
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Moment din timpul marelui miting al prieteniei româno-bulgara

0 FILĂ NOUĂ, DE IMPORTANȚĂ ISTORICĂ 
IN CRONICA RELAȚIILOR ROMĂNO-BULGARE

Documente de o excepțională valoare încununează convorbirile dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, deschid largi perspective
cooperării multilaterale dintre popoarele, țările și partidele noastre în 
făurirea vieții socialiste prospere și fericite, aduc o contribuția marcantă 

la cauza colaborării generale și unității țărilor socialiste
- ----------------------------------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------—------------------------------------—— - .....................................................................................—

VIBRANTUL MITING AL
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

PRIETENIEI FRĂȚEȘTI
Cuvîntarea tovarășului 

Todor Jivkov
Stimate tovarășe Todor Jivkov,
Dragi oaspeți bulgari,
Stimați tovarăși,
Cu prilejul mitingului prieteniei româno- 

bulgare am deosebita plăcere ca, in numele 
Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernului Republicii Socia
liste România, al întregului popor român, 
precum și în numele meu, să adresez, din 
toată, inima, un călduros salut prietenului 
nostru drag, tovarășul Todbr Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central a! Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Bulga
ria. (Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează : ,,Ceaușescu-Jivkov“). Adresăm, 
de asemenea, un salut călduros celorlalți 
membri ai delegației de partid și guverna
mentale din Bulgaria. (Aplauze puternice).

Folosesc, totodată, această ocazie pentru 
a transmite poporului bulgar vecin și prie
ten un cordial mesaj de salut frățesc și 
cele mai fierbinți urări de succes in activi
tatea sa nobilă, consacrată propășirii con
tinue a patriei socialiste. (Aplauze puter
nice, prelungite).

In cele 5 zile de cînd vă aflați în țara 
noastră, dragi tovarăși bulgari, ați vizitat 
diferite obiective economice și social-cul- 
turale, v-ați întîlnit cu activiști de partid 
și de stat, ați fost; întîmpinați cu deosebită 
căldură de oamenii muncii din Capitală și 
dintr-o serie de județe ale țării ; am pur
tat împreună convorbiri rodnice și tovără
șești. Toate acestea au transformat vizita 
dumneavoastră, dragă tovarășe Jivkov, în- 
tr-o adevărată sărbătoare a prieteniei fră
țești româno-bulgare. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Prietenia dintre popoarele român și bul

gar are adinei rădăcini istorice, ea s-a 
făurit in decursul multor secole de bună 
vecinătate și întrajutorare, în lupta eroică, 
plină de sacrificii, pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru cucerirea indepen
denței de stat, pentru înfăptuirea idealuri
lor de . libertate și progres. Vom ,-sârbători 
peste 2 ani împlinirea unui secol de la cu
cerirea independenței de stat a țărilor 
noastre. Singele -vărsat de ostașii români și 
voluntarii bulgari, alături de ostașii ruși, 
în războiul din 1877, glorioasele fapte de 
arme săvîrșite la Grivița, Plevna, Smîrdan, 
pe cimpurile de luptă împotrivă dominației 
Imperiului otoman au cimentat prietenia 
dintre popoarele noastre.

Ne leagă, de asemenea, bogate tradiții de 
solidaritate internaționalistă dintre mișcă
rile muncitorești și socialiste din țările 
noastre, dintre partidele comuniste în bă
tăliile duse împotriva reacțiunii și exploa
tării, împotriva fascismului, pentru apăra
rea intereselor vitale ale oamenilor mun
cii. (Aplauze puternice, prelungite).

In anii construcției socialiste, prietenia 
româno-bulgară a dobîndit un conținut nou, 
s-a ridicat pe o treaptă superioară, găsin- 
du-și suport trainic, indestructibil, în co
munitatea orînduirii sociale, a țelurilor și 
aspirațiilor fundamentale ale celor două 
popoare, în cauza comună a luptei pentru 
edificarea socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice). Cred că exprim o pă
rere comună afirmînd că un mare rol în 
dezvoltarea relațiilor româno-bulgare actu
ale au avut și au întilnirile și convorbirile 
noastre, dragă tovarășe Jivkov, cu prilejul 
cărora abordăm de fiecare dată, în mod 
sincer și tovărășesc, problemele ce preo
cupă țările, partidele și popoarele noastre, 
pornind de la interesele comune, de la 

cauza socialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

In cadrul convorbirilor pe care le-am 
avut in aceste zile s-au relevat și concre
tizat noi căi și posibilități de extindere și 
diversificare a colaborării româno-bulgare. 
Declarația comună pe care am semnat-o 
astăzi reafirmă hotărîrea ambelor țări și 
partide de a dezvolta — în conformitate 
cu prevederile Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală — relațiile 
dintre cele două state ale noastre, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist. Acordul de co
laborare economică, tehnică și științifică pe 
termen lung, precum și celelalte acorduri, 
protocoale, înțelegeri și convenții — în nu
măr de 8 — sint menite să ridice la un ni- 
vel și mai înalt relațiile economice, tehni- 
co-științifice și culturale di'ntre țările noas
tre. Se poate spune că, într-adevăr, vizita 
delegației de partid și guvernamentale din 
Bulgaria prietenă, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, a fost o vizită de lucru care 
a pus bazele unei colaborări trainice, de 
lungă durată, între popoarele noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).

O mare însemnătate are semnarea Acordu
lui privind construirea Complexului hidro
tehnic Turnu-Măgurele—Nicopole — obiec
tiv de importanță deosebită pentru eco
nomiile naționale ale celor două țări. Astfel, 
la „Podul prieteniei" se mai adaugă încă 
un important nod hidrotehnic și de comu
nicații care leagă și mai strîns cele două 
țâri și popoare in lupta pentru socialism, 
pentru comunism, pentru pace. (Aplauze 
puternice, prelungite).
(Continuare in pag. a II-a)

Scumpe tovarășe Ceaușescu.
Cetățene și cetățeni ai Bucureștiului, 
Dragi tovarășe și tovarăși români.
Nu pentru prima oară o delegație de 

partid și guvernamentală vă vizitează țara. 
Nu pentru prima oară vorbim despre prie
tenia noastră. Nu pentru prima oară ne în- 
tîlnim la astfel de mitinguri cu mii de par- 
ticipanți. Vă pot încredința insă că noi. 
bulgarii, trăim din nou emoțiile bucuriei 
cu prilejul fiecărei vizite pe pămintul Ro
mâniei. Și aceasta nu este intimplător. 
(Aplauze puternice).

Prietenia dintre oameni și popoare este 
un 'act bilateral. Este nevoie de aceleași 
gînduri, simțăminte, scopuri. Or, aceasta 
există în relațiile dintre popoarele noastre 
vecine care trăiesc de veacuri pe malurile 
Dunării. (Vii aplauze). Și după cum Du
nărea nu-și schimbă direcția cursului, la 
fel și destinele popoarelor noastre, trecute 
prin multe încercări și vicisitudini, au avut 
mereu același scop arzător — libertatea, 
dreptatea socială, bunăstarea și munca paș
nică constructivă. (Aplauze îndelungi).

In numele delegației de partid și guver
namentale a Republicii Populare Bulgaria 
și al meu personal mulțumesc din toată 
inima secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru invitația de a vizita țara 
dumneavoastră prietenă, vecină și socialistă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Noi, comuniștii, nu sîntem obișnuiți să 
facem uz de expresii protocolare, elaborate 
în practica îndelungată a diplomației bur
gheze. Chiar dacă am vrea să le folosim, 
ele nu vor putea să dea glas mulțumirilor 
noastre pentru calda primire; pentru aten
ția, cordialitatea, pentru sinceritatea sim- 
țămintelor cu care am fost înconjurați atit 

de conducătorii dumneavoastră de partid 
și de stat, cît și de poporul român. (Aplau
ze puternice). Oamenii muncii români n&-au 
întîmpinat cu ochii plini de bucurie, cu 
inimile deschise. în orașe și sate, în uzine 
și fabrici, pe străzi și în piețe, ca și aici, 
la acest miting solemn, am găsit și găsim 
noi mărturii ale prieteniei noastre în con
tinuă dezvoltare. (Aplauze). Toate întilnirile 
noastre au confirmat o dată în plus trăi
nicia relațiilor de solidaritate și colaborare 
multilaterală statornicite între țările, parti
dele și popoarele noastre. Ele au confirmat 
o dată în plus dorința comună de a dez
volta continuu aceste relații.. Nici nu poate 
fi altfel. Pentru că aceste relații sînt relații 
prietenești, în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei comune socialiste. (Aplauze în
delungi).

Tovarășe și tovarăși,
în cadrul tuturor vizitelor, convorbirilor 

și întîlnirilor vorbim pe bună dreptate de 
tradițiile istorice ale prieteniei bulgaro-ro- 
mâne, ale cărei rădăcini istorice își trag 
seva din luptele din trecut pentru libertate 
națională și socială. Unul dintre apostolii 
de seamă ai revoluției de eliberare națio
nală, marele scriitor bulgar Zahari Stoia- 
nov. scria cu un secol în urmă : „Eu. ca 
și toți tovarășii mei, ne amintim de cuvin
tele România, București, Giurgiu, Ploiești, 
Brăila, Galați și altele ca de cuvinte sfin
te". (Aplauze).

Bulgaria socialistă se pregătește să ani
verseze centenarul celei mai eroice răscoale 
populare din istoria sa — răscoala din apri
lie 1876 împotriva jugului otoman, precum 
și centenarul războiului de eliberare din 
1877—1878.

Nu există bulgar care să nu știe că ne
pieritoarea cauză a luptătorilor din aprilie 

a fost Inițiată aid, pe pămîntul României, 
de către titanii revoluției noastre de eli
berare națională — Karavelov, Levski și 
Botev, de către discipolii și adepții lor. 
Aici a fost scris statutul Comitetului Cen
tral Revoluționar Bulgar — legea de oțel 
a revoluției de eliberare națională. Pe în
tinsul pămîntului României au răsunat pa
șii armatei eliberatoare ruse. Si împreună 
cu ea au trecut Dunărea eroi români, a că
ror memorie o cinstim pînă în ziua de as
tăzi la Grivița și Plevna. (Aplauze puter
nice).

Prietenia și frăția noastră s-au călit mai 
tîrziu în lupta comună a comuniștilor' bul
gări și români împotriva exploatării capita
liste și a fascismului, în lupta pentru fău
rirea societății socialiste din cele două țări.

Dar prietenia, tovarășe și tovarăși, nu 
este ceva imobil, încremenit, odată pentru 
totdeauna. Ea constituie un proces dinamic, 
care se dezvoltă necontenit, in nemărgini
rea posibilităților sale. Și sîntem convinși 
că actuala noastră vizită va constitui o 
nouă contribuție la extinderea, adîncirea și 
îmbogățirea prieteniei noastre frățești. 
(Aplauze îndelungi).

Cetățene și cetățeni ai Bucureștiului,
Ne bucurăm de succesele pe multiple 

planuri obținute de poporul român sub 
conducerea Partidului Comunist Român. Ne 
bucurăm din inimă că Bucureștiul, care ne 
întîmpină atit de ospitalier, continuă să se 
dezvolte dinamic, să crească și să se înfru
musețeze ca o adevărată capitală a Româ
niei vecine și prietene. Zilele acestea am 
luat cunoștință de realizările noi, remar
cabile ale Republicii Socialiste România, 
care într-o perioadă scurtă s-a transformat 
într-un stat cu industrie modernă și agri-
(Continuare în pag. a II-a)
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M A RELE Ml TI NG AL P RIE T E NI EI R O M Â N O- BU L GA R E
,Vn moment cu profunde semnifica

ții al vizitei oficiale în țara noastră a 
delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, l-a constituit mitingul 
oamenilor muncii din Capitală, con
sacrat prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria.

La intrarea In sala Palatului Re
publicii, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov sînt salutați de cei 
prezenți cu urale și ovații îndelun
gate, expresie a satisfacției deose
bite a întregului nostru popor pen
tru rezultatele fructuoase ale întâl
nirilor și convorbirilor purtate în a- 
ceste zile de conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov iau loc în prezidiu.

De asemenea, în prezidiu iau loc 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Iile Ver- 
deț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Nico
lae Giosan, Ion Ioniță, loan Ursu, 
loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, Nicolae Mă
nescu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul energiei electrice, Cornel 
Onescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R., Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Trofin Simedrea, ambasa
dorul României la Sofia, Gheorghe 
Ciucu, rectorul Universității Bucu
rești, Ionel Răducanu, muncitor, și 
Doru Năstăsescu, student.

în prezidiu se află membrii dele
gației de partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria, tovarășii : Stanko 
Todorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, Aleksandăr 
Lilov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Jivko Jivkov, membrii al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Petar Danailov, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, ministrul energiei elec
trice, Tonceo Ceakîrov, membru su
pleant al C.C. al P.C. Bulgar, minis
trul construcțiilor de mașini și me
talurgiei, Andon Traikov, membru 
supleant al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Liubomir Boncev, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, prim-se
cretar al Comitetului județean Vidin 
al P.C. Bulgar, Ivan Abagiev, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, ambasa
dorul Bulgariei la București.

în sală sînt prezenți, de asemenea, 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C.al,;P;C.R., aîConși- 
liului de Stat ți ai guvernuiuf, con
ducători de instituții cent?faie și or
ganizații obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, generali, 
oameni ai muncii din Capitală.

Erau de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

Pe fundalul scenei de la sala Pa
latului, încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări, se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, precum și urarea, 
în limbile română și bulgară : „Să 
se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie frățească, solidaritate și 
colaborare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria".

Răsună solemn imnurile de stat 
ale celor două țări.

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Intîmpinați cu deosebită însufle
țire, cu îndelungi aplauze și ovații, 
la miting au luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al' Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
TODOR JIVKOV, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Cuvîntările rostite de cei doi con
ducători de partid și de stat au fost 
urmărite cu deosebită atenție și in
teres, fiind subliniate în repetate 
rînduri cu puternice și îndelungi •- 
plauze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov se îmbrățișează cu 
multă căldură, salută cu mîinile 
strîns unite pe miile de participanți 
care ii ovaționează scandînd 
„Ceaușescu — Jivkov", „Ceaușescu — 
Jivkov", aclamă Îndelung pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei și 
solidarității frățești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)
înțelegerile la care am ajuns de

monstrează cît de eficientă poate fi 
conlucrarea a două țări prietene si 
vecine, a două popoare care edifică 
noua orînduire socială și care își în
temeiază relațiile pe stimă și respect 
reciproc, pe principiile avantajului 
comun și întrajutorării tovărășești. 
Desfășurate în acest spirit, colabo
rarea și cooperarea româno—bulgară 
pot constitui un model de raporturi 
de tip nou între state socialiste, co
respunzător atit intereselor de pro
gres și prosperitate ale celor două 
popoare, cit și cauzei generale a în
tăririi forțelor socialismului și păcii 
în lume. (Aplauze puternice). Sîntem 
ferm hotărîți să facem totul pentru 
a realiza, în cele mai bune condiții 
și în timpul stabilit, toate acordurile 
și Înțelegerile pe care le-am încheiat 
în aceste zile, pornind de la convin-, 
gerea că aceasta corespunde intere-* 
selor celor două țări, ridică pe o 
treaptă nouă colaborarea între parti
dele și popoarele noastre. (Aplauze 
puternice).

Acționind cu toată fermitatea pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
cu Republica Populară Bulgaria, 
România este hotărîtă, de asemenea, 
să facă totul pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate țările socialiste, să 
colaboreze în cadrul „Programului 
complex" ce are ca obiectiv funda
mental asigurarea progresului mai 
rapid al fiecărei economii naționale, 
intensificarea procesului de egalizare 
a nivelului de dezvoltare a țărilor 
membre ale C.A.E.R., creșterea, pe a- 
ceastă bază, a forței sistemului so
cialist mondial, a influenței socialis
mului în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Avem deplina convingere că atît 
convorbirile pe care le-am purtat în 
aceste zile, cît și înțelegerile și acor
durile încheiate constituie un nou 
și important moment istoric în în
tărirea prieteniei și colaborării din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria, în interesul 
popoarelor român și bulgar, al cau
zei socialismului, colaborării și păcii 
în lumea întreagă. (Aplauze puter
nice ; urale).

Dragi tovarăși și prieteni,
Vizita pe care ați făcut-o în Româ

nia v-a dat posibilitatea să cunoașteți 
unele din înfăptuirile dobîndite de 
poporul român în făurirea vieții sale 
noi. întregul nostru popor își concen
trează în prezent eforturile pentru 
realizarea actualului cincinal înainte 
de termen. Am bucuria să anunț că 
în curînd Capitala patriei noastre își 

■ vă realiza planul cincinal- în 4 ani 
și jumătate — deci cu cîteva zile mai 
înainte chiar de termenul angaja
mentului luat. (Aplauze puternice, 
urale). în același timp, eforturile sînt 
îndreptate spre luarea tuturor măsu
rilor în vederea înfăptuirii Progra
mului adoptat de Congresul al XI-lea 
de' făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dezvoltăm în ritm înalt forțele de 
producție, modernizăm industria, a- 
gricultura, celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, acționăm pentru 
introducerea cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice în toate domeniile 
de activitate. Luăm măsuri ferme 
pentru satisfacerea în condiții tot mai 
bune a cerințelor de viață materiale 
și culturale ale celor ce muncesc — 
acesta fiind țelul suprem al politicii 
partidului și statului, esența orin- 
duiriî socialiste pe care o edificăm 
cu succes. (Aplauze puternice).

Ne preocupăm de adîncirea conti
nuă a democrației socialiste, de per
fecționarea cadrului organizatoric și 
politic pentru participarea efectivă a 
celor ce muncesc la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta
tului, la gospodărirea treburilor ță
rii, la conducerea societății.. Milităm 
neabătut pentru aplicarea în viață a 
principiilor eticii și echității socia
liste, pentru înflorirea multilaterală 
a personalității umane, pentru fău
rirea omului nou, cu înalt nivel de 
conștiință,-devotat trup și suflet cau
zei socialismului și comunismului.

Asigurînd succesul edificării noii 
orinduîri sociale pe pămîntul Româ
niei, ne îndeplinim'datoria sacră față 
de propriul nostru popor și ne achi
tăm, totodată, de o înaltă îndatorire 
internaționalistă. contribuind la tri
umful cauzei socialismului, la afir
marea sa pe plan internațional, la 
Cauza colaborării și păcii în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

toporul român urmărește cu viu 
interes vasta operă creatoare desfă
șurată de oamenii muncii din Bulga
ria vecină și prietenă, sub conduce
rea partidului lor comunist, rezulta
tele remarcabile obținute în înfăptui
rea hotăririlor celui de-al X-lea Con

gres al Partidului Comunist Bulgar. 
Ne bucură în modul cel mai sincer 
succesele poporului frate bulgar, că
ruia îi urăm din toată inima victorii 
tot mai mari pe drumul măreț al e- 
dificării societății socialiste, al bună
stării și fericirii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni.
Vizita dumneavoastră are loc în 

condițiile cînd în viața internațională 
se produc profunde transformări re
voluționare, naționale și sociale, mari 
schimbări în raportul de forțe. Se 
afirmă cu tot mai multă putere vo
ința popoarelor de a fi deplin stă- 
pîne pe destinele lor, de a-și orga
niza viața așa cum doresc, fără nici 
un amestec din afară. Ca rezultat, se 
afirmă un curs nou, de destindere și 
colaborare pe plan internațional. A- 
cest curs se află însă de abia la în
ceput, mai există forțe ce pot pune 
în pericol securitatea și pacea lumii. 
Iată de ce considerăm că este nece
sar să se intensifice lupta unită a 
popoarelor, a forțelor înaintate de 
pretutindeni, pentru a asigura con
tinuarea procesului de destindere, 
pentru a asigura securitatea și co
laborarea internațională.

Pornind de la aceste considerente, 
România dezvoltă larg colaborarea, 
prietenia și solidaritatea cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, extinde cooperarea cu 
toate statele, fără deosebire de orîn
duire socială, participă intens la di
viziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori materiale 
și spirituale.

La baza relațiilor internaționale ale 
României așezăm ferm principiile e- 
galității depline în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea cu 
forța, respectării dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și făuri soarta 
corespunzător voinței și intereselor 
sale vitale de libertate și bunăstare. 
(Aplauze puternice).

