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INTII.NIBEA DINTRE TOVĂRĂȘII NICDEAE CEAUSESCU SI THH IltfKOV
Mii de oameni ai muncii români și bulgari au dat expresie sentimentelor de profundă satisfacție pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării frățești dintre cele două țări și popoare, în interesul construcției 

socialismului, al făuririi unei vieți tot mai prospere

La mitingul prieteniei româno-bulgare Solemnitatea decorării

MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-BULGARE
Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu Todor Jivkov
Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi oaspeți bulgari,
Dragi tovarăși și prieteni,
Sînt bucuros să salut în modul 

cel mai cordial prezența pe pămîn- 
tul Republicii Socialiste România a 
stimatului nostru tovarăș și prie
ten, Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, precum și a celor
lalți oaspeți bulgari care iau parte 
la această adunare populară, 
consacrată inaugurării lucrărilor 
pentru Complexul hidrotehnic Tur
nu Măgurele — Nicopole. (Aplauze 
puternice ; urale. Se scandează în
delung „Ceaușescu — Jivkov '.“).

Doresc, de asemenea, să adresez 
un cald salut tovărășesc tuturor 
participanților la această adunare 
populară — români și bulgari — 
împreună cu urarea ca începerea 
acestor lucrări pe cele două maluri 
ale Dunării să fie încă o piatră de 
granit la temelia prieteniei de ne
zdruncinat dintre România și Bul
garia. (Aplauze puternice, urale în
delungate).

Inaugurarea lucrărilor Complexu
lui hidrotehnic Turnu Măgurele — 
Nicopole are o importanță deosebi
tă, avînd loc la 100 de ani de cînd, 
nu departe de aceste meleaguri, 
oștile românești au trecut Dunărea 
și au luptat, împreună cu volunta
rii bulgari și armata rusă, împotri
va jugului otoman, pentru cuceri
rea independenței de stat a celor 
două state, precum și pentru liber
tatea altor popoare ’din Balcani. 
(Aplauze puternice, urale).

Este bine cunoscut că între po
poarele român și bulgar există 
vechi relații de prietenie, cu adinei 
rădăcini în trecutul luptei comune 
împotriva asupritorilor, pentru 
dreptate socială și libertate, iar 
apoi, de luptă revoluționară pentru 
eliberarea de sub dominația ex
ploatatorilor, pentru construcția i 
socialismului. (Aplauze puternice, 
urale).

Acest măreț obiectiv pe care îl 
inaugurăm astăzi va Vorbi peste 
decenii și veacuri despre forța 
creatoare a oamenilor muncii din 
țările noastre, eliberați de exploa
tare, stăpîni pe destinele lor, care
(Continuare in pag. a III-a)

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste 

frățești,
Astăzi, pășind din nou pe pă- 

mîntul românesc, mă simt deose
bit de bucuros să vă transmit, 
dumneavoastră, și prin dumnea
voastră întregului popor român, 
salutul frățesc al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, al Consiliului de Stat și al 
Guvernului Republicii Populare 
Bulgaria, al poporului bulgar. (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite).

Cînd participăm la asemenea 
acțiuni semnificative cum este cea 
de azi, cînd sîntem martorii unor 
manifestări atît de grăitoare, noi 
ne amintim cu recunoștință de a- 
cei fii ai popoarelor bulgar și ro
mân care, veacuri de-a rîndul, au 
cimentat prietenia noastră. Acum 
o lună, poporul, bulgar a sărbătorit 
în mod solemn centenarul eliberă
rii Bulgariei de sub jugul otoman 
de cinci veacuri. Alături de fiii 
Rusiei, în războiul care a adus li
bertatea poporului bulgar și a a

firmat independența națională a 
Romanței, și-au vărsat sîngele sol
dați! români și voluntarii bulgari. 
Ani îndelungați, înainte de acest 
eveniment, România a adăpostit 
pe revoluționarii emigranți bul
gari. Nu întîmplător marele nostru 
scriitor și apostol al revoluției na
ționale, Zahari Stoianov, a scris că 
pentru el și pentru prietenii lui 
cuvintele România, București, 
Giurgiu, Ploiești, Brăila erau nume 
sfinte. (Aplauze puternice, urale). 
Și iată, pe acest pămînt, unde a- 
cum un veac s-au dezlănțuit bă
tălii sîngeroase pentru libertate 
și independență, noi, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inaugurăm lu
crările de construcție a celui de-al 
doilea mare obiectiv comun bulga- 
ro-român, Complexul hidrotehnic 
Nicopole— Turnu Măgurele. Con
tinuă în mod intens construirea în
treprinderii pentru producerea de 
mașini și utilaje grele de la Ruse 
și Giurgiu. Astăzi, noi vom semna 
un nou acord între cele două țări 
ale noastre de colaborare în con
struirea unui mare complex chi
mic și de cooperare în producția
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășului Nicolae Ceausescu i-a fost inmînat
J J

de către tovarășul Todor Jivkov 
înaltul Ordin „Gheorghi Dimitrov44

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost inminat, 
in cadrul unei solemnități desfă
șurate in salonul navei preziden
țiale ,.Mihai Viteazul", Ordinul 
„Gheorghi Dimitrov", conferit cu 
prilejul împlinirii virstei de 60 de 
ani și a peste 45 de ani de activitate 
revoluționară, pentru merite in dez
voltarea și consolidarea prieteniei și 
colaborării frățești dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România, dintre popoarele 
bulgar și român.

înalta distincție i-a fost înminată 
-tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
tovarășul Todor Jivkov. prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
---------------------------------- ------------ ------------------------------------------

COMUNICAT PRIVIND ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV 

ÎN PAGINA A IV-A

Todor Jivkov și-au strîns' mîinile 
îndelung, s-au îmbrățișat cu căldură.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au rostit apoi alocuțiuni, ur
mărite cu interes și subliniate cu 
aplauze de cei prezenți la. solemni
tate.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Oprea, Leonte Răutu, 
Miu Dobrescu, Vasile Mușat, Mihail 
Elorescu, ministrul industriei chi
mice, alte persoane oficiale române.

• Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
• Cuvîntul tovarășului Todor Jivkov

ÎN PAGINA A ll-A

Au participat, de asemenea, tova
rășii Stanko Todorov, Dimităr Sta- 
nișev, Andrei Lukanov, Liudmila 
Jivkova, alte persoane oficiale bul
gare.

Erau de față ambasadorul Româ-. 
niei la Sofia și ambasadorul Bulga
riei la București.

Persoanele oficiale române și bul
gare prezente Ia solemnitate l-au fe
licitat călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Momente simbolice ale inaugurării lucrărilor Complexului hidroenergetic Turnu Măgurele — Nicopole
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Convorbiri între tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov

Semnarea unui important document 
de colaborare româno-bulgară

Miercuri, 5 aprilie, au avut loc 
convorbiri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jiv
kov. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist

Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

La convorbiri au participat: 
din partea română, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, Gheorghe Oprea, 
Leonte Răutu, Miu Dobrescu,

Vasile Mușat. Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice : iar 
din partea bulgară : tovarășii 
Stanko Todorov, Dimităr Stani- 
șev. Andrei Lukanov. Liudmila 
Jivkova, Gheorghi Pankov, mi
nistrul industriei chimice.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Sofia și ambasado
rul Bulgariei la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

Festivitățile de la Turnu Măgurele si Nlcepole 
prileiuite de inaugurarea lucrărilor

de construcție a complexului hidroenenetic
Tovarășul Nicolae Ceaușescu.- secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat, miercuri 
dimineața la Turnu Măgurele pentru 
a. inaugura, impreună cu tovarășul 

. Todor Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Centrați al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, lucrările de construcție a 
Complexului hidroenergetic Turnu 
Măgurele — Nicopole.

Secretarul general al partidului este 
însoțit de tovarășii Manea Mănescu. 
Gheorghe Oprea. Leonte Răutu. Teo
dor Conan, Miu Dobrescu. Vasile 
Mușat. Mihail Florescu. ministrul in
dustriei chimice. Trofin Simedrea. 
ambasadorul României la Sofia.

La plecare, de la sediul Comitetu
lui Central al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elenă 
Ceaușescu au fost salutați de tovară
șii Iosif Banc. Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Virgil Cazacu. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Constantin 
Dăscălescu. Ion Dincă. Emil Drăgă- 
nescu. Janos Fazekas. Ion Ioniță, 
Petre Lupu. Paul Niculescu. Gheor
ghe Pană. Ion Pățan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin. Iosif Uglar. Ilie Verdet, Ște
fan Voitec. Ștefan Andrei. Ion Co- 
man. Mihai Dalea. Mihai Gere. Ni
colae Giosan. Vasile Patilinet. Ion 
Ursu. Richard Winter.

5 aprilie 1978 se Înscrie în cronica 
relațiilor de trainică prietenie și rod
nică colaborare româno-bulgare ca o 
dată deosebită, ca un eveniment bo
gat în semnificații — inaugurarea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si 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 lucrărilor de construcție 
a Complexului hidrotehnic Turnu 
Măgurele—Nicopole.

Noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
desfășurată in ambianta sărbătoreas
că a punerii temeliilor acestui mare 
obiectiv, expresie a cooperării eco
nomice dintre România și Bulgaria, 
relevă, o dată mai mult, rolul de
terminant al acestor contacte la ni
vel inalt in promovarea colaborării 
româno-bulgare pe planuri tot mai 
largi si in forme superioare, in dez
voltarea conlucrării fructuoase si 
multilaterale dintre țările si popoa
rele noastre vecine, angajate cu în
treaga lor putere de muncă si crea
ție pe calea socialismului si comu
nismului. a bunăstării si progresului.

Iată temeiurile profunde pentru 
care poporul român si poporul bul
gar. care vor ridica prin eforturile, 
hărnicia si priceperea comune a- 
ceastă mare construcție hidrotehni
că. salută cu bucurie, cu caldă satis
facție actualul dialog româno-bul- 
gar la nivel inalt. care deschide noi 
orizonturi colaborării frătesti dintre 
Dartidele Si țările noastre, in inte
resul reciproc, al cauzei unității sta
telor socialiste, al creșterii influen
tei socialismului in lume, al păcii și 
cooperării internaționale. Iată ce con
feră inaugurării complexului hidro
tehnic caracterul unei adevărate săr
bători a prieteniei româno-bulgare. 
prietenie cu vechi . tradiții istorice, 
cimentată prin lupta comună a po
poarelor noastre pentru libertate și 
neâtîrnare. adincită si imbogătită in 
anii socialismului.

în această dimineață de aprilie, mii 
de oameni ai muncii români si bul
gari și-au dat întilnire pe cele două 
maluri ale Dunării pentru a participa 
la inaugurarea lucrărilor 
lui hidrotehnic 
Nicopole.

Această vastă 
realizare a fost
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
cu prilejul întilnirilor anterioare — 
reprezintă O nouă punte trainică în
tre cele două țări vecine și prietene,

constituind un exemplu elocvent al 
rodniciei relațiilor româno-bulgare.

Amplasat in aval de .orașele Turnu 
Măgurele, pe malul românesc, și Ni
copole, pe malul, bulgăresc, complexul 
asigură utilizarea în comun a mare
lui potențial hidroenergetic al Du
nării ; el reprezintă o mărturie grăi
toare a capacității tehnice, a posibi
lităților- largi de care dispun econo
miile celor două țări socialiste, a for
ței creatoare a popoarelor român și 
bulgar, ce-și făuresc in mod liber 
propriul destin socialist.

La festivitățile inaugurării lucrări
lor au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Gheorghe Oprea, membru ăl Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului. Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Miu Dobrescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele

Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. Vasile Mușat. secretar al 
C.C. al P.C.R.. Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
industriei chimice, alte persoane ofi
ciale.

Din partea bulgară au luat parte 
tovarășii Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Dimităr Stanișev, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar. Andrei Lukanov. mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Liudmila Jivkova. membru al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Comitetu
lui pentru cultură. Gheorghi Pankov, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul industriei chimice, alte per
soane oficiale.

Au fost de
României la Sofia. Trofin 
Si ambasadorul Bulgariei 
resti. Petar Danailov.

...Ora 9,30. Tovarășul

față ambasadorul 
Simedrea. 
la Bucu-

Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu,
(Continuare în pag. a IV-a)

Turnu

lucrare 
hotărită

Complexu- 
Măgurele—

— a cărei 
de tovarășii

După încheierea convorbirilor oficiale, 
tovarășii Niaolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au semnat Convenția româno- 
bulgară privind colaborarea in construc
ția complexului de olefine și cooperarea 
în producție.

La semnare au fost de față tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mă
nescu, Gheorghe Oprea, Leonte Răutu, 
Miu Dobrescu, Vasile Mușat, Mihail

Florescu. ministrul industriei chimice.
Au fost de față, de asemenea, tovarășii 

Stanko Todorov, Dimităr Stanișev, An
drei Lukanov, Liudmila Jivkova. 
Gheorghi Pankov, ministrul industriei 
chimice.

