitorilor și țăranilor, și Republica Fede
rală a Germaniei — a inviolabilității frontierelor sta
bilite în Europa după cel de-a] doilea război mondial, 
de la necesitatea împiedicării accesului sub orice formă 
a Republicii Federale a Germaniei la arma nucleară.

Cele două țări își exprimă satisfacția față de pro
gresele înregistrate în ultimii ani în colaborarea eco
nomică, politică, tehnico-științifică și culturală intre 
țările din Balcani, corespunzător intereselor vitale ale 
popoarelor din această regiune, ale cauzei destinderii 
pe continentul european. Ele vor milita și în viitor cu 
consecvență pentru îmbunătățirea și extinderea rela
țiilor dintre țările acestei regiuni, pentru transforma
rea Balcanilor intr-o zonă a păcii, colaborării, încre
derii și prieteniei între popoare.

Alături de celelalte țări socialiste, de toate forțele 
iubitoare de pace, Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria își manifestă îngrijora
rea față de continuarea și intensificarea agresiunii 
S.U.A. împotriva eroicului popor vietnamez. Ele cer cu 
hotărîre să se pună capăt definitiv și necondiționat 
bombardamentelor și altor acte războinice ale S.U.A. 
împotriva Republicii Democrate Vietnam, să înceteze 
intervenția armată și să fie retrase toate trupele ame
ricane și celelalte trupe satelite din Vietnamul de sud ; 
poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur, 
fără amestec din afară, problemele vieții sale interne. 
Părțile își reafirmă deplina solidaritate cu cauza dreap
tă a poporului vietnamez și hotărîrea lor de a-i acorda 
și în viitor întregul sprijin politic, material și moral în 
lupta împotriva agresorilor.

Cele două țări dezvoltă relații prietenești cu țările re
cent eliberate de sub colonialism, sprijină cu consec
vență lupta lor dreaptă împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru realizarea aspirațiilor lor de 
progres social și economic și își exprimă solidaritatea 
cu popoarele care luptă pentru dobîndirea independen
ței naționale.

în cadrul schimbului de păreri, cele două delegații 
au relevat necesitatea întăririi continue a unității țări
lor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești pen
tru coeziunea tuturor forțelor antiimperialiste, pentru 
cauza socialismului și păcii. în această ordine de idei, 
ambele delegații au subliniat însemnătatea hotărîtoare 
pe care o are promovarea consecventă în relațiile din
tre partide a principiilor marxist-leniniste ale solida
rității și internaționalismului proletar, egalității în 
drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor 
partide. Cele două delegații consideră că atunci cind 
între diferite partide apar deosebiri de vederi, acestea 
trebuie să fie discutate în mod sincer și tovărășesc, de 
la conducere la conducere, în spiritul respectului re
ciproc;, depunîndu-se eforturi perseverente pentru înțe
legere reciprocă, în scopul realizării unității de acțiune. 
Delegațiile și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, în spiritul prieteniei, 
stimei, încrederii și înțelegerii reciproce. Ele au reafir
mat hotărîrea celor două partide de a lărgi și în viitor 
schimburile de vizite, întîlnirile tovărășești la diferite 
nivele,, informarea reciprocă, studierea experienței în 
construcția socialistă, consultările în probleme de inte
res comun. Dezvoltarea continuă a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar 
corespunde intereselor celor două partide și popoare, 
ale sistemului mondial socialist, ale forțelor antiimpe
rialiste din întreaga lume.

★
Cele două delegații și-au exprimat satisfacția față 

de rezultatele convorbirilor, care au decurs in spiritul 
tradiționalei prietenii româno-bulgare. Ele sînt con
vinse că vizita prietenească a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria în 
Republica Socialistă România, schimbul cordial și 
deschis de păreri, întilnirile cu oamenii muncii vor 
contribui la dezvoltarea și adincirea in continuare a 
colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Populară Bulgaria, dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, 
in interesul celor două popoare, al socialismului și 
păcii.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria 

TODOR JIVKOV

București, 21 aprilie 1967

I
 Prietenia dintre poporul român și poporul bulgar izvorăște din trecutul îndepărtat; secole de-a rîndul românii și bulgarii au avut o soartă asemănătoare, au suferit jugul asupririi naționale și' sociale și nu o dată, fiii înaintați ai celor două popoare au luptat împreună, s-au sprijinit în lupta împotriva cotropitorilor străini, pentru eliberarea națională și socială.

Lupta pentru scuturarea jugului asupritorilor a culminat cu războiul de independență din 1877 în care ostașii români și voluntarii bulgari au luptat cot la cot, alături de ostașii ruși, pentru cucerirea victoriei. Pe cîmpurile de luptă, la Gri- vița, Plevna, Smîrdan, prin glorioase fapte de arme, prin sîngele vărsat în comun s-a pecetluit pe veci prietenia româno-bulgară. (A- plauze).Vor rămîne pentru totdeauna în istoria prieteniei popoarelor noastre puternicele legături de solidaritate internaționalistă dintre mișcarea muncitorească, socialistă din România și Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, care au . condus lupta oamenilor muncii împotriva exploatării și asupririi, a fascismului, pentru instaurarea puterii ; populare in țările noastre. In 3 anii socialismului cînd oamenii | muncii au devenit stăpîni în I țara lor, cînd partidele noas- 
I tre comuniste au devenit parti- 
I de de guvernămînt, prietenia ro
ll mâno-bulgară a căpătat un conți- 
I nut superior. între cele două state | s-au dezvoltat relații de tip nou, | bazate pe internaționalismul socia- 
I list. Popoarele român și bulgar sînt 
I astăzi trainic unite prin caracterul 
I comun al orînduirii sociale și de 
I stat, prin țelurile luptei pentru S construirea socialismului și apărarea păcii Partidul și poporul nostru dau o înaltă prețuire prie- ’ teniei și alianței cu Bulgaria fră- j țească, relațiilor de colaborare și j întrajutorare statornicite între na- j țiunile noastre socialiste, libere și | suverane. (Aplauze puternice).

S Dragi tovarăși,| Poporul român cunoaște și se | bucură din toată inima de succe- 
g sele remarcabile obținute de po
li porul bulgar în dezvoltarea eco- § nomiei, înflorirea culturii, ridicarea | bunăstării materiale și spirituale. | Cu prilejul vizitelor în Bulgaria | am fost în mod deosebit impresio- 
g nați de entuziasmul, și hărnicia cu | care muncitorii, țăranii ș’i intelec- 
I tualii bulgari muncesc, sub eon
ii ducerea Partidului Comunist | Bulgar, pentru înflorirea patriei lor 
g socialiste.| Succesele obținute de poporul § frate bulgar pe calea industriali- | zării țării au făcut ca, în anii con- | strucției socialiste, economia bulgara ră să-și schimbe radical structura, | rolul conducător preluîndu-1 in-- | dustria, care se dezvoltă în ritm | înalt. Progrese însemnate s-au rea- a lizat, de asemenea, în agricultura 
I socialistă a Bulgariei. Tabloul pros- | per al satului bulgar, imaginea | noilor construcții de locuințe și in- $ stituții de cultură și sănătate făuri- | te în anii puterii populare oglin- | dese ridicarea nivelului de trai al | țărănimii.| Creșterea continuă a avuției na
il ționale, înflorirea științei, învă- | țămîntului și culturii. ridicarea | bunăstării oamenilor muncii, ma- 
I rile prefaceri din viața întregii țări I — toate aceste realizări se datoresc | politicii Partidului Comunist 
I Bulgar, capacității sale de a mobi- 
I liza și conduce masele, încrederii 
I și devotamentului cu care poporul 
I bulgar urmează călăuza sa încer- 
s cată. (Vii aplauze).
I Vă adresăm, dragi oaspeți, dum- 
I neavoastră, poporului bulgar, calde 
S felicitări din partea întregului po- 
I por român pentru rezultatele do- 
I bîndite și vă urăm din toată inima 
I noi și tot mai mari succese în în- 
i deplinirea sarcinilor planului cin- | cinai, în mqnca pentru prosperi- 
S tatea și progresul continuu al 
B Bulgariei socialiste. (Vii aplauze).
1 Dragi tovarăși,| Vizita oaspeților bulgari are locI în condițiile în care poporul român 
g înfăptuiește cu elan și energie ho- 
g tărîrile Congresului al IX-lea al | Partidului Comunist Român. Săr
ii cinile primului an al planului cin- 
I cinai au fost îndeplinite și depă- | șite. în primul trimestru al acestui 
S an, planul producției globale in- | dustriale a fost îndeplinit în proporție de 101,4 la sută, obținîndu-se o creștere de 14,1 la sută față de primul trimestru al anului trecut — un ritm sensibil mai înalt decît cel planificat Realizări importante s-au obținut în agricultură, precum și în domeniul învățămîntului, științei, culturii și artei, cărora partidul și guvernul le acordă o deosebită importanță ca factori activi ai progresului social. Succesele construcției socialiste se răsfrîng pozitiv în viața de zi cu zi a celor ce muncesc, în ridicarea continuă a nivelului de civilizație din patria noastrăîn centrul preocupărilor actuale ale partidului și guvernului se află problemele dezvoltării și modernizării industriei și agriculturii, ridicarea nivelului calitativ al întregii economii, corespunzător cerințelor revoluției științifice-tehnice contemporane, perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, organizarea științifică a producției și muncii, creșterea eficienței în toate ramurile și în toate întreprinderile.Muncitorii, țăranii și intelectuali) din România, pătrunși de neclintită încredere în politica partidului. I își pun întreaga pricepere și ener
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
gie, spiritul lor gospodăresc în slujba realizării cu succes a obiectivelor planului cincinal, pentru propășirea patriei, (Aplauze puter
nice).Succesele României și Bulgariei în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al populației — materializare strălucită a ideilor marxism-leninismului — constituie un aport de seamă la dezvoltarea și întărirea sistemului socialist mondial, la creșterea influenței ideilor socialismului în întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

Stimați tovarăși,în cursul vizitei, delegațiile română și bulgară au avut un larg schimb de păreri cu privire la dezvoltarea colaborării frățești și cooperării multilaterale dintre cele două țări, a raporturilor dintre partidele noastre, precum și asupra unor probleme privind viața internațională, mișcarea comunistă și muncitorească. Convorbirile, purtate într-un spirit de prietenie, înțelegere și stimă reciprocă — caracteristic relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre conducerile noastre de partid și de stat — au fost rodnice. (Aplauze puternice). Comunicatul comun semnat astăzi exprimă hotărîrea ambelor partide și guverne de a dezvolta în continuare relațiile politice, economice, culturale, de a întări prietenia între popoarele, țările și partidele noastre. (Vii a- 
plauze).Ne-am bucurat cu toții să constatăm în cursul convorbirilor evoluția pozitivă în toate domeniile a colaborării româno-bulgare. Cunosc o creștere continuă schimburile comerciale, care în 1967 vor fi de 2,5 ori mai mari decît în 1965, depășind astfel nivelul prevederilor pentru 1970 din Acordul comercial de lungă durată. Apreciind rolul important al cooperării în producție pentru dezvoltarea celor două țări, am hotărît împreună să intensificăm activitatea în această direcție, să stabilim programe concrete de cooperare în principalele ramuri ale economiei naționale — construcția de mașini, chimia, metalurgia, industria ușoară și în alte sectoare care corespund intereselor celor două țări.Delegațiile noastre au subliniat importanța realizării, pentru economiile națioriale ale României și Bulgariei, a jcomplexului hidroenergetic de pe Dunăre, din zona Islaz-Somoviv trasînd organelor de specialitate sarcina să concretizeze în timpul cel1 mai scurt soluțiile tehnico-economice.S-a stabilit, de asemenea, să se intensifice colaborarea în domeniul asistenței tehnice și al cercetării științifice, schimburile cultural- artistice dintre cele două țări. în cadrul tratativelor s-au reliefat marile posibilități existente pentru extinderea colaborării în domeniul turismului în folosul ambelor țări.Sîntem încredințați că lărgirea și adîncirea continuă a relațiilor multilaterale dintre România și Bulgaria slujesc ambelor noastre popoare, cauzei întăririi unității și coeziunii țărilor socialiste, a tuturor forțelor antiimperialiste, intereselor socialismului, păcii și colaborării internaționale. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Tovarăși,Viața arată că forțele antiimperialiste, ale socialismului, păcii și progresului exercită o influență tot mai puternică pe arena mondială, în dezvoltarea socială contemporană. Nu putem însă să nu remarcăm faptul că în ultima vreme cercurile imperialiste reacționare, în frunte cu principala lor forță — imperialismul american — încercînd să țină pe loc mersul înainte al omenirii, organizează comploturi și intervenții armate, atentează la independența și suveranitatea altor țări, încurajează cercurile neonaziste și revanșarde din Republica Federală a Germaniei și alte cercuri reacționare, manifestă ostilitate față de eforturile depuse pentru însănătoșirea vieții internaționale.Aceasta impune, mai mult ca oricînd, unirea tuturor forțelor antiimperialiste pentru a zădărnici planurile și acțiunile agresive ale imperialismului, pentru a asigura triumful luptei de eliberare națională, progresul social, pacea și securitatea mondială. (Aplauze 
puternice).Pornind de la răspunderea ce revine fiecărui popor, mare sau mic, fiecărui guvern în această luptă, Republica Socialistă România desfășoară o intensă activitate internațională în slujba păcii și securității, pentru colaborarea între popoare.In centrul politicii externe a partidului și guvernului țării noastre se află întărirea prieteniei și alianței frățești, adîncirea colaborării și cooperării multilaterale cu toate țările socialiste. In același timp, România dezvoltă relații cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială. Partidul și guvernul nostru pun la baza politicii lor externe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta. (Aplauze puternice). Aceste principii se afirmă tot mai puternic pe arena mondială, devin un motto al vieții politice internaționale contemporane.Viața arată că o chestiune de stringentă actualitate politică — hotărîtoare pentru normalizarea vieții internaționale — este asigurarea securității și păcii pe continentul european.

Evoluția evenimentelor a confirmat și confirmă justețea Declarației Consfătuirii de la București din vara anului trecut cu privire la securitatea europeană, faptul că în ultima vreme s-au creat condiții și posibilități favorabile pentru abordarea într-un mod nou a problemei securității, pentru dezvoltarea relațiilor dintre state cu orîn- duiri sociale diferite. în cercurile politice cele mai largi . din Occident — inclusiv în unele cercuri guvernamentale — se conturează tot mai pregnant curentul de opinie care se pronunță pentru înlăturarea reziduurilor războiului rece, pentru lichidarea discriminărilor în relațiile dintre țări, pentru realizarea unor măsuri de destindere, inclusiv de ordin militar, pentru- lărgirea șl intensificarea cooperării intereuropene. Dezvoltarea acestor tendințe realiste se o- glindește în îmbunătățirea continuă a relațiilor economice, politice, științifice și culturale dintre țări europene cu orînduiri sociale diferite, într-o serie de acțiuni concrete întreprinse de diferite state pe linia cooperării reciproc avantajoase.România consideră că un aspect esențial al securității europene este necesitatea unei atitudini realiste față de schimbările petrecute în perioada postbelică în viața continentului, recunoașterea existenței celor două state germane — Republica Democrată Germană — primul stat al muncitorilor și țăranilor germani — și Republica Federală a Germaniei, garantarea inviolabilității frontierelor statornicite după război. Republica Socialistă România a militat și va milita în continuare cu consecvență pentru înfăptuirea dezideratului securității europene, încredințată că aceasta servește intereselor tuturor popoarelor de pe continentul nostru, precum și cauzei păcii și securității generale. (Aplauze pu
ternice).O contribuție Importantă la extinderea colaborării europene multilaterale, la realizarea securității pe continentul nostru și în lumea întreagă o constituie dezvoltarea pozitivă a raporturilor dintre țările balcanice. Cunoaștem și prețuim activitatea desfășurată de Bulgaria pentru ameliorarea raporturilor dintre statele cu orînduiri sociale diferite în Balcani. După cum se știe, țara noastră depune eforturi susținute pentru statornicirea unui climat de înțelegere și colaborare între toate statele balcanice, atît socialiste, cît și nesocialiste, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, fără arme atomice, în care să se dezvolte relații de bună vecinătate și cooperare între popoare, în folosul securității internaționale. Acest deziderat, care-și menține întreaga actualitate, va sta și în viitor în atenția partidului și guvernului nostru, va forma obiectul unei activități neslăbite a Republicii Socialiste România. (Vii 
aplauze).Unul din motivele de îngrijorare a opiniei publice din întreaga lume îl constituie intensificarea războiului agresiv dus de Statele Unite ale Americii în Vietnam. Deplin solidar cu cauza justă a poporului vietnamez, cu lupta sa pentru apărarea dreptului sfînt de a-și hotărî singur soarta, poporul român i-a acordat și va continua să-i acorde sprijin material, moral, politic și diplomatic. Partidul și guvernul român, întreaga opinie publică din țara noastră se pronunță pentru încetarea imediată, necondiționată și definitivă a bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, pentru curmarea agresiunii împotriva poporului vietnamez; poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască singur soarta, fără amestec din afară. (Aplauze puternice).Poporul român, care în decursul istoriei a dus lupte îndelungate pentru independență națională, privește cu profundă simpatie și deplină înțelegere lupta tuturor popoarelor subjugate pentru eliberarea de sub dominația imperialismului, străduințele tinerelor state pentru consolidarea independenței politice și economice, pentru dezvoltarea lor de sine stătătoare pe drumul unei vieți prospere, împotriva oricăror forme ale colonialismului și neocolonialismului.Victoria în lupta pentru statornicirea păcii, pentru apărarea independenței și suveranității popoarelor, pentru democrație și progres social este condiționată în mod hotărîtor de unitatea și coeziunea frontului antiimperialist, și în primul rînd a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Vii aplauze). Pornind de la convingerea că grija pentru unitatea mișcării comuniste este îndatorirea supremă a fiecărui partid, Partidul Comunist Român desfășoară o activitate intensă pentru întărirea relațiilor de prietenie frățească cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, în interesul reciproc și al cauzei generale a socialismului și păcii. (Aplauze puternice, 
prelungite).Viața arată că, în condițiile uriașei diversități de împrejurări în care comuniștii își desfășoară lupta, ale unor cerințe și sarcini specifice, deosebite de la țară la țară, de la partid la partid, singura bază pe care se pot clădi relații trainice între partidele frățești este respectarea dreptului fiecăruia de a-și elabora politica de sine stătător, aplicînd adevărurile generale ale marxism-leninismului la situația concretă din țara respectivă. (A- plauze puternice). Numai pornin- du-se de la această realitate obiectivă și ireversibilă, punîndu-se pe primul plan interesele și țelurile 

generale care prevalează asupra deosebirilor de păreri, în spiritul principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, se poate asigura o unitate trainică, indestructibilă în mișcarea comunistă internațională, (Aplauze pu
ternice).Partidul Comunist Român consideră că în momentul de față esențial este să nu se întreprindă absolut nimic care poate agrava divergențele existente și adinei sciziunea, să se facă totul pentru consolidarea unității, (Aplauze pu
ternice, prelungite).Anul acesta poporul nostru, alături de popoarele Uniunii Sovietice, de întreaga omenire progresistă, va cinsti în toată țara, prin ample manifestări, aniversarea a 50 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment care a deschis o nouă eră în istoria omenirii.Ideile Marelui Octombrie, ideile socialismului, acționează în zilele noastre ca o puternică forță materială, cucerind gîndirea și conștiința unor mase tot mai largi, exerci- tînd o uriașă influență asupra dezvoltării sociale contemporane.Niciodată în istoria sa, mișcarea comunistă, partidele clasei muncitoare, forțele sociale care se pronunță pentru transformarea revoluționară a societății nu au fost mai puternice ca în zilele noastre.O măreață întruchipare a atotbiruitoarelor idei ale lui Octombrie o constituie victoria socialismului în 14 țări ale lumii, ca urmare a luptei revoluționare desfășurate, sub conducerea partidelor comuniste, de către clasa muncitoare, oamenii muncii, popoarele acestor țări.Sistemul socialist mondial reprezintă astăzi un sfert din suprafața globului terestru și cuprinde peste o treime din populația sa. Influența pe care o exercită socialismul pe plan internațional este rezultatul atît al modului în care țările socialiste rezolvă problemele dezvoltării lor social-economice pe calea civilizației socialiste, al succeselor pe care le obțin în opera de construire a noii societăți, cît și al felului în care clădesc relațiile economice, politice, culturale între ele.Aceste relații principial noi, deosebite de relațiile existente în societatea bazată pe exploatare și a- suprire, pe dominația celor puternici asupra celor, slabi, înfățișează în germene prototipul viitoarelor relații dintre toate statele și popoarele lumii. în această perspectivă, capătă o și mai mare importanță promovarea neabătută în relațiile dintre statele socialiste a principiilor solidarității internaționale și întrajutorării tovărășești, ale respectării suveranității, egalității depline în drepturi și neamestecului în treburile interne. Aceasta răspunde cerințelor dezvoltării multilaterale și înfloririi fiecărei țări și națiuni socialiste și în același timp corespunde cauzei generale a socialismului. (Aplauze pu
ternice).în ceea ce îl privește, partidul nostru va acționa, ca și pînă aci£ cu toată perseverența pentru promovarea activă a acestor principii, militînd neobosit pentru coeziunea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, adueîndu-și contribuția la întărirea solidarității comuniștilor din lumea întreagă, la triumful ideilor socialismului și colaborării între popoare. (Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Constatăm cu satisfacție că relațiile dintre Partidul Comunist’ Român și Partidul Comunist Bulgar se dezvoltă în spiritul prieteniei și colaborării tovărășești. Vizitele reciproce și întîlnirile dintre reprezentanții celor două partide și guverne constituie o vie expresie a prieteniei și solidarității frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar. (Aplauze). Hotărîrea pe care am luat-o de comun acord în cursul tratativelor, de a dezvolta relațiile, de a stimula schimburile de experiență între organele de partid, de stat și obștești, pentru mai buna cunoaștere reciprocă a realizărilor și preocupărilor noastre, corespunde pe deplin intereselor celor două partide și țări, cauzei generale a socialismului.Acum, cînd vizita stimaților noștri oaspeți se apropie de sfîrșit, putem aprecia cu satisfacție că ea se înscrie ca un eveniment de seamă în dezvoltarea prieteniei româno- bulgare și, totodată, ca un aport la întărirea unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. 
(Vii aplauze).