Poporul român, ca și celelalte po
poare, este profund interesat în stin
gerea focarelor de conflict și încor
dare care mai dăinuie în lume. Ac
ționăm ferm pentru încheierea cu 
succes a conferinței general-europe- 
ne, astfel încît aceasta să șe soldeze 
cu elaborarea unor documente, sem
nate la nivelul cel mai înalt, care să 
prevadă angajamente concrete din 
partea tuturor statelor privind in
staurarea unui climat nou pe conti
nent, garantarea dezvoltării libere și 
independente pe calea progresului și 
civilizației a fiecărei națiuni, o largă 
colaborare în toate domeniile de ac
tivitate.,:

în acest context cqn^ideîărn ne
cesară dezvoltarea lipor, ’ relații’: de s 
bună vecinătate și colaborare între 
toate statele din Balcani, fără deo
sebire de orînduire socială. în ve
derea transformării acestei regiuni 
într-o zonă a securității, colaborării 
și păcii.

O importanță deosebită pentru pa
cea în Balcani, în Europa, în întrea
ga lume, are soluționarea pe cale 
politică a situației din Cipru, pe baza 
respectării suveranității și indepen
denței acestui stat, a asigurării unei 
colaborări pașnice între cele două 
comunități cipriote, a înțelegerii din
tre Turcia și Grecia.

Sintem, de asemenea, profund in
teresați în reglementarea politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
pornindu-se de Ia necesitatea retra
gerii trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, a soluționării proble
mei poporului palestinean, inclusiv 
prin constituirea unui stat național 
independent, a asigurării securității 
și suveranității tuturor statelor din 
această zonă.

Considerăm, de asemenea, că este 
timpul ca toate popoarele, opinia pu
blică mondială să acționeze în spi
ritul celei mai înalte responsabilități 
pentru înfăptuirea unor măsuri con
crete de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară, pentru eli
berarea popoarelor de povara cheltu
ielilor militare și de pericolul unui 
nou război nimicitor.

O problemă deosebit de acută a 
vieții internaționale o constituie sub
dezvoltarea, împărțirea lumii în țări 
bogate șl țări sărace — ca urmare 
a vechii politici imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste.

Lichidarea decalajelor dintre state 
impune instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
care să ducă la relații cu adevărat 
echitabile între țări, la respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi de
plin stăpin pe bogățiile naționale, la 
asigurarea accesului neîngrădit al 
fiecărei națiuni la cuceririle științei 
și tehnicii contemporane.

România acordă o importanță deo
sebită participării cu drepturi egale 
la viata internațională a tuturor sta
telor, fără deosebire de orînduire so

cială. de mărime, putere economică 
sau militară, și în primul rînd a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare, a statelor neali
niate — direct interesate în soluțio
narea echitabilă a problemelor com
plexe care confruntă omenirea. Con
siderăm că Organizația Națiunilor U- 
nite, celelalte organisme internațio
nale pot constitui un cadru propice 
pentru realizarea acestui țel, sporin- 
du-și tot mai mult rolul în viața po
litică mondială, în apărarea principii
lor dreptului internațional^ a păcii și 
securității tuturor popoarelor. (Vii 
aplauze).

Dragi tovarăși și prieteni,
Pornind de la rolul important pe 

care-1 au partidele comuniste și 
muncitorești, alte forțe socialiste, 
progresiste și democratice în trans
formarea revoluționară a societății și 
în asigurarea păcii, Partidul Comu
nist Român consideră că trebuie in
tensificate eforturile pentru întărirea 
unității și colaborării lor, pe baza 
egalității și respectului reciproc, con
vins că aceasta are o însemnătate 
de prim ordin pentru întărirea în
tregului front antiimperialist mon
dial. Sîntem, de asemenea, pentru 
dezbaterea largă a problemelor 
noi ale dezvoltării contemporane în 
cadrul mișcării comuniste și munci
torești. în acest spirit privim și 
problema Conferinței partidelor co
muniste din Europa, care trebuie 
să asigure participarea, în condiții 
democratice, de deplină egalitate, la 
discutarea problemelor, a tuturor 
partidelor interesate, să contribuie la 
întărirea unității și colaborării lor.

în spiritul hotăririlor Congresului 
al XI-lea, Partidul Comunist Român 
va intensifica continuu colaborarea 
și solidaritatea cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu cele
lalte organizații politice ale clasei 
muncitoare, cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu mișcările de e- 
liberare națională, cu partidele de 
guvernămînt ale statelor care pășesc 
pe calea dezvoltării independente, 
cu alte partide și organizații de
mocratice, în scopul întăririi coeziu
nii forțelor antiimperialiste de pre
tutindeni, în lupta pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, aș dori să exprim 

încă o dată deosebita satisfacție 
pentru rezultatele vizitei făcute in 
țara noastră de delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov. (Aplauze puternice, 
îndelungate). îmi exprim încă o dată 
Convingerea că ea va marca o etapă 
nouă în dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre partidele, gu
vernele și popoarele noastre, repre- 
zentînd. totodată, o contribuție im
portantă la cauza unității țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor democra
tice, antiimperialiste,' la triumful 
idealurilor de pace și progres pe plan 
internațional. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragă tovarășe Jivkov.
Dragi tovarăși și prieteni, 
în curînd veți părăsi România, 

încheind vizita dumneavoastră, rela
tiv scurtă, dar deosebit de fructuoasă. 
Vă rog să duceți cu dumneavoastră 
sentimentele frățești, de prietenie, 
ale comuniștilor și poporului român, 
care v-au întîmpinat în aceste zile 
ca soli ai poporului frate bulgar, de- 
monstrînd prin manifestările lor do
rința de a adinei și extinde relațiile 
dintre cele două partide și popoare. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Vă rog să duceți comuniștilor și 
poporului frânte bulgar urările comu
niștilor și poporului român, ale noas
tre ale tuturor, de a obține succese 
tot mai mari pe calea făuririi socie
tății socialiste, a bunăstării și feri
cirii. (Aplauze puternice, prelungite).

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar! 
(Aplauze puternice ; urale).

Să se dezvolte necontenit prietenia 
și colaborarea dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, dintre popoarele 
român și bulgar ! (Aplauze prelungi
te, urale).

Să se întărească continuu unitatea 
și colaborarea țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor socialiste, demo
cratice. antiimperialiste din întreaga 
lume ! (Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Să triumfe politica de pace si co
laborare internațională între toate 
popoarele lumii ! (Aplauze puternice, 
urale).

Vă urăm, dragă tovarășe Jivkov, 
dragi tovarăși bulgari, multă sănă
tate. drum bun și la revedere ! (A- 
plauze puternice, prelungite, se scan
dează „Ceaușescu-Jivkov". Cei pre
zent! in sală ovaționează îndelung 
pentru prietenia româno-bulgară).

(Urmare din pag. I)
cultură avansată. In ritmuri accele
rate crește nivelul de trai și cultural 
al poporului. Ne-am convins din nou 
că in prezent oamenii muncii lucrea
ză cu entuziasm pentru îndeplinirea 
înainte de termen a cincinalului. Din 
nou ne convingem ce forță puter
nică reprezintă orînduirea socialistă, 
ce căi largi deschide unitatea in
ternaționalistă a țărilor socialiste 
frățești. (Vii aplauze).

Nu există nici o îndoială că prin 
munca sa susținută, însuflețită, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu scumpul nostru 
prieten și tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
poporul dumneavoastră va îndeplini 
cu succes Directivele cu privire la 
dezvoltarea social-economică a Re
publicii Socialiste România, adopta
te de Congresul al XI-lea al parti
dului. (Aplauze).

România și Bulgaria se transfor
mă tot mai mult în țări pașnice și 
îmbelșugate, așa cum le-au visat cei 
mai buni fii și fiice ale popoarelor 
noastre. (Aplauze puternice).

Dragi prieteni,
Dumneavoastră cunoașteți, de ase

menea, viața din țara noastră. Azi, 
poporul bulgar făurește societatea 
socialistă dezvoltată. Strîns unit in 
jurul Partidului Comunist Bulgar, el 
își apără cu demnitate onoarea de 
popor-creator, de apărător al cuceri
rilor socialismului și păcii.

Comuniștii bulgari, întregul popor 
bulgar se pregătesc să întîmpine cu 
avînt politic și în muncă Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Bulgar, care va adopta direcțiile 
fundamentale de dezvoltare ale ță
rii pină în 1990 și va asigura înde
plinirea celui de-al șaptelea plan cin
cinal.

Succesele noastre sînt un rezultat 
al politicii consecvente marxist-leni- 
niste a Partidului Comunist Bulgar, 
al muncii susținute și însuflețite a 
poporului nostru. Ele sînt rezultatul 
coeziunii și unității de acțiune cu ță
rile socialiste frățești și îndeosebi 
al prieteniei noastre strînse și de 
nezdruncinat cu Uniunea Sovietică. 
(Aplauze). Experiența istorică arată 
că făurirea societății socialiste dez
voltate în Republica Populară Bulga
ria este de neînchipuit fără integra
rea economică socialistă, care Se rea
lizează în cadrul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc. Noi sîntem 
ferm hotărîți să urmăm consecvent 
și neabătut acest curs, curs al întări
rii și dezvoltării colaborării multi
laterale cu țările socialiste frățești, 
să contribuim activ la adîncirea in
tegrării noastre economice.

Tovarășe și tovarăși,
" Recent. pbpOriil bulgar, împreună 
cu întreaga omenire progresistă, a 
sărbătorit cea de-a 30-a aniversare 
a victoriei asupra fascismului hitle- 
rist. A fost victoria în cel mai greu, 
mai crîncen și mai necruțător război 
din cîte a cunoscut istoria, război în 
care poporul sovietic a dat exemple 
de eroism și are meritul istoric 
principal pentru zdrobirea agreso
rului.

Burghezia bulgară fascizată a tră
dat interesele naționale ale Bulga
riei. libertatea și independenta sa na
țională. a transformat țara într-un 
apendice al mașinii hitleriste de vio
lență. Ca și la dumneavoastră, la fel 
și la noi comuniștii au fost în frun
tea luptei împotriva dictaturii fas
ciste. In condiții neînchipuit de grele, 
oamenii muncii din țările noastre au 
luptat în numele libertății și pro
gresului.

Toate statele coaliției antihitleriste 
și toate popoarele subjugate de fas
cism și-au adus contribuția la înfrîn- 
gerea celui mai puternic și maî 
înrăit dușman al libertății, indepen
denței, democrației și păcii. Și a- 
tunci cînd deasupra Reichstagului 
hitlerist de la Berlin a fost ridicat 
steagul victoriei, spre fericirea noas
tră acesta a fost steagul roșu, stea
gul sovietic, steagul socialist, steagul 
leninist ! (Aplauze puternice). A fost 
un act de supremă dreptate istorică, 
pentru că în primul rînd patria lui 
Lenin și armata sa roșie au dat 
lovituri zdrobitoare fascismului și cu 
prețul a milioane de victime au 
zdrobit puterea sa colonială.

Azi, la 30 de ani de la victorie, pu
tem afirma și mai categoric că lecția 
istoriei este clară : pacea, procesul 
revoluționar mondial, dezvoltarea și 
mersul său victorios, libertatea și in
dependența popoarelor, puterea lor 
în lupta împotriva reacțiunii și ori
cărei agresiuni depind de puterea e- 
conomică și multilaterală a comuni
tății socialiste, de unitatea ei, de uni
tatea tuturor forțelor antiimperialiste 
și revoluționare din lume.

Partidul Comunist Bulgar. statul 
socialist bulgar și poporul muncitor 
bulgar consideră întărirea acestei u- 
nități drept o sarcină principală, 
drept 0 datorie fată de interesele 
Bulgariei, ale cauzei păcii și socia
lismului.

Dragi tovarășe și tovarăși.
Ca parte componentă inseparabilă 

a comunității socialiste, Republica 
Populară Bulgaria promovează în 
viața internațională o politică con
secventă de clasă și iubitoare de 

pace. De un larg ecou s-a bucu
rat în țara noastră apelul C.C. 
al P.C.U.S., al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și al 
Guvernului Uniunii Sovietice, cu 
ocazia celei de-a 30-a aniversări 
a Victoriei, prin care popoarele lu
mii, parlamentele și guvernele tutu
ror țărilor sînt chemate din nou să 
respingă pentru totdeauna politica 
periculoasă a războiului rece, să în
ceteze amestecul în treburile interne 
ale altor popoare și state, șă-și în
drepte eforturile spre crearea unei 
atmosfere de încredere în viitorul 
pașnic al omenirii și spre garantarea 
unei păci trainice pe planeta noastră.

Exact în acest spirit noi am mar
cat în urmă cu cîteva săptămîni cea 
de-a 20-a aniversare a Tratatului de 
la Varșovia de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală. In acest tratat 
sînt îmbinate într-o unitate indiso
lubilă sarcinile și interesele noastre 
naționale și internaționale. De aceea, 
Bulgaria socialistă este hotărîtă ca 
și in viitor să-și aducă aportul la în
tărirea în continuare a Tratatului de 
la Varșovia, ca factor puternic al 
securității și păcii în Europa și în 
lume.

Republica Populară Bulgaria acor
dă o importanță deosebită dezvoltării 
relațiilor sale cu statele balcanice în 
spiritul bunei vecinătăți și al cola
borării, pentru consolidarea în con
tinuare a atmosferei pașnice din 
Balcani.

Politica balcanică a țării noastre 
corespunde intereselor naționale ale 
poporului bulgar, este în acord cu 
politica generală de pace a țărilor 
comunității socialiste. Un factor de 
seamă al evoluției pozitive al 
atmosferei internaționale din Balcăni 
il reprezintă prietenia și colaborarea 
multilaterală bulgaro-română. (A- 
plauze puternice).

Politica de bunăvoință și de în
țelegere promovată de Republica 
Populară Bulgaria în relațiile sale 
cu țările balcanice este o politică 
consecventă și nu este influențată de 
considerente de conjunctură sau de 
crize temporare. Țara noastră nu a 
folosit și niciodată nu va folosi în 
scopuri egoiste dificultățile apărute 
în relațiile dintre unii din vecinii 
noștri. Dimpotrivă — ea întotdeauna 
a întreprins totul, potrivit posibili
tăților sale, pentru a facilita depă
șirea unor asemenea dificultăți pe 
calea bunăvoinței, a respectului re
ciproc și a tratării pe baza ega
lității în drepturi. Această linie con
structivă a fost demonstrată în mo
dul cel mai categoric în timpul ce
lor mai ascuțite momente ale cri
zei cipriote. Prin atitudinea sa co
rectă față de vecinii noștri din sud, 
angajați direct în criză, și prin po
ziția sa principială de respectare * 
ftldej^ndentei, suveranității și Inte
grității teritoriale a Republicii Ci
pru, țara noastră a contribuit în
tr-o măsură însemnată la reducerea 
încordării și ia stabilizarea situației 
din Balcani.

Dorim să așezăm relațiile noastre 
cu țările vecine pe baza interesului 
fundamental general al popoarelor 
noastre — atașamentul față de pace 
și progres. Aceasta este deosebit de 
valabil pentru colaborarea și întraju
torarea țărilor socialiste, de care ne 
leagă și mărețul nostru scop comun 
— făurirea socialismului și comunis
mului. (Vii aplauze).

Călătizindu-ne după conceptul că 
întărirea păcii și securității în 
Balcani este indisolubil legată de în
tărirea securității în întreaga Euro
pă, ne străduim, printr-o colaborare 
de bună vecinătate activă pe mul
tiple planuri, să ne aducem contri
buția la consolidarea atmosferei de 
încredere, pentru transformarea pro
cesului de destindere într-o caracte
ristică trainică a relațiilor intersta
tale din zona noastră. Sîntem con
vinși că în acest fel contribuim ac
tiv la întărirea pozițiilor păcii și so
cialismului în Balcani și spriji
nim în mod eficient eforturile 
țărilor comunității socialiste și ale 
celorlalte forte iubitoare de pace din 
Europa pentru ținerea cît mai curînd 
a fazei finale a Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare la ni
velul cel mai înalt.

Republica Populară Bulgaria a fost 
totdeauna solidară cu popoarele ță
rilor în curs de dezvoltare din Asia, 
Africa și America Latină. Extindem 
relațiile noastre multilaterale cu a- 
ceste țări și sprijinim în întregime 
lupta lor pentru dezvoltare politică, 
economică și culturală, pentru liber
tate și progres social.

Tara noastră, împreună cu celelalte 
țări socialiste frățești, militează activ 
pentru afirmarea coexistenței pașni
ce ca o normă de conduită în rela
țiile dintre statele cu orînduire so
cială diferită. Fiecare observator al 
vieții internaționale, cît de cît 
obiectiv și lucid, recunoaște astăzi 
importanța hotărîtoare a activității 
coordonate a statelor comunității so
cialiste pentru destindere. Țările 
noastre duc o luptă consecventă, re
alistă și principială împotriva agre
sorilor și militariștilor. Sub influenta 
acestei lupte se modifică tot mai 
mult raportul forțelor de clasă pe 
arena internațională în favoarea so
cialismului, a păcii și progresului.

Noi ne bucurăm de victoria popoa
relor Vietnamului și Cambodgiei ca 
de o victorie proprie. Ea a dovedit 
încă o dată adevărul că în timpurile 
noastre armele, oricît ar fi ele de 
moderne și de crude, nu pot stăvili 
năzuințele popoarelor spre libertate, 
pace și socialism. (Aplauze pu
ternice).

In urma acestei evoluții are de 
pierdut numai lumea veche a capita
lismului. care continuă să resimtă 
dificultăți tot mai mari in domeniile 
economic, financiar, energetic și în 
alte domenii. Cercurile reacționare 
din țările capitaliste caută o ieșire 
din criză în subminarea proceselor 
pozitive din viața internațională. Și 
ca totdeauna, ele pot oferi popoare
lor lor, ca și tuturor celorlalte po
poare numai noi dificultăți economi
ce și învierea stafiei unul nou război 
mondial.

Noi, comuniștii bulgari, toti oame
nii muncii din țara noastră socia
listă. considerăm drept o datorie pri
mordială ascuțirea vigilentei fată de 
toate încercările de a se reveni sub 
o formă oarecare la „războiul rece", 
de a se intensifica cursa înarmărilor, 
de a se știrbi unitatea comunității 
socialiste.

Nu în cuvinte, ci prin fapte, hotărît 
și neabătut, vom acționa în mod unit 
și coordonat, împreună cu țările so
cialiste frățești, astfel încît destinde
rea în relațiile internaționale lă sa 

afirme tot mai mult ca un proces 
ireversibil.

Sintem profund convinși că apro
piata conferință a partidelor comu
niste și muncitorești europene va 
constitui un mare eveniment în viața 
Europei și o importantă contribuție 
la reducerea încordării pe continentul 
nostru, la menținerea păcii în lume. 
Sintem, de asemenea, convinși că se 
impune convocarea consfătuirii mon
diale a partidelor comuniste și mun
citorești. Fără îndoială, ea va întări 
unitatea de gîndire și de acțiune a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale și va ridica tot mai 
mult rolul său de avangardă revo
luționară a omenirii ca cea mai 
mare forță politică și ideologică in 
lumea contemporană.

Tovarășe și tovarăși,
în cadrul convorbirilor și lntîlniri- 

lor cu conducătorii români, proble
mele colaborării reciproce și sarci
nile dezvoltării în continuare a rela
țiilor reciproce frățești au ocupat un 
loc important. Și pot comunica cu 
bucurie că am ajuns unanim la con
cluzia că orientarea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale dintre Republica Populară Bul
garia și Republica Socialistă Româ
nia este justă.

O mărturie elocventă a dezvoltării 
pe linie ascendentă a relațiilor noas
tre bilaterale o constituie volumul 
comerțului exterior în continuă creș
tere. Se adincesc și legăturile noas
tre culturale, se amplifică vizitele 
reciproce ale cetățenilor din ambele 
țări, o contribuție de seamă consti- 
tuind-o schimburile de delegații — 
politice, economice și de creație. A- 
cestea sînt vizite ale prieteniei, că
rora le acordăm o înaltă apreciere.