Erau de față alte persoane oficiale 
române și bulgare.

Exprimind satisfacția față de semna
rea convenției, față de rezultatele noii

întîlniri romăno-bulgare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus că ațestea 
marchează o etapă importantă în rela
țiile dintre partidele și țările noastre și 
a urat succes în realizarea a tot ceea 
ce s-a convenit.

La rindul său. tovarășul Todor 
Jivkov s-a declarat întru totul de 
acord cu aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i a fost înmînat de către 
tovarășul Todor Jivkov înaltol Ordin „Gheorghi Dimitrov“
Cuvîntul tovarășului

Todor Jivkov
tovarășe NicolaeStimate 

Ceaușescu.
Cu bucurie 

dă satisfacție vă inminez. Dentru a 
doua oară, cel mai inalt ordin bulgă
resc, ..Gheorghi Dimitrov", cu care 
Consiliul de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria vă decorează cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări si pentru 
meritele dumneavoastră excepționale 
în dezvoltarea prieteniei siJ colabo
rării dintre cele două partide.' po
poare și țări frățești ale noastre.

Comuniștii bulgari, poporul bulgar 
cunosc bine viata dumneavoastră de 
fiu credincios al poporului român 
și al Partidului Comunist Român. 
Dumneavoastră v-ați manifestat incă 
din anii tinereții ca un înflăcărat 
revoluționar, luptător împotriva fas
cismului și a războiului, pentru 
înlăturarea regimului burghezo-mo- 
șieresc. După victorie, dumneavoas
tră ati lucrat pentru întărirea puterii 
democrat-ponulare. pentru înfăp
tuirea transformărilor socialiste din 
industrie și agricultură. în decursul

frățească si cu profun-

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
si tovarășa Elena Ceausescu in onoarea
7 ’ ’

tovarășului Todor Jivkov
7

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, la bordul navei 
prezidențiale ,.Mihai Viteazul* -, un 
dejun in cinstea tovarășului Todor 
Jivkov. prim-secretar al Comitetu-

lui Central al Partidului Comunist
• Bulgar, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Bulga
ria.

Au participat tovarășii Stanko To
dorov. Dimităr Stanișev. Andrei Lu
kanov. Liudmila Jivkova.
Pankov, ministrul

Gheorghi
industriei chimice.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Manea Mănescu. Gheorghe 
Oprea, Leonte Răutu, Miu Dobres
cu. Vasile Mușat, Mihail Florescu. 
ministrul industriei chimice.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

multor ani. ca membru al Biroului 
Politic si secretar al Comitetului 
Central al partidului, dumneavoastră 
ați contribuit la consolidarea sa or
ganizatorică si politică, la realizarea 
misiunii sale istorice în construirea 
socialismului.

In rîndurile partidului. dumnea
voastră ați crescut ca un renumit 
conducător de partid si de stat. • 
se'cretar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Republi
cii Socialiste România. Marile suc
cese in construirea societății socia
liste dezvoltate, pe care România 
le-a obținut sub conducerea dum
neavoastră. sint in același timp Si un 
aport la sporirea puterii multilate
rale a țărilor socialiste frătesti — 
membre, ale Tratatului de la Varșo
via si ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Comuniștii bulgari, oamenii mun
cii bulgari vă cunosc ca pe un. re
numit militant al mișcării comuniste 
si muncitorești internaționale, unul 
din. marii prieteni ai tării noastre.

Prietenia bulgaro-română are tra
diții adinei, cunoaște multe manifes
tări luminoase. Dar ea nu s-a înfăp
tuit niciodată într-o atît de amplă 
colaborare si construcție comună, 
niciodată legăturile noastre din dife
ritele domenii ale vieții materiale si 
spirituale nu au fost atit de strînse 
și atit de bogate ca în ultimii ani.

înminindu-vă ordinul cu chipul ltd 
Gheorghi Dimitrov — marxist-leni- 
nistul consecvent si un încercat in
ternationalist proletar — cu satisfac
ție vă transmit felicitările cordiale 

. ah conducerii noastre de partid si de 
stat, ale comuniștilor si tuturor oa- 
me- Tor muncii bulgari. Noi vă Urăm 
frățește ani îndelungați de viată si 
sănătate, noi succese în activitatea 
dumneavoastră de răspundere, pentru 
bunăstarea poporului român, pentru 
aprofundarea in continuare a priete
niei și colaborării bulgaro-române. 
pent.ru triumful păcii si socialismului 
in lume.

Felicitări
(Aplauze vii.

pentru înalta distincție ! 
îndelungatei.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc în mod 

călduros pentru înaltul ordin al Re
publicii Populare Bulgaria „Gheorghi 
Dimitrov" pe care mi l-ați înmînat 
astăzi. Văd în aceasta atit o apre
ciere a activității mele in rîndurile 
Partidului Comunist Român, în miș
carea revoluționară pentru cauza bu
năstării și fericirii poporului mțu, cit 
și o apreciere a contribuției aduse, 
impreună cu întregul partid, la am
plificarea continuă a prieteniei ro
mâno-bulgare.

înțeleg că acest ordin constituie un 
simbol al relațiilor tradiționale dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre țările și po
poarele noastre, că el este destinat 
să sublinieze justețea politicii Parti
dului Comunist Român de întărire 
continuă a colaborării dintre partidele 
și țările noastre, în interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

într-adevăr, revoluționarii români 
și bulgari au colaborat strîns în 
condițiile grele ale luptei împotriva 
stăpînirii otomane, pentru indepen
dența națională, s-au întrajutorat re
ciproc și în momente grele au luptat 
umăr la umăr cu arma în mînă.

Este un merit istoric al partide
lor noastre comuniste că au dez
voltat această solidaritate — și tre
buie să menționez că Partidul Co
munist Român a făcut întotdeauna 
un titlu de onoare din dezvoltarea 
prieteniei dintre dartidele și popoa
rele noastre, dintre partidele co
muniste și muncitorești în general, 
dintre toate țările socialiste.

Deoarece acest ordin mi-a fost 
înmînat cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani, doresc să vă mărtu
risesc și dumneavoastră, dragă 
varășe Jivkov, că in întreaga 
activitate de peste 45 de ani in 
carea revoluționară am făcut
pentru a servi cauza partidului, a so
cialismului și întotdeauna am acțio
nat pentru prietenia intre partidele 
și popoarele noastre. '

Este un adevăr că in ultimii zece

to
rn ea 
miș- 
totul

ani îndeosebi relațiile dintre parti
dele și popoarele noastre au cunos
cut o dezvoltare foarte puternică. 
Cred că nu greșesc dacă spun că, la 
extinderea acestor relații. întilnirile 
pe care le-am avut in această peri
oadă. destul de numeroase, convor
birile și acțiunile comune pe care 
le-am stabilit și la care dumneavoas
tră, dragă tovarășe Jivkov. ati avut 
un rol activ, au adus o 
de prim ordin.

întimplarea face să-mi 
acest ordin in ziua cînd 
gurat. lucrările la Complexul hidro
energetic Turnu Măgurele — Nico- 
pole. Aș dori să consider aceasta ca 
un simbol, ca o expresie a dorinței 
comune de a face totul pentru dez
voltarea colaborării dintre partidele 
și popoarele noastre.

Faptul că ordinul poartă numele 
lui Gheorghi Dimitrov — o mare 
personalitate revoluționară bulgară 
și internațională care întotdeauna a 
militat pentru prietenia și apropie
rea între popoarele noastre — mă 
face să îl apreciez, de asemenea, ca 
pe un simbol.

As dori să vă mulțumesc, dumnea
voastră. dragă tovarășe Jivkov. Co
mitetului Central. Consiliului de Stat 
si Guvernului Republicii Populare 
Bulgaria pentru oi-dinul ce mi l-ați 
înmînat.

Doresc să vă asigur că împreună 
cu Comitetul Central al partidului. 
Consiliul de Stat si guvernul tării, 
voi face totul pentru ca relațiile din
tre Dartidele și popoarele noastre să 
se dezvolte necontenit.

As dori să închei cu urarea fier
binte de întărire continuă a solida
rității si colaborării dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Comu
nist Bulgar, dintre țările și 
le noastre.

Doresc, de asemenea, să 
sez dumneavoastră, dragă 
Jivkov, urări de multă sănătate și 
succes in întreaga activitate, să adre
sez celorlalți prieteni bulgari, po
norului bulgar urarea de succes in 
realizarea programului de dezvoltare 
socialistă.
(Aplauze

contribuție

înmînați 
am inau-

popoare-

vă adre-
tovarășe

de bunăstare si 
vii. îndelungate).

fericire.

La piatra de temelie a viitoarei construcții, rod al prieteniei româno-bulgare Pe țărmul bulgăresc al Dunării, garda prezintă onorul

I

pent.ru
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își făuresc în mod liber viitorul so
cialist și comunist, întărind solida
ritatea și colaborarea pentru a 
asigura mersul tot mai ferm înain
te pe drumul socialismului. 
(Aplauze și urale puternice).

Complexul hidrotehnic a cărui 
construcție o inaugurăm astăzi va 
valorifica resursele Dunării, sporind 
potențialul celor două țări, folosind 
această uriașă energie în interesul 
progresului economic și social al 
popoarelor român și bulgar. Ca ur
mare a realizării acestui obiectiv, 
va intra in funcțiune o putere in
stalată de circa 800 MW, livrînd 
anual României și Bulgariei cîte 
circa două miliarde kWh. Am pu
tea spune că începerea acestui im
portant obiectiv reprezintă cel mai 
înalt nivel de cooperare economică 
dintre România și Bulgaria din 
toate timpurile. (Aplauze puterni
ce, urale îndelungate).

Realizarea acestui complex va 
asigura, pe lingă energia electrică, 
rezerve importante de apă pentru 
irigații și, în același timp, va des
chide o nouă cale de comunicație 
rutieră și feroviară între România 
și Bulgaria — ceea ce va apropia 
și mai mult popoarele noastre, va 
face ca Dunărea, care a servit în
totdeauna ca legătură între po
poarele noastre, să devină pe veci 
o cale a prieteniei și solidarității 
strînse între popoarele român și 
bulgar, constructoare ale noii orîn- 
duiri sociale. (Aplauze îndelungate, 
urale. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov !“).

La realizarea noului sistem hi
droenergetic de pe Dunăre vor lu
cra împreună mii și mii de oameni 
ai muncii români și bulgari, care, 
edificînd acest important nod hi
droenergetic și de comunicații, se 
vor cunoaște mai bine, se vor obiș
nui să coopereze tot mai mult —• 
ceea ce, fără îndoială, va avea o 
importanță politică deosebită nu 
numai pentru popoarele noastre, ci 
în general pentru întărirea solida
rității și prieteniei dintre țările so
cialiste, dintre forțele păcii și pro
gresului. (Aplauze și urale înde
lungate).

Doresc să menționez și cu acest 
prilej dezvoltarea în ritm înalt a 
colaborării și cooperării economice 
și tehnico-științifice dintre țările 
noastre. Este cunoscut că la Giur
giu și Ruse se realizează în co
mun o uzină de utilaj greu, care 
la sfirșitul acestui an va începe să 
producă. Astăzi vom semna noi în
țelegeri cu privire la cooperarea 
în producție în domeniul petrochi
miei și, în perspectivă, vom extin
de colaborarea și cooperarea în 
producție între țările noastre.

Fără îndoială, dragi tovarăși ro
mâni și bulgari, că această colabo
rare, inaugurarea centralei hidro
tehnice de la Turnu Măgurele — 
Nicopole deschid largi perspective 
pentru extinderea relațiilor dintre 
țările noastre mult peste ceea ce 
s-a realizat pînă acum — ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor 
de bunăstare și fericire ale celor 
două popoare. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Sintem ferm hotărîți să facem 
totul pentru ca această lucrare să 
fie realizată in bune condiții și în 
cei mai scurt timp. îmi exprim 
convingerea că atît constructorii 
români, cit și cei bulgari nu vor 
precupeți nimic pentru a demon
stra forța și capacitatea lor crea
toare, priceperea tehnică, dovedind 
în practică faptul că, în condițiile 
socialismului, cind oamenii devin 
stăpîni pe destinele lor, pot făuri 
adevărate minuni. (Aplauze pu
ternice. urale îndelungate).

Dragi tovarăși,
Promovarea largă a colaborării- 

și cooperării româno-bulgare. care 
constituie o preocupare constantă a 
partidului și statului nostru, se în
scrie în politica generală de dez
voltare continuă a relațiilor cu ță
rile socialiste vecine, cu toate sta
tele socialiste, de întărire a unității 
și colaborării lor în lupta pentru 
socialism, progres social și pace în 
lume. (Aplauze puternice, urale).