Dragă tovarășe Jivkov, dragi tova
răși,Vă rugăm să transmiteți comuniștilor bulgari, întregului dumneavoastră popor salutul nostru fierbinte, sentimentele frățești ale poporului român, urările sincere ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră pentru noi victorii pe drumul progresului și prosperității, pentru înflorirea Bulgariei socialiste frățești. (Aplauze puternice).Trăiască poporul frate bulgar și conducătorul său încercat — Partidul Comunist Bulgar I (Aplauze puternice).Trăiască prietenia româno- bulgară I (Aplauze, puternice).Să se întărească unitatea țărilor socialiste, coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale I (Aplauze puternice).Să triumfe cauza păcii și progresului în întreaga lume I (Aplauze 
puternice, îndelung repetate. Asis
tența, în picioare, ovaționează pen
tru prietenia româno-bulgară).
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(Urmare din pag. 1)sărbători ale prieteniei bulgaro- române.Mă folosesc de această înaltă tribună pentru a exprima recunoștința noastră poporului român și, îndeosebi, pentru a vă mulțumi dumneavoastră, cetățene și cetățeni ai BucureștiuJui, precum și oamenilor muncii din regiunile Argeș și Oltenia, pentru primirea emoționantă, frățească ce ne-ați făcut-o.în timpul șederii noastre în România am avut cu conducătorii dv. de partid și de stat discuții sincere și extrem de utile, am făcut un schimb de păreri asupra unui larg cerc de probleme. într-adevăr, putem spune că vizita noastră s-a desfășurat sub semnul prieteniei și colaborării bulgaro-române. (Ă- 
plauze).. Este deosebit de îmbucurător faptul că în timpul convorbirilor ne-am manifestat încă o dată dorința și voința noastră comună — dorința și voința comună a celor două partide și guverne — de a întări prietenia și colaborarea bulgaro-română, de a munci și dezvolta relațiile dintre Bulgaria și România, ca relații între două țâri socialiste. (Aplauze puternice). Sîntem pătrunși de dorința și voința comună de a valorifica posibilitățile existente și perspectivele colaborării bulgaro-române în domeniul economiei și culturii, de a face colaborarea noastră politică, economică, tehnico-științifică și culturală mai rodnică și mai eficientă. Sîntem pătrunși de dorința și voința comună de a dezvolta relațiile și legăturile frățești dintre cele două partide marxist-leninis- te ale noastre — temelia prieteniei și colaborării multilaterale dintre popoarele bulgar și român. (A- 
plauze puternice).Activitatea utilă pe care am desfășurat-o în cadrul convorbirilor cu conducătorii dv. și în timpul întîlnirilor cu oamenii muncii ne dă deplina încredere că viitorul prieteniei și colaborării bulgaro- române este limpede ; ele se dezvoltă și se întăresc tot mai mult în interesul țărilor și popoarelor noastre, în interesul cauzei comune a socialismului, progresului, a luptei pentru pace.Vorbind despre actualele relații de prietenie, despre legăturile și colaborarea multilaterală dintre Bulgaria socialistă și România socialistă, trebuie să le privim în strîn- să legătură cu prietenia seculară dintre popoarele bulgar și român, istoricește formată, datorită condițiilor geografice, a factorilor politici, economici, sociali și culturali asemănători, prin lupta comună împotriva exploatatorilor și asupritorilor.' Nu putem să nu relevăm aici cu recunoștință că pe pămîntul românesc au găsit adăpost și sprijin frățesc conducătorii revoluției naționale bulgare Hristo Botev, Vasil Levski, Liuben Karavelov și mulțî alți patrioți și revoluționari bulgari, luptători pentru eliberarea Bulgariei de sub jugul străin.Nu putem să nu relevăm aici că acum 90 de ani armata română și-a dat contribuția la eliberarea națională a Bulgariei. Osemintele ostașilor — fii glorioși ai poporului muncitor român — se odihnesc în pămîntul bulgar și cimentează trainic prietenia noastră. Monumentele de lîngă Plevna și Grivița sînt o expresie a recunoștinței profunde a poporului bulgar față de memoria ostașiloi’ români ce și-au vărsat sîngele pentru eliberarea Bulgariei. 
(Aplauze puternice).Nu putem să nu relevăm că ambele noastre popoare au participat împreună la lupta împotriva jugului monarho-fascist și burghezo- moșieresc, împotriva cotropitorilor hitleriști, la lupta pentru libertate și independență, pentru dreptate și progres social.Astăzi, celor două partide ale noastre, celor două conduceri de partid și de stat, le revine importanta îndatorire — imperativ și al istoriei și al prezentului nostru socialist, al dezvoltării noastre viitoare — să întărească și să lărgească tot mai mult prietenia și colaborarea bulgaro-română; (Vii 
aplauze). în ceea ce ne privește, dragi tovarăși și prieteni români, pot să vă încredințez că Partidul Comunist Bulgar și Comitetul său Central, poporul și guvernul nostru vor face și în viitor tot ceea ce este necesar pentru a întări prietenia bulgaro-română. (Aplauze puter
nice).

Tovarăși,Am vizitat regiunile Argeș și Oltenia, ne-am întîlnit cu colectivele unor întreprinderi industriale și institute de învățămînt, cu cooperatori și reprezentanți ai intelectualității. Pretutindeni — la București, Pitești, Slatina, Craiova, Segarcea — am văzut transformările pozitive care au loc în România frățească, am simțit cum muncește și trăiește poporul român. Poporul român este constructor al socialismului, un popor cu un spirit nou, un popor cu încredere în partidul său comunist, în propriile sale forțe și în viitorul patriei sale socialiste. (Aplauze puternice).Nu putem să nu subliniem realizările dv. în dezvoltarea industriei. Uzinele „Vulcan“, uzina de aluminiu din Slatina, uzinele „E- lectroputere“ și combinatul chimic de la Craiova, pe care le-am vizitat, uzinele și întreprinderile industriale despre care am avut posibilitatea să luăm cunoștință cu prilejul altor vizite ale noastre, dovedesc că în România se creează o industrie modernă. Faptul că la 

sfîrșitul acestui cincinal industria dv. va realiza în numai 24 de zile producția pe care România antebelică o realiza intr-un an întreg, ilustrează în mod grăitor amploarea și ritmurile dezvoltării sale industriale.Am făcut cunoștință și cu agricultura dv. La întîlnirea noastră cu cooperatorii din cooperativa a- gricolă de producție Unirea din Segarcea și în discuțiile cu tovarășii din conducerea dv., ne-am dat seama de problemele ce urmează să fie rezolvate la sate. Agricultura României, care este o agricultură pe deplin socialistă, se dezvoltă cu succes și, ceea ce este deosebit de important, o dată cu dezvoltarea construcțiilor de mașini — în special a construcțiilor de mașini a- gricole — cu dezvoltarea industriei chimice, care asigură îngrășăminte și alte substanțe, se creează premise pentru întărirea în continuare a agriculturii, pentru sporirea producției și ridicarea eficienței sale.Nu putem, de asemenea, să nu relevăm și faptul că România și-a creat o intelectualitate proprie. Creșterea numărului tehnicienilor. oamenilor de știință, economiștilor și specialiștilor în celelalte sectoare ale dezvoltării sociale a țării dv. este o realizare. Cu prilejul vizitelor noastre în institutele de învățămînt superior, in uzine, instituții de cultură, ne-am convins că intelectualitatea dv. este talentată, rezolvă cu avînt creator probleme complexe ale construcției materiale și culturale.Aș vrea să vă aduc la cunoștință că și poporul bulgar, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, pășește înainte, consacrîndu-se muncii pașnice, constructive pentru dezvoltarea Republicii Populare Bulgaria ca o țară modernă, socialistă. Intr-un viitor apropiat poporul nostru va repurta, de asemenea, succese de seamă în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii.In convorbirile cu conducătorii dv. de partid și de stat am ajuns la concluzia comună că dezvoltarea economiei Bulgariei și României în etapa actuală creează posibilități favorabile de lărgire a colaborării economice, pe baza specializării și cooperării în producție, în toate ramurile economiei naționale și mai ales în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, metalurgiei, industriei ușoare.Specializarea și cooperarea în domeniul economiei țărilor socialiste este o forță puternică și un factor important pentru propășirea fiecărei țări socialiste. Ele dau posibilitatea de a introduce mai rapid și mai eficient progresul tehnico- științific, de a realiza diviziunea maximă a muncii sociale, de a ridica rentabilitatea economiei fiecărei țări, de a rezolva cu succes sarcina principală — îmbunătățirea vieții poporului, ridicarea nivelului de trai și de cultură al celor ce muncesc pentru socialism.Aș vrea să menționez cu satisfacție că în timpul discuțiilor am constatat dorința sinceră, reciprocă, a partidelor noastre și a Comitetelor lor Centrale, de colaborare, de schimb de experiență în construcția de partid și socialistă din țările noastre.
Tovarăși,Am purtat discuții sincere. într-o serie de probleme ale situației internaționale și ale mișcării comuniste mondiale. Noi considerăm util acest schimb de păreri pentru că ne-a dat posibilitatea, încă o dată, să clarificăm pozițiile noastre în problemele cele mai actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste mondiale.Am constatat dorința și năzuința comună a celor două conduceri de partid de a se întreprinde măsurile necesare și de a se face tot posibilul pentru întărirea comunității noastre socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a întregului front antiim- perialist. (Aplauze).Fără îndoială, problema cea mai acută a actualei situații internaționale, care alarmează, și nu poate să nu alarmeze partidele și popoarele noastre, comuniștii din toate țările, întreaga omenire progresistă, este intervenția Statelor Unite ale Americii în Vietnam.Un popor — cel vietnamez, o țară socialistă — Republica Democrată Vietnam, sînt supuse bombardamentelor barbare și nimicirii, împotriva lor imperialismul american duce un război criminal, tîl- hăresc, întreprinde noi pași periculoși de escaladare a războiului în Vietnam; acțiunile militare cuprind teritorii tot mai vaste. Agresiunea Statelor Unite în Vietnam complică situația din lume, influențează asupra soluționării unor probleme importante internaționale.Pentru poporul vietnamez nu e- xistă o altă cale decît să-și apere pămîntul, să-și apere independența, libertatea și drepturile. Agresorii nu vor zdrobi voința viteazului popor vietnamez. Hotărîrea lui de a continua lupta pentru cauza sa dreaptă este de neclintit.Poziția partidului și țării noastre în problema vietnameză este clară. Ea este stabilită prin ho- tărîrile celui de-al IX-lea Congres al partidului nostru și este în concordanță cu Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia, adoptată la Consfătuirea ce a avut loc la București anul trecut. Noi admirăm eroismul poporului vietnamez, atît din nord, 

cît și din sud. Condamnăm cu mî- nie agresiunea americană din Vietnam. Ne asociem în mod hotă- rît glasului popoarelor din țările socialiste, glasului mișcării comuniste internaționale, glasului întregii omeniri progresiste care cer încetarea acestui război infam. (A- 
plauze puternice).în lupta sa dreaptă împotriva agresiunii americane, poporul vietnamez nu este singur. Alături de el sînt țările socialiste. Alături de el sînt forțele democratice și progresiste din lume. Și noi, comuniștii și oamenii muncii bulgari, credincioși îndatoririi noastre internaționale, sîntem întrutotul de partea poporului vietnamez, l-am sprijinit și-l vom sprijini din punct de vedere material, politic și moral.Sîntem pe deplin convinși că victoria va fi a poporului vietnamez. Și aceasta șe va realiza cu atît mai grabnic, cu cît sînt mai unite țările socialiste, partidele noastre frățești, toate forțele revoluționare din lume. Nu o dată viața a demonstrat că, acolo unde imperialismul a avut de-a face cu frontul comun al țărilor socialiste, al mișcării comuniste internaționale și al forțelor democratice și antiimperialiste. a fost nevoit să cedeze, să renunțe la scopurile și intențiile sale aventuriste.Imperialiștii nord-americani tind, acolo unde le reușește, să încingă atmosfera internațională, să creeze focare active și potențiale de încordare.Nu se poate trece cu vederea o astfel de parte a globului cum este continentul nostru european.Exprimînd interesele popoarelor lor, și ale întregii omeniri, statele membre ale Tratatului de la Varșovia au adoptat anul trecut la București o declarație specială, au elaborat un vast program de pace și securitate în Europa. Acesta a devenit baza unei serii de acțiuni ale țărilor socialiste, menite să întărească pacea în Europa. Securitatea și pacea în Europa au devenit o idee care cucerește mințile și inimile. Este o idee născută din suferințele popoarelor europene. Aici, în Europa, s-au dezlănțuit și primul și cel de-al doilea război mondial. Aici, în Europa, s-au adus milioane de jertfe omenești. Aici, în Europa, au fost distruse uriașe valori materiale, istorice și culturale. Aici, în Europa, este depozitată o importantă cantitate de arme moderne și tehnică de război, armate imense sînt ținute gata de luptă.Nu se poate privi cu nepăsare actuala situație din Europa, cînd aceleași forțe revanșarde, care au început cel de-al doilea război mondial, se regrupează din nou astăzi, în Germania occidentală. A- jutate de inspiratorii lor de peste ocean, ele se pregătesc intens pentru revanșă.Se spune că istoria s-ar repeta. Desigur, în sensul cel mai strict al cuvîntului, acest lucru nu este tocmai exact. Dar poate este adevărat în sensul că pe continentul nostru și în special în Germania occidentală se maturizează evenimente, e- voluează fenomene, asemănătoare celor din preajma celui de-al doilea război mondial. Vedem că în prezent în Germania occidentală se activizează forțele militariste, care se pregătesc pas cu pas să treacă la înfăptuirea — sub diverse forme — a planurilor loi- revanșarde, ce constituie o amenințare la adresa securității europene, a păcii în Europa și în lume. Imperialiștii vest- germani refuză cu încăpățînare să recunoască faptul real al existenței celor două state germane suverane și egale în drepturi, încearcă, fără nici un temei, să vorbească în numele întregului popor german, ridică pretenții teritoriale față de țări socialiste, își pun drept scop să „înghită" Republica Democrată Germană, să intre în posesia armei nucleare. Iată de ce Declarația de la București din iulie 1966 arată pe deplin întemeiat că imperialiștii și militariștii vest-germani constituie o amenințare serioasă pentru pacea europeană și mondială.Noi, partidul și țara noastră, luptăm pentru asigurarea securității europene, pentru întărirea păcii în Europa, deoarece aceasta este o sarcină de importanță vitală pentru crearea unei atmosfere normale pe continentul nostru, pentru dezvoltarea unor relații de prietenie, înțelegere și colaborare între popoarele europene. Lupta pentru securitatea europeană este o luptă împotriva planurilor revanșarde ale imperialiștilor vest-germani, împotriva pericolului dezlănțuirii unui nou incendiu mondial, termonuclear, este o luptă pentru pace în lume, pentru fericirea popoarelor europene, a întregii omeniri.Republica Populară Bulgaria își va aduce și în viitor aportul la rezolvarea pașnică a problemelor europene nesoluționate, la întărirea securității și a păcii pe continentul nostru. Securitatea și pacea în Europa și în lume constituie un obiectiv important al politicii noastre.Sîntem pe deplin conștienți că problemele europene nu pot fi rezolvate dintr-o dată. Ele sînt complexe și necesită participarea tuturor popoarelor europene, examinarea cu răbdare și în mod constructiv a punctelor de vedere, pentru a se ajunge la soluții general acceptabile. De aceea urmează să e- xaminăm cu atenție și să sprijinim orice propunere, ori de unde ar veni, care ar putea să contribuie la găsirea unor puncte de contact pentru crearea unei atmosfere mai senine în Europa.Trebuie să spunem că situația politică din peninsula Balcanică în ultimul timp s-a îmbunătățit. în această privință, țările noastre — Republica Populară Bulgaria și Re

publica Socialistă România — și-au adus și își vor aduce contribuția.Nu se poate, tovarăși, să nu se vadă că în prezent un fenomen legic în lume este creșterea for-* telor socialismului, păcii și progresului. Aceasta se face simțită atît în Europa, cît și în Asia, Africa și în America Latină. Năzuința omenirii de a trăi într-o atmosferă prietenească, în înțelegere și colaborare, în pace și progres, este generală.Forțele reacțiunii nu pot întoarce cursul dezvoltării mondiale, o- rientat spre socialism și comunism. Ele nu pot realiza aceasta, indiferent de anticomunismul pe care ar încerca să-l dezlănțuie. Comunismul — stafia comunismului, după cum s-au exprimat, în mod plastic, Marx și Engels — nu este o sperietoare pentru popor. Comunismul este sperietoare numai pentru reacționari și exploatatori, pentru asupritori și militariști. Din ce în ce mai mult comunismul și ideile sale mărețe, eliberatoare, cuceresc masele largi populare și se afirmă ca o forță materială puternică, care impulsionează dezvoltarea lumii. (Aplauze puternice).Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Această aniversare glorioasă va constitui o mare sărbătoare — sărbătoarea popoarelor sovietice și a popoarelor noastre, sărbătoarea întregii mișcări comuniste internaționale, a clasei muncitoare și a întregii omeniri progresiste.Cincizeci de ani statul sovietic— rod al Revoluției din Octombrie— a rezistat, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, tuturor greutăților și încercărilor. Astăzi Uniunea Sovietică, reazim al socialismului și păcii, esțe o forță puternica, o forță invincibilă.De cincizeci de ani mărețele idei ale Revoluției din Octombrie — ideile lui Marx, Engels și Lenin — cuceresc victorie după victorie. Ele au învins în statele socialiste, în sistemul mondial socialist, care are o istorie de peste două decenii. A- pariția a mai mult de 70 de state independente, pe locul fostelor colonii ale imperialiștilor, este rezultatul spărturii care a avut. loc în sistemul capitalist și imperialist, rezultatul influenței ideilor Revoluției din Octombrie, al socialismului pe plan mondial. Sub steagul ideilor Marii Revoluții din Octombrie, clasa muncitoare din țările capitaliste a reușit să cucerească poziții puternice. Sub steagul Marelui Octombrie mișcarea comunistă, care s-a născut în urmă cu peste 100 de ani, s-a transformat în cea mai puternică forță politică a contemporaneității. In această perioadă, pe drumul său, pe drumul progresului, au apărut nu puține greutăți, dar comuniștii au știut întotdeauna să le învingă. în pofida unor greutăți, existente în momentul de față, mișcarea comunistă internațională, dezvoltîn- du-se sub stindardul ideilor Revoluției din Octombrie, călăuzin- du-se după învățătura marxist- lenihistă, va merge înainte în lupta pentru pace și libertate, pentru progresul omenirii, pentru socialism și comunism. (Aplauze puter
nice).

Tovarășe și tovarăși,Cu puțin timp înainte am semnat Comunicatul comun cu privire la vizita delegației noastre de partid și guvernamentale în Republica Socialistă România. Comunicatul sintetizează principalele rezultate ale tratativelor și convorbirilor noastre. Nu ne îndoim că și el va juca un rol pozitiv în dezvoltarea relațiilor dintre partidele și țările noastre.Vizita noastră în țara dumneavoastră ospitalieră se apropie de sfîrșit. Sîntem bucuroși, după cum reiese și din Comunicatul comun, că vizita noastră va contribui la întărirea și dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării bulgaro- române. Ca țări vecine, pe noi ne desparte Dunărea bogată în ape. Dar ea ne și apropie. Dunărea este un fluviu minunat și puternic și urmează ca noi să folosim cu e- forturi unite puterea sa în slujba avîntului economia al țărilor noastre. (Vii aplauze). Peste Dunăre trece podul nostru, al prieteniei. Acum, peste Dunăre, întindem un nou „pod electric11 al prieteniei — linia pentru transportul energiei electrice „Craiova—Boicinovți11 și ne pregătim să începem într-un viitor apropiat construcția hidrocentralei electrice din zona Somo- vit—Islaz. Astăzi, cel mai puternic pod al prieteniei noastre îl constituie ideile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, colaborarea frățească, ajutorul reciproc în construirea socialismului. 
(Aplauze puternice).Fie ca Dunărea albă, liniștită — cîntată de poeții, scriitorii și compozitorii bulgari și români — să constituie totdeauna artera prin care pulsează prietenia bulgaro- română, fie ca ea să ne lege de celelalte state dunărene, să servească cauzei păcii, înțelegerii și progresului! (Aplauze puternice).Trăiască poporul frate român și conducătorul său — Partidul Comunist Român ! (Aplauze puter
nice).Trăiască prietenia bulgaro-română 1 (Aplauze puternice).Trăiască sistemul mondial socialist și mișcarea comunistă și muncitorească internațională ! (Aplauze 
puternice).Trăiască pacea și socialismul ! ■ 
(Aplauze puternice, prelungite. A- j 
sistența în picioare ovaționează în
delung). i

Cuvintul tov.