Imboldul dezvoltării prieteniei 
noastre izvorăște din necesitățile o- 
biective ale vieții ambelor țări. Iar 
viața nu stă pe loc. Dezvoltarea ac
celerată multilaterală a Republicii 
Populare Bulgaria și Republicii So
cialiste România deschide necontenit 
noi posibilități de extindere și îmbo
gățire a legăturilor noastre. Exemple 
foarte clare avem în domeniul rela
țiilor economice bilaterale, care se 
pot dezvolta din ce în ce mai 
mult în spiritul Programului com
plex de integrare socialistă dintre 
țările membre ale Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

Au fost create noi condiții pentru 
dezvoltarea și mai dinamică a co
laborării noastre multilaterale. In 
timpul convorbirilor și întîlnirilor 
noastre, una din sarcinile de bază 
comune a fost de a identifica aceste 
noi posibilități și de a le valorifica 
din plin.

Cred că și pentru dumneavoastră, 
tovarășe și tovarăși, va constitui o 
veste plăcută semnarea acordurilor 
cu privire la realizarea și exploa
tarea în comun a Complexului hi
drotehnic „Nicopol—Turnu-Măgure- 
le“, Acordului de colaborare econo
mică, tehnică și științifică, pe ter
men lung, Acordului pentru trans
portul de energie electrică din U- 
niunea Sovietică în Bulgaria prin 
Republica Socialistă România, con
venției privind realizarea unei în
treprinderi comune pentru construc
ția de mașini în zona Ruse—Giur
giu, înțelegerii privind intensificarea 
și dezvoltarea în continuare a co
laborării culturale dintre cele două 
țări și altele. (Aplauze puternice).

Se poate afirma cu certitudine că 
noile acorduri și înțelegeri vor juca 
nu numai un important rol în ex
tinderea continuă a relațiilor noas
tre bilaterale, ci le vor ridica la un 
nivel nou, superior !

Tovarășe și tovarăși,
Relațiile șocialiste dintre țările 

noastre și-au găsit expresie în Tra
tatul de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, semnat în anul 
1948 și reînnoit în 1970. Socialismul 
dă un conținut nou prieteniei noas
tre tradiționale, sporește puterea sa 
vitală. Alături de vechile simboluri 
ale acestei prietenii de la Grivița 
și Plevna, de la București, Brăila 
și Galați apar monumentele impu
nătoare ale colaborării noastre din 
vremurile noi : podul peste Dunăre 
conducta de gaze prin care primim 
gazele naturale din Uniunea Sovie
tică pentru industria bulgară, linia 
de transport de energie electrică 
Craiova—Boicinovți. Lor li se vor 
adăuga noile mari obiective pe care 
le vom realiza în următorii ani.

Astfel se prezintă, nu în cuvinte, 
ci în fapte, prietenia noastră. Ea va 
fi pururea vie și rodnică, pentru că 
este făurită și continuă să se dez
volte pe baza măreței noastre învă
țături marxist-leniniste, pe principii
le internaționalismului socialist. (Vii 
aplauze).

Noi, solii Partidului Comunist Bul
gar și ai poporului bulgar, plecăm 
cu conștiința că rezultatele convor
birilor prietenești și deschise cu con
ducătorii Partidului Comunist Român 
și ai poporului român au fost crea
toare și rodnice. Ele vor impulsio
na dezvoltarea și adîncirea în 
continuare a prieteniei și colaborării 
dintre partidele și popoarele noas
tre. Ele vor constitui o contribuție 
la unitatea țărilor frățești ale comu
nității socialiste, la întărirea mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale, la pacea în Balcani, în 
Europa și în lume. (Aplauze puter
nice).

Fie ea pe malurile Dunării albas
tre să crească în pace tînăra și vi
guroasa generație din Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România ! (Aplauze înde
lungi).

Fie ca vremurile să nu veștejeas
că nimic din ceea ce este bun, lumi
nos și eroic în istoria relațiilor din
tre popoarele noastre ! (Aplauze pu
ternice).

Vă urez tuturor, dragi tovarășe și 
tovarăși, întregului popor muncitor 
român, prietenul nostru la bucurie și 
în restriște, aliatul nostru în muncă 
și în luptă, noi succese în făurirea 
socialismului ! (Aplauze prelungite).

Să se întărească prietenia dintre 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România, dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român, dintre poporul bul
gar și poporul român 1 (Aplauze pre
lungite. urale).

Trăiască și să învingă mereu mă
reața cauză a socialismului mondial ! 
(Aplauze puternice, urale).

Trăiască pacea în lumea întreagă ! 
(Aplauze puternice, prelungite, se 
scandează „Ceaușescu—Jivkov". Par
ticipant» la miting ovaționează în
delung pentru prietenia româno-bul- 
gară).
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DECLARAȚIE COMUNĂ
cu privire la vizita oficială de prietenie a delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Populare Bulgaria in Republica Socialistă România
La Invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Guvernului Re
publicii Socialiste România, ă tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o delegație de partid 
și guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de 'Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a făcut o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă Ro
mânia în perioada 16—20 iunie 1975.

Tovarășul Todor Jivkov și membrii 
delegației au vizitat întreprinderi in
dustriale, unități agricole și obiecti
ve social-culturale și au avut întil- 
niri cu activiști de partid și de stat, 
cu oameni ai muncii din București 
și județele Brașov, Argeș și Galați. 
Pretutindeni, înalții oaspeți' bulgări 
s-au bucurat de o primire deosebit 
de călduroasă, expresie vie a senti
mentelor adinei de prietenie și soli
daritate pe care popoarele român și 
bulgar și le nutresc reciproc.

In timpul vizitei. între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au avut loc convorbiri, la care 
au participat :

Din partea română : tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
eoonomică și tehnico-științifică, loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele. Nicolae Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice. Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R.. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia.

Din partea bulgară : tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri. Aleksandar Lilov, 
mem’-ru al Biroului Politic, secretar 
al C C. al P.C. Bulgar. Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Petar Da- 
nailov, membru al C.C. al P.C. Bul
gar. ministrul energiei electrice, 
Tonceo Ceakîrov, membru supleant 
al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
construcțiilor de mașini și metalur

giei, Andon Traikov, membru su
pleant al C.C. al P.C. Bulgar, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Liubomir Boncev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-secretar al 
Comitetului județean Vidin al 
P.C. Bulgar, Ivan Abagiev, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, ambasadorul 
Bulgariei la București.

în cadrul convorbirilor, cele două 
părți s-au informat reciproc asupra 
realizărilor Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bulgaria în construcția socialistă și 
asupra obiectivelor pe care le în
făptuiesc cele două popoare în etapa 
actuală. A fost examinat stadiul re
lațiilor româno-bulgare și direcțiile 
dezvoltării lor în continuare. S-a 
procedat la un schimb de păreri 
asupra problemelor actuale ale vie
ții internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Părțile au dat o înaltă apreciere 
realizărilor remarcabile obținute de 
poporul român și poporul bulgar, 
sub conducerea partidelor lor comu
niste, în construirea socialismului’ in 
ridicarea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a celor ce muncesc, 
contribuției active a Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Bulgaria la promovarea în con
tinuare a procesului destinderii, la 
întărirea cauzei socialismului, păcii, 
securității și cooperării interna
ționale.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție dezvoltarea .continuă a re
lațiilor frățești și a colaborării multi
laterale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, pe 
baza marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, a Tratatu
lui de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre cele două țări, 
a principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, întrajutorării tovărășești, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului și avantajului reciproc, în 
interesul popoarelor român și bul
gar, al unității țărilor socialiste, al 
cauzei socialismului și păcii.

tn evoluția fructuoasă a raporturi
lor dintre cele două partide, țări și 
popoare, de o deosebită însemnătate 
sînt întîlnirile și schimburile de ve
deri, devenite o tradiție bună și o 
practică, utilă, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
care au o importanță hntărîtoare 
pentru aprofundarea și diversificarea 
colaborării reciproce ,în toate dome
niile.

A fost exprimată hotărîrea celor 
două părți de a extinde și îmbogăți 
în continuare relațiile lor de priete
nie, bună' vecinătate și colaborare 
rodnică. In acest scop, s-a convenit 
să se continue schimburile de dele
gații de partid și guvernamentale 
pentru studierea experienței în dife
rite sectoare ale construcției socialis
te. pentru consultări asupra proble
melor de interes comun. Se vor in
tensifica legăturile și colaborarea 
dintre județele și orașele din Româ
nia și Bulgaria, dintre organizațiile 
sindicale, de tineret, de femei și alte 
organizații de masă din cele două 
țări.

Delegațiile au acordat o atenție 
deosebită colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria și și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu dezvolta
rea raporturilor în aceste domenii. 
Au fost apreciate pozitiv rezultatele 
întîlnirilor șefilor guvernelor celor 
două țări, activitatea Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică și a or
ganelor centrale de planificare pri
vind coordonarea planurilor de dez
voltare a economiilor naționale pe 
perioada 1976—1980. S-a convenit 
ca schimburile comerciale în cursul 
următorului cincinal să fie du
blate față de prevederile pe pe
rioada 1971—1975, urmînd ca ponde
rea mașinilor și utilajelor să depă
șească 60 la sută, iar ponderea pro
duselor realizate în cooperare și spe
cializare să reprezinte 25—30 la sută 
din volumul total al livrărilor reci
proce.

O expresie concretă a rodniciei 
colaborării bilaterale româno-bulgare 
o constituie semnarea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a Acor
dului privind realizarea și exploata
rea complexului hidrotehnic Turnu- 
Măgurele—Nicopol, obiectiv de im
portanță deosebită pentru economiile 
naționale ale celor două țări, pre
cum și a Acordului de colaborare 
economică, tehnică și științifică pe 
termen lung.

Au mai fost semnate următoarele 
documente :

— Acordul pentru transportul de 
energie electrică din U.R.S.S. în 
Republica Populară Bulgaria prin 
Republica Socialistă România :

— Protocolul privind rezultatele 
coordonării planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria pe perioada 
1976—1980 ;

— Convenția privind realizarea 
unei întreprinderi comune pentru 
construcții de mașini în zona Giur- 
giu-Ruse :

— Programul de colaborare și coo
perare în domeniul științei și tehni
cii pe perioada 1976—1980 :

— Convenția privind specializarea 
în producție, livrările reciproce și 
dezvoltarea în viitor a producției de 
mașini și instalații pentru industria 
alimentară.

Părțile au apreciat pozitiv rezulta
tele colaborării în domeniile științei, 
culturii. învățămîntului, sănătății, tu
rismului si schimburilor în zona de 
frontieră. Totodată, ele au însărcinat 
organele de resort să acționeze pen
tru folosirea rezervelor și posibilită
ților existente, pe baza înțelegerilor 
în vigoare și a celor ce se vor în
cheia între cele două state, pentru 
extinderea colaborării în aceste do
menii. In acest scop, s-a încheiat 
înțelegerea privind intensificarea și 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării culturale între cele două țări. 

Cele două părți au fost de acord că 
aprofundarea cunoașterii reciproce a 
valorilor materiale și spirituale ale 
popoarelor lor, intensificarea contac
telor între cetățenii celor două țări 
contribuie la cimentarea legăturilor 
de prietenie dintre poporul român și 
poporul bulgar, a colaborării lor 
frățești.

în dorința de a activa și popu
lariza prietenia tradițională dintre 
popoarele român și bulgar, cele două 
părți au însărcinat organele de re
sort să elaboreze propuneri privind 
organizarea în comun a unor acțiuni 
pentru aniversarea centenarului cu
ceririi independentei de stat a Româ
niei și eliberării Bulgariei de sub 
jugul otoman.

S-a constatat cu satisfacție că a- 
precierile și concluziile înscrise în 
documentele comune ale celor două 
țări cu privire la problemele vieții 
internaționale și ale mișcării . comu
niste și muncitorești au fost confir
mate pe deplin de evoluția eveni
mentelor, Părțile au salutat mutațiile 

■profunde care s-au produs în rapor
tul de forțe pe plan mondial in fa
voarea socialismului și a păcii, ca 
urmare a creșterii puterii și influ
entei Uniunii Sovietice și ale celor
lalte țări ale sistemului socialist 
mondial, a transformărilor revoluțio
nare sociale și naționale care au loc 
în lume, a luptei maselor populare, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, pro
gresiste și democratice. Aceasta a 
făcut posibilă reducerea încordării 
internaționale, afirmarea tot mai 
puternică a principiilor coexistenței 
pașnice între toate statele, indiferent 
de orînduirea socială, dezvoltarea toț 
mai largă a colaborării și înțelegerii 
între popoare.

în același timp, părțile au eviden
țiat că în lume continuă să existe 
serioase pericole ia adresa păcii și 
securității popoarelor. Destinderea 
situației internaționale întîmpină o 
rezistentă serioasă din partea cercu
rilor imperialiste și reacționare care 
recurg la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța, la agresiune și a- 
mestec în treburile interne ale altor 
state, intensifică cursa înarmărilor, 
caută să mențină vechile practici 
inechitabile și discriminatorii în re
lațiile internaționale. Toate acestea 
impun mai mult ca oricînd întărirea 
unității tuturor forțelor iubitoare de 
pace din lume în lupta lor pentru 
pace și securitate, pentru ca procesul 
destinderii să dobîndească un carac
ter ireversibil.

In legătură cu aceasta, ele au evi
dențiat rolul important al Tratatului 
de la Varșovia, al activității și cola
borării dintre țările membre pentru 
întărirea păcii și securității interna
ționale. Părțile declară că atîta timp 
cit continuă să existe N.A.T.O.. este 
necesar să se întărească capacitatea 
de apărare a Tratatului de la Varșo
via și a țărilor participante. Totodată, 
părțile confirmă importanța poziției 
constante a țărilor membre la Tra

tatul de la Varșovia cu privire la 
desființarea concomitentă a Organi
zației Tratatului de la Varșovia și a 
pactului N.A.T.O.

A fost reliefată importanța colabo
rării multilaterale, în cadrul C.A.E.R., 
a înfăptuirii „Programului complex 
al adîncirii și perfecționării în con
tinuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a ță
rilor membre ale C.A.E.R.", pen
tru progresul economic al țărilor so
cialiste membre.

Cele două părți salută rezultatele 
obținute in activitatea de pînă acum 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Ele declară că 
vor continua să contribuie activ pen
tru încheierea celei de-a doua etape 
și pentru ținerea, cît mai curînd, a 
etapei finale, la nivelul cel mai înalt. 
Și-au exprimat convingerea că în
cheierea cu succes a conferinței, 
prin adoptarea unor documente cla
re, concrete, va constitui o contribu
ție esențială la transformarea Euro
pei într-un Continent al păcii trai
nice, al securității și egalității în 
drepturi, al colaborării reciproc a- 
vantajoase între toate statele conti
nentului.

Părțile și-au exprimat profunda 
lor convingere că întărirea păcii și 
securității în Europa și în lumea în
treagă cere ca destinderea politică să 
fie completată cu destinderea în do
meniul militar, să fie luate măsuri 
eficiente pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru realizarea dezarmă
rii generale și. în primul rînd. a dez
armării nucleare, sub control inter
național, pentru reducerea bugetelor 
militare, lichidarea bazelor militare 
străine, crearea de zone denucleari- 
zate, lichidarea blocurilor militare. 
Ele sprijină propunerea de a se con
voca Conferința mondială de dezar
mare, cu participarea tuturor sta
telor.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria salută 
schimbările pozitive din Portugalia 
și își exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului portughez pentru dezvol
tarea democratică a tării.

Cele două părți și-au exprimat ho
tărîrea de a dezvolta continuu rela
țiile bilaterale cu toate statele din 
Balcani, în spirit de înțelegere, și 
și-au reafirmat dorința de a depune 
și în viitor eforturi pentru promo
varea colaborării dintre țările balca
nice, ceea ce răspunde intereselor 
popoarelor balcanice și contribuie la 
întărirea securității în Balcani și în 
Europa. Ele vor acționa pentru trans
formarea Balcanilor într-o regiune a 
păcii și bunei vecinătăți, fără arme 
nucleare și baze militare străine. 
Și-au exprimat convingerea că toate 
problemele litigioase dintre statele 
balcanice pot și trebuie să fie, solu
ționate pe cale pașnică.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu situația din 

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Palestinei, In 
mai grabnice 
trainice in a-

■ ‘ '■■nî 
deosebită șa-

Cipru. Ele sînt unanime In a apre
cia că este necesar să se depună 
eforturi pentru reglementarea pro
blemei cipriote pe cale pașnică și 
prin mijloace politice, cu respectarea 
deplină a independenței, suveranită
ții și integrității teritoriale a Repu
blicii Cipru.

Cele două delegații se declară pen
tru retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pentru respec
tarea drepturilor legitime ale po
porului palestinean, inclusiv a drep
tului de a-și constitui un stat pro
priu, pentru asigurarea integrității și 
suveranității tuturor statelor și po
poarelor din această regiune. Ele au 
subliniat necesitatea intensificării 
acțiunilor politico-diplomatice, a re
luării lucrărilor Conferinței de pace 
de la Geneva, cu participarea părți
lor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru eliberarea 
vederea realiză'rii cît 
a unei păci drepte și 
teastă parte a lumii.

Au fost salutate cu 
tisfacție istoricele victorii ale po
poarelor din Indochina împotriva for
țelor reacționare interne și interven
ției străine, care creează condiții fa
vorabile pentru înfăptuirea aspira
țiilor legitime ale popoarelor vietna
mez, khmer și laoțian, de a dispune 
de propria lor soartă, de a decide 
liber și independent asupra dezvol
tării lor economico-sociale, de a-și 
consacra eforturile construcției paș
nice, pentru însănătoșirea în conti
nuare a atmosferei internaționale.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria sprijină 
eforturile Guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene în
dreptate spre unificarea pașnică, in
dependentă, democratică a țării și 
cererea sa pentru retragerea tuturor 
trupelor străine din Coreea de sud.

Cele două părți au salutat cuce
rirea independentei de către poporul 
din Gftineea-Bissau, apropiata pro
clamare a independentei Mozambicu- 
lui și Insulelor Sao Tome și Prin
cipe, precum și progresele hotărîtoa- 
re pe calea dobîndirii independenței 
depline a Angolei. Ele și-au exprimat 
solidaritatea cu cauza dreaptă a miș
cărilor de eliberare națională, cu 
lunta popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină pentru lichidarea de
plină a colonialismului, neocolonia- 
lismului si rasismului, pentru dezvol
tarea social-economică independentă, 
pentru democrație și progres social.

Părțile au subliniat că și în viitor 
vor sprijini țările în curs de dez
voltare în lupta lor pentru întărirea 
independenței politice și economice, 
pentru accelerarea dezvoltării eco
nomice și sociale și vor promova cu 
aceste țări relații întemeiate pe de
plina egalitate în drepturi, respec
tarea suveranității și avantajului 
reciproc.

Părțile au declarat că acordă o 
mare importanță creșterii rolului 
Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității in? 
ternaționale, în soluționarea proble
melor complexe cu care este con
fruntată omenirea, cu participarea 
tuturor statelor, în spiritul princi
piilor Cartei O.N.U.

Cele două delegații au subliniat 
din nou necesitatea întăririi în con
tinuare a unității tuturor forțelor 
democratice, progresiste, antiimpe- 
rigliste, iubitoare de pace din lume, 
în lupta pentru triumful păcii, secu
rității și prieteniei dintre popoare, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar acordă o mare 
însemnătate dezvoltării colaborării bi 
și multilaterale între partidele co
muniste și muncitorești, pe baza 
marxism-leninismului și intemațio- 
nglismuluL proletar, a solidflrjtații, 
Întrajutorării tovărășești și sprijini
rii reciproce, independenței și ega
lității în drepturi, neamestecului in 
treburile interne.

Apreciind pozitiv desfășurarea de 
pînă acum a lucrărilor pregătitoare 
pentru Conferința partidelor comu
niste și muncitorești din Europa, 
cele două partide și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru ca a- 
ceastă conferință să contribuie la 
întărirea unității partidelor partici
pante, a tuturor forțelor democra
tice și progresiste în interesul păcii, 
securității, colaborării și progresu
lui social în Europa.

Delegațiile Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bulgaria și-au exprimat deplina sa
tisfacție față de rezultatele ob
ținute în timpul convorbirilor, care 
au decurs într-o atmosferă de prie
tenie, într-un spirit tovărășesc și de 
sinceritate, de înțelegere și respect 
reciproc.