Extindem, de asemenea, și întă
rim relațiile de cooperare și soli
daritate cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, ampli
ficăm raporturile noastre multila
terale cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Pu
nem la baza relațiilor noastre in

ternaționale principiile deplinei 
egalități îh drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța — singurele ce pot 
chezășui democratizarea vieții in
ternaționale, întărirea păcii și co
laborării în lume. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Acționăm cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea în viață a secu
rității și colaborării în Europa,’ a 
documentelor semnate la Helsinki, 
considerînd că aceasta corespunde 
intereselor tuturor statelor conti
nentului nostru ; în acest sens tre
buie să facem totul pentru a asi
gura trecerea necondiționată la 
măsuri de dezangajare militară, de 
dezarmare, pentru făurirea unei 
Europe a statelor libere și inde
pendente ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate).

în acest cadru, considerăm că 
trebuie întărite și mai mult rela
țiile de prietenie între toate țările 
din Balcani, că trebuie dezvoltată 
în toate domeniile colaborarea lor 
bilaterală și multilaterală.

Aș putea spune că ceea ce în
cepem noi să realizăm astăzi, acest 
nod-, hidroenergetic, constituie o 
expresie grăitoare a înfăptuirii în 
viață atît a documentelor semnate 
la Helsinki, cît și a colaborării în
tre țările din Balcani. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite).

Sîntem preocupați și îngrijorați 
de situația din Orientul Mijlociu. 
Ne pronunțăm cu toată fermitatea 
pentru realizarea în această regiu
ne a unei păci juste și trainice, 
pe calea tratativelor, care să ducă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, la soluționa
rea problemei palestiniene — in
clusiv la formarea unui stat pales
tinian independent — la asigura
rea integrității și suveranității tu
turor statelor, din zonă. (Aplauze 
și urale puternice, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Fiind preocupați de construcția 
socialistă, ne pronunțăm, totodată, 
cu toată hotărîrea, pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru dez
armare nucleară, acționăm cu 
fermitate pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea noii ordini eco
nomice internaționale, care să des
chidă calea progresului mai rapid 
al țărilor rămase în urmă, a stabi
lității și dezvoltării economice a 
tuturor statelor. (Aplauze puter
nice).

Deși în diferite zone ale lumii 
au apărut nori întunecoși, care pre
vestesc furtună — din păcate. în 
unele zone deja au loc asemenea 
furtuni — avem totuși convingerea 
că stă în puterea popoarelor, a for
țelor progresiste și antiimperialiste 
ca, acționînd în strînsa unitate și 
solidaritate, să împiedice dezlăn

în fața machetei viitorului complex hidroenergetic

țuirea unui nou război nimicitor, să 
asigure pacea pe planeta noastră, 
realizarea unei lumi mai drepte și , 
mai bune. (Aplauze și urale pu- j 
ternice. îndelungate).

Vreau să declar și la acest miting 
al prieteniei româno-bulgare că, în 
ce ne privește, vom face totul pen
tru a contribui la întărirea unității 
și solidarității tuturor forțelor pro
gresiste și antiimperialiste, vom 
face totul pentru a contribui la 
realizarea păcii. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Stimate tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni, 
îmi exprim încă o dată convin

gerea că această nouă întîlnire a 
noastră, prilejuită de inaugurarea 
lucrărilor marelui complex hidro
energetic Turnu Măgurele—Nico- : 
pole, ca și convorbirile pe care le j 
vom avea în această zi vor marca | 
un moment important în colabo- j 
rarea și solidaritatea dintre parti- * 
dele, țările și popoarele noastre, ce 
corespund pe deplin intereselor 
lor, cît și cauzei generale a socia
lismului și păcii. (Aplauze puterni
ce, urale îndelungate).

La acest miting al prieteniei ro
mâno-bulgare adresez muncitorilor 
și specialiștilor români și bulgari i 
care vor lucra ani de zile în co-, 
mun la realizarea acestui impor
tant obiectiv energetic și de comu
nicații succes deplin în activitatea 
lor și le doresc să obțină rezultate 
cît mai bune. (Aplauze și urale pu
ternice).

Vă rugăm, dragi oaspeți, să 
transmiteți poporului frate bulgar, 
din partea poporului român, a con
ducerii noastre de partid și de stat, 
precum și a mea personal, cele 
mai calde urări de succes in înflo
rirea patriei sale socialiste, noi 
realizări pe calea prosperității, 
bunăstării și fericirii. (Aplauze și 
urale puternice).

Să trăiască și să înflorească veșnic 
prietenia și colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — Jivkov !“).

Să se întărească solidaritatea ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
a forțelor antiimperialiste din în
treaga lume ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate).

Să triumfe pacea și colaborarea 
între popoare ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Vă urez tuturor multe succese în 
activitatea pe care o desfășurați, 
multă sănătate și fericire 1 (Aplau
ze și urale puternice. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — Jivkov 
Toți cei prezenți la miting ovațio
nează, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, pentru prietenia și co
laborarea româno-bulgară).

Cuvîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)
acestui obiectiv. (Aplauze puterni
ce, urale). Acestea sînt acțiuni 
grandioase, de mare însemnătate 
pentru economiile celor două țări; 
prin complexitatea și proporțiile 
lor, ele sînt semnificative atît pen
tru posibilitățile crescînde ale 
Bulgariei și României, cît și pen
tru etapa Ia care se găsește astăzi 
colaborarea noastră. Totodată, ele 
sînt o manifestare vie a caracte
rului socialist al relațiilor noastre 
reciproce. Și noi ne mîndrim că 
Partidul Comunist Bulgar și Par
tidul Comunist Român nu numai 
că au păstrat solidaritatea și co
laborarea dintre mișcările noastre 
naționale de eliberare, nu numai 
că le-au, consolidat și le-au dez
voltat pe bază de clasă și de par
tid în anii luptei împotriva capi
talismului și fascismului, dar au 
știut să Ie țransforme în solidari
tate și colaborare între ambele 
noastre popoare, în anii construc
ției socialiste. (Aplauze puternice, 
urale).

A început al patrulea decenii! 
de cînd Bulgaria și România pă
șesc pe drumul socialismului. Pe 
ambele maluri ale Dunării, acum 
clocotește munca liberă și de crea
ție pentru îndeplinirea hotărîrilor 
congreselor partidelor noastre, 
pentru făurirea societății socialis
te dezvoltate. Pentru noi amil 1977 
a fost un an rodnic, cu ritmuri 
susținute. Continuă să crească ve
nitul național și în cursul acestui 
an, crește nivelul de trai. Pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XI-iea Congres, noi depunem e- 
forturi în vederea reconstruirii și 
modernizării capacităților de pro
ducție, pentru ridicarea calității 
producției industriale șl agricole, 
pentru organizarea de noi produc
ții, de proporții mari. O atenție 
deosebită acordăm înfăptuirii liniei 
partidului nostru de aprofundare a 
colaborării cu țările socialiste fră
țești, de participare tot mai activă 
îa diviziunea internațională a mun
cii. (Aplauze puternice, urale).

Bulgaria se găsește în preajma 
Conferinței Naționale a partidului 
nostru. în lunile premergătoare 
conferinței, în țară s-a desfășurat 
o largă întrecere socialistă, plină 
de entuziasm și pătrunsă de spirit 
creator. în aceste zile, la Comite
tul Central al partidului sosesc 
telegrame prin care colective mun
citorești raportează îndeplinirea 
angajamentelor luate. Noi sîntem 
convinși că hotărîrile Conferinței 
Naționale vor fi susținute la toate 
nivelurile și în toate domeniile vie
ții, că ele vor înarma cadrele de 
comuniști, pe toți oamenii muncii 
din țara noastră în lupta pentru 
îndeplinirea celui de-al VII-lea 
cincinal și pentru făurirea societă
ții socialiste dezvoltate.

Noi, în Bulgaria, cunoaștem bine 
succesele remarcabile pe care po
porul român le-a realizat sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. Ne bucurăm de succesele 
României ca de propriile noastre 
succese și vă dorim din toată inima 
noi izbînzi. (Aplauze și urale pu
ternice).

Țările noastre sînt vecine de 
veacuri, ele vor fi vecine pe veci, 
iar vecinul — așa cum spune pro
verbul popular — este mai mult 
decît o rudă, mai ales cînd vecinii 
sînt țări socialiste frățești. (Aplau
ze îndelungate, urale. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — Jivkov !■•).

Tovarășe și tovarăși,
Putem constata cu satisfacție că 

influența statelor din comunitatea 
socialistă asupra mersului eveni
mentelor mondiale crește continuu. 
Ca și pînă acum, Partidul Comu
nist Bulgar consideră drept o da
torie a sa primordială, națională și 
internațională, să acționeze și să 
lupte, împreună cu partidele comu
niste și muncitorești frățești, pen
tru pace și securitate în lumea con
temporană, pentru asigurarea unor 
condiții internaționale favorabile 
cauzei socialismului și comunismu
lui, a progresului omenesc, în ge
neral. (Aplauze puternice, urale în
delungate).

în activitatea lor de politică ex
ternă, țările din comunitatea socia
listă aplică în mod neclintit prin
cipiile leniniste ale coexistenței 
pașnice între statele cu orînduiri 
sociale diferite. în ciuda rezistenței 
cercurilor reacționare, politica des
tinderii internaționale se bucură de 
un larg sprijin din partea popoare
lor și de înțelegere din partea con
ducătorilor statelor capitaliste care 
gîndesc în mod realist. Au eșuat 
încercările perseverente ale unor 
cercuri de a revizui, în cadrul în- 
tîlnirii recente de la Belgrad, Actul 
final de la Helsinki și de a-1 trans
forma într-un instrument de ames
tec în treburile interne ale țărilor 
socialiste.

Republica Populară Bulgaria sus
ține cu fermitate punctul său de 
vedere că este oportun de a se a- 
dopta neîntîrziat măsuri practice 
de oprire a cursei înarmărilor, de 
interzicere totală și deplină a ex
periențelor cu arma nucleară, de 
oprire, în același timp, a producției 
acestei arme. Noi am sprijinit 
prompt atitudinea Uniunii Sovieti
ce de a se trece la tratative pentru 
semnarea unui acord internațional 
de interzicere a producției bombei 
cu neutroni, care amenință viața 
milioanelor de oameni în lume, 
dar mai ales în Europa, unde stra
tegi din N.A.T.O. intenționează să 
instaleze această armă barbară. 
Un document de o deosebită im
portanță în acest domeniu este 
proiectul de convenție de interzi
cere a producției, acumulării, răs
pândirii și folosirii armei nucleare 
cu neutroni înaintat Comitetului 
de dezarmaret de către delegațiile 
Uniunii Sovietice, Bulgariei, Repu
blicii Democrate Germane, Mon
goliei, Poloniei, României, Unga- 
rjei și Cehoslovaciei. Această ini
țiativă a țărilor socialiste frățești 
este o expresie a preocupării lor de 
a preveni folosirea cuceririlor ști
inței și tehnicii contemporane pen
tru producerea de noi tipuri de 
arme de distrugere în masă. Noi 
vom face tot ceea ce depinde de 
noi ca apropiata sesiune specială 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată pro
blemelor dezarmării să se desfă
șoare într-o atmosferă de lucru și 
să se transforme într-o etapă im
portantă a pregătirii conferinței 
mondiale privind această proble
mă, care este de o însemnătate ex
cepțională pentru omenire. (Aplau
ze puternice, urale).

Nu o dată ne-am pronunțat și 
am arătat că esența politicii balca
nice a partidului și statului nostru 
este ca Peninsula Balcanică să se 
consolideze ca o zonă a păcii trai
nice, de bună vecinătate și de co
laborare, de avantaj reciproc. 
Ne-am adus și ne vom aduce con
tribuția noastră la intensificarea și 

adîncirea relațiilor dintre popoarele î 
balcanice în domeniile politic, eco
nomic, cultural.

Poporul bulgar a condamnat re
centa agresiune israeliană în Li
ban, care avea drept scop să lo
vească mișcarea de rezistență pa
lestiniană și să o îndepărteze de 
pe scena politică a Orientului Apro
piat. Criza din Orientul Apropiat 
poate fi soluționată numai prin re
tragerea trupelor israeliene din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
1967, înfăptuindu-se drepturile ina
lienabile ale poporului arab al Pa
lestinei. inclusiv dreptul de a-'și 
constitui un stat propriu, asigu- 
rîndu-se, în același timp, securitatea 
tuturor statelor din această zonă. 
Drumul spre soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat trece 
prin Conferința de la Geneva, cu 
participarea tuturor țărilor cointe
resate, inclusiv a Organizației de 
Eliberare a Palestinei. $i pe viitor 
noi vom dezvolta relațiile și cola
borarea cu țările nealiniate. Parti
dul, statul nostru socialist acordă 
și vor acorda sprijin moral și ma
terial popoarelor care luptă împo
triva imperialismului, neocolonia- 
lismului, discriminărilor rasiale și 
apartheidului. Partidul Comunist 
Bulgar își va aduce și pe viitor 
contribuția la consolidarea unitei 
și coeziunii mișcării comuniste*  
muncitorești internaționale, la 
coeziunea tuturor forțelor demo
cratice și progresiste. în lupta îm
potriva imperialismului și a războ
iului, pentru pace și progres social. 
(Aplauze puternice, urale îndelun
gate).