Nicolae Constantin

muncitor la uzinele 

„Semănătoarea"

Dragi tovarăși și tovarășe,Stă în firea poporului român să-și primească oaspeții cu sufletul deschis, să-i înconjoare cu simpatie' și dragoste — cu atît mai mult cînd este. vorba de buni vecini, de vechi și sinceri prieteni, de tovarăși de idei și de luptă, cum sînteți dumneavoastră, stimate tovarășe Jivkov, dragi tovarăși bulgari. Permiteți-mi ca să vă adresez — stimați oaspeți — soli ai poporului frate bulgar, salutul tovărășesc al muncitorimii bucurește- ne, să exprim adînca noastră satisfacție pentru vizita pe care o faceți în România socialistă.Țara dumneavoastră ne este a- propiată nu numai prin așezarea geografică, dar înainte de toate prin orînduirea ei socialistă, prin țelurile și aspirațiile noastre comune. Urmărim cu viu interes, cu simpatie frățească- munca și realizările oamenilor muncii din țara dumneavoastră. Spiritul creator și gospodăresc al poporului bulgar, condus de partidul său comunist, dau necontenit roade bogate, de care ne bucurăm ca de propriile noastre înfăptuiri. Bulgaria socialistă se poate mîndri pe bună dreptate cu economia ei în plină dezvoltare, cu succesele dobîndite pe tărîmul culturii și științei, cu creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc.Dorim din inimă ca toate năzuințele de progres și prosperitate ale poporului frate bulgar, toate planurile și visurile sale de fericire și bunăstare să-și găsească o strălucită împlinire 1Iubiți oaspeți, prețuim cu atît mai mult eforturile și victoriile oamenilor muncii din Bulgaria, cu cît și noi, muncitorii României, întregul popor român, sîntem angajați într-o uriașă activitate constructivă, care ne-a înnoit din temelii viața, a dat o nouă și mîn- dră înfățișare patriei noastre. Sub conducerea hotărîtă a Partidului Comunist Român, am lăsat în urmă greaua moștenire a trecutului, am creat România socialistă.Astăzi, dînd viață programului- elaborat de partid, ne dăruim întreaga energie creatoare operei de- ridicare a economiei naționale pe noi trepte. Muncitorii, inginerii, tehnicienii desfășoară o luptă susținută pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru promovarea tehnicii noi, pentru o cît mai bUnă gospodărire și asigurare a unei înalte rentabilități a întreprinderilor, pentru realizarea unei producții de calitate* superioară. Uzinele bucureștene, care realizează o cincime din producția industrială a țării, se străduiesc să fie în primele rînduri în această complexă activitate, acordîhd o permanentă atenție modernizării proceselor de muncă.în acest efort creator își încadrează activitatea și colectivul uzinei „Semănătoarea11, unde lucrez. Dăm toată atenția calității mașinilor pe care le construim și pot spune cu acest prilej solilor din țara vecină .și prietenă -- căreia anul acesta îi livrăm un număr important de semănători — că muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei noastre țin la marca fabricii pe care o consideră o chestiune de onoare și prestigiu.Pătrunși de însemnătatea sarci
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nilor trasate de partid, sîntem hotărîți să nu ne precupețim eforturile pentru ca România să cunoască o dezvoltare continuă și rapidâ.: Noi știm că în felul acesta slujim interesele poporului nostru și ne îndeplinim, totodată, o înaltă îndatorire internaționalistă.Noi, muncitorii bucureșteni, ca și oamenii muncii din . întreaga țară, sprijinim pe deplin politica partidului și statului nostru de dezvoltare a prieteniei și solidarității frățești cu toate țările socialiste, de întărire a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Noi vedem în aceasta chezășia victoriei forțelor socialismului și progresului, a forțelor antiimperialiste de pretutindeni în lupta lor pentru mersul înainte al întregii omeniri, pentru pacea și securitatea popoarelor.Vă rugăm, stimate tovarășe Jivkov, să transmiteți oamenilor muncii din Bulgaria salutul nostru frățesc, calda urare de a dobîndi noi și mari victorii în lupta pentru prosperitatea și fericirea patriei dumneavoastră. precum și dorința noastră sinceră de a vedea colaborarea româno-bulgară tot mai rodnică, mai înfloritoare.Trăiască prietenia frățească dintre comuniștii români și bulgari, dintre muncitorii români și bulgari, dintre popoarele noastre !Trăiască unitatea- țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale!
Cuvintul tov.

Zaharia Stanca
Stimate tovarășe Jivkov,Stimați membri ai delegației bulgare,Vă rog să-mi îngăduiți să vă aduc aici salutul călduros al oamenilor noștri de artă și cultură, al scriitorilor din Republica Socialistă România. Totodată, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim adînca satisfacție pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru ca reprezentanți de seamă ai Partidului Comunist Bulgar, ai guvernului Republicii Populare Bulgaria, ai poporului frate bulgar. Căldura și ospitalitatea cu care ați fost primiți de noi toți, pe străvechiul nostru pămînt, bucuria pe care ați fost în măsură s-o citiți mereu pe chipurile noastre sînt — toate — dovezi temeinice că tradiționala prietenie și frăție dintre partidele noastre comuniste și dintre popoarele noastre mîndre și harnice se întărește necontenit și se dezvoltă cu mult spor spre folosul, spre fericirea ambelor popoare.Dragi oaspeți și dragi tovarăși,Este bine știut că încă din cele mai îndepărtate timpuri popoarele noastre au trăit în aceste părți ale Europei, unul lîngă altul, este știut că ele s-au ajutat reciproc, ori de cite ori a fost posibil, și nu o dată au colaborat strîns în lupta împotriva acelorași asupritori.Prietenia dintre popoarele noastre s-a manifestat, de asemenea, de-a lungul anilor, între cei mai buni cărturari, oameni de știință și cultură ai țărilor noastre. Aceste îndelungate tradiții s-au dezvoltat în chip fericit în anii noștri.Personal, îmi aduc aminte cu multă plăcere că, printre primele cărți care mi-au căzut în mînă în copilărie, două erau traduse din limba bulgară și purtau semnătura lui Ivan Vazov. Din aceste două cărți, apărute în limba română înainte de întîiul război mondial, am luat întîia oară cunoștință de literatura bulgară, de țara vecină, de poporul bulgar. Lectura lor mi-a 
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trezit dorința să cunosc țara dincolo de Dunăre și pe oam care trăiesc acolo. Astăzi, sînt numărate cărțile din bibliote noastre traduse din bulgară. Ne mărate sînt, în același timp, că: de literatură română traduse bulgară. Sînt încredințat, tovai că schimburile noastre de cărț toate celelalte schimburi pe li culturală și artistică au ajutat n și vor continua să ajute și 1 mult la cunoașterea reciprocă popoarelor noastre, la o și i mare întărire și dezvoltare a p’ teniei și stimei reciproce. Spun acestea, dragi tovarăși, mă f dese iarăși și iarăși la cît de m. la cît de important poate fi folc adus de scriitori propriilor popoare și, poate, tuturor popor lor lumii, dacă literatura pe cart o scriu este o literatură valoro inspirată din viața popoarelor, luptele • pentru libertate ale pop relor, din visurile și năzuințele cele mai nobile.Noi, scriitorii români, avem activitatea noastră scriitoricea ca scop principal, de a da o c, tribuție cît mai mare în uri muncă de construire a sbcîâlisr lui, desfășurată de partidu'l țși porul nostru, în vastul'•'efori' u nim de desăvîrșire a iconstrtk socialiste. De aceea, ne aducem treaga noastră contribuție la’mituirea politicii interne â p'ârtidi și a guvernului nostru, după c milităm activ pentru politica ext nă a partidului și a țării noastre politică de promovare a relați multilaterale, frățești, cu toate rile socialiste, a unității mișei comuniste și muncitorești interi ționale, politică de păzire și în rife a păcii pe plan european mondial.Dragi oaspeți,Acum un an și ceva am vizi Republica Populară Bulgaria, dv ce vreme de douăzeci de ani i mai văzusem. Drumul pe care 1- făcut atunci de la Ruse la So prin Plevna, și de la Sofia la R> prin Tîrnovo, a fost pentru mine pentru tovarășii care mă însoțe un prilej de permanentă incinta un prilej de nețărmurită bucui Cu cît priveam mai mult ceea mereu și mereu se înfățișa ochi: noștri, cu atît ne dădeam seai că între Bulgaria anului 1946 Bulgaria anului 1966 deosebirea e uriașă. Noua Bulgarie, Bulgar constructorilor socialismului, ne rata cîmpuri lucrate cu rnigi pînă la ultima palmă de pămî sate noi și mîndre, orașe înflo toare devenite importante cent industriale sau turistice, și preț tindeni — ceea ce ne plăcea și: m mult — o lume harnică, mulțumit cu ochii îndreptați cu încrede către viitor. Am fost foarte feric să văd în Bulgaria ceea ce a văzut, pentru că știm bine, bine c tot, că orice succes al unei țări sc cialiste este un succes al nostru, ; tuturor celor ce ne străduim di răsputeri să construim o lum nouă, o viață nouă.In aceeași perioadă în care Buî garia vecină și prietenă a pre gresat și a înflorit, sub conducere Partidului ei Comunist, aici, la no — așa cum ați putut vedea și dum neavoastră zilele acestea — s-a dez voltat și a înflorit, sub conducere. Partidului nostru Comunist, Repu blica noastră socialistă, patrii noastră independentă, suverană, liberă.Stimate tovarășe Jivkov,Stimați membri ai delegației bulgare,In ceasul acesta sîntem cu toți' adînc încredințați că vizita dumneavoastră în țara noastră, convorbirile pe care dumneavoastră
(Continuare în pag. a Vil-a)
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V. I. LENIN
Adunarea solemnă din Capitală
Cuvîntarea tovarășului Manea Mănescu

Aniversînd împlinirea a 97 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, poporul român, alături de întreaga omenire progresistă, i aduce , prinosul, său de recunoștință, își îndreaptă gîndul cu respect și admirație spre acest itan al gîndirii și practicii revoluționare, care și-a închinat întreaga viață, energie și putere de creație cauzei eliberării clasei muncitoare și a tuturor celor ce muncesc, cauzei socialismului și comunismului. De numele lui sînt legate indisolubil crearea primului partid de tip nou al clasei muncitoare, organizarea primei revoluții socialiste victorioase, făurirea primului stat socialist, elaborarea programului pe baza căruia a fost clădită orînduirea socialistă în U- niunea Sovietică.Unul dintre meritele nepieritoare ale lui Lenin constă în faptul că, apărînd marxismul împotriva adversarilor săi fățiși sau deghizați, l-a dezvoltat și îmbogățit cu teze și concluzii noi, corespunzător condițiilor epocii în care a trăit. Caracteristic pentru învățătura marxist-leninistă este faptul că ea presupune cunoașterea aprofundată a realităților economice, politice, sociale, a intereselor vitale ale popoarelor, descifrînd în complexitatea vieții sociale legile obiective ale dezvoltării acesteia, necesitățile și perspectivele evoluției istorice a umanității.Anul acesta sărbătorim ziua nașterii lui Lenin în pragul împlinirii unei jumătăți de veac de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, eveniment de răscruce în istoria universală, care a deschis noua epocă a trecerii omenirii de la capitalism la socialism. Astăzi, primul stat socialist din lume, născut ca rezultat al Revoluției din Octombrie — Uniunea Sovietică — se afirmă în lume ca o putere industrială de prim rang, ale cărei realizări în construirea comunismului, în dezvoltarea economiei, a științei și culturii constituie o contribuție hotărîtoare la creșterea forței și influenței socialismului, la cauza progresului și a păcii în lume.Pe drumul socialismului pășesc multe alte popoare din Europa, A- sia și America, care, înfăptuind revoluția și luîndu-și soarta în propriile mîini, au obținut succese însemnate în construirea noii orîn- duiri, în dezvoltarea economiei și culturii. Calea străbătută de socialism, care dintr-o ideologie a ajuns să se materializeze într-un vast sistem politic și economic mondial, reprezentînd cel mai important reazem al forțelor progresului și păcii de pretutindeni, constituie o strălucită mărturie a forței transformatoare a marxism-le- ninismului.Poporul român are măsura concretă, palpabilă a acestei uriașe forțe în însăși înfățișarea nouă a țării, în prefacerile adînci petrecute în viața sa în anii construcției socialiste. Resortul intern al tuturor transformărilor revoluționare din țara noastră, factorul ho- tărîtor al înfăptuirii lor îl constituie politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român. Călăuzi ndu-se neabătut după învățătura marxist-leninistă, apli- cînd-o în mod creator, partidul nostru a stabilit obiectivele concrete ale fiecărei etape, căile de rezolvare a problemelor construcției socialiste, potrivit condițiilor din țara noastră.Perspectivele dezvoltării viitoare sînt cu limpezime conturate în istoricele hotărîri ale Congresului al IX-lea al partidului, în măsurile de mare însemnătate, economice și politice, care au fost adoptate de C.C. al P.C.R. în scopul îndeplinirii programului elaborat de Congres. Entuziasmul și hotărîrea cu care poporul nostru muncește pentru a da viață sarcinilor trasate de partid își găsesc o puternică ilustrare în indicii mereu superiori obținuți în producție, în .bilanțul pozitiv cu care s-ati încheiat primul an al cincinalului și primul trimestru al anului în curs.Ca o viguroasă forță motrică a mersului înainte al omenirii, parte integrantă a procesului revoluționar mondial, se afirmă în zilele noastre mișcarea de eliberare națională. încă cu multe decenii în 

urmă, Lenin a întrevăzut marele potențial revoluționar al a- cestei mișcări, ce se dezvolta în colonii. Popoarele zecilor de state noi apărute pe harta lumii se manifestă ca o forță antiimperialistă activă, își afirmă cu vigoare cres- cîndă voința de a-și apăra și consolida independența, de a păși pe calea progresului economic și social.O trăsătură esențială a timpurilor noastre este dezvoltarea considerabilă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, creșterea rolului ei în viața politică. Cu rîn- durile sporite, mai călite și maturizate din punct de vedere ideologic, partidele comuniste se află în primele rînduri ale luptei maselor muncitoare pentru progres social, democrație, independență națională, pace.în fața marxism-leninismului se ridică problema de a dezvălui, pe baza unei profunde analize științifice a realităților contemporane, noile tendințe ale dezvoltării sociale, de a sintetiza noua experiență istorică, însuși Lenin arăta la timpul său că marxismul nu este o culegere de scheme împietrite, osificate, ci o știință vie, care se dezvoltă și se îmbogățește necontenit, pe baza realităților noi. „A nu acorda a- tenție condițiilor care s-au schimbat — scria el — a susține vechile soluții ale marxismului înseamnă a fi credincios literei și nu spiritului teoriei, înseamnă a repeta din memorie vechile concluzii fără a ști să folosești în analiza noii situații politice metodele marxiste de cercetare". Studiind și rezolvînd problemele dezvoltării sociale contemporane, generalizînd noua experiență a mișcării muncitorești, partidele comuniste și muncitorești își aduc contribuția la îmbogățirea tezaurului comun al învățăturii marxist-leniniste.Partidele comuniste își desfășoară activitatea într-o mare diversitate de condiții, ce decurg din stadiul de dezvoltare a fiecărei țări, din particularitățile ei istorice și naturale. Experiența dovedește că succesul luptei lor poate fi asigurat numai luînd în considerare, în elaborarea liniei politice, aceste particularități, aplicînd în mod creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete. Misiunea plină de răspundere de a elabora linia politică ce corespunde cel mai bine situației din fiecare țară, de a stabili etapele procesului revoluționar, căile și metodele înfăptuirii revoluției și construcției socialiste revine, în mod firesc, partidului clasei muncitoare din țara respectivă, care, trăind în miezul realităților acesteia, le cunoaște cel mai bine, este legat prin mii de fire de clasa și poporul din care s-a născut. în aceste condiții, unitatea mișcării muncitorești internaționale se poate asigura numai așezînd la temelia relațiilor dintre partide principiile independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide.Unitatea partidelor comuniste și muncitorești și a țărilor socialiste, coeziunea tuturor forțelor antiim- perialiste sînt cu atît mai necesare în condițiile de astăzi, cînd imperialismul internațional, și în primul rînd imperialismul american, centru al reacțiunii mondiale, își intensifică încercările de a opri în loc evoluția progresivă a omenirii prin acte de agresiune, atentate la independența și suveranitatea popoarelor, provocări și intervenții armate împotriva popoarelor, de felul războiului dus de S.U.A. în Vietnam. 'Poate aceste acțiuni agresive demonstrează că existența imperialismului constituie o permanentă sursă de pericole pentru pace. în zilele noastre însă, imperialismului, politicii lui războinice, i se opun forțe sociale uriașe, cum n-au existat niciodată în istorie.Ideile marxism-leninismului înaintează pe toate meridianele globului, pătrund tot mai adînc în conștiința și inimile oamenilor muncii de pretutindeni, însuflețind vaste mișcări progresiste ale contemporaneității. Cauza socialismului și a comunismului este invincibilă.

Tovarăși,Aniversăm astăzi împlinirea a 97 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, strălucit gînditor și conducător revoluționar al proletariatului.întreaga viață a lui Lenin a fost consacrată triumfului revoluției socialiste, cauzei proletariatului internațional. Numele său s-a înscris în istoria mișcării muncitorești alături de Marx și Engels prin contribuția adusă la îmbogățirea tezaurului comunismului științific — puternică armă ideologică în lupta de eliberare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii.Lenin și-a desfășurat, prodigioasa activitate teoretică și practică în condițiile dezvoltării capitalismului monopolist, ale trecerii la faza imperialismului, cînd puternica ascuțire a contradicțiilor sociale din Rusia prevestea furtuna revoluției socialiste. El a făurit proletariatului rus un puternic detașament revoluționar de luptă — partidul comunist. — a dezvăluit rolul diferitelor clase și pături sociale în revoluția socialistă : a evidențiat capacitatea proletariatului de a-și împlini misiunea istorică în st.rînsă alianță cu țărănimea, unind în jurul său largi pături sociale. în fruntea partidului comunist, el a organizat Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, iar după victoria acesteia, a condus statul și poporul sovietic pe calea construcției socialismului.în procesul soluționării acestor probleme, Lenin a ajuns la concluzii de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea materialismului dialectic și istoric — concepția despre lume a clasei muncitoare, instrument științific de analiză și cunoaștere a naturii și societății.Subliniind că a 97-a aniversare a nașterii lui Lenin coincide cu anul semicentenarului Marii Revoluții Socialiste — eveniment de răscruce în viața popoarelor Rusiei, piatră de hotar în istoria universală — și făcînd o trecere în revistă a rezultatelor obținute în acești cincizeci de ani de către poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., tovarășul Manea Mănescu a spus :Remarcabilele realizări obținute de poporul sovietic în dezvoltarea economiei, a științei și culturii, în cucerirea Cosmosului, în ridicarea nivelului de trai, aduc o importantă contribuție la întărirea forțelor sistemului socialist, mondial.în continuare, vorbitorul a arătat că desfășurarea evenimentelor istorice din ultimele decenii, formarea sistemului socialist mondial, creșterea și întărirea mișcării co
muniste și muncitorești, avîntul mișcării de eliberare națională și destrămarea sistemului colonial, prefacerile adînci politico-sociale din lumea contemporană, confirmă adevărul profund al ideilor marxist-leniniste și uriașa lor în- rîurire asupra dezvoltării societății.Cu prilejul acestei aniversări — a arătat în continuare vorbitorul — prezintă interes, din punct de vedere istoric, să reamintim că Lenin a urmărit îndeaproape evoluția social-politică a României, creșterea mișcării muncitorești din . țara noastră, s-a referit la momente importante din viața și lupta poporului român pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de eliberare națională și socială.Avînd rădăcini adînci în realitățile societății românești, plămădită din trupul și sîngele poporului român, din lupta și frămîntările sale de veacuri, mișcarea noastră muncitorească a crescut, s-a întărit și maturizat în focul bătăliilor de clasă, în procesul asimilării organice a ideologiei socialismului științific.Slujind cu abnegație timp de a- proape jumătate de secol cauza oamenilor muncii, înscriind în marea cronică a istoriei României pagini de minunat eroism revoluționar, partidul nostru comunist s-a afirmat ca exponentul fidel al năzuințelor poporului român, capabil să dea viață idealurilor multiseculare ale strămoșilor noștri, să asigure realizarea intereselor fundamentale ale națiunii, viitorul plin de strălucire al patriei.Neabătut, partidul nostru a pornit și pornește în elaborarea politicii sale de la studierea aprofundată a legilor obiective ale dezvoltării sociale, a realităților concrete ale României, de la cerințele vieții, confruntînd teoria cu practica și trecînd cu curaj peste ceea ce a devenit învechit, manifes- tînd o înaltă exigență și un ascuțit spirit critic, o mare receptivitate față de nou, preconizînd soluții și măsuri realiste, corespunzătoare necesităților mersului continuu înainte, al societății românești.în acest spirit asigură partidul nostru călirea politică și ideologică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, învățîndu-i să gîn- dească creator, inovator, să conceapă marxism-leninismul ca o călăuză vie în acțiune și nu ca o colecție de citate și definiții, de rețete imuabile, să dovedească neîmpăcare față de orice manifestare de sclerozare, să-și formezi o judecată dialectică și să anali zeze prin această prismă fenome nele economice și sociale.Pornind de la necesitățile stringente ale României, de la concluziile pe care le degajă întreaga experiență a dezvoltării societății o

menești, partidul hostru 'a pus în centrul politicii de construcție socialistă problemele creșterii producției materiale, în vederea progresului rapid și multilateral al țării.Corespunzător acestei orientări și în concordanță cu tezele fundamentale ale materialismului istoric despre însemnătatea creșterii forțelor de producție, ca factor determinant al progresului social, Partidul Comunist Român a promovat și promovează . cu consecvență linia de industrializare a țării. înfăptuind cooperativizarea agriculturii pe baza teoriei leniniste, partidul nostru a pornit de la analiza .. particularităților țării noastre și a adoptat forme și modalități cerute de specificul satului românesc. Politica agrară justă a partidului, eforturile depuse pentru înzestrarea tehnică a agriculturii, măsurile de cointeresare materială a țărănimii au făcut ca procesul de cooperativizare în țara noastră să fie însoțit de creșterea continuă a- producției agricole vegetale și animale.Pe baza dezvoltării economiei au sporit an de an veniturile reale ale oamenilor muncii, s-au îmbunătățit condițiile de viață ale poporului. Anul trecut venitul național a fost de peste 4 ori mai mare decît în perioada anilor dinainte de război. Bunăstarea, cultura și în- vățămîntul, înflorirea artei, științei, ocrotirea sănătății au devenit atribute tot mai caracteristice dezvoltării societății noastre.în continuare, vorbitorul a subliniat că măsurile luate după congres de Comitetul Central al partidului au deschis orizonturi noi în cele mai importante domenii ale vieții sociale, au creat premisele unui nou și puternic avînt în dezvoltarea întregii economii naționale, a științei și culturii. întreg ansamblul măsurilor elaborate în a- cest răstimp de conducerea partidului — măsuri în care cutezanța concepției și suflul înnoitor se îmbină cu o riguroasă fundamentare științifică — a imprimat activității partidului și a întregului' popor un spirit de înalt dinamism, neîmpăcat față de rutină, 'față ide practicile și mentalitățile învechite, perimate, a creat un -cadru propice afirmării largi a inițiativei și spiritului -de răspundere al celor ce muncesc, în vederea accelerării construcției socialiste.Dezvăluind cu fermitate lipsurile și neajunsurile, punînd sarcina lichidării: unor anomalii care mai persistă, partidul mobilizează eforturile întregului popor pentru valorificarea la un nivel superior a resurselor și bogățiilor țării, reducerea cheltuielilor materiale de producție, utilizarea cu maximum de randament a. mijloacelor ; de producție și forței, de muncă. Societatea noastră a ajuns în prezent într-un stadiu în care au căpătat o deosebită însemnătate problemele îmbunătățirii formelor și metodelor de conducere a’ economiei, introducerii tehnicii celei mai înaintate, creșterii puternice a productivității muncii în industrie și a randamentului agriculturii, prp- blemele rentabilității și eficienței economice, sporirii acumulărilor socialiste -— căi sigure ale progresului economic neîntrerupt al patriei.Conducerea partidului nostru subliniază în mod neobosit că în soluționarea acestor probleme trebuie să asigurăm deplina valorificare a minunatului potențial - de inteligență, de gîndire tehnico-ști- ințifică și creație originală al poporului român, trebuie să aplicăm tot ce este mai înaintat pe plan mondial în știință și tehnică, în organizarea producției și a muncii. Socialismul și comunismul, fiind orînduirea socială cea mai înaintată, trebuie să încorporeze și să aplice cele mai înalte cuceriri ale civilizației umane, tot ceea ce grandioasa revoluție tehnico- științifică furnizează în prezent o- mului, înmiindu-i forțele de stăpîn al naturii 1Caracteristic stilului de muncă, metodelor de activitate ale partidului nostru este consultarea maselor, valorificarea înțelepciunii și experienței acestora, ca făuritoare 