Ele sînt convinse că vizita delega
ției de partid și guvernamentale 
bulgare, convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov. acordurile încheiate și 
hotărîrile adoptate constituie o nouă 
importantă contribuție la adîricirea 
în continuare a prieteniei frățești și 
colaborării multilaterale dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, la întărirea uni
tății țărilor sistemului socialist mon
dial. a tuturor forțelor democratice 
și antiimperialiste, 1a. cauza păcii, 
securității și colaborării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bulga
ria a invitat o delegație de partid șl 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România să facă o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Popu
lară Bulgaria.

Invitația a fost acceptată eu 
plăcere.

Solemnitatea semnării documentelor Plecarea spre patrie
Vineri, 20 iunie, în cadrul solemni

tății de la Palatul Republicii, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au semnat : „Declarația comună cu 
privire Ia vizita oficială de prietenie 
a delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Bul
garia in Republica Socialistă Româ
nia" ; „Acordul între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria privind realizarea șl 
exploatarea complexului hidrotehnic 
Turnu-Măgurele—Nicopol, pe fluviul 
Dunărea" ; „Acordul de colaborare 
economică, tehnică și științifică pe 
termen lung" și „Acordul intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria pentru 
transportul de energie electrică din 
U.R.S.S. în Republica Populară 
Bulgaria, prin Republica Socialistă 
România".

La ceremonie au participat tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu. Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mi
hai Daiea, Mihai Gere. Nicolae Gio- 
gan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț. loan 
Ursu, membri ai C.C. al P.C.R., ai 

guvernului și alte persoane oficiale.
Au luat parte tovarășii Stanko To

dorov, Aleksandar Lilov, Jivko Jiv
kov, Petar Danailov, Tonceo Ceakî
rov, Andon Traikov, Liubomir Bon
cev- și celelalte persoane oficiale 
bulgare.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea, . și 
ambasadorul Bulgariei la București, 
Ivan Abagiev.

In aplauzele celor de față, condu
cătorii de partid și de stat ai celor 
două țări s-au felicitat călduros, 
s-au îmbrățișat prietenește.

In prezența tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, în ca
drul aceleiași solemnități, tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
și Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
au semnat „Protocolul privind re
zultatele coordonării planurilor de 
dezvoltare a economiilor naționale 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria pe pe
rioada 1976—1980".

Tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Culturii și Educației 

Socialiste, și Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, au semnat „înțelegerea 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria privind intensifi
carea și dezvoltarea în continuare a 
colaborării culturale".

De asemenea, tovarășii loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, și Tonceo 
Ceakîrov, ministrul construcțiilor de 
mașini și metalurgiei din R. P. Bul
garia, au semnat „Convenția privind 
realizarea unei întreprinderi comune 
pentru construcția de mașini in zona 
Giurgiu Ruse" și „Convenția privind 
specializarea in producție, livrările 
reciproce și dezvoltarea în viilor a 
producției de mașini și instalații 
pentru industria alimentară", iar to
varășii Octavian Groza, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și Ma
rin Petrov, secretar general al Co
mitetului pentru știință, progres 
tehnic și învățămînt superior din 
R. P. Bulgaria, au semnat „Progra
mul de colaborare și cooperare în 
domeniul științei și tehnicii pe peri
oada 1976—1980".

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, și-a în
cheiat. vineri la prînz, vizita oficială.

Ceremonia plecării înalților oaspeți 
bulgari s-a desfășurat pe aeroportul 
Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul salonului oficial se 
află portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, încadra
te de drapelele de stat ale României 
și Bulgariei. Pe mari pancarte sînt 
înscrise, în limbile română și bul
gară, urările : „Să se dezvolte și să 
se întărească continuu relațiile de 
prifetenie frățească, solidaritatea și 
colaborarea multilaterală dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria !“,. „Trăiască 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar !“.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sosesc împreună la ae
roport, întîmpinați de ovațiile a mii 
de bucureșteni veniți aici să ureze 
un călduros drum bun înaltului oas
pete bulgar. Se flutură stegulețe ale 

celor două țări, se scandează îndelung 
„Ceaușescu—Jivkov", precum și lo
zinci închinate prieteniei frățești 
care unește popoarele român și bul
gar.

După onorul gărzii militare aliniate 
pe aeroport sînt intonate imnurile 
de stat ale Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socialiste Româ
nia. Răsună 21 de salve de salut.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov trec în revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Todor Jivkov salută apoi 
pe șefii misiunilor diplomatice acre
ditați Ia București.

înalții oaspeți își iau un călduros 
rămas bun de la tovărășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu. Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Leonte Răutu. 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Iosif 
Banc. Mihai Daiea. Mihai Gere, Ni
colae Giosan. Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ioan Ursu, Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
de la membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, de la celelalte personali
tăți române civile și militare venite 
la aeroport.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 

își string cu prietenie mîinile, se 
îmbrățișează.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori. Miile de cetățeni aclamă 
din nou cu însuflețire.

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Păjăsind Republica Socialistă România, doresc încă o dată să vă mulțu

mesc dumneavoastră personal, conducerii de partid și de stat, oamenilor 
mun„c.11 “ln minunata dumneavoastră țară pentru primirea frățească.

Sînt Convins că întîlnirile și convorbirile noastre, tot ceea ce am realizat 
prin eforturi comune, vor contribui la dezvoltarea și aprofundarea în conti
nuare a prieteniei și colaborării multilaterale dintre Partidul Comunist 
Bulgar ș1 Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România, spre binele popoarelor noastre, în interesul 
comunității socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului frate 
roman cele mai sincere salutări și urări de succese in continuare in construi
rea socialismului în patria dumneavoastră.

La ora 13,00, aeronava preziden
țială bulgară a decolat, fiind înso
țită pînă la frontieră de avioane ale 
forțelor noastre armate, care au for
mat o escortă de onoare. (Agerpres)

TODOR JIVKOV
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria
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BINE ȘI CU SPOR, PE TOATĂ DURATA ZILEI -El MINĂ
- așa trebuie să se lucreze acum pe ogoare

A DOUA CULTURA DE LEGUME In luptă cu excesul de umiditate
PE 50000 DE HECTARE Largă desfășurare de forțe pentru scurgerea apelor de pe ogoare,

Este posibilă și este necesară 
pentru buna aprovizionare a populației
în scopul bunei aprovizionări a 

populației cu leguAe în toate lunile 
anului, la indicația conducerii par
tidului. organele de specialitate au 
luat măsuri să se cultive suprafețe 
suplimentare cu roșii de toamnă, 
peste calculațlile de plan, să se asi
gure cerințele de fasole, mazăre și 
alte sortimente, atît pentru consum 
în stare proaspătă, cit șl pentru con
servare. Aceste legume se Insămîn- 
tează. in principal, pe terenurile care 
se eliberează acum de orz și alte 
culturi timpurii.

în condițiile țării noastre, așa 
cum arată experiența a nume
roase unități agricole de stat și 
cooperatiste, este pe deplin posibilă 
obținerea a două recolte pe an de pe 
mari suprafețe. Anul acesta, datori
tă ploilor abundente — care au asi
gurat o rezervă mare de umezeală 
în sol — și grăbirii coacerii cereale
lor păioase și a altor culturi tim
purii. s-au creat condiții favorabile 
pentru realizarea unor producții su
plimentare.

Tinînd seama de toate acestea, 
Centrala de legume și fructe a pre
văzut Să se cultive circa 50 000 hec
tare de legume în cultura â doua, 
amplasate îndeosebi pe terenurile a- 
menajate pentru irigat. în aceste zile, 
continuă plantarea roșiilor, verzei șl 
a conopidei de toamnă. Trebuie să 
se treacă apoi la semănatul mazării, 
fasolei, castraveților și rădăcinoase- 
lor. Morcovii din 
sint cei mai buni

cultura de vară 
pentru păstrarea

peSte iarnă și, de aceea, trebuie să 
se cultive pe suprafețe cit mai mari.

Tntrucît lucrările de recoltare a ce
realelor păioase sînt foarte avansate, 
se cere să se treacă imediat la elibe
rarea și pregătirea terenului. Deși 
solul este suficient de bine aprovi
zionat cu apă. mai ales in cazul cul
turilor care se însămînțează direct, 
este nevoie să se facă o udare de 
aprovizionare. Pentru a se obține o 
producție cit mai mare la hectar, ■ 
este necesar să se acorde cea mai 
mare atenție lucrărilor de pregătiră 
a terenului. în prealabil, se face 
fertilizarea cu îngrășăminte chimice, 
ținîndu-se seama de cantitățile apli
cate la culturile premergătoare. O- 
dată cu pregătirea terenului, se va 
face modelarea solului pentru ca lu
crările de întreținere să se facă me
canizat. Fără întîrziere trebuie să se 
treacă la semănat, deoarece aceasta 
dă siguranța că. pînă la toamnă, cul
turile vor ajunge la maturitate. O 
irigare după semănat, acolo unde 
nu s-au aplicat udări de aprovizio
nare. va ajuta la răsărirea imediată 
a plantelor. Bineînțeles, la toate le
gumele trebuie să se aplice imediat 
lucrări da întreținere.

Centrala de specialitate a reco
mandat, totodată, unităților agricole 
să contracteze producția ce se va 
obține în cultura dublă : roșiile, cas
traveții și rădăcinoasele — cu uni
tățile I.L.F. pentru consum în stare 
proaspătă, iar mazărea, fasolea șl 
alte sortimente — cu fabricile de 
conserve.

reinsămînțarea suprafețelor afectate și prășitul culturilor
în luna mai și în prima parte din 

această lună, în județul Iași 
zut precipitații abundente, 
mare, nivelul apelor rîurilor și iazu
rilor din județ a crescut simțitor. 
Comandamentul județean pentru 
prevenirea și combaterea inundații
lor, sub conducerea comitetului j 
dețean de partid, a luat toate măsu
rile pentru a feri de stricăciuni lo
calitățile și ogoarele, mobllizînd în 
această acțiune mii de oameni și în
semnate forțe mecanice. în comunele 
Trifești, Victoria, Golăești, Bosla, 
Țuțora, Prlsăcani, Grozești de pe 
Prut, Mircești, Hălăucești, Stolni- 
ceni-Prăjescu de pe Șiret, de exem
plu, comandamentele locale au ac
ționat energic, cetățenii localităților 
respective, în ajutorul cărora au ve
nit muncitori și ostași, luptînd eroic 
cu apele, consolidînd permanent di
gurile de apărare.

Pe alocuri însă, apele au reușit să 
facă breșe în digurile rîurilor, iazu
rilor, inundînd însemnate suprafețe. 
Mii de hectare de terenuri arabile, 
de pășuni, finețe etc. au fost serios 
calamitate. După o muncă dîrză, fără 
preget, desfășurată zi și noapte, di
gurile au fost refăcute, consolidate, 
iar apele silite să se retragă. în 
cooperativele agricole din comunele 
Mircești, Hălăucești, Al. I. Cuza, 
Stolnlceni-Prăjescu, țăranii coope
ratori și mecanizatorii au pus ime
diat în funcțiune toate motopompele 
din sistemele de irigații, au săpat 
mii de metri de șanțuri pentru a în
lesni scurgerea apelor de pe ogoare.

au că- 
Ca ur-

u-

Au fost salvate astfel culturile de pe 
însemnate suprafețe. *" 
cua apele, stațiile de 
Victoria și Probota 
fără întrerupere, zile

„După retragerea . 
agricolă, sub îndrumarea comitetului 
județean de partid — ne-a spus tov. 
ing. Lucian Hătmanu, director ge
neral al direcției agricole — a luat 
toate măsurile pentru a fi reînsă- 
mințate ufgent suprafețele afectate. 
Astfel au fost reînsămințate Însem
nate suprafețe la Vlădeni. Brătulești, 
Oțeleni. Se lucrează intens și in coo
perativele agricole din Tătăruși, Vî-

Pentru a eva- 
pompare de la 
au funcționat 
de-a rîndul. 
apelor, direcția

în județul Iași

„Simțiți mirosul griului?"
Am călătorit o zi întreagă, sub un 

soare tropical, prin cîteva comune 
din Bărăgan ; am traversat brațul 
Borcea cu bacul și, ajunși la mal, 
ne-am pierdut, deodată, in imen
sitatea galbenă a lanurilor. Stăm 
pe capra de pe brișcă directoru
lui Întreprinderii agricole 
Făcăieni, Ion Nicolae, pe 
auzim intreblndu-ne :

— Simțiți cum plutește

de stat 
care îl

ție deosebită și părții sociale. Doar 
secerișul se face cu oameni !

Cutreierind fermele I.A.S.-ului din 
Făcăieni, am observat pe viu ce 
înseamnă grija pentru „partea so
cială". La ferma nr. 5 l-am găsit 
pe administrator în magazia de ali-

— Simțiți cum plutește in aer 
ceva deosebit, simțiți mirosul griu
lui, băgați de seamă înfrigurarea 
cu care lucrează oamenii, auziți 
duduitul combinelor ?( Ne-am pro
pus să fim printre primii la recol
tarea orzului și griului.

Observasem, văzusem ?( auzisem 
totul și nu numai pe pimintul în
conjurat de apele Dunării, ci șt in 
'toate așezările străbătute mai îna
inte. Toate combinele, tractoarele, 
silozurile, autocamioanele — zes
trea tehnică a județului Ialomița — 
sint in plină campanie.

Directorul adaugă :
— Pe lingă pregătirile de ordin 

tehnic și organizatoric pentru sece
riș, anul acesta am acordat o aten-

Insemnări de sezon 
din Insula lalomiței

mente, Întocmea o „operativă" mur- 
murînd :

— 400 de plini pe zi, 75 kg de 
carne, ISO kg cartofi și legume...

De la acest depozit central, ali
mentele pleacă spre cantinele fer
melor și, de trei ori pe zi, oamenii 
timpului găsesc masa întinsă și far
furiile aburinde. Se servește meniu 
fix sau la alegere !

— Pentru ca secerătorii să nu mai 
fie nevoiți să meargă noaptea aca
să. in satele lor, drumul fiind lung 
și obositor, ne-am gindit să le fa-

cern și dormitoare — ne mai infor
mase directorul.

Am intrat în citevq dormitoare 
și. am ridicat puțin paturile de pe 
cearșafuri : erau ca hirtia velină. 
Am întrebat :

— Păi, dacă femeile și bărbații 
stau tot timpul pe cîmp, de copiii 
lor cine mai are grijă ?

— Copiii stau la grădinițe, la cre- 
șe, pleacă in tabere. In județul nos
tru se deschid vara peste 100 de 
grădinițe sezoniere in care incap 
10—12 000 de copii.

...S-a lăsat înserarea. Ni se 
propune să facem un duș la ferma 
nr. 2.

Cu țăranii și cu altl muncitori' ai 
ogoarelor am luat apoi masa la o 
fermă unde ni s-a servit borș de 
văcuță și tocană de porc.

...Am ajuns la Borcea. Tocmai 
soseau in Insula Ialomifei convoaie 
noi de corhbine „Gloria". Din de
părtare păreau niște lebede roșii 
care înoată pe o mare galbenă...

nători, Lespezi, Cozmești și altele. 
Se însămînțează porumb pentru boa
be, fasole, plante de nutreț, legume. 
Suprafața ce se Vă însămînța cu le
gume este mai mare declt cea cala- 
mitată.

Paralel cu aceste acțiuni, organi
zațiile de partid, îndrumate la fața 
locului de membrii biroului comite
tului județean de partid au mobilizat 
toată suflarea satelor la întreținerea 
culturilor, lucrare destul de întîrziată 
din cauza precipitațiilor abundente. 
Pe terenurile cooperativelor din Uri- 
catii, Tibănești și Bivolari s-a prășit 
și pe ploaie. Unde nu se putea prăși, 
se pliveau buruienile. în foarte multe 
localități, în sprijinul cooperatorilor 
au venit elevii, angajații din alte 
unități ; la C.A.P. Vînători din Co
muna Popricani, bunăoară, sfecla ne
prășită a doua oară a fost plivită de 
elevii din clasele a Vl-a. La C.A.P. 
Uricani, odată cu cooperatorii au in
trat la prășit pe grinduri și mecani
zatorii. Timpul de muncă este ziua- 
lumină. în majoritatea unităților a- 
gricole s-a lucrat și în zilele de du
minică. La C.A.P. Grozești, unitate

care a avut de suferit de pe urma 
excesului de umiditate, toată grădina 
de legume a fost prășită într-o zi.

în prezent, toate forțele din unită
țile agricole din județ sînt mobili
zate la urgentarea celei de-a doua 
prașile. Această lucrare a fost exe
cutată pe toate suprafețele cultivate 
cu sfeclă de zahăr și pe majoritatea 
suprafețelor cultivate cu cartofi. Au 
fost prășite, de asemenea. a doua 
oară întinse suprafețe cu floaren- 
soarelui și porumb. în ultima peri
oadă se realizează o Viteză zilnică 
de lucru superioară celei prevăzute, 
în cîteva zile de la încetarea plpilor, 
au fost prășite mecanic circa ÎOOOO 
de hectare, iar manual — 14 000 de 
hectare. Cooperativele din Hălău- 
cești, Mircești, Balș, Butea, Strunga, 
Bălțati și Rediu au terminat a doua 
prașilă și la floarea-soarelui. iar al
tele sînt pe punctul de a încheia a- 
ceastă lucrare si la porumb. Pentru 
a folosi mai bine timpul de muncă, 
conducerile cooperativelor, împreună 
cu cele ale S.M.A., au luat măsură 
de a asigura mecanizatorilor hțană 
caldă în cîmp ; evit.indu-se depla
sările în gol, se realizează și econo
mii de carburanți.

Desigur. în multe unități există șl 
rămîneri in urmă nejustificate la 
prășit. Printre acestea se află coo
perativele din comunele Al. 
Lungani. Sineșți, Grajduri, 
(la prășitul porumbului), 
Băiceni, Tg. Frumos, Hirlău, 
Lețcani (la floarea-soarelui). 
șeni, Bălțați, Perieni, Dumești, Voi- 
nești (la cartofi). Pentru sprijinirea 
acestor unități au fost luate măsurile 
cuvenite.

Notăm, în final, că în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii au 
fost încheiate pregătirile în vederea 
desfășurării recoltatului. Conducerile 
unităților agricole, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, au îmbunătățit 
planurile operative ale campaniei de 
vară, astfel ca strîngerea păioaselor 
de pe cele peste 60 000 de hectare să 
se facă în timpul optim și fără pier-

I. Cuta, 
Ipatele 

Brăești, 
Hori ești, 

Ver

Gh. GRAURE 
l. CIUBOTARU

Gh. GHINDĂ

CONSTRUCTORII $1 FURNIZĂRII RE UTIUUE 
SINI DEOPOTRIVĂ RĂSPUNZĂTORI

PENTRU RECUPERAREA RESTANTELOR
Pe platforma Întreprinderii „Oțelul 

roșu" din județul Caraș-Severin se 
construiesc o modernă oțel&rie elec
trică cu turnare continuă și un nou 
laminor de 550 mm. Este vorba de 
o investiție deosebit de importantă 
pentru economia națională, care im
plică — în ansamblu — un volum 
mare de lucrări complexe. La reali
zarea lor participă, pe lîngă între
prinderile furnizoare de mașini și 
instalații din țară, și diferite unități 
Specializate — în principal între
prinderea de construcții și montaje 
metalurgice Reșița (I.C.M.M.R.), în
treprinderea de construcții siderur
gice Hunedoara (I.C.S.H.). Trustul 
electromontaj Timișoara.

— Stadiul lucrărilor pe șantier, al 
celor de construcțli-montaj din hale, 
cît și al altora aferente este însă în- 
tirziat față de termenele prevăzute 
în grafice — ne spunea ing. OvidfU 
Vărădeanu, vicepreședinte al Consi
liului județean Caraș-Severin de 
control muncitoresc. Astfel, cuptorul 
nr. 1, de 50 tone, nu a fost pus în 
funcțiune — cum era stabilit — la 
30 mai. pentru ca la 30 iunie să îh- 
tre în funcțiune și al doilea cuptor, 
tot de 50 tone. Celelalte două cup
toare. de 100 tone fiecare, au terme
ne de punere în funcțiune în anul 
viitor. De asemenea, la laminorul de 
550 mm, cu termen de punere in 
funcțiune Ia 30 octombrie a.c., lucră
rile de construcții-montaj sint răma
se în urmă cu peste două luni de zi
le. Practic, aici trebuiau încheiate 
lucrările de executare a fundațiilor, 
pentru a se crea condiții de desfă
șurare în ritm susținut a montajului 
utilajelor tehnologice primite de be
neficiar.