Tovarăși,
Construirea Complexului hidro- ! 

tehnic Nicopole — Turnu Măgu- ! 
rele, precum și a celorlalte obiecti- j 
ve comune reprezintă o expresie I 
vie a noilor forme de colaborare î 
economică între țările noastre, în 
concordanță cu Programul com
plex de integrare economică socia
listă a țărilor membre ale C.A.E.R. 
Construind asemenea obiective 
grandioase, noi, în mod practic, de
monstrăm că comunitatea de țe
luri, unitatea și întrajutorarea fră
țească între țările socialismului nu 
sînt noțiuni abstracte. Ele decurg 
din însuși caracterul mișcării noas
tre, din ideologia marxist-leninistă, 
din principiile internaționalismului 
proletar și socialist. Ele corespund 
intereselor fundamentale ale țărilor 
și popoarelor noastre, intereselor 
și năzuințelor tuturor oamenilor 
muncii din lume, tuturor acelora 
cărora le sînt scumpe pauza păcii, 
libertatea și progresul uman. 
(Aplauze și urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — Jivkov !“).

Complexul hidrotehnic Nicopo
le — Turnu Măgurele va fi una 
dintre cele mai importante cuceriri 
materiale ale oamenilor muncii 
bulgari și români din localitățile 
de frontieră Nicopole, Belene și 
Turnu Măgurele. Fără îndoială că, 
împreună cu inginerii, tehnicienii 
și muncitorii bulgari și români cu 
experiență, locuitorii de pe aceste 
meleaguri își vor aduce contribuția 
la construirea complexului. Com
plexul hidrotehnic Nicopole — 
Turnu Măgurele va fi un nou sim
bol socialist al prieteniei bulgaro- 
române. care va ocupa un Ioc 
demn printre simbolurile vechi de 
la Grivița și Plevna, București și 
Brăila. Acest complex va fi un nou 
pod care va lega nu numai cele 
două maluri ale Dunării, dar și cele 
două curente abundente ale dru
murilor vitale ale țărilor noastre 
socialiste. (Aplauze).

Trăiască și să se lărgească co
laborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Parti
dul Comunist Român, dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România ! (Aplau
ze și urale puternice. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — Jivkov !“).

Trăiască opera de construcție • 
pașnică, în numele vieții !

(Aplauze și urale puternice, în
delungate. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — Jivkov î“. Toți cei 
prezenți la miting ovaționează cu 
entuziasm pentru prietenia și co
laborarea româno-bulgară).

La marele miting al prieteniei 
româno-bulgare sînt prezenți mii de 
oameni ai muncii români și bulgari, 
viitori constructori ai marelui obiectiv 
hidroenergetic. Ei salută sosirea la 
tribuna oficială a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov cu senti
mente de înaltă stimă, cu intensă 
bucurie. Se scandează cu însuflețire, 
minute în șir, „Ceaușescu—Jivkov !“, 
manifestare in care iși găsesc o 
profundă expresie interesul și satis
facția cu care popoarele noastre ur
măresc noua întîlnire dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, con
sacrată dezvoltării tot mai rodnice a 
colaborării româno-bulgare.

La locul de desfășurare a mitin
gului domnește o atmosferă sărbă
torească. Deasupra tribunei oficiale 
se află portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, încadra
te de faldurile îngemănate ale drape
lelor de stat: ale României și Bulga
riei. Pe fundalul tribunei — urarea 
„Să se dezvolte și să se întărească 
continuu relațiile de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român, și 
Partidul Comunist Bulgar. dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Teodor Roman, prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a spus : „Este o mare 
bucurie pentru noi ca, in aceste mo
mente sărbătorești, prilejuite de 
inaugurarea lucrărilor de construc
ție a Complexului hidrotehnic Turnu 
Măgurele — Nicopole, simbol al 
prieteniei frățești și colaborării rod
nice dintre popoarele român și bul
gar, in numele Comitetului județean 
Teleorman al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului popular jude
țean, al tuturor teleormănenilor, să 
adresăm din toată inima urarea de 
bun venit pe aceste străvechi melea
guri românești și un fierbinte salut 
înalților noștri oaspeți — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Salutăm, de asemenea, prezența 
celorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a celor două țări 
socialiste, vecine și prietene, a con
structorilor și specialiștilor cărora li 
s-a încredințat realizarea acestui 
mare complex hidrotehnic, expresie 
a dezvoltării multilaterale a colabo
rării și cooperării româno-bulgare. 
Aceasta confirmă încă o dată că 
Dunărea devine tot mai mult un flu
viu al prieteniei și colaborării, al, 
adîncirii cunoașterii reciproce, lărgi
rii și dezvoltării legăturilor tradițio
nale dintre popoarele român și bul
gar.

Memorabila zi in care punem te
melia monumentalei lucrări a com
plexului hidrotehnic Turnu Măgurele 
— Nicopole, ce se realizează prin 
forța brațelor și iscusința creatoare 
a constructorilor români și bulgari, 
va rămine în inimile tuturor teleor
mănenilor, ale popoarelor român si 
bulgar, ca simbol al muncii si dorin
ței comune de bună-vecinătate ce 
animă țările noastre, angajate plenar 
pe drumul înfăptuirii nobilelor idea
luri ale socialismului și păcii, ale 
progresului și civilizației.

Sintem minări că ni se încredin
țează construirea acestei opere mă
rețe și, urm'tnd mereu generosul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
in muncă, de slujire neabătută a in
tereselor și năzuințelor de prosperi
tate și fericire ale popoarelor roman 
și bulgar, vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru ca și 
aici să smulgem apelor Dunării noi 
surse de energie și lumină, înscriind 
o nouă filă în marea cronică a prie
teniei și colaborării trainice dintre 
cele două țări vecine și prietene".

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a. adresat apoi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Todor Jivkov rugămintea 
de a lua cuvintul la miting.

Intîmpinați cu cele mai calde sen
timente, cu deosebită însuflețire, 
iau cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului Centrat 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Cuvîntările' celor doi conducători 
de partid și de stat sînt urmărite cu 
larg interes, profundă satisfacție, ele 
fiind subliniate, in repetate rinduri, 
cu vii și puternice aplauze, cu urale 
și ovații.

După rostirea cuvintărilor, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov se îmbrățișează din nou, răs
pund cu prietenie aclamațiilor mul
țimii.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă 
însuflețitoare, participanta expri
mând, indă o dată, din inimă, recu
noștința lor față de cei doi condu
cători de partid și de stat, pentru 
tot ceea ce au făcut și fac ca prie
tenia tradițională între partidele, 
popoarele și ^țările noastre să capete 
noi valențe, să se dezvolte și să se 
întărească continuu.
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privind întiinirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 

si tovarășul Todor Jivkov
> ■>

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Festivitățile de la Turnu Măgurele și Nicopole

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, au 
inaugurat, la 5 aprilie 1978, lucrările 
de construcție a Complexului hidro
tehnic Turnu Măgurele — Nicopole.

într-o atmosferă de entuziasm săr
bătoresc, în prezența a mii de oameni 
ai muncii români și bulgari, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au pus piatra de temelie a 
viitorului obiectiv hidrotehnic care se 
construiește în comun — vie expre
sie a colaborării multilaterale și coo
perării economice între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria.

Oamenii muncii din orașele Turnu 
Măgurele și Nicopole au întîmpinat 
cu deosebită cordialitate pe înalții 
conducători de partid și de stat ai 
celor două țări, exprimîndu-și senti
mentele de mîndrie și satisfacție 
pentru faptul că în raza localităților 
lor se va construi, cu eforturi unite, 
cel mai mare obiectiv al colaborării 
economice româno-bulgare.

Pe platforma de construcție de 
lîngă orașul Turnu Măgurele a avut 
loc mitingul prieteniei româno-bul
gare, la care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
au rostit cuvîntări, ascultate cu în
suflețire de către miile de partici- 
panți.

în aceeași zi. într-o atmosferă so
lemnă, tovarășul Todor Jivkov a în- 
mînat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ordinul „Gheorghi Dimitrov", cu care 
Consiliul de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria l-a decorat cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a zilei sale 
de naștere, pentru meritele sale în 
dezvoltarea si întărirea prieteniei 
frățești si colaborării dintre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria, dintre popoarele 
român si bulgar.

Mulțumind pentru înalta distincție 
primită, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a menționat că aceasta reprezintă 
atit o apreciere a activității sale, a 
preocupării pentru dezvoltarea con
tinuă a prieteniei româno-bulgare. cit 
si o expresie a prețuirii politicii 
Partidului Comunist Român consa
crată construirii societății socialiste 
și comuniste, întăririi colaborării, 
prieteniei si solidarității țărilor so
cialiste, promovării cauzei socialis
mului si păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, au 
semnat Convenția privind colabo
rarea în construcția complexului de 
olefine si cooperarea in producție.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov. 
au avut convorbiri care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie. respect, încredere si înțelegere 
deplină reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa 

Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român ; Manea Măncscu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui ; Gheorghe Oprea, membru al Co

mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului ; Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R, ; Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste ; Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei chimice ; Trofin Simedrea, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară Bul
garia.

Din partea bulgară : Stanko To
dorov. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri ; Dimităr Stani- 
șev, secretar al C.C. al P.C.B. ; An
drei Lukanov, membru al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ; Liudmila Jivkova, mem
bru al C.C. al P.C.B., președintele 
Comitetului pentru cultură ; Gheor
ghi Pankov, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul industriei chimi
ce ; Petăr Danailov, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România.

Cei doi conducători de partid și 
de stat s-au informat reciproc asu
pra rezultatelor construcției socia
lismului în cele două țări vecine și 
prietene, asupra sarcinilor pe care 
popoarele român și bulgar le re
zolvă cu succes pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și ale 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Bulgar.

Ei au evidențiat cu profundă sa
tisfacție că în perioada de la prece
denta lor întîlnire au fost obținute 
noi succese în dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria. Au continuat să se dezvolte 
relațiile dintre partide și guverne, 
între organizațiile de masă și ob
ștești din cele două țări. Cresc in
tr-un ritm înalt schimburile de 
mărfuri. Se extinde colaborarea în 
domeniile economic și tehnico-știin- 
țific, se amplifică cooperarea și spe
cializarea în producție. Construirea cu 
succes în comun a întreprinderii de 
mașini și utilaje grele de la Giurgiu 
și Ruse, precum și construirea in vii
tor a Complexului hidrotehnic de la, 
Turnu Măgurele — Nicopole și a 
complexului pentru producția de ole
fine corespund intereselor poporului 
rAsitn ri poporului bulgar și consti
tuie o contribuție la înfăptuirea 
„Programului complex al adincirii și 
perfecționării în continuare a colabo
rării economice și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.".

Se dezvoltă cu succes colaborarea 
în domeniile științei, culturii, artelor, 
invățămintului. turismului, ceea ce 
contribuie la mai buna cunoaștere și 
apropiere reciprocă a celor două po
poare.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două părți de a acționa pentru adin- 
cirea continuă a relațiilor bilaterale, 
in spiritul Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din 
1970 și al Declarației din 1977, pe baza 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, cu respectarea 
strictă a independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
întrajutorării tovărășești.

în timpul convorbirilor dintre se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu

lare Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov, 
a avut loc un schimb de păreri asu
pra unor probleme internaționale 
actuale.

Cei doi conducători de partid si 
de stat au dat o înaltă apreciere ro
lului hotărîtor al țărilor socialiste în 
lupta pentru consolidarea procesului 
destinderii, pentru dezarmare gene
rală și totală, pentru relații echita
bile și egale în drepturi între toate 
statele. Ei au relevat contribuția 
esențială a țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate si a tu
turor forțelor antiimperialiste si de
mocratice la înfăptuirea acestor te
luri. ța afirmarea dreptului fiecărui 
popor de a-si hotărî singur soarta.

A fost confirmată hotărîrea Parti
dului Comunist Român și a Partidu
lui Comunist Bulgar, a Republicii 
Socialiste România si a Republicii 
Populare Bulgaria de a contribui ac
tiv si în viitor Ia întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
pe baza marxism-leninismului si a 
solidarității internaționale.

Cele două țări vor extinde continuu 
colaborarea cu țările în curs de dez
voltare și cu statele nealiniate, cu 
toate statele lumii, în spiritul depli
nei egalități în drepturi, în interesul 
păcii și progresului.