Aspect de la adunarea solemnă Foto î Gh. Vluțilă

ale istoriei patriei și ale tuturor bunurilor societății. Consfătuirile largi care au avut loc după Congresul al IX-lea în sectoare din cele mai importante ale vieții economice și sociale, vizitele conducerii de partid în regiunile țării și dezbaterea concretă a problemelor dezvoltării acestora cu organele locale și cu oamenii muncii, consultarea permanentă a celor mai buni specialiști din toate domeniile de activitate oglindesc aplicarea consecventă a acestor metode, în care-și găsește expresie dezvoltarea democrației noastre socialiste.Subliniind în mod deosebit necesitatea înrădăcinării principiului muncii colective, ca principiu de bază al vieții noastre sociale, partidul acordă o deosebită însemnătate confruntării experienței și schimburilor de păreri, desfășurării în cadrul organelor și organizațiilor de partid a unor largi dezbateri asupra tuturor problemelor politico-economice, pentru cristalizarea celor mai judicioase concluzii, pentru clarificarea celor mai bune modalități de îndeplinire a politicii partidului.Soluționarea cu succes a sarcinilor construcției socialiste este strîns legată de întărirea rolului conducător al partidului nostru în toate sectoarele vieții sociale. Conducerea de către partid constituie cerința fundamentală a desăvîrșirii operei de construire a societății socialiste, de dezvoltare ascendentă a economiei, științei și culturii, reprezintă forța motrice fundamentală a progresului social și, totodată, factorul hotărîtor al unității politico-ideologice a poporului.
Tovarăși,Construind noua societate, țările socialiste au obținut importante succese Se dezvoltă puternic potențialul lor economic, cresc forța lor politică și influența lor în lume, în zilele noastre, puterea exemplului oferit popoarelor de socialism — a cărui însemnătate a fost subliniată încă de Lenin — a crescut direct proporțional cu dezvoltarea sistemului socialist, chemat să arate practic și viu, pe scară mondială, avantajele materializării ideilor socialismului. De aceea, modul în care țările socialiste rezolvă problemele construcției noii orîn- duiri, mobilizează resursele lor, fructifică avantajele modului de producție socialist, are o deosebită importanță nu numai pentru țara respectivă, dar și ca aport la sporirea puterii de atracție a socialismului pe plan internațional.Problema demonstrării superiorității socialismului include astăzi și sfera relațiilor interstatale promovate de țările socialiste pe arena mondială. Popoarele de pe toate continentele, care au cunoscut jugul relațiilor impuse de. imperialism — inegalitatea, subordonarea și exploatarea economică, dominarea unor țări de către altele, dictatul celor puternici și desconsiderarea și încălcarea intereselor celorlalți — își îndreaptă privirile spre lumea socialistă, chemată să înfăptuiască raporturi de tip nou, de colaborare frățească 'și întrajutorare reciprocă nu numai între oameni, ci și între țări și popoare.Pentru desfășurarea luptei revoluționare a proletariatului, a forțelor antiimperialiste are o mare însemnătate analiza științifică a fenomenelor caracteristice capitalismului contemporan.Realitățile lumii capitaliste demonstrează că centralizarea șl concentrarea capitalului, formarea unor gigantice uniuni monopoliste, transformarea treptată a capitalismului monopolist în capitalism monopolist de stat nu lichidează tarele fundamentale ale sistemului capitalist, nu înlătură, ci ascut contradicțiile interimperialiste.După cum este cunoscut, anali- zînd acest proces în stadiile șale inițiale, Lenin prevenea totodată împotriva tratării simpliste, unilaterale a fenomenelor, subliniind că orînduirea capitalistă dispune încă de serioase posibilități de creștere a producției materiale, de dezvoltare a tehnicii, de asimilare a cuceririlor științei — posibilități stimulate de concurența dintre mono

poluri. Și, într-adevăr, lumea capitalistă de astăzi oferă tabloul unor fenomene profund contradictorii : întărirea potențialului economic al unora dintre țări — în contrast cu menținerea a numeroase altele în stare de înapoiere și subdezvoltare, — ceea ce duce la adîncirea continuă a decalajului dintre ele ; aplicarea unor remarcabile cuceriri ale revoluției tehnico-științifice— în contrast cu nefolosirea cronică a unor importante capacități de producție; obținerea, pe țări sau ramuri, a unor ritmuri economice ridicate — în contrast cu instabilitatea și caracterul conjunctural al acestor creșteri.Este o importantă sarcină a economiștilor, sociologilor și filozofilor marxiști să analizeze în spiritul rigurozității științifice principalele trăsături și procese din cadrul capitalismului contemporan, elementele noi care au intervenit în acest răstimp în mecanismul relațiilor și în formele de manifestare a contradicțiilor capitalismului, a legităților sale și repercusiunile sociale ale acestora.în încercările de a frîna mersul ascendent al omenirii, cercurile imperialiste, în primul rînd imperialismul american — centrul reacțiunii mondiale — recurg la acte de agresiune, se amestecă în treburile interne ale altor state, pun la cale comploturi și lovituri de stat, încurajează forțele militariste, revanșarde, atentează la independența popoarelor — această politică găsindu-și cea mai flagrantă expresie în sălbatica agresiune a S.U.A. în Vietnam.în zilele noastre, uriașe forțe sociale se ridică împotriva politicii agresive a imperialismului. Crește lupta popoarelor pentru salvgardarea păcii, cercuri largi ale opiniei publice, mișcări democratice, forțe politice de o mare diversitate — inclusiv diferite guverne și state— se pronunță pentru realizarea unor măsuri de destindere, pentru acțiuni de cooperare, în interesul securității internaționale. Prin lupta lor unită, fermă și combativă, forțele socialismului și păcii au capacitatea să bareze calea unei noi conflagrații mondiale.
Tovarăși,întregul proces de dezvoltare socială a omenirii, sarcinile întăririi frontului antiimperialist și apărării păcii evidențiază rolul hotărîtor pe care-1 au astăzi de îndeplinit partidele comuniste și muncitorești, demonstrează necesitatea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale.Desfășurarea unei activități neabătute ca exponent al intereselor naționale ale țării sale, al năzuințelor și aspirațiilor poporului al cărui mandatar este, al cauzei socialismului și internaționalismului proletar — constituie chezășia întăririi mai departe a fiecărui partid comunist.Partidele comuniste — așa cum arătase încă Lenin — activează într-o enormă diversitate de condiții. în țările socialiste ele sînt partidele de guvernământ ; în țările capitaliste ele pășesc în fruntea bătăliilor de clasă ale maselor muncitoare împotriva exploatării, pentru drepturi și libertăți democratice ; în unele țări ele luptă în ilegalitate. Totodată, condițiile de activitate ale partidelor diferă considerabil chiar și între țări cu același tip de orînduire, datorită deosebirilor de stadiu al dezvoltării economice, sociale și politice, gradului de organizare și nivelului de

Vineri după-amiază a avut loc la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală adunarea solemnă organizată de Comitetul orășenesc București al P.C.R. cu prilejul celei de-a 97-a aniversări a nașterii lui V. I. Lenin.Fundalul scenei era dominat de chipul lui Lenin, așezat pe un steag purpuriu, alături — datele comemorative 1870—1967.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Constantin Drăgan, membru 

conștiință al clasei muncitoare, particularităților specifice, naționale ale fiecărei țări, tradițiilor și drumului ei istoric.în aceste împrejurări, stabilirea liniei politice interne și internaționale pe baza aplicării marxism- leninismului la condițiile istorice concrete, revine exclusiv, ca un drept imprescriptibil, partidului comunist din fiecare țară. Experiența istorică a mișcării comuniste și muncitorești internaționale a arătat că o condiție fundamentală a asigurării unității și coeziunii ei o constituie stricta respectare a acestui drept, a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor independenței, egalității, neamestecului în treburile interne, internaționalismului proletar.O mare însemnătate au în a- ceasta privință dezvoltarea relațiilor între partide, schimburile tovărășești de opinii și experiență, dezbaterea principială, în spirit constructiv, a problemelor de interes comun ca și a celor ce interesează mișcarea comunistă în ansamblul ei, confruntarea tovărășească a părerilor. în această privință, Lemn a dat un înalt exemplu ; neîmpăcat și intransigent față de dușmani, el a manifestat întotdeauna o conduită corectă față de tovarășii săi de muncă și de luptă, inclusiv față de cei cu care a avut flagrante deosebiri de vederi în probleme din cele mai importante ; a manifestat solicitudine și receptivitate față de părerile altora. Promovarea unui asemenea spirit are o mare însemnătate pentru statornicirea între partidele comuniste și muncitorești a unui climat de încredere, stimă și respect reciproc, în interesul unității partidelor frățești.Subliniind în continuare că partidul nostru a militat și militează neabătut pentru apărarea a- cestei unități, dezvoltă în forme multiple legăturile cu partidele comuniste și muncitorești din celelalte țări, tovarășul Manea Mănescu a spus:Convingerea fermă a partidului nostru.este că în condițiile de astăzi cerința cea mai stringentă este să se depună toate eforturile pentru refacerea și întărirea unității mișcării comuniste, să se evite orice ai agrava divergențele și ar acceniua pericolul sciziunii, orice ar adăuga noi elemente de tensiune la actuala stare de lucruri. Este incontestabil că orice acțiune constructivă, de natură să aducă o contribuție la restabilirea climatului principia! în mișcarea comunistă, la statornicirea unor raporturi normale între partide și la normalizarea relațiilor în cadrul sistemului mondial socialist ar fi salutată de comuniștii din toaie țările, de forțele progresiste de pretutindeni, ca o expresie a înțelegerii necesităților acute ale mișcării comuniste și a responsabilității internaționaliste a fiecărui partid comunist.Atotbiruitoarea învățătură mar- xist-ieninistă constituie făclia care luminează drumul omenirii spre viitor, drumul popoarelor spre comunismCinstind memoria lui Vladimir Ilici Lenin poporul român își unește și mai strîns rîndurile în jurul partidului său comunist, hotărît să nu-și precupețească eforturile pentru a înfăptui cu succes politica partidului, pentru a obține noi succese în construcția socialistă. pentru prosperitatea și fericirea scumpei noastre pairii, România socialistă 1
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâ- dea, membru al Consiliului de Stat, președinta Consiliului Național al Femeilor, Petru Enache, prim-secretai al C.C. al U.T.C., A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București, Gheorghe Dumitru, secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., și Georgeta Pletoianu, tehnician la Fabrica de confecții și tricotaje București.La adunare au participat membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor obștești și instituțiilor centrale, activiști de partid, vechi mi- litanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureș- tene, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Erau prezenți șefii unor misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic.Adunai ea a fost deschisă de tovarășul Gheorghe Dumitru.A luat apoi cuvîntul tovarășul Manea Mănescu, care a vorbit despre cea de-a 97-a aniversare a nașterii Iui V. I. Lenin.Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu vii aplauze.în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic. (Agerpres)
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cum stai cu planul, cîți ai, ce greutăți întîmpini, aprovizionat sau nu —

lăcătușii au și ei în- așteptarea ivirii unor reparații. O asemenea muncii nu mai cores-
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această lucrare într-un timp
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ficări, organizarea însă-

treabă. Un amănunt: de în brigada noastră nu a
înde- mi ne

urmă, mași- con-

Semănatul porumbului la G.A.S. Mihâilești, regiunea

înalta în secfia

ÎN REGIUNEA CLUJ

SPC-6, ce- astfel neu- acestei ho- din cifre, s-au semănat

la suprafață, peste preve-un spor de 7 la sută. în

deficiențe cîntăresc greu în balanța producției.Sînt posibilități ca toate cooperativele agricole din regiunea Bacău să efectueze semăhatul la timp și în condiții agrotehnice' corespunzătoare. Este necesar însă . ca timpul și forțele existente în unități să fie folosite din plin, printr-o

București Foto : Agerpres

în timp ce se caută justi-

muncă temeinică, organizată. La aceasta trebuie să vegheze insă cu mai multă răspundere atît consiliile agricole, cît și uniunile regională și raionale ale cooperativelor agricole de producție.
Gh. BALTĂcorespondentul „Scînteii"
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La exploatarea Baia Sprie
TIMPUL DE LUCRU AL MINEI
un fond prețios cu imense rezerve

Exploatarea minieră Baia Sprie este una dintre cele mai mari unități de acest gen din bazinul minier maramureșan. în ultimii ani, statul nostru a investit aici importante sume de bani pentru dezvoltarea, modernizarea și dotarea minei. O perioadă destul de lungată, colectivul acestei nu și-a îndeplinit integral sarcinile de plan, diminuînd realizările pe ansamblul combinatului minier de aici. în primul trimestru al acestui an s-a produs însă un adevărat reviriment : planul de producție a fosi îndeplinit în proporție de 101,6 la sută, calitatea minereului s-a îmbunătățit simțitor, iar productivitatea muncii a înregistrat prima decadă a lunii aprilie s-au trimis derile planului, 504 tone minereu neferos. Judecind după acest rezultat, apare logic întrebarea: cărui fapt se datorește revirimentul de la Baia Sprie ?— Adevărul — ne spune inginerul șef Ștefan Crăciunică — este că în unitatea noastră au existat rezerve latente, neexploatate îndeajuns. Ele au stagnat timp îndelungat în adîncuri cu toate eforturile făcute pentru valorificarea lor. Indicațiile date de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut. au avut un puternic ecou în rîndurile colectivului nostru. S-au întreprins și la noi acțiuni hotă- rîte pentru redresarea unității. La loc de frunte s-a situat, evident, 
organizarea științifică a producției 
și a muncii. Rezultatele au și început să apară. Curba ascendentă continuă. în prezent, 
noastre sînt îndreptate 
din cele mai importante 
acestei acțiuni : folosirea 
și productivă a timpului 
aceasta constituind una 
importante pentru sporirea pro
ducției și productivității muncii, 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție. Un colectiv format din tehnicieni și ingineri analizează deficiențele existente în procesul exploatării minereului, cauzele care provoacă deseori strangularea producției în subteran și la suprafață, în acest scop s-a întreprins un stu
diu amănunțit privind folosirea 
fondului de timp la principalele 
lucrări miniere. Studiul are la bază fotografierea și cronometra- rea inițială a tuturor operațiilor ce constituie procesul de oroducție.Inginerul șef apreciază că primele concluzii sînt semnificative. Bunăoară, din timpul afectat unui schimb, doar 73,7 la sută se lucrează efectiv. O serie de întreruperi _ unele reglementate, altele nu — răpesG, în medie, 70 minute fiecărui muncitor. Evident, nu tot acest timp este neproductiv. Unele întreruperi sînt strict necesare, fiind incluse în procesul tehnologic. întreruperile nereglementate 
sînt totuși mari. Ele însumează 21 
minute om/zi și sînt atît de natu
ră tehnică, cît și organizatorică. 
Eliminarea tor ar duce la obține
rea unei producții suplimentare de 
peste 5 000 tone minereu anual. Dar în afară de aceasta, s-a ajuns la concluzia că se mai pot cîșt.iga pentru producție încă 14 minute. Deci în total 35 de minute, în medie, pentru fiecare muncitor. Pentru valorificarea acestor rezerve 
s-a întocmit un plan de măsuri 
tehnico-organizatoricc care preve
de îmbunătățirea aprovizionării, 
dotarea cu perforatoare, revizui
rea periodică a mașinilor și utila
jelor din subteran, asigurarea Ia 
timp cu vagonete goale etc. „Intenționăm — ne-a spus în încheiere interlocutorul — ca pe baza studiului amintit să stabilim în continuare și alte măsuri, în așa fel îneît, lichidind stagnările, întreruperile nejustificate, să sporim la maximum timpul efectiv destinat producției propriu-zise".Am coborît în subteran și am mers prin cîteva abataje de la orizonturile inferioare. Mulți dintre minerii, maiștrii și șefii de brigadă. inginerii și tehnicienii cu care am stat de vorbă ne-au relatat că folosirea integrală a fondului de timp al minei este nemijlocit legată și de respectarea de către fiecare membru al colectivului a disciplinei în producție. în esența, spuneau ei. organizarea . științifi
că. modernă a producției și a 
muncii este de neconceput fără o 
disciplină riguroasă în muncă, a- ceasla fiind o condiție esențială a progresului, o importantă rezervă de ridicare a eficienței întregii activități economice. Marea majoritate a minerilor de Ia Baia Sprie înțeleg deci acest imperativ al producției și acționează în consecință.— în abataje mai mult ca oriunde — precizează tov. Vasile 
Oanta, șef de brigadă în sectorul Ill - disciplina trebuie să fie literă de lege. Echipele sînt formate din 3—5 oameni. Dacă unul nu lucrează, trage chiulul sau absentează, echipa nu poate recupera timpul pierdut. Și aceasta are o influență directă asupra productivității muncii. Timpul nostru e drămuit, lucrăm după grafic. De a- ceea, ne alegem numai, oameni

eforturile 
spre una 
laturi ale 
completă 
de lucru, 
din căile

care fac trei ani, lipsit nemotivat nici un om. Personal, de 13 ani nu am nici o absență nemotivată.— Bine ar fi să fie peste tot așa — ne relata artificierul Grigore 
Trij, din sectorul l. Sînt însă oameni care nu înțeleg că disciplina înseamnă în primul rînd să vii în fiecare zi la lucru, să muncești efectiv în timpul schimbului. Unii 
absentează. E drept, față de anii 
trecuți sînt mai puțini, dar numă
rul lor rămîne totuși ridicat (circa 
1 500 absențe nemotivate numai în 
trim. I a.c. — n.n.). Iată de ce orga
nizația noastră de partid a declan
șat o adevărată campanie împotri
va absențelor nemotivate, pentru 
lichidarea lor. Am folosit diverse forme. Bunăoară, vagonetarul A. Moise a lipsit 5 zile în lunile februarie și martie. L-am chemat în fața brigăzii. După ce toți minerii l-au prins în focul criticii, arătîndu-i că ei sînt obligați să lucreze și pentru el, pentru că planul nu, se reduce, i-am făcut un calcul, l-am demonstrat astfel că pentru trei zile absentate în luna martie a pierdut circa 900 lei (prima de acord, premiul de vechime și zilele respective lipsă) din venitul lunar. I-am arătat, de asemenea, că absența lui de la lucru a dus la dezorganizarea producției în echipă, la neglijarea unor operații și neefectua- rea altora, la neîndeplinirea planului. Este vorba deci de pierderi reale pentru întreprindere care, după părerea mea, ar trebui să fie suportate de cei care le provoacă.La un alt orizont, șeful de brigadă loan Bodnar ne-a spus că, datorită absențelor nemotivate, în luna februarie brigada pe care o conduce și-a îndeplinit planul doar în proporție de 90 la sută și, în consecință, a pierdut prima de acord. Cînd în martie planul a fost depășit su 2,3 la sută, întregii brigăzi i-a revenit o primă de 8 715 lei.Secretarul comitetului de partid, tov. Simian Gheție, ne vorbea parcă cu amărăciune de timpul pierdut de către unii muncitori datorită absențelor nemotivate, întîr- zierilor, plimbărilor fără rost. Valorificarea lui ar contribui, desigur, la aducerea în circuitul economiei naționale a importante cantități de minereu. Este îmbucurător faptul că în mina noastră s-a creat o puternică opinie de masă, că muncitorii înaintați au o atitudine combativă față de cei care, într-o formă sau alta, irosesc timpul de muncă.Spre sfîrșitul anului trecut și începutul anului curent, comitetul de partid a întreprins o acțiune menită să depisteze toate canalele de irosire a timpului în subteran, să dea la iveală rezerve care să pună în evidență noi posibilități de utilizare la maximum a fondului de timp. A fost, controlată întreaga activitate din exploatare, s-a urmărit cum se respectă disciplina de producție în sectoare, cum colaborează conducerile acestora cu organizațiile de partid pentru a evita întreruperile, stagnările, pentru a combate actele de indisciplină, s-a studiat procesul aprovizionării. O serie de probleme s-au rezolvat operativ, la fiecare loc de muncă. Altele au făcut obiectul unor ample discuții la nivel de conducere. La comitetul de partid au fost chemați șefi de sectoare, maiștri de schimburi, secretarii organizațiilor de partid și U.T.C.. organizatorii grupelor sindicale. După o consultare largă, în care s-au discutat și deficiențele constatate, s-au stabilit măsuri cu termene și responsabilități precise de aplicare.După cum ni s-a spus, unele din aceste măsuri au și fost traduse în viață. Bunăoară, transporturile de personal în subteran s-au organizat pe bază de grafice ciclice, redueîndu-se astfel cu 10 minu- te/om timpul de deplasare de la gura puțului la locul de muncă ; aceasta echivalează cu o producție suplimentară de 30 tone de minereu pe zi. Un timp substanțial pentru producție s-a cîștigat și prin crearea unei brigăzi de aprovizionare care deservește toate locurile de muncă. Pe baza comenzilor date inițial de șefii de brigăzi și centralizate pe schimburi de șeful secției, brigada aduce în abataj tot ce e nevoie : lemn de mină, bolțari din beton, cherestea etc. Brigăzile de mineri folosesc astfel timpul exclusiv pentru producție. Firește, sînt încă multe măsuri în curs de rezolvare, după cum mai sînt și destule rezerve neexplorate.— Tn prezent — ne-a spus loan 