Dar iată și cîteva calcule ale tova
rășului Aurel Ardeleanu, director 
tehnic și pentru problemele de in
vestiții de la întreprinderea „Oțelul 
roșu" : la lucrările de construcțli- 
montaj (realizate de I.C.M.M.R. și 
I.C.S.H.) în 5 luni planul s-a înde
plinit in proporție de 85 la sută : In 
principal, rămîneri în urmă are 
I.C.M.M.R.. cu nereallzări de peste 
10 milioane lei.

— Celălalt constructor, I.C.S.H. — 
preciza directorul tehnic — în pri
mele 4 luni a înregistrat o depă
șire a planului de construcții-montaj 
de un milion lei. în schimb. în luna 
trecută s-a consemnat o nerealizare 
de circa 1 500 000 lei.

Am participat, în timpul documen
tării. și la o ședință de analiză, la 
care au fost prezenți factorii Ce con

cură la realizarea investițiilor de la 
întreprinderea ,¥Oțelul roșu". S-a 
discutat foarte critic și, credem, cu 
folos, stabilindu-se termene ferme 
și responsabilități nominalizate pen
tru ca — așa cum a subliniat în 
concluziile sale tov. ing. Ion Poto- 
ceanu, director general al direcției 
de investiții din Ministerul Industri
ei Metalurgice — cele două cuptoare 
electrice, de 50 tone fiecare, să fie 
puse neapărat în funcțiune la sfîrși
tul acestei luni ! Practic, la cuptorul 
nr. 1 montajul este încheiat, urmînd 
să fie executată zidăria interioară, 
iăr la cuptorul nr. 2 — la fel, mon
tajul a fost terminat, cu excepția

La noile investiții de pe 
platforma industrială 

„Oțelul ro$u“

dispozitivului de susținere a electro
zilor șl a zidăriei interioare.

— Există condiții ca pînă la 30 Iu
nie a.c. să fie puse in funcțiune 
aceste două cuptoare, a apreciat ing. 
Andrei Zahner, director tehnic al 
I.C.M.M.R. Și, pentru grăbirea rit
mului lucrărilor de construcții-mon
taj ce-i revin întreprinderii, sînt în 
curs de detașare pe șantierul de la 
„Oțelul roșu" 70 de zidari, 30 instala
tori, 20 electricieni și 20 dulgheri, 
însă pentru punerea în funcțiune a 
oțelăriei electrice mai e nevoie de 
aparatura electrică pentru stațiile de 
110/35 kilovolți și stația de racord 
adine nr. 1 — 110/6 kilovolți.

De pe lista cu utilaje necesare 
pe șantierul oțelăriei electrice — 
potrivit precizărilor tov. Nicolae 
Jompan, șeful compartimentului de 
utilaje tehnologice de la serviciul in
vestiții al Întreprinderii „Otelul roșu" 
— mai lipsesc și altele. între acestea 
se află și un transportor pentru semi
fabricate, un pat de răcire și in
stalația de ungere cu ulei (termen 
de livrare 30 martie a.c.) de la în
treprinderea metalurgică Aiud. căre
ia — la rîndul ei — îi lipsesc 4 re- 
ductoare pentru acționarea mecanică 
a utilajului și pe care trebuie să le 
primească de la întreprinderea „Nep-

tun" Cîmpina, precum și 4 axe mari 
pe care urmează să le livreze — 
peste sarcinile programate —1 C.S. 
Reșița. De la întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești — pentru podul rulant de 
turnare de 175 tone mai sint de pri
mit 2 cărucioare ; la recepția care a 
avut loc luna trecută, unul dintre 
acestea a fost găsit necorespunzător. 
Aceeași uzină din Ploiești este res
tantă . Cu încă un pod similar. De a- 
semenea. partea metalică (grinzile 
longitudinale și transversale ale aces
tor două poduri rulante) s-a livrat 
de două luni de către I.C.M. Bocșa, 
dar fără organele de asamblare ne
cesare (circa 3 000 de șuruburi).

— Lipsa frontului de lucru pentru 
montaj, atît la otelărie, cît și la la
minor (față de sarcinile ce-i reve
neau la laminor. în 5 luni I.C.M.M.R. 
a realizat numai 70 la sută din lu
crările de construcții-montaj prevă
zute), a făcut ca, în prezent, la be
neficiar să se adune în stoc utilaje 
în valoare de peste 250 milioane lei, 
din care peste 150 milioane lei uti
laje pentru laminor — ne-a informat 
directorul tehnic al întreprinderii 
„Oțelul roșu". însă, după opinia sa, 
în primă urgență trebuie să se situ
eze punerea in funcțiune a ce
lor două cuptoare electrice de 50 to
ne. în acest scop, Trustul electro
montaj Timișoara, I.C.M.M. Reșița 
și I.C.S. Hunedoara au datoria să-și 
concentreze toate forțele pentru în
cheierea neîntîrziată a lucrărilor de 
alimentare cu energie electrică, a 
celor de la gospodăria de apă, aer 
comprimat și gaz metan, efort ce se 
cere și din partea întreprinderii de 
construcții căi ferate Timișoara, pen
tru terminarea. lucrărilor de la ra
cordul de cale ferată și a stației cate 
servește întreprinderea „Oțelul roșu".

Sint, neîndoios, și alte probleme 
de rezolvat pentru finalizarea in 
condițiile prevăzute de proiect a lu
crărilor de investiții de pe platfor
ma industrială „Oțelul roșu". Iată 
de ce toți factorii angajați in rea
lizarea acestor lucrări sînt obligați 
să acționeze cu exigență și respon
sabilitate în scopul îndeplinirii sar
cinilor ce le revin, să soluționeze 
printr-o strînsă și permanentă con
lucrare toate problemele care con
diționează punerea în funcțiune a 
noilor capacități productive de la 
„Oțelul roșu".

Sever UTAN 
Nicolae CATANA

Recoltarea cerealelor pâioase la l.A.S. Chlrnogi, județul Ilfov 
Foto : N. Buică

FAPTE • OPINII • PROPUNERI
® ColOCtîVUl direct'ei județene de drumuri și poduri Iași a 

îndeplinit sarcinile cincinalului la toți indicatorii. în acest fel, se vor 
realiza, pînă la sfîrșitul anului, peste prevederile actualului plan cin
cinal, 35,6 km îmbrăcăminți asfaltice, 5 poduri de beton armat, re
parații capitale la poduri și alte lucrări de ridicare a stării de viabi
litate a drumurilor in valoare de 3 956 000 lei. (Ing. J
torul direcției județene de drumuri și poduri Iași).

® PrOpUnCm or8anelor locale ca în locul

Ion Ghiță, direc-

® Propunem organelor locale ca în locul bufetului, deschis 
în cadrul noului complex comercial din cartierul Smirodava din orașul 
nostru, să se înființeze o pensiune pentru elevi. S-ar crea astfel po
sibilitatea ca, în anul școlar viitor, sute de elevi de la cele 3 școli ge
nerale din Vecinătatea complexului, precum și de la cele două licee, să 
servească masa în bune condiții, ‘ -**“
ților încadrați în muncă. (Un grup 
de țevi Roman, Județul Neamț).

• în microraionu! III
unitate comercială care să desfacă 
duse lactate. Pînă se va construi 
se vorbește de mult, organizatorii ... — — —
ființeze cîteva chioșcuri si tonete prin care să se desfacă asemenea 
produse. (Prof. Zinon Baltag», strada Lotus nr. 16 Turda, județul 
Cluj).

® 9 597 000 kWh ener«i* «lectrlcă, 14 000 tone combus
tibil convențional și 3 600 000 metri cubi oxigen s-au economisit 
primele 5 luni ale anului la uzina nr. 6 din cadrul Combinatului 
derurgic Hunedoara. (Vasile Grigoraș, muncitor).

® P6 Strada Orientală din municipiul Brăila constructorii au 
uitat... o magazie în care sînt depozitate tot felul de scule, unelte, 
căști de protecție, schele metalice, parchet etc. Cu toate că este... în
cuiată cu lacăt, în magazie poate pătrunde ușor, oricine dorește. De., 
altfel, copiii și-au și găsit aici un loc de joacă. Gestionarilor le este 
oare indiferent ce se intîmplă cu bunurile pe care le au în primire ? 
(Ion V. Marin, tehnician. Brăila).

• „Cea mal frumoasă casă cea mai frumoas& «‘rada, ce» 
mai frumoasă circumscripție", este, chemarea sub care se desfășoară 
întrecerea pentru mai buna gospodărire și înfrumusețare a localității 
in orașul Bușt.eni-Prahova. Cetățenii orașului s-au angajat ca în acest 
an să realizeze prin muncă patriotică lucrări în valoare de circa 3 000 
lei pe fiecare locuitor și să ocupe, în acest fel, un loc fruntaș în în
trecerea pe tară. (Valeria Pătrunjeii, întreprinderea de hîrtie Bușteni).

® Sarcinile p!an la con,ractfiri p® ®nuiîn curs la unei* 
produse in comuna Vintileasca, județul Vrancea, au fost îndeplinit* 
și depășite încă din sjcest trimestru. S-au livrat, astfel. 700 miei în 
greutate totală de 10 000 kg, față de 4 000 kg cît fusese planificat ; 
30 000 litri lapte de vacă și 29 000 litri lapte de oaie. Totodată, în pri
mele două trimestre ale anului s-au încheiat contracte cu statul pen
tru livrarea a 130 capete tineret bovin și 28 capete bovine adulte. 
(Pomplliu Noapteș, comună Vintileasca. județul Vrancea).

® SUQSrăm f°rurilor de resort să analizeze posibilitatea ca 
și in magazinele „Gostat" să se primească în schimb ambalajele de 
sticlă. în acest fel. cetățenii n-ar mai fi nevoiți să-și umple cămările 
Cu sticle goale și să-și piardă apoi timp prețios pe la centrele I.C.V.A. 
(Gogu Geroșanu. pensionar, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej).

venindu-se in întimpinarea părin- 
de muncitoare de 1* întreprinderea

din orașul nostru nu există nici • 
legume-fructe, pîine, lapte sau pro- 
un Complex comercial, despre care 

comerțului local ar țrebui să in-

în 
si-

Complexul turistic „Porolissum“ din Zalău
Oaspeții din țară și de peste 

hotare, care trec prin orașul 
Zalău Sau vizitează monumen
tele naturii și locurile istorice 
de pe meleagurile județului Să
laj, au la dispoziție un agreabil 
loc de popas și cazare : Com
plexul turistic „Porolissum" din 
Zalău, al Oficiului județean de 
turism. Dat, nu de mult timp, în

folosință in plin centrul orașului • 
Zalău, complexul dispune de un 
hotel, cu camere confortabile, 
un restaurant cu preparate spe
cifice bucătăriei locale, o tera
să, grădină de vară. (Gh. Rusu)

In fotografie : Complexul turis
tic Porolissum din Zalău

0 colaborare fructuoasă în viața teatrului, 
pentru realizarea unor spectacole valoroase

Cu prilejul diverselor dezbateri or
ganizate de colectivul teatrului nos
tru, sub directă îndrumare a birou
lui organizației de partid, o idee a 
fost întotdeauna subliniată cu clari
tate : vom putea răspunde cerințelor 
majore ale epocii noastre, exigențe
lor formulate în Programul partidu
lui numai oferind publicului specta
cole de un înalt nivel artistic, cu 
un vibrant conținut, care să-I atragă 
pe spectator și să-i reflecte pro
priile idealuri și sentimente. Evident, 
problemele legate de concretizarea 
acestei idei pornesc chiar din mo
mentul întocmirii repertoriului.

La Teatrul din Tîrgu-Mureș aceas
tă problemă capătă un accent și mai 
puternic, pentru că repertoriile celor 
două Secții — română și maghiară 
— trebuie în așa fel alcătuite incit 
să se completeze reciproc, să forme
ze, de fapt, un singur repertoriu 
unitar. Fapt absolut normal, de vre
me ce iubitorii de teatru din orașul 
și județul nostru, indiferent de lim
ba lor maternă, vizionează spectaco
lele ambelor secții, cu singura con
diție ca ele Să fie cu adevărat va
loroase. Iar cînd spunem valoroase, 
înțelegem un conținut de idei major, 
realizat intr-o formă literară supe
rioară, cît și o transpunere scenică 
de înaltă măiestrie artistică, care să 
potențeze Ia maximum substanța po- 
liiico-ideologică a textului.

Pentru atingerea acestui țel, biroul 
organizației de bază, împreună cu 
direcțiunea teatrului și comitetul oa
menilor muncii, au căutat să angre
neze pe cît posibil întregul colectiv 
în căutarea și valorificarea cit mai 
multor piese de teatru interesante și 
inedite.

O asemenea modalitate de întoc
mire a repertoriului — printr-o largă 
consultare a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor din teatru — a necesitat 
și presupune, desigur, o bună pregă
tire ideologico-profesională nu numai 
din partea celor care sînt chemați să

răspundă în mod concret de acesta, 
ci și din partea întregului colectiv ăi 
teatrului. Și, putem spune că, in
tr-adevăr, propunerile, sugestiile ivi
te în cadrul discuțiilor purtate — în- 
cepînd cu grupele sindicale și termi- 
nind cu adunarea generală a organi
zației de bază — au fost de mare 
folos pentru atingerea scopului 
propus.

Originea unor astfel de împliniri 
trebuie căutată in atmosfera genera
lă de muncă, în schimbul larg, des
chis de păreri, în spirițul de conlu
crare tovărășească, pe care am căutat

care să pregătească tematica și să în
drume desfășurarea cursurilor pe în
treaga stagiune. Am fixat zece teme 
mari, care ău fost aduse la cunoș
tința cursanților pentru a le oferi po
sibilitatea de a veni cu sugestii și 
eventuale completări ; apoi, tematica 
s-a discutat șl definitivat într-o adu
nare generală de partid lărgită. în 
urma acestor măsuri, unii cursanți 
au dezbătut prin referate temele pro
puse, iar în cadrul cercului ele au 
fost discutate și completate de cei
lalți cursanți.

Este știut că teatrul trebuie să fie

Ce răspunderi iși asumă efectiv comuniștii 

din colectivele artistice

să le încetățenim în rîndul colectivu
lui nostru. La această cimentare a 
relațiilor de strînsă colaborare intră 
actorii și regizorii celor două secții, 
organizația de partid, comuniștii din 
teatru au avut un cuvint hotărîtor. 
Prin acțiunile comune întreprinse : 
diferite recitaluri, serate literare, 
spectacole festive, actorii ambelor 
secții contribuie împreună la promo
varea unui teatru de calitate, animat 
de nobile idealuri. în afară de aceas
ta, colaborarea se manifestă chiar în 
spectacole : diferitele roluri specifice 
din unele piese sînt jucate fie de ac
torii secției maghiare la secția ro
mână, fie invers.

Toate aceste acțiuni căutăm să le 
consolidăm prin munca politică a or
ganizației de bază, prin felul cum s-a 
organizat și au funcționat atit cercu
rile de învățămînt ideologic, cît și re
ciclarea profesională. Astfel, biroul 
organizației de bază, împreună Cu Con
ducerea teatrului au alcătuit un co
lectiv din cei mai pregătiți tovarăși,

o adevărată oglindă a conștiinței 
societății. El poate răspunde aces
tei meniri aducind pe scenă piesele 
valoroase ale dramaturgiei noastre, 
cît și din dramaturgia contemporană, 
asigurîndU-le din timp cele mai Va
loroase distribuții, punerea lor in 
scenă de regizorii cei mai talen- 
tați. Iată și o cifră edificatoare : 
în repertoriul stagiunii viitoare, din 
13 premiere figurează șapte piese 
din dramaturgia românească, dintre 
câre două in premieră absolută : 
bineînțeles, repertoriul este comple
tat cu valoroase opere dramatice din 
tezaurul universal.

Politica repertorială desfășurată 
pină acum a permis să ne formăm 
Un public receptiv la spectacolul tea
tral de calitate, cu un bogat conți
nut de idei. Dar acest lucru nu ne 
poate mulțumi. Teatrul are datoria 
să-și extindă aria activității, să atra
gă în permanență noi spectatori, să 
diversifice metodele de apropiere și 
cunoaștere a publicului. Pornind de la 
aceste considerente, organizația de

partid a inițiat 0 serie de acțiuni. 
Faptul că un colectiv destul de nu
meros de actori s-a deplasat in ma
rile uzine ale orașului a reprezen
tat un moment semnificativ atît 
pentru colectivul nostru, care a pu
tut lua cunoștință direct de realități 
economice și stări de spirit, cerințe 
și exigențe pe care le cunoștea doar 
teoretic, cit și pentru masa mâre de 
muncitori, care s-au bucurat sincer 
de prezența noastră, întorcindu-ne 
vizita prin prezența masivă la spec
tacole. La fel și întilnirile dese 
cu studenții Centrului universitar 
din Tirgu-MureȘ au făcut să se în
chege o colaborare strînsă în ce pri
vește diverse activități culturale 
studențești. în perspectivă, ne gin- 
dim la o colaborare și mai strînsă 
între studenți Și studioul teatrului 
nostru.

în tot ceea ce facem, in întreaga 
noastră activitate politică și profe
sională, avem permanent în minte, 
ca un fierbinte îndemn, cuvintele 
adresate de Secretarul general *1 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Cealișescu, la inaugurarea noii clă
diri a teatrului nostru : ....In acest
lăcaș al culturii să înflorească o ac
tivitate culturală multilaterală, me
nită să îmbogățească viața spirituală 
a oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri".

Ne străduim să răspundem prin 
fapte semnificative acestui mobiliza
tor îndemn, pe care il Considerăm 
temelia propriului nostru program 
de activitate.

Alexandru FAGARAȘAN
actor,
secretarul organizației de bozâ

SZEKELY Ferenc
secretar literar, 
locțiitorul secretarului 
organizației de bazâ
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Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

ATENA
Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii 

Elene imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român 
și al meu personal, călduroase felicitări și urări de succes in activitatea dum
neavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre cele două țări 
ale noastre, vecine și prietene, vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, 
în interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii în Balcani și în În
treaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului KALEVI SORSA
Președintele Partidului Social-Democrat din Finlanda

HELSINKI
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului 

Social-Democrat din Finlanda, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al tuturor comuniștilor din România și al meu personal 
vă adresez calde felicitări și urări de succes.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între Partidul Comu
nist .Român și Partidul Social-Democrat din Finlanda se vor dezvolta în con
tinuare, în interesul adîncirii conlucrării pe diverse planuri dintre țările și 
popoarele noastre, al cauzei păcii și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general •

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele populației, al Frontului Național de Eliberare, al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu și al nostru personal, vă mulțumim sincer pentru fru
moasele urări adresate cu prilejul celei de-a 6-a aniversări a creării Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

Cu acest prilej mulțumim sincer partidului, guvernului și poporului- ro
mân pentru sprijinul și ajutorul prețios acordate in 
imperialismului american, pentru salvarea națională 
nameze.

Avem ferma convingere că partidul, guvernul

trecut luptei împotriva 
a populației sud-viet-

și poporul român vor 
acordași în continuare sprijinul și-ajutorul lor populației sud-vietnameze în 
vindecarea rănilor războiului și în reconstrucția țării.

Fie ca prietenia dintre populația sud-vietnameză și poporul român să se 
consolideze și să se dezvolte In continuare.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, 

Președintele Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Arhitect HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Plecarea președintelui Partidului Revoluționar
Instituțional din Mexic

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala Jesus Reyes Heroles, pre
ședintele Partidului .. Revoluționar 
Instituțional din'Mexic, care, la in
vitația Comitetului Central al Parti- . 
dului Comunist Român, a făcut o 
vizită de prietenie in Republica So
cialistă România.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Paul Niculescu,

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului} Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mircea Malița, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui republicii, de activiști de 
partid.