Cele două părți si-au reafirmat 
voința si hotărîrea lor de neclintit 
de a depune si în viitor eforturi 
pentru continuarea si consolidarea 
destinderii si transformarea ei în- 
tr-un proces ireversibil si atotcu
prinzător. Ele au subliniat necesita
tea intensificării luptei si eforturilor 
popoarelor, forțelor antiimperialiste 
Si progresiste pentru dezvoltarea si 
întărirea destinderii. împotriva acțiu
nilor forțelor imperialiste si reacțio
nare. care pun in pericol pacea si 
securitatea în lume.

Ambele părți au constatat că la 
reuniunea de la Belgrad a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate si coope
rare în Europa a fost efectuat un am
plu schimb de păreri și s-au 
examinat propuneri concrete pen
tru realizarea principiilor și pre
vederilor Actului final. Ele au 
evidențiat că țările participante 
au subliniat însemnătatea pe care 
o acordă continuării destinderii, 
au reliefat importanța politică a 
Conferinței general-europene și au 
afirmat hotărîrea lor de a îndeplini 
toate principiile si prevederile Actu
lui final, ca un tot unitar. Cu toate 
acestea, asupra unui număr de pro
puneri prezentate la reuniune nu a 
putut fi realizat consensul. Apreciind 
pozitiv hotăririle privind organizarea 
unei noi reuniuni la Madrid in anul 
1980 și a altor trei intilniri în unele 
probleme ale Actului final, ambele 
părți consideră că în vederea trece
rii neîntîrziate la aplicarea tuturor 
prevederilor Actului final, care con
stituie un program de acțiune de 
lungă durată, sint necesare eforturi 
sporite din partea țărilor semnatare, 
a popoarelor, a tuturor forțelor de
mocratice și progresiste pentru îm
bunătățirea relațiilor reciproce din
tre statele participante, pentru con
solidarea securității si dezvoltarea 
colaborării pe continent, pentru în
tărirea procesului de destindere si 
adoptarea de măsuri concrete în do
meniul militar si al dezarmării în 
Europa.

CJele două părți au exprimat pozi
ția lor categorică în sensul că trebuie 
să se întreprindă măsuri practice 
efective si neîntirziate pentru înce
tarea cursei înarmărilor și dezarmare, 
în primul rind de dezarmare nu
cleară.

Părțile acordă o însemnătate deo
sebită apropiatei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. în pro

blemele dezarmării și îsi exprimă 
convingerea că aceasta va aduce o 
contribuție esențială Ia eforturile 
popoarelor pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare.

S-a subliniat importanta deosebită 
a consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
Ia Tratatul de la Varșovia din no
iembrie 1976 de la București și a 
Declarației adoptate cu acest prilej.

Părțile s-au declarat hotărit în 
favoarea înlăturării forței si a ame
nințării cu forța în relațiile dintre 
state. în acest sens, sprijină înche
ierea unui tratat mondial de nefolo- 
sire a forței în relațiile interna
ționale.

Ele se pronunță pentru soluționa
rea. pe cale politică si în interesul 
popoarelor, a tuturor conflictelor in
ternaționale.

Cela două părți vor dezvolta și în 
viitor relațiile cu țările balcanice, 
vor contribui la întărirea climatului 
de bună vecinătate intre popoarele 
balcanice, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii trainice, 
înțelegerii si colaborării, lipsită de 
baze militare străine si arme nuclea
re. pentru transformarea destinderii 
într-un proces ireversibil și în aceas
tă zonă a lumii.

Părțile au exprimat neliniștea lor 
fată de situația periculoasă din Ori
entul Mijlociu. Ele au subliniat că 
o soluționare politică trainică si justă 
se poate obține numai prin retrage
rea trupelor israeliene din toate te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967. realizarea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian. inclusiv a dreptului de a-si 
crea un stat propriu independent, șl 
asigurarea suveranității, securității si 
integrității tuturor statelor din zonă, 
în acest scop, părțile sprijină relua
rea lucrărilor Conferinței de la Ge
neva. cu participarea tuturor părți
lor Interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Cele două părți si-au reafirmat 
declarațiile lor în legătură cu recen
tele acțiuni militare grave ale Israe
lului din sudul Libanului și se pro
nunță cu hotărîre pentru retragerea 
neintirziată a trupelor israeliene de 
pe teritoriul libanez.

Cele două părți susțin hotărît lupta 
popoarelor din Africa pentru întă
rirea independentei lor. pentru lichi
darea definitivă a rămășițelor colo
nialismului. împotriva neocolonialis- 
mului. pentru rezolvarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor. în 
spiritul Cartei Organizației Națiuni
lor Unite si al Cartei Organizației 
Unității Africane și pentru dez
voltarea pe mai departe a țărilor 
africane pe drumul progresului social. 
Ele au condamnat cu fermitate re
gimurile care promovează politica 
de apartheid și discriminare rasială 
din sudul continentului african și 
forțele externe care susțin această 
politică reacționară și au confirmat 
din nou solidaritatea și sprijinul lor 
activ și consecvent cu lupta popoa
relor din Zimbabwe și Namibia 
pentru o adevărată independență 
națională.

* )
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășul Todor Jivkov au exprimat 
profunda lor satisfacție față de re
zultatele întîlnirii, pe care au apre
ciat-o ca o nouă contribuție impor
tantă Ia întărirea pe rriai departe a 
prieteniei româno-bulgare. Ei au 
subliniat voința neclintită a celor 
două părți de ă adînci și mai mult 
colaborarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia. în interesul celor două po
poare. al cauzei socialismului, cola
borării internaționale și păcii in 
lume.

(Urmare din pag. a Il-a)
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru so- 
,sesc cu mașinile de la Bucu
rești în portul municipiului Turnu 
Măgurele, unde sint intimpinați 
cu căldură de tovarășul Teodor 
Roman, prim-secretar al Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R.. de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. O gardă militară 
prezintă onorul. Este intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți oaspeți 
sint invitați să guste din îndătinata 
pîine si sare, din ploștile cu vin. 
Grupuri de copii Ie oferă buchete de 
flori.

Teleormănenii. care vor avea 
cinstea de a lucra, in număr mare, 
la viitoarea construcție hidrotehnică, 
fac tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
entuziastă primire. Ei ovaționează cu 
însuflețire pentru partid și secretarul 
său general, reafirmîndu-și sentimen
tele de dragoste fierbinte și profundă 
recunoștință pentru grija si preocu
parea statornică manifestate față de 
dezvoltarea județului lor. a întregii 
noastre patrii socialiste.

în aclamațiile mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului se îm
barcă pe vasul „Mihai Viteazul". 
După scurt timp, nava prezidențială 
acostează în apropierea platformei de 
inaugurare a construcției hidrocen
tralei.

Tot aici sosesc, la bordul unei 
nave, venind de pe malul bulgăresc, 
tovarășul Todor Jivkov, ceilalți con
ducători de partid și de stat bulgari.

La coborîrea pe pămîntul româ
nesc, tovarășul Todor Jivkov este 
salutat cu deosebită căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi conducători de partid ți de stat 
își string îndelung mîinile, se îm
brățișează cu prietenie.

O gardă militară prezintă onorul. 
Sînt intonate imnurile de stat ale 
Bulgariei și României. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
trec apoi în revistă garda de 
onoare.

Cei doi conducători de partid și 
de stat sint intimpinați, după da
tină, cu flori, cu piine și sare, cu 
ploști cu vin.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, ceilalți conducători de 
partid și de stat români și bulgari 
se îndreaptă spre locul unde ur
mează să se desfășoare ceremonia 
de inaugurare a lucrărilor de con
strucție a complexului hidrotehnic.

Miile de oameni ai muncii, repre
zentanți ai populației din Turnu Mă
gurele și Nicopole prezenți la acest 
eveniment aplaudă cu însuflețire pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, exprimindu-și, direct și cald, 
satisfacția pentru reintilnirea dintre 
cei doi conducători de partid și 
de stat. Ei scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu — Jivkov !“

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar sint invitați în fața 
unor machete și planșe care prefi
gurează viitoarea construcție de pe 
Dunăre. Ministrul energiei electrice. 
Trandafir Cocirlă, prezintă principalii 
indicatori tehnico-economici ai ma
relui obiectiv, proiectat in comun de 
specialiști români și bulgari. Com
plexul hidrotehnic Turnu Măgurele— 
Nicopole va avea două hidrocentrale 
care vor furniza sistemelor energe
tice român și bulgar cite circa 2 mi
liarde kilowați-orâ anual, două ecluze 
și două baraje deversoare și o serie 
de amenajări adiacente. Centralele 
vor fi puse în funcțiune de ape
le Dunării, zăgăzuite de un ba
raj, în spatele căruia se va for
ma un lac de acumulare în lun
gime de 280 km. Părții române ii 
vor reveni spre execuție lucrări im
portante : se vor ridica diguri in 
lungime de 335 km, se vor turna, 
numai in nodul hidroenergetic, 1,2 
milioane mc betoane, se vor monta 
peste 35 000 tone utilaje și instalații. 
Totodată, se menționează că reali
zarea acestui grandios obiectiv va 
înriuri profund dezvoltarea întregii 
regiuni din această parte a țării 
noastre. Vechi orașe dunărene, ca 
Turnu Măgurele, Corabia, Calafat, 
Izlaz, multe comune situate de-a 
lungul Dunării vor cunoaște o nouă 
înflorire. Se vor amenaja con
strucții portuare, se va intensifica 
navigația fluvială, se vor construi o 

sosea și o cale ferată care vor asi
gura npi legături rutiere si fero
viare între România și Bulgaria.

Urmează un moment de înaltă 
semnificație : tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov marchea
ză, in mod simbolic, inaugurarea lu
crărilor marelui obiectiv al coope
rării româno-bulgare, punind cu u- 
nealta tradițională a constructorilor 
— canciocul — primul beton la fun
dația hidrocentralei. Actul simbolic 
a fost repetat de tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jivkova. to
varășii Manea Măncscu si Stanko 
Todorov.

în uralele și aplauzele celor de 
față, cei doi conducători de partid și 
de stat dezvelesc apoi placa inau
gurală, încadrată de drapelele Româ
niei și Bulgariei, în marmura plăcii 
este săpată, în limbile română și 
bulgară, inscripția : „La 5 aprilie 
1978, în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășului Todor Jivkov, prim-se
cretar ai Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, s-au inaugu
rat lucrările de construcție a Com
plexului hidrotehnic Turnu Măgure
le—Nicopole, pe fluviul Dunărea, 
simbol al prieteniei tradiționale fră
țești și al colaborării rodnice dintre 
popoarele român și bulgar, care con
struiesc socialismul în țările lor".

După dezvelirea plăcii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbrățișează cu căldură. Mulțimea 
ovaționează pentru prietenia și co
laborarea trainică dintre cele două 
țări și popoare, pentru cei doi con
ducători de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Todor Jivkov, ceilalți condu
cători de partid și de stat români și 
bulgari participă apoi la vibrantul 
miting al prieteniei româno-bulgare,. 
care are Ioc aici, pe malul românesc 
al hidrocentralei. (Relatarea mitin
gului in pagina a IlI-a).

La încheierea mitingului, o atmo
sferă plină de însuflețire domină 
mulțimea. Tineri și tinere în frumoase 
costume teleormănene, precum și vii
tori constructori ai complexului hi
drotehnic prind în horă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe tovarășul Todor Jiv
kov. pe ceilalți conducători de 
partid și de stat români și bulgari.

Conduși cu dragoste de partici- 
panții la miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor .Jivkov, ceilalți oas
peți se îmbarcă la bordul navei pre
zidențiale „Mihai Viteazul", îndrep- 
tîndu-se spre Nicopole.

La scurtă vreme, nava preziden
țială acostează la malul bulgăresc al 
Dunării. Ca și pe malul românesc, 
mii de oameni ai muncii bulgari au 
venit să asiste la momentul solemn 
al inaugurării lucrărilor acestui 
obiectiv economic.

Pe pămîntul Bulgariei prietene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov sint intimpinați cu cele mai 
alese sentimente de stimă și prie
tenie. Mulțimea scandează îndelung 
„Jivkov — Ceaușescu I". aplaudă cu 
însuflețire pentru prietenia bulgaro- 
română.

Este o atmosferă de mare entuzi
asm, de adevărată sărbătoare a pri
eteniei dintre cele două popoare. Pe 
mari pancarte erau înscrise, in lim
bile bulgară și română : „Republica 
Socialistă România — Republica 
Populară Bulgaria — prietenie !", 
„Prietenie veșnică !“. „Să trăiască 
prietenia și colaborarea româno- 
bulgară !".