Lăpușan, maistru în sectorul investiții — se pierde încă timp prețios întrucît unele lucrări de înaintare se fac gu caracter provizoriu. Noi montăm linia ferată, executăm canalele de scurgere și profilul de săpare. Cînd galeria e gata și începe exploatarea, operațiile se reiau de la capăt pentru definitivare.. Dar echipele productive efeGtuea-
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ză mult mai lung. Părerea mea este că soluțiile definitive ai fi mult mai indicate. Și nu numai sub aspectul timpului. Mă refer și la calitate, cheltuieli, continuitate.— Timp se mai pierde și din cauza neorganizării judicioase a controlului — ne-a relatat șeful de brigadă loan Cirțiu. Potrivit normelor, fiecare loc de muncă trebuie controlat de două ori pe schimb de către maistru. Dar uneori vin peste noi 6—7 controale. Maistrul de două ori, dispecerul, artificierul, tovarăși din conducerea sectorului și a exploatării. Dacă fiecăruia îi raportezi oameni dacă ești timpul trece. Nu zic să nu fim controlați. Asistența tehnică e necesară. Dar tot ce e mult strică. Ar trebui să se discute mai mult cu maistrul, să se țină seama că conștiința oamenilor a crescut. Disciplina de plan obligă — și orice irosire a timpului necesită apoi eforturi suplimentare pentru recuperarea lui.întrucît problema folosirii complete și productive a fondului de timp de lucru preocupă și conducerea combinatului minier, ne-am adresat unor specialiști de aici cu rugămintea de a ne preciza ce anume măsuri se mai cer în acest scop.— Mai buna utilizare de timp — ne-a spus a fondului inginerul

UasiZe Popa, șeful serviciului tehnic — este strîns legată de îmbunătățirea activității tuturor compartimentelor întreprinderii. Pe a- ceastă linie, consider absolut necesar ca o mai mare parte din 
timpul de lucru al personalului 
tehnic să fie afectat proiectării, or
ganizării producției și a muncii. Asigurarea unui decalaj normal între lucrările de pregătire și cele de abataj ar elimina întreruperile în activitatea echipelor plasate în locurile de muncă nepregătite, ar contribui la îmbunătățirea ritmicității și calității producției. Totodată, pentru a face munca mai productivă, în planificarea acesteia trebuie să se țină cont de fazele fluxului tehnologic miner, să se stabilească o succesiune normală a acestora în timp. Și o altă problemă. De cîțiva ani se constată o accentuare a separării lucrărilor auxiliare, în detrimentul folosirii complete a timpului de muncă al muncitorilor direct productivi și auxiliari. Minerii din abataje, galerii și suitori au multe întreruperi în muncă, așteptînd lăcătușii care urmează să execute unele reparații, montarea conductelor, tuburilor de aeraj etc. ;treruperi în lucrări sau diviziune apunde cerințelor actuale ale organizării producției. Consider necesar să se meargă pe linia cumulării profesiilor, în așa fel ca muncitorii

direct productivi să cumuleze și profesia de artificieri, lăcătuși, screperiști și electricieni. Avînd în componența lor oameni . care au cumulat și profesiile auxiliare, e- chipele ar putea executa toate fazele procesului tehnologic. Desigur, la formarea acestora ar trebui să se pornească de la structura ciclului de producție, urmărindu-se ca fiecare om din echipă să fie ocupat tot timpul schimbului de lucru. Procedînd astfel, s-ar asigura utilizarea completă a timpului de lucru, reducerea personalului auxiliar și trecerea acestuia în locuri de muncă direct productive.Am relatat succint cîteva dintre acțiunile care au contribuit la realizarea planului pe primul trimestru la exploatarea minieră Baia Sprie. M-am referit, totodată, la rezervele neexplorate încă în a- ceastă unitate pentru folosirea integrală a fondului de timp de lucru. Avem convingerea că, prin măsurile care se vor aplica și lua în continuare, linia ascendentă a producției și productivității muncii, despre care vorbea la început inginerul șef a) exploatării, va continua și în viitor, că minerii de aici vor înscrie pe agenda întrecerii socialiste noi succese în îndeplinirea planului pe cel de-al doilea an din cincinal.
loan VLANGAcorespondentul „Scînteii" Capitală, confecfionate precizie caracterizează și piesele de mecanică greaFoto : M. Andreescu i G1'.' 11 cj

RITMUL Șl

CALITATEA

SEMĂNATULUI 'tortul

IN REGIUNEA BACAU

De ce se mențin dife
rențe mari de la un ra
ion la altul

o săptămână, pe o- goarele regiunii Bacău, se lucrează din plin la semănatul porumbului. Pînă la 20 aprilie s-a însămînțat. 33 la sută din suprafața planificată. O seamă de unități agricole din raioanele Adjud, Tg. Ocna, Piatra Neamț, folosind timpul prielnic și forțele de care dispun, aproape că au terminat semănatul acestei culturi. Merită evidențiată îndeosebi activitatea unităților agricole din raionul Adjud. Din cele 23 638 ha prevăzute a fi cultivate în acest an cu porumb, au fost semănate aproape 11 000 ha, iar viteza de lucru crește de la o zi la alta. Rezultatele se dato- resc muncii intense, organizate. După ce terminat semănatul culturilor din prima epocă, s-a lucrat continuu la pregătirea terenului. Așa se face că odată cu încălzirea solului, s-a putut trece din plin la semănatul porumbului. Inginerul Cor- rieliu Brudin, directorul G.A.S. Pufești, ne-a informat că s-a însămînțat a- proape 80 la sută din suprafața prevăzută. La secția Adjud, tractoriștii Victor Vîntu, Vioreî Manea și Mircea Gafton, ajutați de inginerul Nicolae Chicoș, seamănă cîte 60 ha pe zi.

bine s-a

organizată munca și în cooperativele agricole din Păunești, Bur- dusaci, Frumușelu, Lichi- tișeni. Avînd mari suprafețe de coastă nemecani- zabile, aceste unități folosesc mult atelajele, La Lichitișeni, bunăoară, lucrează zilnic cîte 46 atelaje. Mai mult de jumătate din cele 437 ha planificate pentru porumb au fost în- sămînțate cu atelajele. Inginerul Corneliu Tarălun- gă, împreună cu Vasile Sava, președintele cooperativei, urmăresc îndeaproape calitatea lucrărilor. Aceeași preocupare pentru grăbirea semănatului și e- fectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate se poate întîlni și la cooperativele agricole din Girov, Ștefan cel Mare și Roz- nov din raionul Piatra Neamț, Sănduleni și Livezile din raionul Tg. Ocna și altele.în raioanele Roman, Moinești și Bacău ritmul în care se lucrează nu corespunde posibilităților existente. Gu toate că, peste tot, temperatura -din sol permite să se efectueze semănatul porumbului, în cooperativele agricole din raionul Roman nu s-a realizat decît o suprafață de 5 500 ha.

La cooperativa agricolă Onișcani din cele 5 semănători se folosește doar una. Tovarășul Chirii Balîc, inginerul agronom al cooperativei, a hotărît ca porumbul să se semene numai cu mașini lelalte rămînînd tilizate. Efectul tărîri se vede Pînă acum doar 50 ha din cele 360 planificate. Tot aici se întîl- nește un sistem „original" de a organiza munca în două schimburi ; tractoarele care lucrează noaptea se „odihnesc" ziua și invers. Niciodată nu lucrează toate cele 12 tractoare din brigadă. Din această cauză, cooperativa din Onișcani nu avea, la 20 aprilie, de- cît 15 ha de teren pregătit pentru semănat.Rămîneri mari în din cauza nefolosirii nilor și atelajelor, se stată și Ia cooperativele agricole din Gîdinți și Goșmani din raionul Roman, Săucești, Letea, Șiretul din raionul Bacău. La Săucești, de pildă, stăteau la sediul cooperativei toate cele opt mașini de semănat.Dar ca să semeni trebuie să ai asigurată și să- mînță de calitate. La cooperativele din Blaga și Frumușelu din raionul Adjud, oamenii erau nemulțumiți de calitatea seminței de porumb primită de la Agrosem. Multe boabe au colți uscați, altele sînt coapte, aproape carbonizate. Este limpede că asemenea semințe nu pot să încolțească niciodată. Pe saci însă se puteau vedea fișe pe care scria : „Indici de calitate (puritate, germinație, umiditate) conform buletinului de analiză care însoțește lotul". Această gravă neglijență se datorește G.A.S. Poșta- Cîlnău, raionul Buzău, unitate furnizoare. Asemenea

mințărilor este tărăgănatăMarea majoritate a cooperativelor agricole din regiunea Cluj folosesc nu numai zilele bune de lucru ci și orele pentru grăbirea semănatului. Numai astfel a fost posibil ca, în raioanele Aiud și Turda să se însămînțeze la vreme culturile din epoca I și să se treacă cu toate forțele la semănatul porumbului.Situația pe regiune, însă, nu este mulțumitoare. Mai sînt de însămînțat culturi din epoca I. Pînă acum s-a semănat doar 83 la sută din suprafața destinată sfeclei de zahăr și numai 41 la sută din cea pentru cartofi. De asemenea, sînt încă de arat 19 000 de hectare. în raioanele Bistrița, Dej, Gherla semănatul porumbului a început doar sporadic.în raidul întreprins prin raioanele Gherla, Dej, Bistrița, ne-am convins de existența unor defecțiuni

organizatorice, care trebuie grabnic înlăturate. în zilele cînd plouă, tractoriștii se odihnesc. Normal ar fi ca, în zilele și orele cînd se poate lucra, tractoriștii să fie în cîmp și să continue munca în schimb prelungit sau în două schimburi pînă noaptea, pentru a putea recupera rămînerea în urmă, în multe locuri, am întîlnit asemenea mecanizatori care nu au răgaz din zori și pînă noaptea. Dar la cooperativele Livada, Iclod și altele din raionul Gherla, pe un timp bun, mecanizatorii stăteau cu tractoarele la sediul brigăzilor. în același timp la raion se făcea instruirea specialiștilor din permanența consiliului a- gricol cu sarcinile ce le aveau de rezolvat pe teren. Cu mult înainte de apusul soarelui, mecanizatorii care deservesc cooperativa din Apahida se întorc de la lucru.

In unele cazuri, ritmul de lucru al tractoarelor și semănătorilor este încetinit de faptul că aprovizionarea cu sentințe la locul de muncă nu se face în mod continuu. La '^cooperativa a- gricolă din Cusdrioara, raionul Dej, tractoristul Liviu Bozga venise la orele 7 pe tarla pentru a planta cartofi, dar sămînța a sosit abia după trei ceasuri. Tovarășul Vasile Aldea, inginerul agronom al cooperativei. ne-a spus că „astăzi oamenii s-au dus la tîrg. la Dej. Nici atelajele nu lucrează". Deci 2—3 zile plouă, a 4-a este zi de tîrg ; cînd se mai lucrează la Cusdrioara ?Din constatările de pe teren rezultă că tractoarele nu sînt suficient folosite la arat și semănat și din cauză că lucrează la transporturi, atît în gospodăriile a- gricole de stat, cit și în cooperativele agricole. Oare transporturile nu se puteau face cînd timpul nu era favorabil lucrului în cîmp ?în condițiile din primăvara aceasta se cei utilizate cît mai mult atelajele pe terenurile unde nu se poate lucra cu tractorul. Dar, în foarte puține locuri se face acest lucru. Aceasta este și una din cauzele pentru care sînt în urmă cu însămînțările cooperatorii din Galații Bistriței, raionul Bistrița. Sînmartin și Diviciori, raionul Gherla.Cu toate lipsurile semnalate consiliile agricole, u- niunile cooperatiste, conducerile cooperativelor rămase în urmă caută justificări pe seama timpului nefavorabil. Este necesar ca peste tot să se treacă la organizarea mai bună a lucrului, la folosirea deplină a mijloacelor mecanizate și a atelajelor pentru ca înșă- mînțările să poată fi efectuate la timpul optim.
Alex. MUREȘAN corespondentul „Scînteii"
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se sfîr-

mai
dumicat

aproa-cea de

Desen de
Geta BRATESCU

care se vor consuma în mi- urrnătoare. Unde? Apoi, de sevă, slăbite, clipele vorvăzutenulele secate cădea.Gîndurile se ridicau și se îndepărtau zburînd, zburînd ca fluturii... Lumea, panoramă amețitoare, înfățișa oameni muncind, gîndind,

Nichita STĂNESCU

Codrii
In codrii de aramă eu sulletul mi-1 mîn 
călare pe o coadă de cometă 
aici cu ochiul de mirare și de privire spin 
las viața mea să fie de-a pururea concretă.

In codrii de aramă 
mărețul și bărbatul 
mă duc să-i dau de 
pe-un suitor de iamb, pe un troheu.

de aramă
că grapa din lăuntru cu dulbine 
a inimi-i care-mî atîrnă 
legată cu lungi vine chiar de stele

chemat de Eminescu 
al sufletului meu 
seamă și socoteală astazi

mă duc să-i spun că ritmul 
cel saphic merge bine
în timpul dat al existenței mele

O, liber codru de cramă 
eu te slăvesc pentru că-n centrul tău 
mai viu ca niciodată bărbatul cel de seamă 
lingă ceresc inventă vorba eminesc

și mie îmi place foarte 
să văd cu ochiul liber și albastru 
măreței noastre soarte 
pe-ntiiul ei pilastru.

O răsturna și începu jocul: pînă 
se va goli trebuie să găsească o 
nouă cifră divizibilă. Firele de nisip galben, învechit, se scurgeau prin orificiul îngust al clepsidrei ca o ața subțire Globul de sticlă de sus era plin. O sferă densă de materie din care se desprindeau, a- proape inobservabil, fărîme mici ce se adunau în balonul de jos, într-o grămăjoară cît un vîrf de ac.— Să fie zece mii de boabe în miezul sferei? O ecuație: în ce cantitate de idei și de fapte se poate converti această cantitate de nisip?Clepsidra era plină. Gîndurile se fărîmifau și se împrăștiau Gîndurile nu curgeau ca nisipul ci se topeau. cum se topesc norii mici de vară in cerul albastru, necuprins. Privea cum curgeau firele de nisip și cum sporea grămăjoara de jos, în timp ce în sfera de deasupra se mărea un ochi de lumină.— Aici este .comprimat un fragment din timpul lumii...Se simțea ca un dispecer care distribuie dintr-un conteiner ermetic timpul... Nu putea nici să grăbească, nici să încetineze distribuirea. Timpul curgea prin micul orificiu al clepsidrei uniform, monoton. Și lumea absorbea fârîmele de timp fără să simtă, întocmai cum, fără să-și dea seama, omul respiră aerul. Dar ce făcea lumea cu aceste zece mii, — acum poate numai nouă mii — de fărîme de timp? Ce a făcut ea cu cele care s-au adunat jos, în consumate...în sfera de nisip crescuse, 
mort.— Ce au făcut oamenii cu el? Ce s-a întîmplat de cînd stau eu aici și măsor timpul care cade?înainte, de mult, urmele omenirii, ca ale unui aisberg, se vedeau după o mie de ani de alunecare imperceptibilă. Acum ghețarii alunecă vertiginos... Dîra trebuie să fi crescut măcar cu un milimetru. Dacă aduni toate gesturile, toate- vorbele, și tot ce a ieșit din mințile și din mîinile celor trei miliarde și jumătate de oameni în acesl timp, și dacă cerni totul printr-o sită... Cîfe fulgere de geniu au scăpărat ? De cîte ori s-a strigat „evrica"? Cîți oameni au luat o hotărîre supremă? Cîte noi cifre divizibile s-au descoperit?în miezul sferei de sus, care a- cum nu mai e plină, sînt ascunse surprizele. Minuscule, embrionare, vegetează maldăre de fapte nepre-

scriind, petrecînd, trăgînd cu pușca și ucigîndu-i pe alții, purtînd steaguri.. Intr-un colț pămîntul aspira, ca un plămin dilatat, sevele primăverii în limp ce, în alt colț, gemea sub cnutul viscolelor albe sau se scorojea în .arșiță... Și șe învir- cerul și apele și vînturile și

Mihai NEGULESCU

in veac întinde setea jar.

'»<

clepsidră? Cu cele

Grigore HAGIU

vrăji a coborît 
cer de vară,

de pămîntul vechi un dor 
crește în făptură, a vechime?

în ciuturi negre, care sfint nămol 
nebănuit mustește-n limpezime

Mi-e dată viața tainic să răsară 
doar din semințele acestor locuri, 
le-ascult, vuînd, măruntele ghiocuri, 
pămînt rodind din dragostea de țară.

M-avînt mereu, tăcut. Să mă ajungi, 
contemplă iarba, grîiele de aur, 
planeta înoptată-a unui taur 
și arborii sunînd ușor in lunci.

Pierdut vei ii in ape ca o stea 
într-o credință, sete pămintească, 
să o presimtă caii, să o bea 
femei și griu și nopți — și să rodească.

Pămînt de grîu, de pace, de izvor 
cu fața-ntoarsă stelelor mai rece, 
vechi fîntînar, de viață dătător, 
își crapă pieptul setea să ne-o sece.

Pămînt de țară, modelînd ulcioare, 
pe roata mare legănat adorm 
și mii de miini mă urcă-ncet în somn 
spre buza stelelor nerăbdătoare.

jos, grămăjoara deEra timp epuizat,

Mi-e sufletul pămînt umil de țară 
în care timpul totdeauna ară, 
și-i caid adîncul moștenit în mine.

acestui
din ape ne-au urit 
sete lungă-ntemeiară?