Vizita subsecretarului de stat 
la Ministerul Relațiilor Externe Mexican

Subsecretarul de stat la Ministerul 
Relațiilor Externe Mexican, Ruben 
Gonzales Sosa, a efectuat o vizită în 
tara noastră în perioada. 15—20 iunie 
1975. ’

Cu acest prilej a fost primit de 
ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu, și alți membri ai condu
cerii M.A.E. In cadrul convorbirilor 
au fost discutate modalitățile de a-

ducere la îndeplinire a importante
lor documente și acțiuni convenite 
pe planul relațiilor bilaterale cu pri
lejul recentei vizite în Mexic a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De asemenea. Ruben Gonzales Sosa 
a avut convorbiri la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internationale.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele europene de tir
• Aleksandr Mitrofanov (U.R.S.S.) — două medalii de aur
• Sportivii noștri : o medalie de argint și una de bronz ® Astăzi,

un program foarte interesant

Ieri, la Tunari, pe modernele și 
atît de familiarele standuri de tir, 
elita europeană a trăgătorilor cu ar
mele cu glonț s-a întrecut într-o 
altă probă olimpică (armă liberă 
3x40 f), în joc fiind nu numai (deși 
în primul rînd) medaliile de aur, ar
gint și bronz ale campionatelor con
tinentale, Ci și — * 
selecția în loturile 
dacă, din punctul 
zultatelor tehnice, 
s-a ridicat la cota 
din ajun (ne face plăcere să reamin
tim că juniorul arădan Mircea Ilca 
a cîștigat cu o performanță remarca
bilă. devenind corecordman mondial 
cu 599 p, la armă liberă calibru re
dus 60 f culcat), întrecerea a susci
tat un mare interes, disputa — ex
trem de pasionantă — durînd mai 
bine de șapte ore.

Titlul de campion al Europei a re
venit lui Aleksandr Mitrofanov din 
echipa Uniunii Sovietice, cu un to
tal de 1 164 p (la trei puncte de re
cordul lumii). El a fost urmat de 
polonezul E. Pedszisz (cu 1 161 p) și, 
pe locul al treilea, de românul Șt. 
Caban (1 154 p). Pe echipe : 1.
U.R.S.S. (4604 p) ; 2. Iugoslavia
(4577 p) ; 3. R. F. Germania (4571 p). 
Mitrofanov avea să cîștige titlul eu
ropean și la poziția „in picioare" 
(cu 381 p), urmat fiind de vest-ger- 
manul P. Kligner (374 p) și de po
lonezul Pedszisz (374 p), aceleași
țări ocupînd, în aceeași ordine, și pri
mele locuri în clasamentul pe echi
pe (cu, respectiv, 1 481 p, I 476 p și 
1 474 p).

O altă medalie cucerită ieri de 
trăgătorii noștri a fost cea de ar
gint, în clasamentul pe echipe _ la 
poziția genunchi (1 540 p), după e- 
chipa Uniunii Sovietice (1 552 p) și 
înaintea Ungariei (1 535 p). în cla
samentul individual al acestei pozi
ții primul loc i-a revenit cehoslova
cului P. Kovarik (393 p), al doilea 
maghiarului Papp Lajos (392 p). iar 
al treilea sovieticului V. Parhimo- 
vici (391 p).

Concomitent cu întrecerile pentru 
titlurile de campioni europeni, ieri 
la Tunari s-au desfășurat și primele 
probe din cadrul campionatelor in-

în perspectivă — 
olimpice. Chiar 

de vedere al re
proba aceasta nu 
valorică a probei

ternaționale- de tir ale României. La 
pistol standard (femei), victoria a 
revenit maghiarei Kotroczo Lâszlo- 
ne (584 p), urmată de româncele 
Anișoara Matei (581 p) și Ana Butu 
(580 p). Vom consemna, de aseme
nea. succesul sovieticului G. Za- 
polski (568 p la pistol liber 60 f) și 
al compatriotului său I. Ludkowski 
(372 p la aceeași probă, însă 40 f). 
Dintre pistolarii noștri se cuvine 
menționat — deși cu un rezultat mo
dest (355 p) — locul 4 al juniorului 
Laurențiu Pop. La seniori, cel mai 
bine („bine" este un fel de a spu
ne...) s-a clasat V. luga (locul 16, 
cu 550 p).

Programul de astăzi de la Tunari 
trebuie reținut de amatorii de sport: 
în cadrul campionatelor europene se 
dispută, de la ora 8,30, proba de 
armă standard (3x20 f), la startul 
căreia se va alinia, între alți mari 
trăgători, și proaspătul nostru cam
pion european Mircea Ilca. O între
cere spectaculoasă se anunță, tot
odată, pe standul de pistol viteză 
proba contînd pentru campionatele 
internaționale. Iată motivul pentru 
care .reamintim celor interesați că la 
poligonul Tunari — unde accesul 
este liber — se poate ajunge cu au
tobuzul 48 din Piața Scînteii.

I. DUM1TR1U

FESTIVAL 
CULTURAL-ARTISTIC 

AL PIONIERILOR
Timp de două zile, municipiul 

Craiova a găzduit faza republi
cană a festivalului cultural-ar
tistic al pionierilor și școlarilor 
„Românie socialistă, tara mea 
de glorii". Cei aproape 1 800 de 
participanți. reprezentînd 10 ju
dețe > ale țării, au evoluat pe 
scena clubului întreprinderii 
„Eleetroputere" intr-o disputată 
întrecere artistică pentru de
semnarea locurilor fruntașe. Au 
luat iparte soliști vocali și in-

Conferinței europene a comitetelor
naționale UNICEF

Tovarășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Paul Niculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul educației și 
învățămîntului, au primit, vineri 
după-amiază, pe participanții la lu
crările celei de-a XXI-a Conferințe 
europene a comitetelor naționale ale 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
Copii — UNICEF — care se desfă
șoară Ia București.

Senatorul H. Willot, președintele 
Comitetului național belgian pentru 
UNICEF, a adresat, în numele oaspe
ților de peste hotare, vii mulțumiri 
statului român pentru sprijinul a- 
cordat în organizarea acestei reu
niuni internaționale, pentru condi
țiile deosebite create ca lucrările sale 
să se încheie cu succes, să fie cit mai 
fructuoase. El a relevat, în același 
timp, participarea activă a Comite
tului național român pentru UNICEF

la rezolvarea problemelor majore 
care confruntă tînăra generație, rod
nica sa contribuție Ia activitatea des
fășurată de. UNICEF.

In numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al guvernului român, to
varășul Manea Mănescu a urat par- 
ticipahtilor la lucrările conferinței 
succese în activitatea nobilă pe care 
o desfășoară în scopul creării unor 
condiții mai bune de viață tinerei 
generații, a educării ei în spiritul 
idealurilor de pace, prietenie și a- 
propiere între popoare.

Primul ministru a relevat preocu
parea permanentă, plină de grijă și 
răspundere, a statului nostru pentru 
asigurarea unei vieți fericite copiilor, 
pentru creșterea și educarea tinerei 
generații, cultivarea în rîndurile ei a 
sentimentelor de solidaritate cu co
piii și tinerii din lumea întreagă.

încheierea
Vineri 

lucrările 
europene 
Fondului 
Copii — 
sub înaltul patronaj al președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Această reuniune a înscris pe 
agenda sa de lucru ca punct esen
țial. la propunerea tării noas
tre. problema intensificării activității 
UNICEF și a comitetelor sale na
ționale în domeniul educării copiilor 
și a tinerei generații în spiritul idea
lurilor păcii, prieteniei., și apropierii 
între popoare.

La lucrări au participat 
ale comitetelor 
europene, din 
nente. precum 
gionale.

La sfîrșitul 
(Irlanda), D. 
Britanie), S. 
exprimat satisfacția pentru caracte
rul rodnic al lucrărilor și au mulțu
mit tării noastre pentru ospitalitatea 
acordată, apreciind în mod deosebit 
eforturile făcute de România pentru 
organizarea acestei reuniuni în cit 
mai bune condiții.

în încheierea lucrărilor, președin
tele celei de-a 21-a conferințe. Vir
giliu Radulian. șeful delegației ro
mâne, a relevat, de asemenea, spiri
tul de cooperare fructuoasă și înțe
legerea în care au avut loc discu
țiile. rezultatele deosebite obținute 
în cadrul acestei reuniuni de la 
București,

s-au încheiat la București 
celei de-a 21-a Conferințe 
a comitetelor naționale ale 
Națiunilor Unite pentru 
UNICEF, care a avut loc

. . delegații 
UNICEF din țări 

țări de pe alte conti- 
și ai unor birouri re-
reuniunii, M. Marren 
Bult-Francis (Marea 
Vraylas (Grecia) au

*
în cadrul ședinței finale de vineri, 

vii discuții s-au purtat în legătură 
Cu antrenarea tineretului la acțiunile 
UNICEF, problemă ridicată pentru 
prima oară la o reuniune europeană 
a acestui organism internațional. La 
sfîrșitul dezbaterilor asupra acestui 
punct conferința a adoptat în unani
mitate o recomandare în care se re
liefează importanta mobilizării tine
retului la acțiunile. UNICEF. . Indi- 
cînd căutarea unor modalități adec- 
vante, proprii fiecărui comitet na
țional, de realizare a acestui dezi
derat.

COMUNICAT COMUN

afacerilor externe al Republicii Socialiste România

conferinței. ■>
Situația fondurilor organizației, 

modul de strîngere și folosire a aces
tora în cadrul unor programe desti
nate asistentei copiilor au fost pre
zentate de controlorul financiar al 
UNICEF. S. Blackberg. Participanții 
s-au ocupat, de asemenea, de mobi
lizarea resurselor financiare ale or
ganizației, de noi mijloace de spo
rire a acestora, precum și de nece
sitatea unei mai largi cooperări între 
organizațiile neguvernamentale și 
comitetele naționale.

Reuniunea a stabilit în încheiere 
ca următoarea conferință să aibă loc 
la Geneva anul viitor.

★
la sediul Uniunii 
Capitală a avut loc 
presă în cadrul că-

In aceeași zi, 
ziariștilor din 
o conferință de .... _  ____ __
reia Virgiliu Radulian. președintele 
celei de-a 21-a Conferințe europene 
a comitetelor naționale ale Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii — 
UNICEF. Gordon Carter, directorul 
Biroului pentru Europa al UNICEF, 
J. Ling, director pentru informații 
publice al UNICEF, au răspuns în
trebărilor puse de reprezentanții 
unor publicații centrale, ai radiotele- 
viziunii. și Agenției Române de 
Presă — Agerpres.

Cu acest prilej, au fost reliefate 
scopurile și preocupările organizației 
internaționale, acțiunile inițiate pen
tru ajutorarea copiilor din unele 
tari în curs de dezvoltare. Au fost 
subliniate metodele de cooperare în
tre comitetele naționale în vederea 
inițierii unor acțiuni eficiente și • 
complexe cu caracter educativ, so
cial si sanitar in acest domeniu. De 
asemenea, au fost evidențiate rezul
tatele deosebite ale reuniunii de la 
București.

*
Comitetul național român pentru 

UNICEF a oferit vineri un dineu în 
onoarea participanților la lucrările 
celei de-a XXI-a Conferințe europe
ne a comitetelor naționale ale Fon-, 
dului Națiunilor Unite pentru Copii 
— UNICEF, care a avut loc la 
București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Nicolae Giosan, președintele Marii 

Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Mohammad 
Aii El Halabi, președintele Consi
liului Poporului al Republicii Arabe 
Siriene, cu prilejul realegerii sale în 
această funcție.

★
Vineri după-amiază a părăsit de

finitiv țara noastră Osman Assal, 
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Arabe Egipt în 
Republica Socialistă România.

★
Nava americană U.S.S. Wainwright, 

comandată de căpitan Eugene B. Ac
kerman, care efectuează o croazieră 
în Marea Neagră, a sosit vineri di
mineața in portul Constanța, unde va 
face o vizită de curtoazie. Marinarii 
militari americani vor vizita obiecti
ve muzeistice și turistice de pe lito
ralul românesc al Mării Negre și se 
vor întilni cu marinari militari români.

La invitația lui Ismail Fahmi, 
viceprim-ministru și. ministru al a- 
facerilor externe al Republicii Arabe 
Egipt, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită o- 
ficială în Republica Arabă Egipt, în
tre 17 și 20 iunie 1975.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a fost primit de președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Anwar El Sadat, căruia i-a trans
mis un mesaj cordial din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
salutul său și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
pentru poporul egiptean prieten 
urări de noi succese și progres.

Președintele Anwar El Sadat a 
mulțumit pentru mesaj și a rugât 
pe ministrul român să transmită 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, salutul 
său cordial și urări de succes și 
peritate pentru poporul român 
ten.

Oaspetele român a fost, de 
menea, primit de președintele 
nării Poporului, Sayed Marei, 
mul ministru al guvernului, Mamduh 
Salem, precum și de primul secre
tar al Comitetului Central al U- 
niunii Socialiste Arabe, Rifaat El 
Mahgoub.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, și viceprim-ministrul și 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Egipt. Ismail Fahmi. au 
avut convorbiri oficiale, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și spirit de înțelegere recipro
că. corespunzător bunelor relații sta
tornicite între cele două țări.

Cele două părți au trecut în revistă 
relațiile dintre România și Egipt și au 
constatat cu satisfacție că întîlnirile 
și înțelegerile dintre președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Arabe Egipt, Mohamed Anwar 
El Sadat, din anii 1972, 1974 și 1975 
au condus la dezvoltarea mereu as
cendentă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări. 
Părțile au fost de acord să întreprin
dă măsurile necesare pentru intensi
ficarea în continuare a colaborării în 
toate domeniile de activitate în a- 
vantajul ambelor țări și popoare.

Miniștrii afacerilor externe au sub
liniat importanța deosebită pe care 
Declarația solemnă comună, sem
nată la București, in iunie 1974, de 
către președinții țărilor lor, o are 
asupra dezvoltării continue a relații
lor bilaterale.

Cu ocazia vizitei, a avut loc prima 
sesiune a Comitetului comun de coo
perare româno-egipteană — creat 
prin hotărîrea celor doi președinți 
în timpul vizitei președintelui Sadat 
în România în 1974 — sesiune pre
zidată de miniștrii afacerilor externe 
ai celor două țări.

Miniștrii de externe ai României 
și Egiptului au constatat Cu satis
facție că există premise favorabile 
pentru creșterea volumului schim- 
burilor comerciale bilaterale conform 
celor stabilite de cei doi pre
ședinți.

Cei doi miniștri au fost de acord 
să fie studiate posibilitățile lărgirii 
schimburilor comerciale prin efec
tuarea de operațiuni comerciale în 
devize libere, pe lingă cele ce se 
desfășoară în baza Protocolului co
mercial anual încheiat întră cele 
două țări.

Ei au fost, de asemenea, de acord 
să fie studiate căile și mijloacele de 
utilizare a posibilităților sporite pe 
care le oferă crearea de zone ale 
liberului schimb în regiunea Canalu
lui Suez și în alte părți, pentru 
stabilirea de proiecte de interes 
reciproc.

In domeniul cooperării economice 
și tehnice au fost examinate căile și 
mijloacele pentru extinderea coope
rării româno-egiptene și s-a căzut de 
acord ca la sesiunea viitoare a Co
misiei guvernamentale mixte de coo
perare să se stabilească proiectele

pros- 
prie-

ase- 
Adu- 

pri-

concrete care să fie finalizate în 
conformitate cu hotărîrile celor doi 
președinți și cu acordurile existente, 
in special in domeniile industriei pe
trolului și petrochimiei, agroindus
trial, amenajării terenurilor ‘agri
cole, industriei materialelor de con
strucții, industriei constructoare de 
mașini etc.

Ei au fost, de asemenea, de. acord 
ea proiectul pentru crearea unei 
bănci comune româno-egiptene, în 
prezent în studiu, să fie supus Co
misiei guvernamentale mixte.

Cei doi miniștri au fost de acord 
ca proiectul de Convenție pentru ga
rantarea reciprocă a investițiilor să 
fie finalizat și pregătit pentru sem
nare cit mai curind posibil.

în timpul lucrărilor Comitetului 
comun româno-egiptean s-a căzut de 
acord ca viitoarea sesiune a Comi
siei guvernamentale mixte de coo
perare să stabilească căile și mijloa
cele pentru rezolvarea problemelor 
rezultate din realizarea întreprinde
rilor industriale construite în Repu
blica Arabă Egipt în baza unor acor
duri specifice. S-a stabilit ca viitoa
rea sesiune a Comisiei guvernamen
tale mixte de cooperare să aibă loc 
la București în luna iulie 1975.

în domeniul relațiilor culturale, 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țări au constatat cu satisfacție 
că schimburile culturale se desfă
șoară conform Acordului de colabo
rare existent în această materie. 
Pentru dezvoltarea în continuare a' 
raporturilor culturale dintre cele 
două țări, cei doi miniștri de exter
ne au semnat Programul de aplicare 
a Acordului de colaborare culturală 
pe anii 1975—1977.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România și vice- 
prim-ministrul și ministrul afaceri
lor externe al Republicii Arabe Egipt 
au făcut un schimb de vederi cu 
privire la problemele internaționale 
actuale de interes reciproc și au a- 
cordat o atenție deosebită evenimen
telor din Orientul Mijlociu,

în timpul convorbirilor s-a con
statat cu satisfacție că pozițiile Re
publicii Socialiste România și ale 
Republicii Arabe Egipt, referitoare 
la principalele probleme internațio
nale, coincid, relevîndu-se hotărîrea 
celor două țări de a continua să de
pună eforturi în direcția consolidării 
păcii și securității internaționale.

Viceprim-ministrul și ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Arabe 
Egipt a informat pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România despre evenimentele recen
te privitoare la problematica Orien
tului Mijlociu.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda îngrijorare față de conti
nuarea situației existente a Orientu
lui Mijlociu și au luat notă de fap
tul că această situație explozivă și 
periculoasă a devenit și mai compli
cată ca urmare a politicii israeliene 
de intransigentă manifestată 
cursul eforturilor depuse 
se ajunge Ia o rezolvare 
conflictului din regiune.

Miniștrii de externe ai 
și Egiptului și-au exprimat convin
gerea că, în interesul păcii și secu
rității mondiale, situația din Orientul 
Mijlociu necesită 
gentă care trebuie 
tragerea Israelului 
riile arabe ocupate 
lui din 1967, la rezolvarea problemei 
poporului palestinean, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinean inde
pendent, precum și la respectarea

★
CAIRO 20 — Corespondentul nos

tru transmite : Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. care a 
întreprins- o vizită oficială în Repu
blica Arabă Egipt, a plecat vineri 
dimineața spre patrie. Pe aeroportul 
internațional din Cairo, ministrul ro
mân a fost condus de Mohamed Riad, 
ministru secretar de stat la M.A.E. 
al R.A.E.. membru al guvernului, de 
Saad Afra, ministru subsecretar de 
stat in același minister, precum și de

în 
pentru a 
politică a

României

o soluționare ur
să conducă la re- 
din toate terito- 
în urma războiu-

independenței și integrității terito
riale a tuturor statelor din zonă.

Cele două părți au căzut de acord 
că, în cadrul eforturilor generale 
desfășurate în vederea realizării 
unei păci drepte și durabile în 
Orientul Mijlociu, este necesar să 
fie reluate lucrările Conferinței de 
pace de la Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate. Miniștrii 
de externe ai celor două țări au 
subliniat dreptul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, singurul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinean. de a participa la Confe
rința de la Geneva în condiții de de
plină egalitate cu ceilalți participanți. 
Cele două părți s-au pronunțat pen
tru o mai largă participare la Con
ferința de la Geneva, pentru inten
sificarea eforturilor politice și diplo
matice ale tuturor statelor, ale Or
ganizației Națiunilor Unite, în vede
rea rezolvării pe cale pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat.

Viceprim-ministrul și ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Arabe 
Egipt a exprimat aprecierile guver
nului său față de sprijinul acordat 
de către Republica Socialistă Româ
nia cauzei drepte a popoarelor arabe.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a salutat, din partea guvernu
lui tării sale, redeschiderea Cana
lului Suez • pentru navigația In
ternațională, considerind această ac
țiune ca un pas pozitiv spre reali
zarea păcii și ca o contribuție valo
roasă a Republicii Arabe Egipt Ia 
consolidarea cooperării internaționale 
între toate statele.

Cei doi miniștri au apreciat că 
este necesară unirea eforturilor tu
turor popoarelor pentru lichidarea cu 
desăvîrșire a politicii de forță, dic
tat și agresiune, că se impune o ac
tivitate susținută pentru afirmarea 
în lume a principiilor noi de 
egalitate, respect al independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, în relațiile 
interstatale.