în întîmpinarea oaspeților au ve
nit tovarășii Penko Gherganov, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Plevna al P.C. Bulgar, Ivan 
Beșev, președintele consiliului popu
lar județean, Nicola Todoriev, mi
nistrul energiei electrice, alti re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Garda militară aliniată la debar
cader prezintă onorul. Fanfara mi
litară intonează imnurile de stat ale 
României și Bulgariei, după care to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov trec în revistă garda de o- 
noare.

în semn de adîncă cinstire, local
nicii oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășului Todor Jivkov piine și 
sare, îi invită' să guste din ploștile 
cu vin. Un grup de pionieri bulgari 

dăruiesc buchete de flori, precum șî 
cravate roșii.

Gazdele prezintă apoi, în fața 
unor machete și planșe, principalii 
indicatori economici ai complexului 
hidrotehnic de pe malul bulgăresc, 
transformările multiple pe care le 
va determina si pe malul bulgăresc 
această monumentală construcție hi
drotehnică. Este evidențiată și aici 
buna colaborare dintre specialiștii 
români si bulgari in elaborarea pro
iectelor marelui „edificiu al luminii".

Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Todor Jivkov sint invitați apoi să 
pună piatra de temelie la fundația 
hidrocentralei de pe malul bulgăresc.

în aplauzele miilor de oameni ai 
muncii bulgari. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov dez
velesc placa inaugurală a lucrărilor, 
in marmura căreia este săpat textul 
identic cu cel de pe malul românesc;

După dezvelirea plăcii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov 
își string miinile cu prietenie, se îm
brățișează.

Cei prezenți ovaționează îndelung 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
colaborării și cooperării frătesti din
tre partidele, țările si popoarele 
noastre, pentru prietenia trainică 
dintre România si Bulgaria. Se 
scandează indelung „Ceaușescu — 
Jivkov !“. Urale și aplauze puternice 
exprimă deplina satisfacție pentru 
noul dialog la nivel înalt româno- 
buigar. care marchează un moment 
dc mare însemnătate în cronica rela
țiilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre partidele, țările si po
poarele noastre, contribuind la pro
gresul și mai rapid al celor două 
țări, la succesul operei de construc
ție socialistă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov răspund cu prietenie 
acestor manifestări de stimă si 
prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa F.lena Ceaușescu. tovarășul 
Todor Jivkov. ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat a 
celor două țări se îmbarcă in aceas
tă atmosferă însuflețită pe nava 
..Mihai Viteazul".

La plecare, șefului statului român 
i-a fost rezervat același înalt cere
monial : garda militară a prezentat 
onorul, după care s-au intonat im
nurile de stat ale României si Bul
gariei.

La desprinderea vasului preziden
țial de țărmul bulgar, mulțimea ova
ționează rfutemic. din nou. pentru 
prietenia româno-bulgară.

Vasul prezidențial s-a Îndreptat, 
în cursul după-amiezii, spre portul 
Ruse, unde cei doi conducători de 
partid și de stat și-au luat un căl
duros rămas bun. Numeroși locuitori 
ai orașului bulgar au salutat cu en
tuziasm, cu sentimente de prietenie 
și stimă pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, expresie 
a satisfacției față de noua întilnire 
la nivel înalt româno-bulgară în
cheiată cu rezultate deosebit de rod
nice.

Nava prezidențială a sosit apoi în 
portul Giurgiu.

La coborîre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu căl
dură de tovarășul Maxim Berghia- 
nu. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R.. dc alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. O gardă militară 
a prezentat onorul. S-a intonat 
Imnul de Stat al Republicii Socialis
te România. Mii de oameni ai 
muncii au făcut o caldă și însufle
țită primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului. Ei 
și-au exprimat recunoștința fier
binte față de secretarul general al 
partidului pentru neobosita activitate 
consacrată înfloririi patriei noastre 
socialiste, satisfacția față de noul 
dialog la nivel înalt româno-bulgar.

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului s-au înapoiat în Capitală. 
La sediul Comitetului Centrai al 
partidului, în intîmpinare au venit 
tovarășii : Iosif Banc. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Uie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Richard 
Winter.

La consfătuirea de lucru din luna februarie consacrată probleme
lor agriculturii, pornind de la neajunsurile manifestate in cultura 
porumbului in anii anteriori, secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a trasat Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare sarcina de a stabili măsurile ce trebuie lujte pen
tru ca, încă , din acest an, să se realizeze o cotitură radicală in creș
terea producției de porumb. După aprecierea specialiștilor, este timpul 
'să se semene porumbul. în legătură cu măsurile întreprinse pentru 
aplicarea programului porumbului, cu cerințele și normele agroteh
nice ce trebuie respectate, in condițiile climatice din această primă
vară, pentru ca însămințările să se facă in timpul optim și la un 
nivel calitativ ridicat, am avut o convorbire cu tovarășul Constantin 
GLAVAN, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.

— Practic, vremea semănatului po
rumbului a sosit. Ce măsuri trebuie 
luate, in condițiile climatice actuale, 
pentru realizarea la timp a insâmin- 
țărilor 7

— într-adevăr. temperaturile scă
zute si vremea schimbătoare din luna 
martie și începutul lunii aprilie au 
determinat o serioasă întârziere a se
mănatului. Totuși, ploile din ultima 
perioadă au avut un efect favorabil, 
îmbunătățind rezerva de apă din sol 
Si creînd condiții bune de lucru pe 
toate terenurile, ceea ce va contribui 
la realizarea de producții mari. Pro
blema cea mai stringentă ce se pune 
acum este începerea semănatului po
rumbului. Tergiversarea acestei lu
crări nu mai poate fi justificată sub 
nici un motiv. Cel mai convingător 
argument în acest sens il constituie 
temperatura solului, cafe pe terenu
rile din cimpiile din vestul si sudul 
tării a ajuns la 10—12 grade. în cim- 
pia Bărăganului la 10—11 grade, in 
Dobrogea la 7—9 grade : chiar în ves
tul Transilvaniei, temperatura solului 
este cuprinsă intre 7—8 grade pe a- 
dincimea de semănat. Există deci zone 
foarte întinse ce întrunesc condiții 
optime pentru semănat. Iată de ce. 
chiar in condițiile cînd nu se între
vede o ameliorare rapidă a vremii si 
în anumite zone va continua să plouă, 
ministerul nostru recomandă in mod 
expres să se treacă cu toate tortele 
la semănatul porumbului. Datoria tu
turor specialiștilor din unitățile agri
cole este să urmărească permanent 
starea terenului, să identifice opera
tiv parcelele zvîntate si să concen
treze aici mijloacele mecanice si forța 
de muncă. Subliniem aceasta intrucit 

orice, oră pierdută duce inevitabil Ia 
întirzierea semănatului. Totodată, fi
nind seama de rezerva bună de apă 
din sol. recomandăm ca semințele să 
fie încorporate mai la suprafață, adi
că la adincimea de 5—7 cm. fapt ce 
poate contribui la intensificarea rit
mului de lucru. Trebuie avută per
manent în vedere sarcina majoră tra
sată de conducerea partidului ca po
rumbul. cultura care ocupă cea mal 
mare suprafață, să fie însămîntat în 
întregime pină cel tirziu la 30 aprilie.

— Anul acesta vor fi însămîntate in 
primăvară cu porumb 3.5 milioane 
hectare. Esențial este ca această su
prafață să fie semănată la timp, res- 
pectindu-se cu strictete tehnologiile 
stabilite. Sub acest aspect, ce îmbu
nătățiri s-au adus ?

— în lumina exigentelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru consacrată 
problemelor agriculturii, ministerul 
nostru a stabilit un ansamblu de 
măsuri care să permită înfăptuirea, 
punct cu punct, a programului cul
turii porumbului. Dintre acestea se 
detașează măsura potrivit căreia 
pentru fiecare din cele 7 zone pe
doclimatice distincte, care formează 
arealul de cultură a porumbului in 
țara noastră, au fost elaborate teh
nologii de producție diferențiate. E- 
vident. este vorba de tehnologii-ca- 
dru, care oferă specialiștilor ele
mente orientative sub aspect canti
tativ. Determinarea calitativă a unui 
element sau altul din tehnologie 
constituie o sarcină de cea mai ma
re răspundere pentru specialiștii din 
unitățile agricole. Ei au datoria ca, 
în funcție de condițiile concrete de 

lucru dintr-un loc sau altul, să sta
bilească tehnologia adecvată, mer- 
gînd pină la fiecare parcelă în parte.

— Ce alte probleme se cer solu
ționate acum ?

— Chestiunea cea mai stringentă 
este ca în fiecare unitate agricolă 

------ în aceste zile începe—— 

Semănatul porumbului 
Cîteva cerințe și reguli esențiale ce trebuie riguros 

respectate pentru realizarea de recolte mari
• Măsuri adecvate condițiilor climatice pentru realizarea la timp a însă- 
mînțărilor • Tehnologii diferențiate pentru fiecare zonă pedoclimatică
• Cultivarea întregii suprafețe destinate porumbului • Control efectiv, 
pe fiecare parcelă, pentru respectarea regulilor agrotehnice • Calitatea 
lucrărilor — încă de la semănat — depinde de calitatea muncii oamenilor

să se asigure integral suprafața pre
văzută în planul pe acest an, pen
tru a putea fi insămînțate în între
gime numai în perioada optimă. In
sist asupra acestei probleme, intru
cit in anii anteriori s-au manifes
tat abateri grave de la disciplina de 
plan și. din această cauză, n-a fost 
însămînțată întreaga suprafață pre
văzută a se cultiva cu porumb. Pen
tru a exista garanția realizării su
prafeței planificate, a fost introdus 
un sistem operativ de control. în 
toate județele au fost constituite co
lective formate din specialiști ai 
ministerului si ai organelor agri
cole locale care. în luna mar
tie. au verificat în fiecare unitate 
agricolă, direct în cîmp. situația 

amplasării suprafețelor destinate 
porumbului in condițiile recoman
date. Făcind o paranteză, aș vrea să 
precizez că aceste colective județene 
vor avea un rol activ, lor revenin- 
du-le sarcina de a verifica și con
trola, etapă cu etapă, executarea 

în perioada optimă de timp și Ia 
un nivel calitativ superior a tuturor 
lucrărilor.

Din controalele efectuate a re
ieșit că în fiecare județ mai 
sînt de executat o serie de lu
crări — încheierea arăturilor, co
rectarea greșurilor de la arătura 
de bază, strîngerea și evacuarea res
turilor vegetale. Conducerile uni
tăților agricole trebuie să ia 
măsuri ca toate aceste lucrări să 
fie grabnic încheiate. De altfel, 
înainte de semănat, colectivele ju
dețene vor verifica în mod obliga
toriu calitatea pregătirii terenului pe 
fiecare parcelă, urmărind dacă au 
fost făcute lucrările în funcție de 

care fiecare metru pătrat de pămint 
să poată fi semănat și să producă.

— Firește, cultivarea întregii su
prafețe prevăzute prezintă o mare 
importanță. Dar cerința primordială, 
puternic subliniată Ia consfătuirea 
de lucru, o constituie creșterea ran- 

damentului la hectar. în ce direcții 
prioritare1 trebuie să se acționeze in 
acest scop ?

— Se detașează. în această privință, 
măsurile luate pentru folosirea ra
țională a îngrășămintelor chimice. 
Aș dori să subliniez doar un aspect 
al problemei : elementele fertilizante 
administrate trebuie să se afle în
tr-un raport optim, numai astfel 
fiind posibil să se obțină un spor 
maxim de recoltă. Or. mai sint spe
cialiști care ignoră rolul potasiului, 
îndeosebi la fertilizarea terenurilor 
irigate. Rezultatele cercetării știin
țifice dovedesc că pentru niveluri 
mari de recoltă trebuie asigurate și 
unele cantități de îngrășăminte po- 
tasice. Ele ajută la asimilarea azo

tului și fosforului, măresc rezistența 
la cădere a plantelor și asigură o 
legătură bună pe știulete. De ase
menea, în scopul evitării risipei de 
substanță activă, îngrășămintele cu 
azot trebuie să fie aplicate diferen
țiat : o parte din normă concomi
tent cu semănatul, iar diferența — 
odată cu executarea primelor două 
prășite mecanice. Rezultă că punem 
un accent deosebit pe utilizarea ra
țională. mai eficientă a îngrășămin
telor chimice. Pentru realizarea sar
cinilor de plan este nevoie însă ca 
și combinatele de îngrășăminte chi
mice să livreze la termen și în sor
timentele prevăzute prin plan1 toate 
cantitățile destinate agriculturii.

— Ce anume cerințe se nun în 
cazul porumbului ce se cultivă pe 
terenurile irigate ?