In ce pămint cu 
neliniștea 
că ielele 
și-n inimi

Din veac 
părintele în fiu și-o iasă 
nebănuind ce stea de nehotar 
ne-așteaptă in tintîni, primejdioasă.

om în om, o sete de-nceput 
izbește-n lut — s-a și născut fîntînă 
în care chipul dacă ți-ai văzut 
închis acolo pentru veci o să-ți rămină.

fi
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Fîntînl stirnind primejdii și dorințî, 
ce somn ne-ngădulf pulsează-n toate 
că bem din ele sullet de părinți 
și-n coastă fir de mugure ne bate ?

i

După A-anicinci ba
în cit

De doi ani încoace, și-n '65, și-n ’66, datele statisticienilor ne-au Informat în graiul lor sobru că „s-a obținut cea mal mare producție de cereale din istoria agriculturii în România". Recolta pe ’66 a fost — evident — mai mare decît cea din '65 și mai mult ca sigur că datorită măsurilor luate recent în domeniul agriculturii, ea va crește și în viitor...Am căutat zilele trecute un sat oarecare pe harta regiunii Cluj... Dintre cîte Sate cunoscusem și um- blasem, din anii copilăriei pînă azi, am ales unul — să fie departe de oraș, să fie Izolat — să văd ce e-a făcut acolo în cei cinci ani ce au trecut de la încheierea cooperativizării.Printre cei 11 000 de țărani prezenți atunci in București la iritate era Sărmășan, din Frata. E putere, negricios.Mă chemase de multe ori : „în toate părțile vă duceți, numai pe la noi nu ajungeți".— E cam greu de ajuns la Frata, dragă prietene.— Cum să fie greu ? N-ați aflat că ni se asfaltează drumul ?Ceea ce, să se știe, este una dintre marile realizări ale zilelor de azi. Am mai

acea solem- și Vasile președintele un bărbat în Activ.

i

amintit și ou alte prilejuri că la noi, pe cîmpia deluroasă a Transilvaniei, nenorocirea oamenilor o constituia noroiul. Pămînt fertil, oameni harnici, pri- cepuți, munca 1 pîine — pricina roioase, încît era jungea mașină. Acum, panglica alburie iese din Cîmpia Turzii, se întinde pe Valea Soporului pînă sub dealul cu același nume, și se înfige în Frata... Lucrările continuă. Se va face joncțiunea cu șoseaua națională ce se asfaltează și ea, venind dinspre Apatrida către Reghin și trece prin Mociu. îmbrăcămintea de asfalt pe drumurile Cîmpiei va pune lumea aceea izolată, în legătură și în circuit cu toată țara... ■Așadar, acuma esteușor de ajuns la Frata.— Cînd mi-am luatpostul în primire, în 1960, ca proaspăt Agronomiei, călare de la în 4 martie, dumneavoastră ce noroi e primăvara, doar sînteți din părțile acestea... Și n-am dezertat...— Tovarășul inginer al nostru nu-i de-ăia 1 precizează Dumitru Tîrnăvea- nu, vicepreședintele. Mai

Reportaj de
Dumitru MIRCEAdede din no-

îndrăgostiți lor dătătoare • dar izolați, drumurilor nepietruite, minune cînd a- pe-acolo vreo

absolvent al am venit Sărmaș. Era și-apoi știți

țineți cumva plasa aceea în care v-ați adus lucrurile ?— In plasă ?— Păi... “călare cuInginerul Moldovanu Ochii lui albaștri lucesc de o bucurie neascunsă. Prima lui acțiune : și-a cumpărat cizme de cauciuc, a doua zi după ce a pus piciorul în Frata.— Eu eram brigadier la a III-a, atunci, și începusem să desfundăm la vie, în Techereș. Nu știu cum se tace că, într-o pauză de odihnă, s-au apucat cîțiva să bată cărțile... șeptică, ori ce, jucau. Dă peste noi tovarășul inginer : „trei zile tăiate la fiecare brigadier", zice. Eu mă uitam ; nu juca- sem. Da, și dumitale. Trebuia să-i fi oprit"... Știi că de atunci n-a mai fost nevoie de nici o sancțiune Ia brigadieri ? Mi-a zis pe urmă : „Dumitre, un conducător are de învins și neplăceri. Fii tare 1" Nici nu credeam că-i atît de hotărît inginerul nostru. Tinerel, slăbuț ; era mai mult învățătură decît ființă omenească...

Cum să vii geamantanul ?Gheorghe se amuză.

i

t

— Ia mai taci, Dumitre, că ne scrie la gazetă 1
★Oamenii intraseră masiv în cooperativa din Frata în anul 59—60, pentru că se obținuse, cu un an înainte, printr-un efort vrednic de toată lauda al conducerii noi — atunci a fost ales președinte Sărmășan Vasile, prietenul nostru de azi — o producție frumoasă. Media pe cooperativă se menține azi la aproape2 000 kg la hectar, iar la porumb peste 3 000. Crește constant... înainte vreme, cu vreo zece ani înainte, media era 7—800 la grîu, 1 300 la porumb.— în anii buni ? precizează iar Dumitru Tîrnăveanu. Astăzi nimeni în sat nu mănîncă pîine de mălai 1 L-am trecut la arhivă 1înzestrarea actuală :3 043 hectare, 2 390 arabile, 45 hectare de vie, toată pusă de cîțiva ani și și-au planificat 120 : au luat premiul III pe regiune și o mențiune la concursul inter-cooperatist; de anul trecut, dar să ținem seama că la Frata n-au fost vii, numai niște hibrizi. S-au defrișat nobilă, bărbat, puterile Frata...Și au peste 1 000 capete de bovine, foarte mult ti-

și au sădit viță Trebuie să fii dacă îți măsori cu vinul din

neret, vițele și juninci, 600 de porci la îngrășat ; 866 oi cu miei; se profilează pe producția de lapte și carne. Numai din sectorul zootehnic s-au obținut anul trecut un milion și jumătate — din cele a- proape 9 milioane. In cinci ani averea obștească s-a dublat, valoarea producției s-a triplat, iar în 1970 va fi de peste patru ori mai mare.— Cum să mai mîncăm mălai, dacă avem grîu ? se întreabă Tîrnăveanu.— Și nici de împrumuturi nu mai avem nevoie. Ne chivernisim, de acum înainte, cu banii noștri 1 Chiar acum președintele e la bancă. Trebuie să sosească.A sosit și-i zîmbesc : „pînă la urmă am ajuns și la Dvs." Sîntem cunoștințe vechi. Ne strîngem cu bucurie mîinile...Vizităm construcțiile, fermele. Zece grajduri, două magazii — 180 vagoane capacitate, trei pă- tule a 20 vagoane fiecare, un saivan pentru oi, o puierniță, complex porcin pentru 1 000 de porci anual la îngrășat, o cramă (10 vagoane capacitate), cinci remize pentru inventar, un garaj pentru cele șapte camioane și un automobil, ateliere de rotărie, fierărie, tîmplărie, curelă- rie... toate construite sau cumpărate în decurs de cinci-șase ani1

i

— Acum altă putere are cooperativa; finanțăm dezvoltarea științifică, vem cu ce 1Se observă aceasta tot satul. O școală — un liceu, nouă nouță (44 de cadre, învățători și profesori, la 937 de copii ; nu cu mulți ani înainte fuseseră 3 învățători — și atît l), case noi, elegante, moderne... Cele vechi sînt pe cale de dispariție. „Poate vom ține una, ca obiect de muzeu 1" se gîndește cu glas tare președintele.Notez, notez, scriu cifre și date, și mă întreb mereu ce se întîmpla cu oamenii din Frata și din alte părți, dacă nu biruia peste tot lumea noastră socialistă I... Căci oriunde pui piciorul, noutatea îți grăiește cu glas mare. Se asfaltează drumul 1 Se construiesc locuințe elegante. Se înalță școli cu etaj. Nu exista în Frata, acum zece ani, decît o bicicletă și trei radiouri cu baterii... N-are nici un rost să le numeri pe cele de acum 1 Nu exista, nu era, nu era.— Vorba-i că ne-am smuls din sărăcie, am săltat deasupra ei, îmi vorbește prietenul Sărmășan foarte mîndru. Și, profi- tînd de o chemare la telefon, îmi spune despre inginerul dumnealor cu încîntare : „altul ar fi dezertat, să știți. Sau poate n-ar fi dezertat. Dar dumi- sale îi place munca, își iubește meseria. Tare își mai cunoaște meseria 1 1"Cu vreo douăzeci de ani în urmă, într-o vară, am trecut întîmplător prin hotarul comunei Frata și mi-am zis, atunci și mai

1

i
I

pe urmă, că într-o văgăună ca aceea, numai viață omenească nu poate fi... A trecut istoria noastră socialistă și peste meleagurile acelea, foarte izolate pe atunci și le-a scos la lumină. Au fost necazuri și ■ eforturi... A fost și nepricepere,chiar și necinste. Cu fiecare an ce trecea, se cucerea o poziție în plus, creștea țara, se dobîndea experiență, se formau conștiințele. Alți oameni... Destoinicia, vrednicia, optimismul îi caracterizează. Și-i iubești. Simți în inima lor cum pulsează viața cea nouă'. Mai au încă multe de făcut ; au de gînd, în cincinaluî de a- cum, să-și împătrească valoarea producției, față de 1962;.. Au demonstrat că se poate...Să măi spun că va fi o plăcere, pentru semnatarul acestor rînduri, dacă le va urmări drumul ascendent ? Sînt convins că și alți tovarăși de meserie se vor simți îndemnați să-i viziteze. Căci acum, este u$dt, vorba to'vârășului președinte,’ să ajungi la Frata. A deschis drum socialismul, ' iar drumul a- cesta duce numai în sus 1 Concetățenii mei de pe Cimpie'au săltat și ei de-a supra, au intrat pe ușa cea mare în circuitul național. în cinci ani... sau în zece ani. Sau îri mai puțini. • Dacă > ne gîndim bine, nimeni nu putea face mai mult decît generația noastră condusă de partid 1 Generația noastră a făcut să învingă socia- lismuf, definitiv) în România, la orașe și la sate 1 Acest eveniment este scris în istorie cu litere de aur, și-i bine.'

munții. Și drumurile erau pline de oameni care alergau, încrucișîn- du-se. Nenumărați oameni care nu știu cum se scurge nisipul în clepsidră.In sfera de jos era acum pe tot otita nisip cît și în sus.
Jumătate clin timpul dat șise...— Cîte din semințele nevăzute, ascunse adineauri în acest vid, au germinat? Toate puterile care au zăcut în jumătatea aceea de sferă, acum golită, s-au dezlănțuit? Dar fârîmele de timp care curg acum, care trec acum, o dată cu nisipul, prin gîtul subțire al clepsidrei, în ce se întruchipează? A- cum, în clipa aceasta, timpul lumii cade, cu bubuituri formidabile, în cataractă. Și oamenii nu le aud. Căci o canlitate enormă de timp cade în gol...Scurgerea nisipului nu se oprea nici o clipă. Firul subțire de ață se scurtase la jumătate, înfigîndu-se în conul înalt format în bășică de jos. Boabele de nisip se rostogoleau măsurat, fără încetare, necruțător.O liniște înșelătoare se așterne în suflet. Omul se simte bogat. Fie

care stâpîneșîe o clepsidră uria
șă în care e nisip din belșug. Să curgă... O să aleagă momentul.. O sâ facă totul cîndva... O să facă ceva... O să prindă un bob de aur... Toți spun : să vinărepede ziuo de mîine, să vină ziua de . poimîine . Sâ treacă ziua de azi.. De ce atîta grabă? Orice zi nu este decil un noumușcat de fiecare, din plinea, atît de mică, a propriei sale vieți. Tare flămînzi trebuie să mai fim.Acum, sfera de sus a clepsidrei era aproape goală. Nisipul se scurgea la fel de încet, dar părea că trece mult mai repede prin gîtul de sticlă.Și își aduse deodată aminte de joc, de cifra nouă. I se încordară, nervii, i se crispa creierul.— încă nu am găsit cifra. Nu am găsit-o.Privirile hipnotizate nu se puteau dezlipi de clepsidră. Nisipul cădea, cădea. Gîndurile se înnodaseră ca un ghem de șerpi. Se zbateau pe loc amețite, paralizate. O stare de panică dureroasă. O agitație disperată. Fruntea i se umezi ușor de sudoare, iar în stomac părea ca s-a creat un gol. Cîteva cifre neghioabe încercară sâ se înipere- cheze și apoi căzură, moi.— N-am reușit, n-am reușit. Am pierdut timpul...Clepsidra încremenise. în sfera de sticlă de deasupra era vid. Jos era o materie compactă, galbenă, tot de formă sferică, dar neclintită, moartă. Timpul se sfîrșise, nu mai curgea nimic. Totul i se păru deodată zadarnic și ireparabil. Ca a- tunci cînd ai sărit în gol și nimic nu te mai poate opri de la prăbușire.— Timpul meu a curs în zadar. Am irosit zece mii de fire... Cei care l-au consumat pe al lor, care au scos o parte din ceea ce era ascuns în miezul clepsidrei, au făcut ca aisbergul să mai alunece cu un milimetru. Numai ei...Uitase că a fost un joc. Că vru- sese să omoare timpul. Reușise De fapt jocul reușise. Dar simțea acum că omorîse ceea ce se sibil. Parcă, un copil, îlmei de timp smulse din timpul lumii era acolo jos, galben, inert, încnis în racla străvezie de sticla.Dar... O idee neașteptată. Ridică clepsidra, o întoarse și o așeză brusc pe masă Din sfera de sticlă de deasupra începură sâmăsurat, monoton, ca un fir ață subțire, grăunțe galbene nisip.Reînviat, timpul curgea acum nou în clepsidră.

Dar era altul

ceva foarte prețios. Și întîmplase era irever- vrînd să se amuze cu ucisese. Cadavrul fărî-

curgă de dedin
Dumitru POPESCU



simbâtă 22 aprilie 1967
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Mondialele de

Roberto Renzi

namul de sud, întregului popor vietnamez.în ședința de dupâ-amiază a fost prezentat raportul Comisiei de validam, după care delegații la congres au aprobat raportul Comitetului Cen- trai și raportul revizie. Apoi bării rapoartele Ulbricht. Willi
Comisiei centrale de au fost supuse apro- prezentate de Walter Stoph șj Erich Ho-

ț La plecare, pe aeroportul Lneasa, oaspetele a fost' condus de ■/(Bujor Almășan, ministrul minelor, ,.de membri ai conducerii acestui ■ minister.

tro Ingrao, membru al Biroului Politic a| P.C. Italian, Li Diu En, membru ăl 'Comitetului I f’olitic al Partidului tulul N’ational de Elihbțăre (fin • VibtG • Mwșii din .Coreea, ^3gftnțajj)in Du-

SC1NTEIA

(Urmare din pag. a Ill-a)(Urmare din pag. I)

româno-bul-

luliana Matathe

studentă la Universitatea

din București

vi~

te-
ro

s-a desfășurat întreaga 
oaspeților bulgari.

A
intermediul radioului și

Cuvintul iov.

partidele și

Plecarea spre patrie

Konstantin Popov, Milko Balev, 
Gheorghi Bogdanov.

In sală se află membri, și mem-, 
bri supleanți ai Comitetului Exe-t 
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
academicieni și alți oameni de ști
ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, un mare număr de re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile Bucu- 
reștiului, ziariști români și bulgari, 
corespondenți ai presei străine, 
studenți bulgari aflați la învăță
tură în România.

Sînt prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, 
membrii ambasadei bulgare și alți 
membri ai corpului diplomație. Ră
sună solemn acordurile imnurilor 
de stat ale Bulgariei și României,

Tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc P.C.R, 
București, deschide mitingul.

Rostesc cuvîntări de salut tova
rășii Nicolae Constantin, muncitor 
la uzina „Semănătoarea", acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uni
unii Scriitorilor, și luliana Mata- 
che, studentă la Universitatea din 
București.

Intîmpinați cu ovații și urale în
delungi, au luat cuvîntul tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, și Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Cuvîntările, urmări,l ju deose
bită atenție, au fost subliniate în 
repetate rînduri de vii aplauze, 
ovații și urale.

In aclamațiile asistenței, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov își string călduros mîinile, 
se îmbrățișează.

Mitingul prieteniei româno-bul- 
gare ia sfîrșit într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, expresie a 
sentimentelor frățești, sub semnul 
cărora 
zită a

le-ați avut cu secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cu alți fruntași ai noștri de partid și de stat, vor contribui mult la o și mai mare întărire a prieteniei dintre partidele și popoarele noastre la întărirea prieteniei dintre toate țările socialiste, dintre toate partidele comuniste șj muncitorești din întrea- ga lume, la întărirea păeii.Peste puține ore, plăcuta și prețioasa dumneavoastră visits în țara noastră va lua sfîrșit. Peste puține ore, vă veți afla în mîndra dumneavoastră capitală, Sofia. Vă rugăm stimați tovarăși ca, ajunși acasă, să transmiteți din partea noastră oamenilor de artă și cultură bulgari, scumpilor noștri eo- legi, scriitorii bulgari — și întregului popor frate bulgar — urările noastre de bine, urările noastre de succes, de fericire, pentru întărirea prieteniei dintre popoarele noastre,Trăiască prietenia gară I

10CRARI LE

Prin
leviziunii, mitingul prieteniei 
mâno-bulgare din Sala Palatului a 
fost urmărit de milioane de oa
meni din întreaga țară. Televi- 

; ziunea bulgară a transmis, de ase- 2nea, mitingul de la București.

Stimați oaspeți din Republica Populară Bulgaria,Am deosebita cinste ea, în numele colegelor și colegilor mei, al studențimii bucureștene, șă exprim de la această tribună salutul fierbinte și mesajul tineresc adresat delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria, în frunte eu tovarășul Todor JivkovVechile legături de prietenie dintre poporul român și poporul bulgar, statornicite de-a lungul, Secolelor, dezvoltate și conspliclate-în anii construcției socialiste sînt bine cunoscute de studențimea țării noastre. Exemplele înaintașilor noștri constituie un îndemn pentru tinerele generații, crescute și educate în anii luminoși ai socialismului,

de a duce mțti departe, nestinsă, făclia acestei prietenii frățești.Tineretul patriei noastre, condus și educat cu dragoste părintească .. de Partidul Gomiiqist Român, își aduce din plin și l'cți devotament contribuția la opera rhâreață de de- săvîrșire a construcției socialiste, .de înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România. Pe marile șantiere socialiste, în u- zjn@ și combinate, pe ogoare, saq în institutele de cercetări, în institutele de învățămînt, tineretul nostru învață și muncește cu entuziasm și pasiune, pentru ridicarea țării pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.Studențimea noastră este însuflețită de puternice sentimente patriotice, de fierbinte devotament față de cauza partidului nostru. Folosind din plin condițiile create prin grija și atenția partidului și guvernului, studenții se pregătesc cu perseverență, se străduiesc să-și însușească p înaltă calificare la nivelul cerințelor actuale. Studenții de azi au conștiința răspunderilor de mîine, își călesc forțele și își înmulțesc cunoștințele pentru ca tradițiile Științei și culturii Să fie duse mai departe cu cinste. din generație în generație, pentru ca patrimoniul spiritual al națiunii noastre socialiste să se îmbogățească necontenit,Educat de partid în spiritul prieteniei frățești cu tineretul țărilor socialiste, al internaționalismului proletar, tineretul român, studențimea, patriei ., noastre, nutresc cele mai profunde șj mai calde sentimente față de tineretul și studențimea bulgară, față de harnicul și talentatul popor bulgarȘtim și ne bucură sincer faptul că tineretul bulgar prieten, studențimea. își integrează cu entuziasm eforturile în opera de construire a Bulgariei socialiste, aduc o contribuție efectivă la întărirea și propășirea țării saleVă rugăm.' scumpi oaspeți, să transmiteți tineretului din țara dumneavoastră salutul nostru frățesc, mesajul nostru de prietenie și urarea fierbipte de noi succese în însușirea științei, tehnicii, culturii, în slujirea cu devotament a cauzei păcii și socialismuluiTrăiască prietenia dintre tineretul român ;'și bulgar, dintre po-, poarele și țările noastre 1

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ipp Gheorghe Maurer, a I primit vineri dimineața pe minis- j trul comerțului din Pakistan, dl. I Ghulam Faruque, care face o vizită în țara noastră.
La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, a participat Gheorghe Cioară, ministru] cohier- . țului exterior, precum și. AhsansuL î'Huque, ambasadorul Pakistanului ;.la București.

(Urmare din pag. I)

Dră-IlieCon-

Aeroportul Băneasa este împodobit sărbătorește. Sînt arborate drapelele de stat ale celor două țări . pe frontispiciu se află portretele tovarășilor Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu I de o parte și de alta, pe mari pancarte se află înscrise în limbile bulgară și română cuvintele : „Trăiască prietenia frățească româno-bulgară !“.Membrii delegației de partid și gt rnamentale a Republicii Populare Bulgaria sînt salutați la aeroport de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru ghici, Paul Niculescu-Mizil, Verdeț, Maxim Berghianu,stantin Drăgan, .Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, Janos Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Mihai Dalea, Vasile Patilineț, Constanța Crăciun, Ilie Murgulescu, Roman Moldovan.Sînt de față membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, academicieni și alți oameni de știință, cultură și artă, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Se aflau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acre

ditați în Republica Socialistă România, precum și membrii Ambasadei R.P. Bulgaria la București,Sînt intonate imnurile de stat ale celor două țări ; în semn de salut se trag 21 de salve de artilerie, O gardă militară a prezentat onorul. Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu au trecut în revistă garda de onoare.Inalții oaspeți își iau un călduros rămas bun de la conducătorii de partid și de stat ai țării noastre, de la șefii misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România, de la celelalte persoane oficiale, precum și de la oamenii muncii aflați pe aeroport.Un mare grup de pionieri îi înconjoară pe conducătorii de partid și de stat ai celor două țări și le oferă buchete de flori.Tovarășii Todor Jivkov, Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer își string călduros mîinile, se îmbrățișează.De pe scara avionului tovarășul Todor Jivkov și ceilalți membri ai delegației de partid și guvernamentale bulgare salută persoanele oficiale prezente, răspund aclamațiilor și uralelor miilor de bucureșteni aflați pe aeroport.La ora 14,30 nava aeriană a decolat, fiind escortată pînă la graniță de avioane cu reacție ale forțelor noastre armate.Festivitatea de la aeroport a fost transmisă direct de posturile noastre de radio și televiziune.

la Sofia

: 1 '

CONGRESULUI AL VII-LEA

AL. P. S. U. G. >ț - special trans- lucrările
f

21, — Corespondentul Gh- leva transmite ; înapoiat la Sofia dele-SOFIAAgerpres Vineri S-a găția de partid și guvernamentalăa R. P Bulgaria, în frunte cu to-* varăștil Todor Jivkov. prim-secre- tar al C.C. al P.C.B., președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, care, la invitația C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială de cinci zile în România.Pe aeroportul din Sofia, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Jivko Jivkov, Ivan Mihailov, Tano Țolov, Todor Pavlov, Țola Dragoi- ceva, membri ai Biroului Politic, de membri supleanți ai Biroului Politic și secretari ai C.C. al P.C.B., de membri ai C.C. al P.C. Bulgar, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești din Sofia, generali, ziariști bulgari și corespondenți ai presei străine.Pe aeroport au fost prezenți șefi și membri ai misiunilor diplomatice acreditați în Bulgaria. Au fost de față Cristea Ionescu-Tira, însărcinatul cu afaceri ad-interim al publicii Socialiste România Sofia, membrii ambasadei și agenției economice române.
Re- la ai

Ministrul industriei și-ubnrerțu- lui al Somaliei, Abdullahi Ișșa. Mohamud, care, împreună cu un grup de Specialiști ne-a vizitat țara între 14—?0 ■ aprilie, a părăsit vineri dimineața Capitala.

la pupitrul orches
trei Filarmonicii

Astă-sșară, sub baglield lui Ro
berto Benzi va avea loc la Ate
neu concertul orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", ■ Șolist : lan Voîcu, In 
program : Simfonia spaniolă pen
tru vioară și orchestră de Lalo șl 
Simfonia în Re minor de Ceșar 
Franck.