Cele două părți au subliniat^ im
portanța contribuției tuturor țărilor 
în curs de dezvoltare, a mișcării ță
rilor nealiniate, în lupta împotriva 
rasismului, exploatării și agresiunii, 
pentru dezvoltarea cooperării inter
naționale și pentru consolidarea pă
cii mondiale.

Cele două părți au scos în evi
dență necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe justiție și egalitate, pe res
pectarea suveranității naționale a 
fiecărui stat asupra bogățiilor și re
surselor sale naturale, pentru lichi
darea tuturor formelor de exploatare 
din lume.

Miniștrii au apreciat deosebit de 
pozitiv schimbul de păreri efectuat 
și au subliniat utilitatea continuării 
contactelor bilaterale la toate nive
lurile.

Ministrul român al afacerilor ex
terne, George Macovescu, a expri
mat mulțumiri pentru primirea 
caldă, cordială, p,epțru ospitalitațea 
cei-a» fost arătate lui și persoa- 
nelor care l-au însoțit.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a invitat pe viceprim- 
ministrul și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Egipt, 
Ismail Fahmi, să efectueze o vizită 
oficială în România, împreună cu so
ția.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi stabi
lită pe cale diplomatică.

★
funcționari superiori din M.A.E. Au 
fost de față Petru Buri acu, ambasa
dorul României la Cairo, și membri 
ai ambasadei române.

★
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

ministrul afacerilor externe a fost 
intîmpinat de Vasile Gliga, Cornel 
Pacoste și Constantin Oancea, ad
junct! ai ministrului afacerilor ex
terne. A fost prezent însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Arabe Egipt la București.

Au îndeplinit planul cincinal
Intr-o telegramă adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. colectivul întreprinderii 
agricole de stat Bacău raportează 
realizarea cu 6 luni și 10 zile mai 
devreme a indicatorilor actualului 
plan cincinal 
te de termen 
sumat.

luat în chemarea la întrecerea so
cialistă lansată 
tră către toate 
de construcții.

de unitatea noas- 
unitătile județene

și îndeplinirea înain- 
a angajamentului a-

telegramă adresatăîntr-o altă . ____ ______
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, muncitorii, inginerii si 
tehnicienii Trustului județean 
construcții Cluj raportează 
mîndrie îndeplinirea prevederilor 
actualului plan cincinal la data de 
19 iunie 1975. Avansul înregistrat 
— se arată în telegramă — creează 
premisele depășirii angajamentului

de 
cu

întreprinderii de
din

• Colectivul 
sîrmă și produse din sîrmă 
Buzău a raportat ieri, 20 iunie, în
deplinirea sarcinilor din actualul 
cincinal. Potrivit estimărilor făcute, 
pînă la sfîrșitul anului colectivul 
acestei mari unități industriale 
buzoiene va realiza o producție 
suplimentară în valoaro de peste 
640 milioane lei, concretizată în 
130 000 tone sîrmă trasă, 20 000 tone 
electrozi pentru sudură. 30 000 tone 
sirmă zincată, 25 000 tone plase 
sudate și alte produse solicitate de 
economia națională. (Mihai Bâzu).

15,05 Comanda socială și misiunea
artistului plastic.

T* \f 15,25 Magazin sportiv.v V 16,40 Teleglob. Imagini din R.S.F.
Iugoslavia.

18,00 „Omagiu copiilor lumii" —
PROGRAMUL I Selecțluni din Spectacolul

festiv oferit cu ocazia desfă-
10,00 Film serial pentru copii : șurării la București a celei

„Săgeată Neagră" (II). de-a XXI-a Reuniuni europe-
10,25 Vetre folclorice. Gorjule, plai ne a Comitetelor naționale

strămoșesc. pentru UNICEF.
10,50 Ce știm și ce nu știm des- 18,45 Laudă materiei. Emisiune de

pre... versuri clasice și contempo-
.11,20 Telecinemateca. Un mare ac- rane.

tor — Peter Sellers în ..Dom- 19,00 Lumea copiilor.
nul Topaze". 19,20 1001 de seri.

12,55 Concertul orchestrei de mu- 10,30 Telejurnal.
zică ușoară a Radioteleviziu- 20,00 Teleenciclopedia.
nii. 20,50 Film serial : Kojak.

13.25 Telex. 21,40 Telejurnal.
13,30 Drumuri pe cinci continente. 21.30 Săptămina sportivă.
14,20 Preferințele dv. muzicale 22.00 Intllnirea de la ora 10... Ma-

sînt și preferințele noastre. gazin muzical-distractiv.

strumentiști de muzică ușoară și 
populară, echipe de dansuri cu 
temă, grupuri folclorice, forma
ții instrumentale și corale, an
sambluri de gimnastică artistică 

de balet. (Nicolae Băbălâu).Și

EXPOZIȚIE
RETROSPECTIVĂ

fostPublicului băimărean i-a 
oferită, din nou,. o manifestare 
artistică de prestigiu primită cu 
mare interes.......................  '
plastice. In 
Victoriei s-a 
retrospectivă 
pictor clujean Aurel Ciupe. Ar-

de iubitorii artelor 
sălile din strada 
deschis expoziția 

a cunoscutului

E TERNE

Lucrările Conferinței Mondiale
a Anului Internațional al Femeii

România desemnata raportor general

CIUDAD DE MEXICO 20 — Co
respondentul Agerpres transmite : 
In cea de-a doua zi a lucrărilor Con
ferinței Mondiale a Anului Interna
țional al Femeii, la Palatul Tlate- 
lolco din Ciudad de Mexico — sediul 
Secretariatului Relațiilor Externe al 
Mexicului — au început dezbaterile 
generale.

Ca o ilustrare a prestigiului de 
care se bucură țara noastră in lume, 
în cadrul ceremoniei alegerii orga
nelor de conducere ale conferinței, 
România a fost desemnată raportor 
general.

în cursul ședinței de vineri dimi
neață au luat cuvîntul reprezentan
tele Republicii Sri Lanka, Iranului, 
Filipinelor, Marii Britanii, Egiptului, 
Jamaicăi, Perului, R.P.D, Coreene și 
S.U.A., care au relevat, între altele, 
necesitatea afirmării nestînjenite a 
rolului femeii în societatea contem
porană, a lichidării tuturor manifes
tărilor de discriminare și oprimare a

ei și a adoptării de măsuri ferme și 
eficiente pentru emanciparea femei
lor din lumea întreagă.

în cadrul comisiilor pe probleme, 
constituite după inaugurarea oficială 
a conferinței, participanții la lucrări 
au trecut la examinarea „Planului 
de acțiune", care urmează să fie a- 
doptat în încheierea reuniunii, și la 
analizarea, în detaliu,; a „Tendințelor 
și evoluției actuale a condiției și ro
lului femeii, precum și a principa
lelor obstacole în calea egalității în 
drepturi, a posibilităților și respon
sabilității ei în cadrul procesului de 
integrare în activitățile avind drept 
scop dezvoltarea societății contem
porane".

Aceleași probleme sînt dezbătute 
și în cadrul „Tribunei politice", ale 
cărei lucrări au fost inaugurate de 
Maria Esther Zuno de Echeverria, so
ția președintelui Mexicului. La dez
bateri iau parte reprezentante ale 
organizațiilor neguvernămentale și 
ale mișcărilor de eliberare naționa
lă recunoscute de O.N.U.

Experiența „Spectru44 
la bordul stației 

,SaIiul-4“
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

Una dintre experiențele științi
fice efectuate la bordul stației 
orbitale sovietice „Saliut-4“, 
denumită „Spectru" este desti
nată cercetării caracteristicilor 
fizice ale mediului. Scopul ur
mărit — realizarea unor modele 
ale stratului superior al at
mosferei terestre, precum șl 
studierea particularităților in
teracțiunii dintre aparatele cos
mice și mediul înconjurător.

Chiar atomii sau moleculele 
de gaze dispersate în vidul cos
mic, la altitudinea de 150—200 
kilometri, influențează asupra 
vitezei de rotație și asupra or
bitelor sateliților, navelor și 
stațiilor științifice. Pentru a 
calcula cu precizie modificările 
orbitelor aparatelor cosmice 
trebuie' cunoscute rezultatele 
interacțiunii particulelor at
mosferice cu suprafața vehicu
lului orbital.

Rezultatele experienței „Spec
tru", precizează agenția T.Ă.S.S., 
vor oferi date prețioase pentru 
constructorii de vehicule cos
mice.

tistul a vrut să-și exprime și în 
acest fel gîndul de recunoștință 
pentru faptul că, în urmă cu a- 
proape 60 de ani, aici, în aceas
tă localitate, a luat primele lec
ții de artă de la maeștrii cunos
cutei școli de pictură din Baia 
Mare. (Gh. Susa).

ȘEZĂTOARE 
LITERAR-MUZICALĂ

La Casa de cultură a sindica
telor din Bistrița s-a desfășurat 
o șezătoare literar-muzicală or
ganizată de redacția revistei 
..Tribuna" din Cluj-Napoca, în 
colaborare CU Consiliul jude-

țean al sindicatelor Bistrița-Nă- 
săud. Au citit din lucrările- lor 
— pagini de proză și poezie pa-

CARNET
CULTURAL

triotică — scriitorii clujeni Vic
tor Felea, Negoiță Irimie. Ion 
Lungu, Teohar Mihadaș, Mircea 
Vaida, precum și tineri care 
activează în cenaclurile literare 
din Bistrița. Piesele muzicale 
au fost interpretate de formația

„Hyperion" și de o formație de 
muzică populară. (Xon Anghel).

„LUCEAFĂRUL" 
PE SCENĂ

suita de manifestări orga-în
nizate în cadrul „salonului lite
rar" al secției maghiare a Tea
trului de Nord din Satu-Mare 
s-a înscris, de curind, spectaco
lul de recitări „Luceafărul", al
cătuit din versuri eminesciene 
în selecția și regia lui Boâr Fe
renc și scenografia lui Paulo- 
vics Lâszlo, Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes. 
(O. Grumeza).

TABĂRĂ DE CREAȚIE
Centrul județean de îndru

mare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă Ba
cău a organizat la Comăneștf, 
pe Valea Trotușului, prima ta
bără de creație pentru pictorii 
naivi. Unsprezece artiști ama
tori din Bacău și din județele 
învecinate — unii dintre ei 
participanți la mai multe expo
ziții internaționale — realizează 
lucrări de artă inspirate din 
viața minerilor din Comănești 
și Asău, a muncitorilor fores
tieri din Agăș, precum și din 
noile înfăptuiri de pe aceste

meleaguri. Cele mai realizate 
lucrări vor îmbogăți colecția de 
artă naivă a muzeului județean. 
(Gheorghe Baltă).

CĂRȚI Șl AUTORI
La Biblioteca județeană Dolj 

s-a organizat o expoziție de 
carte care înmănunchează 150 
de volume ale scriitorilor origi
nari de pe meleagurile olte
nești, publicate la diferite edi
turi din țară și în special la 
„Scrisul românesc“-Craiova. O 
mare parte din cărțile expuse 
poartă autograful autorilor, 
(Nicolae Băbălâu).
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Prezentarea la Ambasada României din Rabat

a volumului

Președintele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, 
a primit delegația militară română

NICOLAE CEAUȘESCU
întrevedere cu președintele Partidului Revoluționar Instituțional 

din Mexic, Jesus Reyes Heroles

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, în ziua 
de 20 iunie, pe Jesus Reyes Heroles, 
președintele Partidului Revoluționar 
Instituțional din Mexic, care face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

După ce a împărtășit profunda sa
tisfacție de a se reintîlni cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Partidului Revoluționar Instituțional 
din Mexic a relevat modul fructuos 
in care s-a desfășurat vizita sa in 
România, a mulțumit cu căldură 
pentru ospitalitatea ce i-a fost rezer
vată în cursul șederii sale în țara 
noastră. Jesus Reyes Heroles a sub
liniat, de asemenea, impresia deo

sebită pe care i-a prilejuit-o con
tactul nemijlocit cu marile realizări 
obținute de România pe calea propă
șirii economice și sociale, a bunăstă
rii.

Salutînd cordial pe oaspete, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat, la rindul său, satisfacția de a-1 
intilni din nou pe președintele Par
tidului Revoluționar Instituțional din 
Mexic, față de vizita pe care o în
treprinde in România.

In cadrul convorbirii, șeful statului 
român a evocat cu plăcere vizita re
cent efectuată în Mexic, întrevede
rile și înțelegerile convenite cu a- 
cest prilej, care marchează momen
te de deosebită însemnătate pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele și țările 
noastre.

De ambele părți a fost manifestată 
dorința de a extinde relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Revoluționar Instituțional din

Mexic, în interesul întăririi priete
niei și conlucrării fructuoase dintre 
cele două țări și popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale actualității internațio
nale, In context, s-a subliniat legă
tura indisolubilă dintre politica in
ternă și cea externă, în acest sens 
relevîndu-se voința celor două țări, 
angajate pe calea progresului econo
mic și social, de a colabora activ în 
vederea rezolvării, în interesul tutu
ror popoarelor, a problemelor ce 
confruntă omenirea, de a acționa 
pentru o npuă ordine politică și eco
nomică internațională. Aceasta . im
pune — s-a subliniat în cadrul 
schimburilor de vederi — unitatea și 
colaborarea tuturor forțelor popu
lare, democratice, atit pe plan in
tern, cît și pe plan internațional, în 
vederea promovării unei politici noi, 
de pace, conlucrare și înțelegere în
tre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ministrul de stat al Republicii Centrafricane, Ange Patasse
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri diminea
ța. pe Ange Patasse, ministru de 
stat al Republicii Centrafricane, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat» tova
rășul Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții.

A luat parte ambasadorul Republi
cii Centrafricane la București, Jean 
Claude Mandaba.

Subliniind că se simte deosebit de 
onorat de a fi primit de șeful statu
lui român, oaspetele a arătat că ii 
revine plăcuta misiune de a transmi
te președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj prietenesc din partea pre

ședintelui Republicii Centrafricane, 
Jean Bedel Bokassa.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze președintelui Jean Bedel 
Bokassa un salut prietenesc, împre
ună cu cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu ministrul de stat cen- 
trafrican în probleme privind ampli
ficarea și aprofundarea colaborării și 
cooperării economice bilaterale.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru cooperarea 
româno-centrafricană . în domeniul 
industriei, și în mod deosebit ai eco
nomiei forestiere, inițiată din indica
ția președinților celor două țări, evi-

dențiindu-se posibilitatea de a extin
de colaborarea și în alte sectoare, în 
special în agricultură. S-a apreciat, 
de asemenea, că există posibilități de 
extindere a cooperării româno-cen- 
trafricane cu alte state, în condiții 
reciproc avantajoase, cu scopul de a 
contribui la dezvoltarea industriei 
centrafricane, la valorificarea superi
oară a lemnului în această țară.

Schimbul de vederi a reliefat in
teresul comun pentru intensificarea 
și diversificarea colaborării și coope
rării economice româno-centrafrica- 
ne, in folosul și spre binele ambelor 
țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Delegația Uniunii Democratice a Poporului Finlandez-S.K.D.L.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, a primit, 
vineri după-âmiază. delegația Uniu
nii Democratice a Poporului Finlan
dez — S.K.D.L., condusă de Ele A- 
lenius, președintele organizației, care 
face o vizită in țara noastră la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Conciliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Conducătorul delegației a mul
țumit călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea acor
dată. pentru posibilitatea oferită de 
a vizita România, de a cunoaște în 
chip nemijlocit succesele remarcabile 
obținute de poporul român în dez
voltarea rapidă și multilaterală a 
tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cordial pe oaspeți, subliniind că 
vizita lor în România reprezintă o 
expresie a bunelor relații existente 
intre Frontul Unității Socialiste și 
Uniunea Democratică a Poporului 
Finlandez, a dorinței comune de a 
dezvolta aceste legături în interesul 
adincirii prieteniei și conlucrării fruc

tuoase dintre România și Finlanda, 
dintre poporul român și poporul fin
landez.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale actualității internaționale, 
îndeosebi cele .privind întărirea păcii, 
încrederii și securității în Europa și 
în lume.

Schimbul de vederi a evidențiat 
necesitatea unei participări active a 
tuturor forțelor democratice, progre
siste. a tuturor popoarelor la exami
narea și rezolvarea tuturor proble
melor privind pacea și securitatea 
mondială.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

„lumea arabă de la Mashrek la M^hreb, 
văzută de președintele Nicolae Ceausescu"

RABAT 20 (Agerpres). — La Am
basada României din Rabat a avut 
loc prezentarea volumului „Lumea 
arabă de la Mașhrek la Maghreb, 
văzută de președintele Nicolae 
Ceaușescu". în fața unei numeroase 
asistente — reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și Minis
terului Informațiilor, membri ai con
ducerilor partidelor politice, ziariști, 
corespondenți ai agențiilor de presă, 
membri ai corpului diplomatic — 
ambasadorul României în Maroc, O- 
vidiu Popescu, a prezentat volumul.

care cuprinde texte alese din lucră
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Volumul a apărut recent la Beirut, in 
limba arabă.

Ziarele marocane „Le Matin", 
„Maroc Soir“ și „i’Opinion" au pu
blicat ample articole de prezentare a 
volumului, subliniind activitatea in
tensă și plină de pasiune pe care șe
ful statului român o desfășoară pen
tru progresul și prosperitatea tării 
sale, pentru cauza generală a păcii 
și colaborării internaționale.

LISABONA 20 (Agerpres). — La 
19 iunie, generalul Francisco da 
Costa Gomes, președintele Portuga
liei. a primit delegația militară ro
mână. condusă de generalul-colonel 
Ion Coman. prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, care face o vizită 
oficială în Portugalia.

A avut loc o convorbire cordială, 
tn cadrul căreia șeful delegației mi
litare române a transmis președinte
lui Portugaliei un salut călduros, 
urări de sănătate și fericire din par
tea președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind, președintele Costa Go
mes a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de recu
noștință pentru primirea deosebit de 
călduroasă ce i s-a făcut în Româ
nia. pentru convorbirile utile avute 
cu acest prilej, precum și pentru do

cumentele de importantă istorică ce 
au fost semnate cu ocazia recentei 
vizite în tara noastră. El a rugat, 
totodată, pe oaspete să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu urări 
de sănătate și fericire, iar poporului 
român, prosperitate și succese.

La primire au fost prezenti gene
ralul Carlos Fabiao, șeful Statului 
Major al trupelor terestre portu
gheze. precum și Marin Iliescu, am
basadorul României la Lisabona.

★
în zilele precedente, delegația mi

litară română a vizitat unități și in
stituții militare de învătămînt. re
giunea militară centru (Coimbra), o- 
biective culturale și s-a întîlnit cu 
membri ai Consiliului Revoluției, 
precum și cu membri ai Guvernului 
provizoriu portughez. Delegația a 
depus o coroană de flori la Mormln- 
tul soldatului necunoscut.

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Intervenția șefului
GENEVA 20 (Agerpres). — In per

spectiva apropiatei încheieri a lucră
rilor celei de-a II-a faze a Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa și a organizării la Helsinki 
a celei de-a III-a faze, la cel mai 
înalt nivel, Comitetul de coordonare 
a examinat stadiul în care se află 
elaborarea documentelor finale.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul V. Lipatti, a 
subliniat necesitatea ca problemele 
importante de pe ordinea de zi a 
conferinței care mai sînt încă în sus
pensie să-și găsească o soluție ac
ceptabilă tuturor celor 35 de state 
participante. Ambasadorul român s-a 
referit în acest sens la chestiunile 
care mai rămîn de rezolvat în le-

delegației române
gătură cu declarația de principii, as
pectele militare ale securității, 
nerecurgerea la forță și Ia amenin
țarea cu forța, cooperarea economică 
și cadrul organizatoric al urmărilor 
conferinței.

îndată ce aceste probleme esen
țiale, care constituie materia însăși 
a conferinței, vor cunoaște o rezol
vare pozitivă, a arătat șeful delega
ției române, lucrările fazei a II-a a 
conferinței vor putea fi încheiate cu 
succes. Delegația română este gata, 
să-și aducă, în continuare, întreaga' 
contribuție pentru ca, într-un spirit 
de responsabilitate și colaborare care 
ne este mai necesar ca oricînd, să 
ne îndeplinim mandatul încredințat 
— a arătat în încheiere vorbitorul.