— Anul acesta. 700 000 ha vor fi cul
tivate cu porumb in condiții de iri
gare. în cazul acestor terenuri, pro
blema majoră o constituie aplicarea 
corectă a tehnologiei porumbului iri
gat. Și nu intîmplător. în ultimii ani, 
producțiile nu s-au situat peste tot 
la nivelul condițiilor create prin in
troducerea irigațiilor. Conducerea 
partidului a cerut ca pe toate .tere
nurile irigate să se obțină pro
ducții sigure, ridicate. Tocmai de 
aceea s-au asigurat cantităti mai 
mari de îngrășăminte chimice, erbi- 
cide pentru Întreaga suprafață, se
mințe din hibrizi de mare producti
vitate.

— La consfătuirea de lucru a fost 
sever criticat faptul că înseși orga
nele agricole au trecut cu vederea 
unele abateri de la tehnologia cul
turii porumbului — și anume, ne- 
respectarea perioadelor optime de 
semănat și nerealizarea densității 
plantelor Ia hectar.

— Vom pune ordine desăvîrșită in 
privința respectării riguroase a în
tregii tehnologii a porumbului. Pen
tru fiecare județ, și în cadrul lor pe 
microzone distincte, au fost stabilite 
perioadele optime de semănat, care 
sub nici un motiv nu vor depăși data 
de 30 aprilie. Respectarea perioade
lor optime trebuie să constituie li
teră de lege pentru toți specialiștii, 
cu atit mai mult cu cît, cu dotarea 
tehnică actuală, întreaga suprafață 

poate fi semănată în numai 10—12 
zile. Pentru aceasta, asa cum am 
arătat la început, se cere în mod im
perios ca semănatul să înceapă ime
diat, folosindu-se din plin fiecare oră, 
fiecare zi de lucru in cimp.

Experiența anilor trecuți dovedește 
că pentru a avea la recoltat numă
rul de plante stabilit și, implicit, 
pentru a obține producții sporite, pro
blema esențială o constituie asigura
rea unei densități optime de-a lungul 
întregii perioade de vegetație. Ip a- 
cest scop, după fiecare lucrare — în- 
cepind cu semănatul și sfîrșind cu 
ultima prașiJă — colectivele special 
formate pe consilii intercooperatiste 
și unități agricole vor verifica cu exi
gență densitatea pe fiecare parcelă, 
nominalizind mecanizatorii și coope
ratorii care au lucrat suprafețele res
pective. Asigurarea unei densități 
optime de plante Ia hectar depinde 
nemijlocit de calitatea muncii oame
nilor". reprezintă o problemă de răs
pundere individuală și colectivă pen
tru recoltă.

— Ați atins o chestiune ce poate fi 
considerată ca o lege nescrisă a pă- 
mintului : calitatea muncii oamenilor.

— într-adevăr, oricît de bună ar fi 
tehnologia și măsurile luate, recol
tele mari și stabile depind, în ultimă 
instanță, de calitatea muncii oameni
lor. Și în agricultură, așa cum s-a 
accentuat' la consfătuirea de lucru, 
trebuie să se producă saltul de la 
acumularea cantitativă la o calitate 
nouă, superioară, care trebuie să se 
oglindească printr-o nqpă atitudine 
față de muncă a tuturor celor care 
lucrează^ in această ramură. Este o 
problemă comnlexă. care presupune 
ridicarea pregătirii profesionale si 
lărgirea orizontului de cunoștințe al 
lucrătorilor agricoli și, in egală mă
sură, întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă, sporirea răspunderii fiecăruia 
și a colectivului pentru executarea la 
timp și de bună calitate a tuturor lu
crărilor. Schimbări profunde în ca
litatea muncii oamenilor, care tre
buie să aibă loc chiar din aceste zile, 
cind va începe semănatul porumbului, 
spre a se pune baze solide recoltelor 
sporite prevăzute în acest an.

Aurel PAPADIUC
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A APĂRUT ÎN BROȘURĂ:

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU , 

la Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare

29—31 martie 1978 EDITURA POLITICA

„Săptămîna științei 
și tehnicii 
românești"

• Simpozioane pe ramuri și do
menii de activitate

• Manifestări în țară

Plecarea ministrului afacerilor 
externe al statului Israel

Miercuri dimineața a părăsit Capi
tala ministrul afacerilor externe al 
statului Israel. Moshe Dayan, care, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Andrei, a efectuat o vizită 
oficială in tara noastră.

★
în cursul vizitei pe care a între

prins-o in tara noastră, ministrul de 
externe al Israelului a avut, miercuri 
dimineața, o intilnire cu reprezen
tanți ai presei române și israeliene.

„Pentru mine a fost o deosebită 
experiență și o mare plăcere de a-1 
putea întilni pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, care este unul dintre cei 
mai mari lideri în viață ai lumii con
temporane. unul dintre cei care cu
nosc foarte bine situația internațio
nală'* *,  a subliniat vorbitorul. „Moti
vele profunde care îl determină să 
se ocupe dc situația din Orientul 
Mijlociu explică faptul că dînsul m-a 
a-imit și a avut convorbiri cu mine 
sh aceste zile, explică preocuparea 
sa de a contribui la realizarea păcii 
în Orientul Mijlociu".

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe 
(spectacol amînat din 28 III) — 19, 
(sala mică) : Romulus cel Mare —
19.30, (sala Atelier) : Fata din An
dros — 17.
• Opera Română : Răpirea din 
serai — 11, Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Afacerea Danton, spectacol 
susținut de Teatrul Powszeckny 
din Varșovia — 19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Audiență ia consul — 19,30.
(sala Studio) : Jocul — 19.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 15, Serenadă tlr- 
zie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Co
moara — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de la 
Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Rapsodii de primăvară — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —• 
17, Cîntece din prispa casei —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Piatră 
la rinichi — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă 
năzdrăvanul — 10, Nota zero la 
purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Tigrul purpuriu căruia li 
plăceau clătitele — 10, (sala Teh- 
nic-club, Calea Șerban Vodă 203) : 
Ileana Sînziana — 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

Ministrul de externe israelian a ți
nut să sublinieze că relațiile dintre 
România și Israel „sînt foarte prie
tenești", deși — a adăugat el — 
„există dezacorduri în anumite pro
bleme" internaționale.

în timpul vizitei — a spus vorbi
torul — au fost discutate citeva pro
bleme bilaterale, asupra cărora am 
ajuns la soluții sau răspunsuri satis
făcătoare.

Principalul subiect al convorbirilor 
pe care le-am avut atît cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, cit și cu mi
nistrul de externe al României — a 
continuat Moshe Dayan — l-a consti
tuit situația internațională actuală și

vremea
Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 apri

lie. In țari : Vremea va fi relativ rece, 
mal ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va II temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă. La munte și Izolat in zona 
deluroasă din nordul țării, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapovlță șl nin

cinema
• Septembrie : SCALA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program special pentru elevi : 
FAVORIT — 9.
• Guerrilla : CINEMA STUDIO —

; 10; 12; 14: 16; 18: 20, FESTIVAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
© Sărbătoarea cartofilor copți : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Alt bărbat, altă femeie : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Polițistul pilot de curse : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
• E atît de aproape fericirea : 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Jucăria : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Minte : EFORIE — 9; 11,45;
14,30; 17; 19,30, FLAMURA — 11;
13,30; 16; 19.
• Vîntul călătoriilor : FLAMURA
— 9.
• Urmărire periculoasă : FERO
VIAR — 9; 12,15; 16: 19,15. MELO
DIA — 9; 12; 16; 19, MODERN — 
9; 12; 16; 19.
• Mama : DOINA — 9.30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Corsarul : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15. TOMIS
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Melodiile nopții albe : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zmeu! de hîrtie : GRIVIȚA — 
9: 12; 16; 19,15, AURORA — 9; 12; 
16; 19.

ț © Ana celor o mie de zile (ambele 
serii) — 9.45, Lada dreptunghiula
ră — 14. Program de scurt-metra- 
je poloneze (III) — 16,15; 18,30,
Urîtul si frumosul — 20,30 : CINE
MATECA.
• Eu. tu și Ovidiu : BUZEȘTI — 
9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15, 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;

i 17.45: 20.
• Sandokan — tigrul Malayezieî : 
DACIA — 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18;
20.15. ARTA — 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20,15.
• Ediție specială : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
24).
• Itî dăruiesc un trandafir : LIRA 
10; 12; 15,30; 18; 20,15.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
BUCEGI — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11: 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Milițiencele din insulă : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
o Rîul care urcă muntele : COS
MOS — 1-6; 18; 20.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ștefan Andrei, de reprezentanți ai 
Ministerului' Afacerilor Externe.

A fost prezent Aba Gefen. amba
sadorul Israelului la București.

(Agerpres)★
în special situația din Orientul Mij
lociu.

După ce a expus modul în care in
terpretează guvernul Israelului pre
vederile rezoluției 242 a Consiliului 
de Securitate privind situația din 
Orientul Mijlociu — interpretare 
care neagă dreptul poporului pales
tinian la crearea unui stat indepen
dent. ca și cerința retragerii trupelor 
israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate — Moshe Dayan s-a referit 
la necesitatea de a se ajunge la un 
acord de pace cuprinzător între Israel 
și toate țările arabe.

în acest sens, ministrul de ex
terne israelian a declarat : în mo
mentul de față, noi trebuie să con
tinuăm procesul negocierilor ne care 
l-am început cu președintele Sadat, 
astfel incit, în perspectivă, să pu
tem ajunge la Conferința de la Ge
neva pentru a negocia cu celelalte 
părți arabe. în scopul realizării 
acordului 'pentru toți. Noi privim 
actualele convorbiri cu președintele 
Sadat ca ne un pas în direcția reali
zării unui acord de pace atotcuprin
zător cu toate țările arabe, ca pe ..o 
cale spre Geneva", și nu ca pe „un 
substitut al Genevei".

Moshe Dayan a afirmat că Israe
lul își va retrage trupele din sudul 
Libanului „imediat ce forțele O.N.U. 
vor fi în măsură să preia controlul 
în zonă. Nu vom întîrzia nici un 

■ moment retragerea trupelor noastre" 
— a precizat ministrul israelian.

soare. Vint slab pînă la moderat, cu In
tensificări de scurtă durată în sud-ves- 
tul țării, în a doua parte a intervalului, 
predominînd din sectorul estic. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 4 și 
plus 6 grade, iar maximele între 6 și 
14 grade, local mal ridicate. Izolat, în 
nordul țării, se va semnala brumă. 
In București : Vreme răcoroasă, mal 
ales în prima parte a Intervalului. 
Cerul va fl temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la mode
rat. Temperatura în ușoară scădere.

• Poruncă întunecată : FEREN
TARI — 10,30; 12,30; 15; 17; 19.
• Urgia ; GOTROCEÎ^I — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trepte pe cer : POPULAR ‘ — 
16; 18.
• Scaramouche : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20.
• Aripi frînte : MUNCA — 9,15;
11.30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Sîmburii de vișină : VIITORUL 
•— 15,30; 17,45; 20.
• Cheamă-mă în depărtarea lu
minoasă : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Ploaie cu soare : PACEA — 16; 
18; 20.

teatre

în continuarea acțiunilor organi
zate în cadrul „Săptăminii științei 
șl tehnicii românești", miercuri, in 
Capitală, au avut loc simoozioane 
De ramuri si domenii de activitate.

în prima parte a acestor ma
nifestări. participantii — reprezen
tanți ai ministerelor economice. 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, institutelor centrale 
de cercetare, ai U.G.S.R. si U.T.C., 
cadre didactice, cercetători. pro- 
iectanti. ingineri, oameni ai muncii 
din întreprinderi, studenti si elevi 
— au făcut, la Expoziția națională 
de creație științifică și tehnică, un 
amplu și util schimb de experiență. 
Cu acest prilej, s-a luat cunoștință 
de noile caracteristici tehnice ale 
produselor, de eficienta soluțiilor 
tehnologice propuse a se genera
liza. Schimbul de opinii a creat 
premise noi pentru îmbunătățirea 
Si lărgirea cooperării între unită
țile de cercetare si inginerie teh
nologică și întreprinderile indus
triale in vederea asimilării noilor 
creații tehnice.

în partea a doua a simpozioane
lor au fost prezentate referate 
axate pe probleme ale valorificării 
superioare a resurselor de materii 
prime indigene, reducerii consu
murilor de materii prime, materia
le. combustibili și energie, spori
rii eficientei economice în toate do
meniile de activitate. Dezbaterile 
au scos în evidentă realizările ob
ținute în această direcție, precum 
și necesitatea unei bune organizări 
a producției si a muncii, a elabo
rării. unor programe comune de 
promovare a progresului tehnic.