Noul tip de birou denumit „Concept", produs la întreprinderea ,,'l. P.R. O. F.I.L. "-Focșani este adaptabil și la locuințe. Aceeași întreprindere produce și etajere pentru cărți, tip „703“, de.montabile și practice, Prin linie și colorit aceste piese de mobilier se pot încadra în orice interior.
Articole de marochinărie

■ întreprinderea .orășenească „Chimica" din Cluj produce un variat sortiment de articole de marochinărie. Printre prodiiselfe’- de 'specialitate ' livrate de această întreprindere . clujeană șj puse în. vînzare se numără și sacoșe pentru piață. pentru sport, excursii și călătorii, • precum și .. curele pentru ceas.
~ * i i ... In ,, .

BERLIN 21. — TrimisulAgerpres Constantin Varvara mite; Vineri ap continuat Congresului al VII-lea al P.S.U.G. în ședința de dimineață, congresul a. aJ" dopțaț în unanimitate, „o declarații1
necker.’Auneg, un apel adresat populației R. I>. Germane, precum și unele modificări la 'statutul- P.S'iU.G. ? ■ ...Qopgțesu 1. a - ^aliilat ..de GeorgesMarchalș, jpembru a)-Biroului Politic împotriva agresiunii S.U.A, în Viei. a| pa|.tjduiui Comunist Francez, Pie- nam. Declarația exprimă poziția fermă a P.S.U.G. și a poporului din R. D. Germană în sprijinul P<irljdu!ț)i celor ce Muncesc din Vietnam, Fron-

fost adoptate, de aserne-

geisuren, m.embru a| Bifoiîlui Politic al Partidului Populai Revoluționar Mongol, Dioko Paikpvici, membru" al Prezidiului C,G- al Upiunii ..Comunjș- tilor'.din Iugoslavia, Quang Chaph, inembru al-’ Comitetului' Central „al F,N,E, din Vietnam, de alți reprezentanți ai partidelor eomuniste și muncitorești frățești.Lucrările congresului continuă.

STOCKHOLM 21 (Agerpres), — seară, la Stockholm, s-a încheiat cea :cle-a 29-a edițjt? a campionatelor mondiale de tenis de masă, în competițiile individuale, cu excepția probei 'de dublu bărbați, toate celelalte finale s-au disputat între reprezentanții Japoniei, care au dominat net actualele campionate, cîșțjgînd 6 titluri mondiale (2 la echipe și 4 în probele individuale) din ceie 7 puse în joc.Din lotul român, cel mai bun rezultat l-au obținut Dorin Giurgiucă și Maria Alexandru la proba de dublu- mixt, calificați pînă în semifinale, unde au fost eliminați cu 3—0 de perechea japoneză Kimura, Fukazu,

■ La Istanbul au continuat întrecerile turneului balcanic de box, la care participă pugiliști din România, Turcia. Iugoslavia și ‘Bulgaria (echipa secundă), Boxerii noștri au obținut' cîreva victorii ‘ aplaudate. La cat. cocoș o frumoasă impresie a lăsat N. Gîju care l-a învins la puncte pe Garvolov (Bulgaria). Iată celelalte rezultate Goanță b,p,. Se- vimli (Turcia) ; Hodoșan b.p. Xiria- kov (Bulgaria); Chivăr b.p. Kirkov (Bulgaria) ; Mariutari b.p. Petrov (Bulgaria), care l-a înlocuit pe campionul țării, Pandov. Finalele competiției se vor desfășura astă seară.în finale vor lupta si 7 /boxeri români : Gruiescu (muscă), ,Gîju,. (cocos). Goanță- jiagmiusp^ră). Anloniu (ușoară). Hodoșan fșemimijlocie), Chivăr (mijlocie) și Mariutan (grea). Ultimul are o sarcină deosebit de dificilă deoarece primește replica iugoslavului Stretenovici (125 kg). Acesta l-a învins ioi seara, prin ko în prima rteprlză. pe Oz (Turcia),

i

Mofocicliști fruntași de la diferite 
cluburi din fără au luaf vineri dimi- 
neafa startul in primul concurs repu
blican de regularitate și rezistență cu 
motoreta „Carpați". în etapa I pe ruta 
București — Pitești — Rm. Vîlcea — Că- 
limănești, 27 de concurenfi au sosit la 
finiș fără nici o penalizare. Printre a- 
ceștia s-au aflat maeștrii sportului. Va
sile Szabo, Eugen Kbresfeșz,, Alexandru 
Szullej de la clubul Steaua, Tbdoiț 
Popa,--Traian Macarie, Nicolae Difescu,' 
Erwin Seiler, de la clubul „Metalul'1,

Alexandru Oprea de la Metrom-Brașov, 
campion pe anul 1966 la întrecerile cu 
motoreta, Mihai Termentu de la Poiana 
Cjmpina, Ocfavișn NulS de, la Locomo- 
tiva-Pioiești. , , . .

Etapa â fost urmărită de mii de ce
tățeni din regiunile București și Argeș. 
Sîmbălă dimineața, la ora 9 se va 'da 
startul in, cea de‘-a ‘cloua etapă — Că- 
limănești. — S.ibiuFăqăraș — Bra- 

' șov, care însurriează 219 km în foto
grafie*: Primul cctncurent așteaptă plecarea în cursă. Foto : M. Cioc

meciul amical
Pe terenurile Progresul din Capitală a început ieri internațional de tenis dintre selecționatele masculine , ale României și Ungariei. După pi inia zi, scorul este egal 1—1. Ion Țiriac a cîștigat cu 6—2, 7—5, 6—2 la Peter Șzoke, în timp ce Ilie Năstase a fost învins cu 6—2, 6—3,6—0 de Andras Szik-

szai? Astăzi, ■'■Wîfice- pere de la ora 16,00, se dispută partida de dublu© Ziua a doua a- turneului final al campionatului mondial'' feminin de baschet'-de- * l-a Praga a programat una dintre partidele decisive pentru obținerea medaliilor de , aur : U.R.S.S. — Cehoslovacia. După o primă repriză echilibrată, sovieticele s-au impuș în final cîș-

îfgînd'-cu 62—52. în celelalte două meciuri. Coreea de sud—Japonia 81—60 (29—24) ; R. D. Germană — Iugoslavia 58—5 J (29—21)>. .■ ’ 9*' Echipa de fotbal ; /Penaro.l; . • Montevideo, cîștțggtoar'qȘj ■ i „Cupei intercontinentale", și-a început turneul în Europa iucînd cu A. S. Roma, pe terenul acesteia. Victoria a revenit fotbaliștilor de narol cir'2—1 (1

Cu ^ilejul împlinirii vîrstei de 70 de ahi, acad. prof. Emil Pop, a fost sărbătorit vineri la amiază în cadrul unei ședințe festive care a avut, loc în aula Academiei.Despre viața și opera sărbătoritului au vorbit acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei — din partea Prezidiului Academiei, a- cad. Raluca Ripan — din partea filialei Cluj a Academiei, acad. Ștefan Pbterfi — în numele corpului profesoral universitar din orașul Cluj, acad. Nicolae Sălăgeanu — din partea secției de științe biologice a Academiei, prof. Constantin C. Georgescu, membru corespondent al Academiei — din partea Comisiei monumentelor naturii, și dr. Viorel Soran — în numele colaboratorilor șl elevilor sărbătoritului. Acad. prof. Emil Pop a mulțumit pentru cinstirea acordată.Cu același prilej, seara a avut loc o masă colegială la Casa oamenilor de știință.
★BRAȘOV. — Vineri s-a deschis în apropierea Uzinelor de autocamioane „Steagul Roșu" din Brașov o expoziție de mijloace de transport auto și utilaje pentru construcții de drumuri, organizată de firma „Volvest A.B." din cadrul grupului industrial ■ „Volvo" din Suedia. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară vremea a fost frumoasă și s-a încălzit în toate regiunile țării. Cerul a fost variabil mai mult senin. Vîntul a suflat potrivit cu intensificări în Moldova și pe litoral, din sud vest. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 11 grade Ia Mangalia și 20 de grade la Arad, Timișoara, Sînnicolau Mare, Lugoj și Tg. Ocna. în București vremea a fost frumoasă șl s-a încălzit, iar cerul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sud vest.

Temperatura maximă a atins .19 grade.Timpul probabil pentru 23, 24 și 25 aprilie : vremea va fi în general instabilă și în răcire ușoară, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi mai frecvente în jumătatea de vest a țării. în regiunea de munte șl izolat în nordul tării precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între zero grade și 10 grade, iar maximele între 8 și 18 grade, mal ridicate la începutul intervalului. în București : vreme ușor instabilă cu cer schimbător, favorabil aversei de ploaie. Vînt potrivit din vest. Temperatura va scădea ușor către sfîrșitul intervalului.
Repertoriul săptăminii viitoare 

al Teatrului de Operă și Balet

Teatrul de Operă și Balet al Republicii Socialiste România prezintă între 25—30 aprilie a.c următoarele spectacole.— marți— miercuri— joi— vineri— simbâtă
2526272829

aprilie aprilie aprilie aprilie aprilie
următoarele spectacole.

— AIDA
— SEARA VIENEZA
— RIGOLETTO
— M-me BUTTERFLY
— FRUMOASA DIN PADUREA A- 

DORMITA— duminică— duminică aprilie matineu 30 aprilie30
— MOTANUL INCÂLȚAT
— CARMEN

9 JUANA GALLO : LIRA — 9,30: 11,45, PROGRESUL — 9,30; 11,30.«• TREIZECI SI TREI PROGRE- - SUL (completare Hrăpărețul Ahmed) — .18; 20. <«'.© DIMINEAȚA DEVREME: -ÎNFRĂȚIREA ' ÎNTRE POPOARE (completare Perspectiva în pictură) — 10; 16; 18; 20. LIRA (completare Lenin în Samara) — 17,30; 19,45.
e DRAGA BRIGITTE — cinemascop: BUZEȘTI (completare Orizont științific nr. 1/1967) - 9; 11.15, VICTORIA (completare Pe' urmele Iui 1907) — 9; 11,30; 14.
e NtîME STRAIN : BITCEGI (completare Petrol) — 9,30: 12; 15,30; 18; 20,30.
e SĂRMANII FLĂCĂI : BUZEȘTI (completare Orizont științific nr. 1/1967) - 17,30; 19,30.
a DACII — cinemascop : UNIREA (completare Arsura) — 9,30; 11,30; 17,30; 19,30, COSMOS (completare Surîsul sfinxului) — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30. COLENTINA —-----17,30; 20. .. ,..» CARTEA DE LA SAN CHELE: MUNCA - 10. '• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : MUNCA - 16; 19,15.® ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE — cinemas'cop : FLACĂRA (completare Petrol) - 10; 12,15.• BUMERANGUL: FLACĂRA(completare Petrol) — 17,30; 19,45, MODERN (completare Pe urmele lui 1907) — 9,30: 11,45; 14; 16,30;■ 18,45; 21.
9 UN FILM CU O FATĂ FERME-• CĂTOARE : VITAN (completare Nicolae Labiș) - 11: 15,30; 18; 20,15. 
9 SCARAMOUCHE — cinemascop :

9 MOMENTUL ADEVĂRULUI - cinemascop : PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15; FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. ■
9 JANDARMUL LA NEW-YORK ;, REPUBLICA - 8,15; 10,15; 12,15;14,30; 16,45;. 19; 21,15, BUCUREȘTI.— 9; 11,15'; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
9 ROBII': CAPITOL (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 9;11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR (completare Autobiografie) — 9; 11,15;. 13,30; 16; 18,30; 21. MELODIA (completare Umbra) — g; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 RIO CONCHOS — cinemascop: GRIVIȚA (completare Pallady) — 9,30; 12; 16; 18,30; 21, GLORIA (completare Orizont științific nr. 2/1967) - 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30;20,45, FLAMURA (completare Scrisoare din . Germania) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, AURORA (completare Despre noi) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,30.
9 RELAXEAZA-TE, DRAGĂ ! : LUCEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea Proiecte). •
9 LENIN ÎN POLONIA : CENTRAL (completare Petrol) -- 9;11,45;; 14.45; 17,45; 20,45.
9 OGLINDA CU DOUA FETE :UNION (completare De la atom la cristal) - 10,30; 17,30; 20.
9 CAVALERUL FARA ZALE: LU- . - ---7,--“MINA (completare Salut, Festival) ARTA — 9; 11.15; 13.j5, 16, 18,:5- 9,15; 11,301 13,45; 16,15; 18.45; 20,45, 9 PROGRAM PENTRU COPII .DOINA — 9; 10.
9 SOARE ȘI UMBRA : DOINA (completare Sculptorul Ivan Funev). — 11,30: 1?,45; 16,15; 18.30; 20-45.
9 BUCĂTĂREASA: v... .(completare Legenda ciocîriiei) — rețul Ahmed) — 10,30; 16; 18.1*5:

MI-

balon) — 9; 11,15; 13;30; 16,15; 18,30; 20,45, ------------------— Adam și Eva) —9: li-,15; 13,30; 16? 18,30; 21. '
9 ZORBA GRECUL: RAHOVA -X 10,30; 15; 17,45; 20,30. ,*© OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : VOLGA (completare Șoricelul curajos) — 8.30: 11; 13,30; 16; 18,30;.21.
9 ÎNAINTE DE RĂZBOI : DRUMUL SĂRTI (completare Perspectiva în pictură) — 11; 17,30; 20.« LEAC CONTRA DRAGOSTEI . DACIA (completare Poveste pe un metru patrat) — 8.30—20,45 în continuare.• ÎNTRE DOI : . PACEA, (completare Campionii Europei) — 15.45; 18; 20,15.'e INSPECTORUL DE POLITIE : FERENTARI (completare Orizont științific nr. 1/1967) - 11; 15.30: 18; 20,30.• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop i CO- TROCENI - 9; 11,15.
9 SCARA CURAJULUI: COTRO- CENI (completare Bomboane muzicale) - 17.30; 19,30.
9 MONDO CANE — ambele serii : VIITORUL — 10; 15,30; 19.

FLOREASCA., (completare , fH:’1 Jî-Magheru) : ,?(E.TRU -RAREȘ — 19,30 (premieră), .(sala Studio) : ABSEN- TA UNUI VIOLONCEL - 20.. O ȚeatrUl Mjj,ncitoreâc, ■ C.F.R. (în■ sală Teătrului.-'^vreidsci de stat) : ?-/ CIN-CIN - 19Î30. ,- © Teatrul .,Barbu Delavrancea" :MORIȘCA - 20.® Teatrul Mic : HANUL DE■ RĂSCRUCE - -49(30; ■ -. < >o Teatrul „Ion. Creangă"..: TREI MUȘCHETARI - 18.30. e Studioul Institutului de artă tea- , tVală și cinematografică ..I. L. Ca-’ ragiale" : ULTIMA ORĂ - 2b. 9’ Teatrul ..Țăndărică1' (sala din CâF lea Victoriei) : AMNARUL. — 17. o Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- se“ (sala Savoy) : PARADA REVISTEI - 19.30. (sala Victoria); COLIBRI MUSIC-HALL - 19,30. 9 Ansamblul artistic al tlhiUnii Generale a Sindicatelor : CU PICIOARELE PE PĂMÎNT - 20. ' © Circul de stat'W CAVALCADA CURAJULUI - 19.30.

LACEI

tv y -..7

■■ 20,45.• 'APELUL — cinemascop : MOȘILOR (completare Comoara din Pa- nagjurist) — 11; 17; 19,30. .• JANDARMUL DIN SAINT-TRO- _________ PEZ , cinemascop-: CIULEȘTI — GIULEȘTL. .10. PORULAR (completare Iirăpâ-(compietare uegenua ciocîriiei) — rețul Ahmed) — 10,30; 16; 10,15;16; 18,15; 20,45, VICTORIA (comple- 20.30, CRTNGAȘl (completare Mă- tare Pe urmele lui 1907) — 16,30;19; 21.« SĂRBĂTOAREA COREEI - PIRAȚII RÎULUI - DENTISTICA : TIMPURI . NOI - 9—21 ,în continuare.
nușa) - 11; 15.30; 18; 20,15.e CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — cinemascop . MIORIȚA (completare Orizont științific nn 2/1967) — 9; 11,15;, 13,30; 16; 18.3(1; 20,45. TOMIS (completare Cinci sâptămînl în

9 Teatrul de operă și balet ; BĂL MASCAT - 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă : LY- SISTRATA - 19.30.® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : EURIDICE - 19,30. (sala Studio) : CASTILÎANA — 15,30. ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL -r 20. .
e Teatrul de Comedie : RINOCE-- RII - 20.© Teatrul „Lucia . Sturdza , Bu- landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- reanu nr. 1)' MOARTEA LUI DANTON — 19,30 (sala-din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU 'SÎNT TURNUL EIFFEL - 19,30. ..."® Teatrul ..C. I. Nottara" (sala

18,00 — Pentru cei miciAriciul albastru Prezintă Teatru] de păpuși din Brăila. .'18.30 — Pentru pionieri și școlariConcertul corului de copil • al Radiotelevlziunii. ‘18,50 - Publicitate. . -18,53 — Ora exactă. ,. . /19,00 — Telejurnalul de seară19.15 — Filmul documentar : Muzeul* Lenin. 119,27 — Buletinul meteorologic19.30 — Față-n față: Edili-cetă- ,teni (II). -i . .*20,00 — Tele-enciclopedla. .21,00 — Să rîdem cu... Stăn s] Bran.21.15 — Film serial : Baronul.__._j — Emoții în premierăEmisiune muzieală-cohcurs*.— Finala campionatului mondial de baschet (fenjinin) Repriza’ a’ Il’-a. Transniisiii- ne de Ia Praga.’— Telejurnalul de noapte; '
22,05
23,40

■>
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grecia Forțele armate
au preluat puterea

• INSTITUIREA STĂRII DE ASEDIU
• NOUL GUVERN ESTE PREZIDAT 
GENERAL AL CURȚII DE CASAȚIE 

MILITARI

DE PROCURORUL 
ȘI FORMAT DIN

(Agerpres). — Postul de radio 
dimineața o proclamație regală prin care

ATENA. 2)
transmis vineri 
că forțele armate au preluat puterea in Grecia.

al armatei grecești a 
se anunța

Un nou pas pe calea 
escaladării războiului aerian
împotriva R. D. Vietnam
Declarația M. A. E. 
privind bombardarea

Vietnam a 
în care

Vizita la Ankara a delegației
Marii Adunări Naționale

9

ECRAN

vicepreșe-din Atena. în funcția de dinte al Consiliului de Miniștri și ministru al apărării a fost numit generalul Grigorios Spantidakis, șeful statului major al armatei grecești. Ceilalți membri ai guvernului sînt. militari. Noul guvern grec a depus jurămîptul vineri seara în fața regelui Constantin.

al R. D. Vietnam 
orașului Haifong

HANOI 21 (Agerpres). — Ministerul
Afacerilor Externe al R. D. 
dat publicității o declarație 
condamnă bombardarea, la 20 aprilie, 
a orașului Haifong. in declarație se a- 
rafă că avioanele americane au bom
bardat o serie de obiective industriale 
din acest important port nord-vietna- 
mez, precum și mai mulfe zone popu
late situate la periferia sa. Peste 100 
de persoane civile au fost omorite sau 
rănite iar numeroase case au fost dis
truse. Declarația subliniază că bombar-

darea Hailongului constituie un nou 
pas, de o extremă gravitate, făcut de 
agresori pe calea escaladării războiului 
aerian împotriva R. D. Vietnam. Gu
vernul nord-viefnamez — se spune în 
declarajie — cere încetarea imediată 
a războiului de distrugere împotriva 
R. D. Vietnam, a agresiunii din Vietna
mul de sud și respectarea drepturilor 
nafionale ale poporului vietnamez con
sfințite de Acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

ANKARA 21. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmite : Joi după-amiază a sosit la Ankara delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste România condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Sena
tului și Adunării Naționale a Republicii Turcia, va face o vizită oficială 
în această țară.

„LEGEA
MAIMU
ȚELOR"
să abroge „legea maimuțelor". 
Ne revine
bilul film „Procesul maimuțe
lor" care a rulat și la 
acum vreo 5 ani. Pelicula 
constituia magistral un 
autentic — procesul care

Citim știrea 
că senatul sta
tului nord-a- 
merican Ten
nessee a re
fuzat din nou

în memorie admira-

noi 
re- 
caz 

a 
avut loc in 1925 în orășelul 
Dayton. Profesorul de biolo
gie John Scopes fusese ares
tat . și adus in fața instanței 
pentru că a vorbit elevilor des
pre teoria evoluționistă a lui 
Darwin, despre faptul că omul 
se trage din maimuță. Potrivit 
acuzării, el încălcase o lege a 
parlamentului local care inter
zicea predarea teoriilor mate
rialiste de acest gen. In po
fida eforturilor avocatului de 
mare renume Darroiv, acuzatul 
este condamnat la 100 de do
lari amendă. Filmul (in dis
tribuție Spencer Tracy, Fre
deric March) era nu numai 
o satiră la adresa retrogra
zilor din Dayton dar și o ple
doarie pentru adevăr și pro
gres.