ANGOLA La încheierea convorbirilor dintre
conducătorii mișcărilor de eliberare

NAIROBI 20 (Agerpres). — Un co
municat dat publicității în localitatea 
kenyană Nakourou informează că, în 
urma convorbirilor purtate aici, con
ducătorii mișcărilor de eliberare din 
Angola — Agostinho Neto, președin
tele Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), Roberto 
Holden, președintele Frontului de E- 
liberare Națională din Angola 
(F.N.L.A.), și Jonas Savimbi, pre
ședintele Uniunii Naționale pentru 
Independența Totală a Angolei 
(U.N.I.T.A.) — au convenit asupra 
unificării forțelor armate ale celor 
trei mișcări în cadrul unei singure 
armate naționale angoleze.

Relevînd că au mai fost discutate 
și alte probleme importante asupra

cărora s-a ajuns la o înțelegere, co
municatul comun al celor trei miș
cări informează că s-a convenit, de 
asemenea, asupra formării unui or
gan care să se ocupe de afacerile 
externe angoleze : acesta urmează să 
se afle sub controlul Consiliului pre
zidențial al guvernului de tranziție, 
în care sînt reprezentate cele trei 
mișcări de eliberare și autoritățile 
portugheze. Hotărîrea de a se crea 
acest organ survine în contextul în 
care problemele externe ale Angolei 
sint în prezent rezolvate de o înaltă 
comisie portugheză însărcinată cu 
asigurarea condițiilor pentru procla
marea independentei țării, programa
tă pentru 11 noiembrie.

Direcții de acțiune 
ale P.C.I. in lumina 

succesului obținut in alegeri
ROMA 20. — Corespondentul A- 

gerpres transmite: Joi s-a reunit, la 
Roma, Direcțiunea Partidului Co
munist Italian pentru a analiza si
tuația politică după alegerile regiona
le, provinciale și comunale. în comu
nicatul publicat se arată că „prin vo
tul dat, țara a manifestat o puternică 
și hotărîtă voință de însănătoșire și 
reînnoire a tuturor aspectelor vieții 
naționale". Direcțiunea P.C.I., se a- 
rată în comunicat, subliniază necesi
tatea de a se proceda imediat în re
giuni, provincii și comune la forma
rea unor grupări majoritare, unitare 
și populare, bazate pe largi înțele
geri democratice, pe programe clare, 
promovînd și organizînd participarea 
permanentă a tuturor cetățenilor la 
viața regiunilor și a organizațiilor 
locale. Comunicatul subliniază, apoi, 
că Direcțiunea P.C.I. a stabilit și ini
țiativele pe care partidul- comunist 
le va lua, în consiliile locale și în 
Parlament, în vederea traducerii in 
viață a angajamentelor asumate ' în 
fața alegătorilor pentru solutionarea 
celor mai grave și urgente probleme 
ale țării.

DE PRETUTINDENI
• CAMPANIE ÎMPO

TRIVA ABUZULUI DE 
ALCOOL Consiliul pentru 
controlarea consumului băutu
rilor alcoolice din Suedia a a- 
dus critici televiziunii suedeze 
pentru reclama pe care o face 
unor astfel de băuturi. Acest 
consiliu a trecut pe o listă un 
număr de seriale de televiziune 
in care interpreții „consumă 
alcool din cinci în cinci minu
te". Consiliul suedez a cerut 
scoaterea de pe micile ecrane a 
unor seriale engleze, ca urmare 
a reclamei pe care ele o fac al
coolului. Oportunitatea unei 
astfel de măsuri a fost motivată 
prin faptul că „tirterii cred că 
realitatea este așa cum. este 
prezentată pe micile ecrane". 
Consiliul pentru controlarea 
consumului băuturilor alcoolice 
din Suedia și-a propus lansarea 
la televiziune a unei campanii 
îndreptate împotriva abuzului 
de alcool.

Un important act 
poporului

Știrea de mai sus 
privind înțelegerile in
tervenite intre liderii 
mișcărilor de eliberare 
din Angola are o de
osebită importanță 
pentru destinul po
porului angolez. După 
cum este cunoscut, 
incidentele grave din 
ultimul timp, ciocniri
le armate dintre • miș
cările de eliberare 
s-au soldat cu nume
roase victime și pagu
be materiale, ridicind, 
totodată, obstacole se
rioase in înaintarea 
poporului angolez pe 
calea independenței 
țării.

Acește evenimente 
au fost urmărite cu 
neliniște . și adine 
regret de jpoporul ro
mân, animat de cele 
mai profunde senti
mente de solidaritate 
militantă față de po
porul din Angola, ca 
și față de toate popoa
rele africane care s-au 
ridicat la luptă pentru 
cauza libertății și in
dependenței lor. Așa 
cum este știut. Parti
dul Comunist Român, 
țara noastră au acor
dat în permanență un 
sprijin multilateral

pozitiv în viața 
angolez

— politic, diplomatic, 
material — luptei po
porului angolez de 
eliberare națională — 
o deosebită importan
ță avind intilnirile și 
convorbirile, de la 
București sau de pe 
pămîntul african, în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și liderii a- 
cestor mișcări, Agos
tinho Neto, Roberto 
Holden și Jonas Sa
vimbi. In toate aces
te prilejuri a fost afir
mată convingerea fer
mă a partidului nos
tru că succesul deplin 
al luptei pentru inde
pendență, consolidarea 
acesteia, dezvoltarea 
liberă pe calea pro
gresului economic și 
social depind în mod 
hotărîtor de unitatea 
de acțiune a tuturor 
forțelor patriotice, na
ționale, democratice 
ale țării.

In această lumină, 
se poate aprecia că 
acordul de la Nakou
rou marchează un im
portant pas pe calea 
realizării unității for
țelor naționale, demo
cratice din Angola, 
contribuie la crearea 
condițiilor pentru tre

cerea de la regimul de 
tranziție actual la pro
clamarea independen
ței depline. In per
spectiva apropiatei 
preluări de către po
porul angolez a desti
nelor in propriile-i 
miini, în fața noului 
stat, cu marile sare 
bogății naturale, se 
deschid vaste orizon
turi de progres și 
prosperitate. Mate
rializarea premiselor 
existente reclamă în
tărirea in continuare 
a unității1 tuturor an
golezilor — pavăză 
sigură împotriva tu
turor imixtiunilor din
afară, chezășie a con
solidării independenței 
și dezvoltării sociale

Salutînd cu satisfac
ție acordul realizat la 
Nakourou. poporul ro
mân nutrește convin
gerea că poporul an
golez, prin eforturile 
conjugate ale tuturor 
forțelor naționale, va 
reuși să-și făurească 
viitorul luminos la 
care aspiră. intr-o 
Angolă liberă. inde
pendentă și suverană.

D. OPREANU

Un bilanț al transformărilor 
progresiste din Algeria
ALGER 20 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Cu ocazia celei 
de-a 10-a aniversări a ..Redresării 
istorice și revoluționare din vara a- 
nului 1965“, președintele Algeriei. 
Houari Boumediene. a tinut o cuvin- 
tare in care a făcut un bilanț al 
transformărilor politice, economice, 
sociale, pe care le-a cunoscut țara 
și a expus perspectivele ce se des
chid în fața ei. Vorbitorul a men
ționat dă urmează o perioadă de ai 
profundare a revoluției și de consoli
dare a cuceririlor economice, sociale 
și culturale. în acest scop, el a anun
țat constituirea, in curînd, a unei 
comisii naționale însărcinate cu ela
borarea unui proiect de Cartă națio
nală, care va fi supus unei dezbateri 
democratice și care va trata toate 
problemele fundamentale ale revolu
ției. Șeful statului a anunțat, de a- 
semenea. organizarea de alegeri, 
înainte de 19 iunie 1976. în vederea 
constituirii unei Adunări Ponulare 
Naționale și alegerea, în curind, a 
președintelui republicii.

BBBBBOBB8 O S B B 
agențiile de presă
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transmit:
Delegația de activiști ai

P C R condusă de tovarășul Geor
ge Homoștean. membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al P.C.R., aflată în 
Cuba in schimb de experiență, a fost 
primită de Jorge Risquet Valdes, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba.

Ministrul de externe al
Șirei, Abdel-Halim Khaddam, care
se află la Washington, într-o vizită 
oficială, a avut vineri o întrevedere 
cu secretarul de stat al S.U.A., Henry
Kissinger. Interlocutorii au proce
dat la o reexaminare detaliată a e- 
volutiei situației din Orientul Apro
piat.

Deschiderea Tîrgului internațional de la Bratislava

Pavilionul românesc vizitat de delegația de partid 
$i guvernamentală a R. S. Cehoslovace

PRAGA 20 (Ager- 
- preș). — La 20 iunie 

s-a deschis la Bratisla
va cea de-a Vll-a edi
ție a tradiționalului 
Tirg internațional de 
produse chimice ..IN- 
CHEBA ’75". la care ex
pun firme din întreaga 
lume.

Industria chimică ro

mânească este repre
zentată prin întreprin
derile de comerț exte
rior Chimimport export. 
Petrolexport și Danubi
ana. ce prezintă o ga
mă largă de produse, 
printre care coloranti, 
mase plastice, fire și 
fibre sintetice. cau
ciucuri. deterqenți. cos

metice, medicamente 
etc.

Delegația de partid și 
guvernamentală a R.S. 
Cehoslovace. condusă 
de dr Peter Colotka, 
președintele guvernului 
slovac, a vizitat. in 
cursul zilei, pavilionul 
românesc.

Asociația de prietenie Fran- 
ța-România și ambasada țării 
noastre la Paris au oferit, vi
neri, un cocteil cu prilejul tur
neului pe care îl întreprinde in 
Franța teatrul „C. I. Notarra". 
Au participat Alain Poher, pre
ședintele Senatului francez, 
Pierre Parai,, președintele Aso
ciației de prietenie Franța- 
Romănia. Etienne de VericOurt, 
președintele grupului de priete
nie Franța-România din Consi
liul municipal al Parisului. Ser
ge Boidevaix, reprezentant per
sonal al primului ministru, Re
nd Andrieu, membru al C.C. al 
P.C.F.. redactor-șef al ziarului 
,,l’Humanite".

La Universitatea din Salz
burg a avut loc o mani
festare închinată domnitoru
lui Mihai Viteazul cu prilejul 
împlinirii a 375 de ani de la 
prima unire a Principatelor Ro
mâne. Au participat cadre uni
versitare, cercetători • științifici. 
Despre importanța evenimentu
lui și personalitatea domnitoru
lui român, in contextul politicii 
europene a epocii, au vorbit 
prof. Rudolf Baehr, șeful Insti
tutului de romanistică a! Uni
versității. și dr. Irmgard Lack 
ner, lector de limbă și literatură 
română la acest institut.

Depunerea jurămîntului 
de către primul președinte 
al Republicii Elene. La Palatul 
Parlamentului din Atena s-a desfă
șurat, vineri dimineața, ceremonia 
oficială a depunerii jurămintului de 
către, primul președinte al Republi
cii Elene, academicianul Constantin 
Tsatsos, ales în această funcție cu o 
zi in urmă. Prin actul depunerii ju- 
rămîntului, președintele Constantin 
Tsatsos a preluat în mod oficial atri
buțiile de șef al statului elen, sta
bilite în noua Constituție, intrată in 
vigoare la 11 iunie.

oficial în care se arată că delegații 
de experti ale Greciei și Turciei 
s-au întrunit pentru prima dată în 
capitala turcă. în zilele de 17—19 iu
nie. și au discutat „într-o atmosferă 
sinceră și prietenească problemele 
de interes comun aflate in suspen
sie. în legătură cu spațiul aerian al 
Mării Egee“. Cele două delegații au 
hotărît să se întîlneascâ din nou, în 
luna iulie, la Atena.

Președintele Portugaliei, 
Francisco da Costa Gomes, a vizitat, 
joi. pavilionul românesc din cadrul 
Tîrgului internațional de la Lisa
bona.

Încheierea vizitei 
în Polonia 

a președintelui Franței
VARȘOVIA 20 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
și-a încheiat, vineri, vizita oficială 
de prietenie in Polonia, la invitația 
lui Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. în ultima zi â vizitei 
au fost semnate documentele conveni
te în cadrul convorbirilor : „Carta 
principiilor colaborării prietenești din
tre R. P. Polonă și Republica France
ză", precum și documente privind re
lațiile economice, culturale și tehni- 
co-științifice între cele două țări.

în timpul convorbirilor, părțile au 
examinat, de asemenea, diferite as
pecte ale situației internaționale ac
tuale, acordînd o atenție deosebită 
situației din Europa, și și-au declarat 
hotărîrea de a continua eforturile 
pentru a imprima un caracter ire
versibil evoluției spre destindere pe 
continentul european. Cele două 
părți au reafirmat importanța pe 
care o acordă Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
au hotărît să continue eforturile pen
tru a asigura succesul conferinței, 
considerînd că încheierea cu succes 
a celei de-a doua faze, previzibilă 
pentru viitorul apropiat, va permite 
organizarea fazei finale la nivel înalt, 
la Helsinki, în cursul acestui an.

„Act de acuzare“ 
împotriva regimului 

de la Seul
PHENIAN 20 (Agerpres). — Co

mitetul coreean pentru reunificarea 
pașnică a patriei și alte organizații 
Coreene au dat publicității un „Act 
de acuzare" împotriva regimului an
tipopular și antinațional din Coreea 
de sud, condus de dictatorul Pak 
Cijan Hi.

Documentul demască metodele prin 
care autoritățile de la Seul exploa
tează și spoliază populația sud-co- 
reeană, recurgînd, totodată, la mă
suri represive pentru a înăbuși pro
testele. „Actul de acuzare" dezvăluie 
acțiunile antinaționale prin care re
gimul de la Seul transformă Coreea 
de sud într-o sursă de materii prime 
și forță de muncă ieftină, de pe urma 
cărora profită capitalul monopolist 
internațional. Totodată, documentul 
relevă justețea luptei patriotice pe 
care o duce populația sud-coreeană 
împotriva politicii fasciste a lui Pak 
Cijan Hi, pentru reunificarea inde
pendentă și pașnică a Coreei.

• POLUARE CU..; 
CAFEA. Locuitorii cartierelor 
nordice din Genova (Italia) se 
pling de mirosul puternic de 
cafea care plutește in aer. 
Plingerile lor vizează o între
prindere de rîșnit cafea a cărei 
aromă învăluie o parte a aces
tui mare oraș portuar și care, 
potrivit unor expertize de la
borator, corespunde cu., aproxi
mativ 150 de cești de cafea zil
nic pe cap de locuitor. Mulți 
dintre ei se pling de dureri de 
cap și senzații de vomă.

• STIMULATOR CAR
DIAC CU IZOTOPI, l» 
Institutul de chirurgie clinică 
și experimentală de la Moscova 
s-au făcut recent primele inter
venții chirurgicale de implan
tare a unor stimulatori cardiaci 
cu izotopi. Stimulatorul realizat 
in U.R.S.S. poate funcționa de 
cinci ori mai mult — adică ciț- 
ca zece ani — decît alte apa
rate asemănătoare acționate cu 
baterii chimice. Numeroase ex
perimentări demonstrează că 
noii stimulatori funcționează 
ireproșabil, asigurind, totodată, 
o protecție perfectă împotriva 
radiațiilor.

OLANDA SI DLNUCIEARIZAREA: LALELE SI CIUPERCI» •

G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud și Guvernul 
Olandei au să stabilească
relații diplomatice, incepînd cu data 
de 20 iunie 1975.

Ministrul de externe al 
Tailandei, Chatichai Choonhavan, 
a declarat că însărcinatul cu afaceri 
tailandez de la Taipe a fost reche
mat in tară. „Este necesar să ne 
separăm de Taiwgn pe plan politic, 
din moment ce împărtășim convin
gerea că există o singură Chină" — 
a spus ministrul de externe al 
Tailandei.

La Atena și Ankara s a !at
publicității simultan un comunicat

Continuarea și accelerarea pe 
care le cunoaște cursa înarmărilor, 
cu riscurile pe care le atrage și cu 
poverile pe care le'-aruncă pe ume
rii popoarelor, trezesc o îngrijorare 
crescindă in rindul popoarelor lu
mii. Ecoul ei răzbate, după cum se 
vede, chiar in rindul cercurilor 
conducătoare din unele țări ale 
N.A.T.O. Este semnificativă in a- 
ceastă privință Nota, oficială : „De
zarmare și securitate", pe care gu
vernul olandez a supus-o spre 
discutare parlamentului tării.

Expunînd poziția acestui guvern, 
documentul declară că este nece
sară interzicerea tuturor experien
țelor nucleare Guvernul Olandei 
respinge ideea creării unei forțe de 
șoc nucleare vest-europene, apre
ciind că aceasta ar constitui un pe
ricol pentru procesul de destindere. 
Olanda se precizează in document,

preconizează interzicerea instală
rii de arme nucleare in zonele 
unde acestea nu și-au făcut pină 
acum apariția, iar puterile ce dețin 
arme nucleare trebuie să ofere ga
ranții că nu le vor utiliza împo
triva țărilor din aceste regiuni.

Prezentind documentul intr-o 
conferință de presă, ministrul de 
externe Max Van der Stoel n-a as
cuns că dezideratele exprimate de 
guvern reflectă sentimentul opiniei 
publice largi din țara sa. Lucru, de 
altfel, lesne de-nțeles Olandezii, 
care trăiesc intr-o țară mică, dens 
populată, doresc să se știe '.a adă
post de pericolele războiului atomic, 
aspiră să se consacre muncii paș
nice. Simbolul vocației' lor pașnice 
sînt lalelele, nu ciupercile explozii
lor atomice.

I. F.

• EXPOZIȚIE INEDITA. 
Apropiata sărbătorire. în 1976, 
a 200 de ani de la dobîndirea 
independenței prilejuiește de 
pe acum, în S.U.A., inițierea a 
diverse manifestări. Recent, la 
Muzeul de istorie și tehnologie 
a Institutului Smithsonian, din 
Washington, a avut loc inaugu
rarea unei expoziții, care și-a 
propus să ofere o imagine sin
tetică a „două secole de Istorie 
a Americu". Organizatorii au 
reunit, într-o manieră inedită, 
6 000 de exponate dintre cele 
mai felurite (documente repre
zentative, opere de artă mar
cante. obiecte cu semnificație 
istorică), printre care bastonul 
președinteb'i John Adams, lu
crarea peisagistică a lui Tho
mas Moran „Marele canion 
Yellowstone", caseta metalic,. 1 
cu fragmentele de roci selenare 
aduse de astronauții americani. I

• TELEVIZIUNEA, SĂ
NĂTATEA Șl... CRIZA 
ECONOMICĂ. Una din 
principalele cauze ale obezității 
este... televiziunea. La această 
concluzie a ajuns medicul en
glez Douglas Drysdale, în urma 
studierii obiceiurilor concetățe
nilor săi. A reieșit că englezii 
își petrec mult prea mult timp 
în fața micului ecran, în loc să 
prefere activități mai dinamice. 
Acest mod de viață sedentar a- 
duce după sine, în afară de sur
plusul de kilograme, și alte ne
plăceri, precum tulburări gas
trice sau circulatorii. Criza e- 
conomică, remarcă medicul en
glez, a agravat și mai mult a- 
ceastă situație, televiziunea, în 
comparație cu alte forme de 
spectacol, constituind un diver
tisment relativ ieftin.

• TUNELUL JAPONEZ 
ENASAN, construit pe auto
strada „Chuo", va fi deschis 
traficului la 23 august. Odată 
cu intrarea în folosință a tunelu
lui, vor fi încheiate lucrările la 
un ultim tronson, de 124 km, al 
autostrăzii „Chuo", care va per
mite joncțiunea acesteia cu „ca
lea expres" Tokio — Nagoya. 
In lungime de 8 489 m, tunelul 
se va situa pe locul doi în lume 
între construcțiile de această 
natură. după tunelul Mont 
Blanc (11 600 m).

•SOL ȘTIȚI U DE 
VARĂ CU ZĂPADĂ. Joi- 
cu numai două zile înaintea 
solstițiului de vară, în Elveția 
a nins. Pistele de schi situate 
la altitudini de peste 1 800 de 
metri au fost acoperite de nea, 
pe muntele St Bernard grosi
mea stratului de zăpadă atin- 
gînd 20 de centimetri.
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