Dar „Legea maimuțelor" a 
continuat să rămînă in vigoa
re. In mai multe rinduri 
și acum din nou s-a pus ches
tiunea obrogării ei, dar pro
punerea a fost respinsă. In 

' schimb, s-a aprobat acum un 
proiect de lege prin care se 
modifică textul acesteia în sen
sul că... se interzice mai de
parte predarea teoriei lui Dar
win dacă este 
„un fapt".

In gîndirea 
obscurantiștilor 
see evoluția se face — in plin 
secol XX 
lent decît a 
transformării

Suleyman Demirel. „Acordăm 
foarte mare importanță — a declarat premierul turc în cursul convorbirii prietenești care a avut loc cu acest prilej — dezvoltării 
relațiilor de bună vecinătate între 
cele două țări ale noastre. Ne-au rămas vii în memorie frumoasele 
impresii pe care le-a lăsat vizita 
în țara noastră a primului minis
tru al României, Ion Gheorghe 
Maurer. Cu acel prilej am trecut 
în revistă, în amănunțime, relațiile 
dintre țările noastre și am putut 
constata că ele se află pe un drum 
bun. Nu există nici o piedică în 
calea dezvoltării relațiilor dintre 
țările noastre".Mulțumind pentru primirea cordială făcută delegației, tovarășul Ștefan Voitec și-a exprimat convingerea că „dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Turcia va con
tribui la întărirea păcii nu numai 
în Balcani ci și în Europa și în 
întreaga lume".în aceeași zi, membrii delegației române au avut o întrevedere cu ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, după care au asistat la o ședință a Medjlis- ului, fiind salutați la intrarea în sală cu aplauze călduroase.Seara, președintele Ferruh Bozbeyli a oferit un dineu în onoarea delegației parlamentare române.

Pe aeroportul din Ankara, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, oaspeții români au fost întîmpinați de președintele A- dunării Naționale a Turciei, Ferruh Bozbeyli, de Muslin Gorentaș, Nurettin Ok, Ahmet Bilgin — vicepreședinți ai Adunării Naționale, de Sezai Erkut, președintele Consiliului municipal al Ankarei, de senatori și deputați, înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.Au fost, de asemenea, prezenți ambasadorul Ion Drînceanu și membrii ambasadei țării noastre.Vineri dimineața, delegația parlamentară română a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Atatiirk, întemeietorul Turciei moderne. în cursul dimineții, delegația a fost primită de președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay. Salutînd pe membrii delegației, președintele Sunay a subliniat deosebita stimă pe care o nutrește poporul turc față de poporul român. 
„După cum se poate constata — a declarat el — relațiile dintre ță
rile noastre sînt, în ultimul timp, 
în continuă îmbunătățire, schim
burile comerciale s-au intensificat. 
Dorința noastră vie este ca aces
te legături să continue și de a- 
cum înainte". Președintele Turciei a subliniat dreptul fiecărui popor de a-și organiza treburile interne după propria-i voință, fără nici un amestec din afară.

„Sîntem bucuroși — a arătat șeful delegației române — că relațiile 
româno-turce sînt în continuă dez
voltare. Sîntem convinși că există 
posibilități pentru lărgirea lor con
tinuă, pe baza principiilor ega
lității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc".în continuare, delegația parlamentară română a avut întrevederi — la sediul Marii Adunări Naționale a Turciei — cu președintele Senatului, Ibrahim Șevki, și cu președintele Adunării Naționale (Medjlis), Ferruh Bozbeyli.în cursul după-amiezii, delegația parlamentară română a făcut o vizită primului ministru al Turciei,
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GEST DIPLOMATIC
SEMNIFICATIV

pentru

agențiile de presă transmit

Imediat după difuzarea acestei proclamații a fost instituită starea de asediu și anunțate măsurile privind punerea în aplicare a decretului regal. Decretul regal prevede suspendarea anumitor articole ale Constituției. S-a anunțat instituirea unor restricții de circulație în capitală, interzicerea stocării de alimente de către comercianți, întreruperea operațiunilor de bancă și de bursă. începînd de la ora 6 dimineața, Grecia a întrerupt orice legătură telefonică, telegrafică sau aeriană cu celelalte țări. Școlile și facultățile au fost închise. în baza prevederilor decretului regal, numeroase personalități politicefost arestate. Pe străzile Atenei circulă trupe înarmate și tancuri. S-a anunțat că orice persoană care va circula pe străzi după apusul soarelui va fi împușcată fără somație. Decretul pentru instituirea stării de asediu prevede că termenul de detențiune este nelimitat. în caz de delict politia orice punere în libertate pe eauțiune este interzisă. Orice persoană, indiferent de calitatea sa, poate fi judecată de un tribunal extraordinar sau de o comisie militară specială. Prin decret au fost interzise adunările sau întrunirile de Qrice fel și se anunță că orice adunare sau întrunire va fi reprimată cu forța armelor. Sînt interzise, de asemenea, grevele și orice asociații care urmăresc scopuri sindicale. Forțele armate și poliția sînt autorizate să percheziționeze fără nici o restricție, ziua sau noaptea, locuințele particulare, magazinele sau serviciile publice. în baza decretului a fost instituită cenzura asupra comunicărilor și publicării de informații prin intermediul presei și posturilor de dio.Vineri după amiază, postul de dio Atena a dat publicității un comunicat special în care se anunță formarea unui nou guvern grec, prezidat de Constantin, Kolias, procuror general la Curtea de Casație

<• • • ' gSgL;

prezentata ca

și practica 
din Tennes-

ÎN PREGĂTIREA
NOII CONSTITUȚIIKINSHASA 21 (Agerpres). Printr-un comunicat publicatcabinetul președintelui congolez Mobutu se interzice publicarea în presă a știrilor privind crearea de noi partide politice în Congo (Kinshasa).Referindu-se la noua constituție, în curs de elaborare, care prevede existența unui partid de guvernă- mînt și a unuia de opoziție, comunicatul precizează că cel de-al doilea partid „nu poate fi un conglomerat al vechilor partide desființate de noul regim". Cei ce doresc să facă parte din noua formațiune politică trebuie întîi să pregătească un statut, să elaboreze un program și să-și aleagă un conducător, urmînd să supună apoi toate aceste propuneri Ministerelor de Interne și de Justiție, pentru a se putea vorbi despre un partid de opoziție.
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Proiect de rezoluție 
asupra turismului

— parcă mai 
durat procesul 

maimuței in om

RIPOSTĂ 
BINEME
RITATĂ

Pe măsură ce cercurile imperialiste agresive din S.U.A. se dedau la noi acțiuni de „escaladare" a agresiunii în Vietnam, în opinia publică din Statele Unite crește opoziția față de acest război care nu aduce poporului american decît sacrificarea de vieți omenești, povara impozitelor și a inflației, rușine. în ultima vreme, demonstrațiile de protest au cunoscut o amploare fără precedent. „Statele Unite au fost 
martorul celor mai mari demonstrații pentru pace de la începutul răz
boiului în Vietnam" — scrie ziarul „New York Times", referindu-se la recentele manifestații ce au avut loc în mai multe orașe americane.La New York, la 15 aprilie, peste 125 000 de oameni de toate vîrstele veniți din mai multe state din estul S.U.A. și din orașe ca Pittsburg, Cleveland și Chicago s-au adunat în Central Park, (foto 1) Un detaliu semnificativ pentru, amploarea demonstrației : la cinci ore de la Începerea marșului, pe străzile ce duceau spre Piața Națiunilor Unite se mai scurgeau-încă coloane impresionante de manifestând (foto 2). Un mare, miting a avut loc în Piața Națiunilor Unite (foto 3). Au luat cuvîntul o serie de militanți pe tărîm obștesc.Concomitent, la San Francisco, a avut loc, potrivit presei americane, cea mai mare demonstrație pentru pace din istoria coastei de vest. 60 000 de manifestahți au străbătut străzile orașului (foto 4), în- dreptîndu-se spre stadionul Kezar (foto 5). Pe pancarte scrie: „Adu- ceți-ne soldații acasă acum".Mitinguri, impresionante prin amploarea lor neobișnuită, s-au ținut în aceleași zile și la Austin, Northfield, Chapel Hill, Ogdensburg, Mount Pleasant, Birmingham (Alabama). Pretutindeni, atît vorbitorii cît și miile de oameni care au luat parte la această mare acțiune organizată de „Comitetul de mobilizare pentru acțiunile de primăvară împotriva războiului din Vietnam", au cerut încetarea neîntîrziată a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam, curmarea agresiunii americane în Vietnam.

Stockholmul nu va cere 
un nou ambasador

Ministrul afacerilor ex
terne Torsten Nilsson a 
confirmat joi în faja Co
misiei afacerilor externe 
a parlamentului că Sue
dia nu va mai cere Sai- 
gonului agrementul pen
tru un nou ambasador. El 
a afirmat că această hotă- 
rîre nu implică o rupere 
a relațiilor diplomatice. 
Dar ziarele apreciază că 
efectele practice ale mă
surii sînt echivalente cu 
o rupere a relațiilor.

Ambasadorul suedez la 
Bangkok (Thailanda) era 
acreditat și la Saigon. Dar

ața cum arată ziarul „Af
tonbladet" (apropiat gu
vernului), „de facto, con
tactele cu Saigonul erau 
întrerupte, dat fiind că 
ambasadorul la Bangkok 
nu a mai vizitat de mult 
Vietnamul de sud". „E de 
așteptat — scrie mai de
parte ziarul — ca Sue
dia să stabilească relații 
diplomatice cu Vietnamul 
de nord".

Este bine cunoscut că 
opinia publică suedeză se 
pronunță cu hotărîre în 
sprijinul luptei drepte a 
poporului vietnamez.

agrement 
la Saigon

Muncitorii, studenții 
alte categorii ale popu- 
lafiei au organizat nume
roase demonslrafii de 
protest împotriva agresiu
nii. Din initiative sindica
telor s-au sfrîns fonduri 
pentru ajutorarea popu
lației din R. D. Vietnam. 
Guvernul suedez a cerut 
încetarea bombardamen
telor americane asupra 
Vietnamului de nord. In 
aceste condiții apare 
semnificativă hotărîrea 
guvernului suedez, anun
țată de ministrul de ex
terne.

GENEVA 21. — Corespondentul Agerpres Horia Liman transmite : Participanții la cea de-a XXII-a sesiune a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa au luat în discuție proiectul de rezoluție asupra turismului inițiat de delegațiile Austriei, Belgiei, Bulgariei, Italiei, Iugoslaviei, Olandei, României și Turciei. Delegatul român Victor Aldea, amintind că România se numără printre țările care au propus ca anul 1967 să fie declarat Anul turismului internațional, a enumerat acțiunile întreprinse în țara noastră în vederea aplicării prevederilor O.N.U. cu privire la turism. El a subliniat necesitatea ca țările membre ale Comisiei economice O.N.U. pentru Europa să coopereze la lărgirea bazei materiale a turismului și la formarea cadrelor de specialiști în acest domeniu.Proiectul de rezoluție al celor opt țări relevă interesul crescînd suscitat de dezvoltarea turismului și rolul pe care turismul îl poate juca în domeniile economic, social și cultural, ca și în cel al educației pe plan național și internațional. Considerînd că Anul turismului internațional „nu este un scop în sine ci trebuie să constituie o nouă etapă în evoluția turismului și un punct de plecare pentru anii viitori", proiectul invită țările membre ale comisiei să depună toate eforturile pentru a asigura succesul Anului turismului internațio-

presă ca 
analele Re- 
Se discuta

Joi, in Came-', 
ra Deputațilc1 ' 
din Italia, <■ 
avut loc un in
cident apreciat 
in

„fără precedent in 
piiblicii Italiene", 
cazul deputatului neo-fascist 
/partidul „Mișcarea Socială 
Italiană") Giulio Caradonna. 
care și-a permis să facă in 
public „apologia fascismului", 
delict sancționat de legile țării 
Sfidind adunarea, deputatul a 
strigat: „Trăiască fascismul" 
Adunarea a reacționat viu 
Președintele ședinței, deputa
tul Paolo Rossi (socialist), l-a 
chemat la ordine, i-a cerut să 
părăsească sala și a dispus sus
pendarea din funcție pentru 
două ședințe. Camera a liotă- 
rit totodată ridicarea imunăLă- 
ții parlamentare a lui & 
donna astfel incit să poată" fi 
deferit justiției. In cercurile 
politice italiene cazul a făcut 
senzație, opinia publică apre
ciind hotărîrea Camerei Depu- 

demnă,taților ca o 
binemeritată.

„MAREEA 
VOIAJO
RILOR"

ripostă

întîi a 
„mareea

Mai
fost
secolului". Mii 
de turiști asal
taseră litoralul 
francez, la 27 

asiste la formi-

£1 S-a deschis sesiunea specială a Adunării Generale 

a O. N. U. li Duminică — alegeri in landurile Renania-Palatinat și 

Schleswig-Holstein (R.F.G.) H 0 porțiune a zonei demilitarizate din Coreea 

minată de personalul american

VULCANUL ȘI-A RELUAT 
ACTIVITATEA. Vulcanul de pe Insula Stromboli, situată la aproximativ 30 de kilometri de Sicilia, și-a reluat activitatea după 12 ani. Lava se revarsă din crater într-un șuvoi lat de peste 100 de metri, cobo- rînd încet spre mare. Masa incandescentă ridică, la contactul cu apa, coloane înalte de vapori. Specialiștii nu consideră periculoasă reluarea activității explozive a vulcanului.

ANTHONY BENN. MINISTRUL 
TEHNOLOGIEI AL MARII BRI
TANII, a făcut o vizită în U.R.S.S. la invitația vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, Vladimir Kirillin. în cursul convorbirilor s-a convenit că părțile vor prezenta guvernelor respective propuneri corespunzătoare pentru colaborarea teh- nico-științifică între Anglia și U.R.S.S. (TASS)

O NOUA EXPLOZIE NUCLEA
RĂ SUBTERANĂ a fost efectuată vineri la poligonul din Nevada, a- nunță Comisia pentru energia atomică a S.U.A. Aceasta este cea de-a 8-a explozie subterană efectuată de S.U.A. de la începutul anului.

DESCHIDEREA SESIUNII SPECIALE O.N.U. ia NewYork au început lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U., convocate în baza unei rezoluții a celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale pentru dezbaterea problemei Africii de Sud-Vest. Prima zi a lucrărilor a fost consacrată rezolvării unor chestiuni organizatorice și adoptării agendei sesiunii de Sud-Vest, și problema care va cuprinde, alături de problema Africii operațiunilor O.N.U. pentru menținerea păcii.
vietnameze ; că problema Vietnamului trebuie să fie rezolvată de însuși poporul vietnamez și că o- biectivul revenirea neva din china.

principal trebuie să fie la acordurile de la Ge- 1954 cu privire la Indo-
LA 21 APRILIE, JOZEF LE- 

NART, PREȘEDINTELE GUVER
NULUI R. S. CEHOSLOVACE, 
L-A PRIMIT PE GEORGE THOM
SON, ministru de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii, care face o vizită oficială în R. S. Cehoslovacă. (C.T.K.)

„ZILELE FILMULUI ROMÂ
NESC" au fost organizate între 19 și 21 aprilie în cadrul manifestărilor care se desfășoară la Tîrgul internațional de la Milano. Cu acest prilej au fost prezentate „Pădurea spîn- multe documen-

ORICE ZBOR AL AVIOANELOR 
CIVILE SAU MILITARE ÎN RE
GIUNEA GIBRALTARULUI VA 
FI INTERZIS începînd de la 15 mai, a declarat un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Spaniei.

martie, ca să
dabila retragere a apelor mă
rii. Ghinionul a făcut ca vîn- 
tul să frîneze refluxul, spec
tatorii să fie dezamăgiți și sin
gurii profitori să devină pro
prietarii de hoteluri, restau
rante, localuri de distracție. A 
venit acum „mareea neagră" 
— valurile de petrol provocate 
de naufragiul vasului „Torrey 
Canyon". Și din această cala
mitate unii caută să facă o 
mare afacere. După cum scrie 
France Presse, „mareea nea
gră" este însoțită de „mareea 
voiajorilor comerciali", care a- 
saltează autoritățile locale cu 
fel de fel de mostre de deter- 
genți în stare — după cum 
arată reclama — să înlăture e- 
fectele păcurii revărsate. O- 
fertele au devenit atît de nu
meroase și de felurite încît 
primarii și subprefecții au 
fost nevoiți să încuie ușile 
pentru a scăpa de aceștia.

FI RE-PAKISTANUL NU VA 
PREZENTAT DE MINISTRUL 
DE EXTERNE LA SESIUNEA 
CONSILIULUI MINISTERIAL 
AL CENTO, ale cărei lucrări încep săptămîna viitoare. în locui ministrului de externe la sesiune va participa înaltul comisar pakistanez la Londra. Observatorii politici notează — făcînd aluzie și la refuzul Pakistanului de a participa la sesiunea SEATO — că în ultima vreme Pakistanul manifestă o tendință de îndepărtare de a- liantele SEATO militare occidentale și CENTO. (Reuter).

LA ÎNCHEIEREA TURNEU
LUI LUI U THANT. Secretarul genera] al O.N.U., U Thant, s-a înapoiat joi noaptea la New York după o călătorie de 17 zile, în cursul căreia a vizitat Ceylonul, India, Nepalul, Afganistanul și Pakistanul. La sosire, el a . declarat ziariștilor că problema Vietnamului a constituit principalul subiect ai discuțiilor avute cu șefii de state din țările vizitate. Am ajuns la un acord complet cu șefii acestor state asupra a trei puncte — a declarat U Thant — și anume: că mijloacele militare nu pot aduce o soluționare pașnică a problemei

IN R.F.G. Du-ALEGERI-TESTminică urmează să se desfășoare în landurilenia-Palatinat și Schleswig-Holstein alegeri pentru reînnoirea dietelor locale. Este primul test electoral după instalarea marii coaliții guvernamentale vest-germane, formată din partidele Uniunea creș- tin-democrată și social-democrată. Cu acest prilej, peste 4 milioane de alegători vor fi chemați la urne.
UN NUMĂR RESTRÎNS DE EX

PERIENȚE NUCLEARE vor fi e- fectuate în Oceanul Pacific între 1 și 15 iulie, se spune într-un comunicat al Ministerului Informațiilor al Franței.

vest-germane Rena-

filmele zuraților" și tare. ,Dacii", mai
ÎN
SATELIT 

COMUN DE

LANSAREA 
A PRIMULUI 
STRUIT ÎN 
MULTE ȚĂRI VEST-EUROPENE, 
MEMBRE ALE E.S.R.O. (ORGA
NIZAȚIA EUROPEANĂ PENTRU 
CERCETĂRI SPAȚIALE) A FOST 
DIN NOU AMÎNATĂ, din cauza 
unor dificultăți tehnice, pentru 19 
mai. Se știe că S.U.A., care urmează 
să pună la dispoziție o rachetă pen
tru lansarea satelitului, au anunțat 
că nu-și vor putea respecta anga
jamentul. Satelitul, ce are o greu
tate de 80 kg, va efectua cercetări 
în domeniul astronomiei solare și 
al razelor cosmice.

CALIFORNIA 
CON- 

MAI

ACORDUL MONETAR DE LA MUNCHEN
PRINȚUL MOȘTENITOR 

AL JAPONIEI, AKIHITO, A 
FĂCUT O VIZITA OFICIALĂ 
LA TÎRGUL INTERNATIO
NAL DE LA TOKIO, deschis la începutul săptămînii. Vizi- tînd pavilionul ' țării noastre, prințul moștenitor s-a interesat de utilajele petroliere, de calitatea petrolului românesc și a apreciat în cuvinte elogioase obiectele de artizanat expuse.
PERSONALUL AMERICAN A

ȚIVNE A ZONEI DEMILITARIZATE DIN COREEA. Aceasta constituie o nouă încercare de a transforma această zonă într-un focar de ostilități — a declarat colonelul Han Giu Kitin, reprezentant al R. P. D. Coreene în Comisia militară de armistițiu din Coreea.
MINAT LA 17 APRILIE O POR-

ÎN DIZGRAȚIE LA WASHINGTON
Primele reacții ale Washingtonului la a- cordul care a intervenit marți, la Munchen între miniștrii de finanțe ai țărilor membre ale Pieței comune nu reflectă o stare de spirit optimistă. Hotă- rîrea „celor șase" de a adopta în viitor o poziție comună fată dc propunerea S.U.A. privind eventuala reformă a sistemului monetar interoccidental („Etalonul pur și de-

vize") a ceptie economice de la Casa Albă — relatează gen tifle dentale. deplînfi poziția șl Statele Unite în domeniul monetar pare să se transforme într-o opozițiePiețeiS.U.A." (A.F.P.). nistrul american de finanțe. H. Fowler, a refuzat ;să < facă orice

provocat de- în cercurile
a- de presă occi- Aceste cercuri făptui că „o- dintre Franța

între tăvile comune siMi-

comentarii cu acordul chen, Iimitîndu-se declare că acesta este in studiu.Observatorii politici vest-europeni consideră că rezultatele recentei reuniuni a miniștrilor de finanțe ai țărilor din Piața comună sînt deosebit de importante pentru viitorul disputei monetare înteroccidentale. dispută care va fi reluată peste cîteva zile la Washington.

în legătură de la Miin- să
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