Pe baza rezultatelor si a expe
rienței înregistrate in prima etapă 
a Festivalului national „Cintarea 
României", simpozionul a reliefat 
importanta atragerii în activitatea 
de creație tehnico-știintifică a 
unui număr tot mai mare de mun
citori. tehnicieni, alti speciălisti 
care lucrează nemijlocit in produc
ție. de cadre didactice, studenti si 
elevi. în ansamblul lor. simpozioa
nele au pus cu pregnantă în evi
dentă necesitatea continuării pe 
un plan superior a eforturilor 
conjugate pentru ridicarea intregii 
activități științifice si tehnice la ni
velul obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceausescu _ cu 
privire la creșterea substanțială a
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IERI, LA FOTBAL

Lotul olimpic — Sliven (Bulgaria) 1-1
Ieri, pe Stadionul Republicii, lotul 

olimpic al țării a jucat• in cadrul 
programului său de verificare — in 
compania divizionarei „A" Sliven, 
din R. P. Bulgaria.

Oaspeții au opus reprezentanților 
noștri o formație solidă, ambițioasă 
și bine pregătita, cu un portar (Ior- 
danov) de mare clasă și cu alți cițiva 
jucători talentați.

în repriza intîi, lotul nostru a ju
cat in formula Lung — M. Zamfir, 
Stancu, Tilihoi, Bărbulescu — Zahiu, 
Mulțescu, Beldeanu — Gri gore, M. 
Răducanu, Vrinceanu. începutul a 
aparținut „olimpicilor", care au des
chis scorul în min. 5, prin Zahiu, și 
au mai avut citeva bune ocazii de a 
înscrie. Treptat, oaspeții au echilibrat 
jocul, și în min. 32 au egalat prin 

In citeva
• Sala sporturilor „Floreasca" din 

Capitală a găzduit aseară întilnirea 
amicală de handbal masculin dintre 
echipa Steaua și selecționata Arma
tei populare chineze de eliberare 
„1 August". Partida, de un bun nivel 
tehnic și cu multe faze spectaculoase, 
s-a incheiat cu scorul de 35—28 
(17—10) în favoarea handbaliștilor 
români.

Echipa „1 August" din R.P. Chi
neză își încheie turneul în țara 
noastră vineri, la Brașov, unde va 
întilni formația locală Dinamo.

• în primul tur al turneului in
ternațional de tenis de la Rotterdam, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—1, 6—1 pe americanul 
Sherwood Stewart.
• Sala Sporturilor din Brașov 

găzduiește astăzi, cu începere de la 
ora 18.00. finala primei ediții a „Cu
pei României" la handbal feminin, 
pe care și-o dispută echipele Uni
versitatea Timișoara și Constructo
rul Baia Mare.
• Exprimind critici aspre față de 

comportarea echipei de fotbal a 
Braziliei în meciul cu Franța de la 
Paris, un deputat al parlamentului 
brazilian a cerut înlocuirea actualului 
antrenor Claudio Coutinho, propu- 
nind pe Rubens Minelli. directorul 
tehnic al echipei Sao Paulo, campi
oana țării. „Coutinho nu este omul 
care poate conduce la victorie selec
ționata noastră, aflată acum într-o 
stare lamentabilă, iar înfrîngerea din 
jocul cu Franța trebuie să fie un 
semnal de alarmă pentru cei ce răs-

aportului științei și tehnicii la rea
lizarea cu maximă eficientă a sar
cinilor actualului cincinal si ale 
programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială a patriei.

*
în județele Timiș. Arad si Ca- 

raș-Severin, „Săptămîna creației 
tehnico-știintifice românești" este 
marcată de numeroase acțiuni de 
masă, menite să contribuie la pro
movarea noului în toate domeniile 
activității productive.

în cadrul Combinatului de prelu
crare a lemnului Arad a avut loc 
un schimb de experiență consacrat 
celor mai noi tehnologii, elabo
rate de colective de muncitori, teh
nicieni si ingineri. în vederea va
lorificării superioare a tuturor' ma
teriilor prime si secundare, teh
nologii care, aplicate Ia scară in
dustrială, vor asigura creșterea gra
dului de utilizare a materialelor 
lemnoase, cu 10 la sută la produc
ția de mobilă, 7,6 la sută la cea de 
scaune și 5,1 la sută la plăci aglo
merate din lemn, fată de indicii În
registrați anul trecut. La întreprin
derea de produse ceramice Jimbo- 
lia, unde s-a trecut la folosirea căl
durii solare, ca sursă termică de 
uscare a semifabricatelor, si la 
întreprinderea de materiale de con
strucții din Lugoj au fost organi
zate consfătuiri cu inovatorii si 
fruntașii în întrecerea socialistă, 
legate de extinderea aplicării în 
producție a unor tehnologii de mare 
productivitate și asimilarea de noi 
produse cu caracteristici fizice și 
mecanice superioare si un consum 
mai redus de materii prime.

Specialiștii resiteni participă la 
această manifestare de masă cu o 
nouă serie de lucrări științifice ori
ginale. în domeniul siderurgiei si 
construcțiilor de mașini, care vi
zează utilizarea mai eficientă a a- 
gregatelor de'topire și laminare a 
metalului, elaborarea de noi mărci 
de oteluri, reducerea consumurilor 
specifice, creșterea coeficientului de 
scoatere a metalului dintr-o tonă 
de otel-lingou. asimilarea de r 
tipuri de motoare electrice, agre
gate energetice pentru locomotive 
și nave maritime, turbine hidrau1' 
ce. compresoare și alte echipamente 
tehnice destinate industriei me' 
lurgice, miniere, chimice si altor 
ramuri de producție.

(Agerpres)

Ivanov (din penalti). Apoi, portarul 
lordanov apără un penalti tras slab 
de Beldeanu. După pauză, Nicolae, 
Țicleanu. Radu II și Manea înlocuiesc 
pe Stancu, Mulțescu, Beldeanu și 
Vrinceanu. Dar scorul nu se mai 
schimbă, pentru că M. Zamfir și Gri- 
gore ratează fiind singuri cu porta
rul, iar Manea trage în bară în 
min. 90.

Reprezentanții noștri s-au arătat 
deficitari în demarcări și s-au com
plicat în prea multe combinații pe 
metrul pătrat. ★

Rezultatul meciului Argentina — 
România (încheiat la Buenos Aires 
după ora 4 dimineața) în ziarul 
nostru de mîine.

RÎNDURI
pund de fotbalul brazilian", a spus ; 
deputatul.

• Intr-un meci internațional a- 
mical de fotbal, disputat pe stadio
nul „Jalisco" din orașul mexican 
Guadalajara, selecționata Mexicului 
a învins cu scorul de 3—0 formația 
Bulgariei.
• Continuindu-și pregătirile pen

tru turneul final al campionatului 
mondial de fotbal din Argentina, se
lecționata Suediei a susținut un meci 
amical la Leipzig in compania repre
zentativei R.D. Germane. Fotbaliștii 
suedezi au terminat învingători cu 
scorul de 1—0 (0—0). prin golul în
scris, în minutul 76. de Aslund.
• Miercuri la Erevan. în meci in

ternational amical de fotbal, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 1'0—2 
(4—0) selecționata Finlandei. Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost Oleg 
Blohin. autorul a patru goluri.
• Secretariatul federației interna

ționale de șah (F.I.D.E.), cu sediul la 
Amsterdam, a anunțat că l-a desem
nat pe marele maestru vest-german 
Lothar Schmid ca arbitru principal 
al meciului pentru titlul mondial 
dintre marii maeștri Anatoli Kar
pov, deținătorul. titlului, și Viktor 
Korcinoi.

Ceilalți doi arbitri ai acestui meci, 
care urmează să înceapă la 16 iulie 
in orașul filipinez Baguio, sint marele 
maestru cehoslovac M. Filip și arbi
trul internațional E. Lara (Filipine).

O Aseară, la Hamburg. în fața a 
peste 60 000 de spectatori, echipa 
Braziliei a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) formația R.F.G.

Cronica
La București s-au . Încheiat, 

miercuri, lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comitetului economic mixt 
româno-japonez. in cadrul căreia au 
fost analizate rezultatele obținute in 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre cele două țări.

Protocolul sesiunii, semnat de Ci
cerone Gorunescu. președintele părții 
române, si Masashl Isano. președin
tele părții japoneze în comitet, pre
vede. între altele, necesitatea ca 
Întreprinderile românești de comerț 
exterior si companiile din Japonia 
să stabilească noi căi si mijloace me
nite să contribuie la dezvoltarea si 
diversificarea schimburilor comercia
le. a cooperării bilaterale si De terțe 
piețe, reciproc avantajoase pentru 
ambele părți. ★

Delegația parlamentară algeriană, 
condusă de Layachi Yaker. vicepre
ședinte al Adunării Populare Națio
nale a Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, a fost miercuri 
oaspetele județului Galati.’în cursul 
dimineții, membrii delegației au avut 
o întrevedere cu Nicolae Constantin, 
președintele'. Consiliului popular al 
județului, cu care, ocazie oaspeții au 
luat cunoștință de realizările econo- 
mico-sociale ale acestei zone, de 
perspectivele ei de dezvoltare.

în cursul aceleiași zile, oaspeții au 
vizitat combinatul siderurgic, șantie
rul naval si întreprinderea „Avicola".

Delegația algeriană a fost însoțită 
de Petre Brâncusi. deputat în Marea 
Adunare Națională.★

Miercuri a sosit în Capitală o de
legație economică din Italia, condu
să de Luciano Radi, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, pentru a participa la lucrările 
celei de-a Vil-a sesiuni ă Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ița- 
liene de colaborare economică, in
dustrială și tehnică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat pentru Prețuri, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.★

Miercuri după-amiază, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe al

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 5 APRILIE 1978

Extragerea I : 22 11 44 10 45 6
Extragerea a Il-a : 7 21 31 8 19 33
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

1 100 305 lei din care 265 428 lei re
port la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 26 MARTIE 1978
Categoria 1 : 2 variante 100 la su

tă Autoturism Dacia 1300, cat. 2 :
2 variante a 15 000 lei sau la alegere 
o excursie de 2 locuri în R.S. Ceho
slovacă — R.P. Ungară — Austria, 
sau in R.P. Bulgaria — Turcia, sau 
in R.D. Germană și diferența în nu
merar ; cat. 3 : 33.75 variante a 1 761 
lei ; cat. 4 : 130 a 457 lei : cat. 5 : 
315,25 a 189 Iei ; cat. 6 : 10104,75 a 
40 lei. *

Categoria A : 3 variante a 50 000 
lei sau la alegere o excursie de 
două locuri în R.S. Cehoslovacă — 
R.P. Ungară — Austria, sau în R.P. 
Bulgaria — Turcia, sau în R.D. Ger
mană și diferența în numerar ; cat. 
B : 30,25 variante a 2140 lei, cat. 
C : 135,75 a 477 Iei ; cat. D : 4 735,50 
a 60 lei.

..sputnik' ■. Pe scena științei „fizica vidului"
Reproducem din revista sovietică „SPUTNIK", un articol care tra

tează despre o ipoteză interesantă și îndrăzneață, emisă de oamenii 
de știință sovietici cu privire la natura vidului — ipoteză de natură 
să ofere o nouă viziune asupra Universului in evoluție, deschizătoare 
de perspective nebănuite pentru soluționarea problemelor energetice.

In interiorul stelelor, *1  galaxiilor, 
de fapt al Universului au loc pro
cese în cursul cărora sînt eliberate 
energii colosale. Exploziile însoțesc 
evoluția stelelor de cînd iau naștere 
și pînă în ultimul stadiu al exis
tentei lor. însăși expansiunea Uni
versului este un exemplu Ia scară 
gigantică al exploziei, cosmice. Un 
ocean nețărmurit de energic cloco
tește in jurul nostru. Dar cum am 
putea folosi măcar o părticică din 
această imensă cantitate de ener
gie ? Lucrul părea imposibil, dat 
fiind că in studierea naturii celor 
mai puternice explozii cosmice omul 
are de înfruntat dificultăți copleși
toare. Și totuși...

...Pînă la un moment dat. un șir 
de concepții moderne asupra Uni
versului erau larg acceptate de oa
menii de știință. Dar curîrtd acestea 
s-au dovedit incompatibile cu stu
dierea unor noi legi fundamentale 
ale naturii. Bizuindu-se pe obser
vații îndelungate, astrofizicianul dr. 
Viktor Ambartsumian, membru al 
Academiei de științe a U.R.S.S.. a 
ajuns la concluzia că exploziile cos
mice și. probabil, nașterea stelelor, 
galaxiilor și a întregului Univers 
sînt cauzate de legi ale naturii încă 
neexplicate de știință.

în anii din urmă, eforturile fizi
cienilor sovietici și din alte țări 
au inceput să aducă, treptat. mai 
multă claritate în conturarea unei 
noi imagini generale a lumii. A- 
ceasta se datorește mai ales răspîn- 
dirii concepției cu privire la natura

zilei
Republicii Socialiste România, l-a 
primit pe Khor Eng Hee, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Malayezieî, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare. ★

în perioada 2—5 aprilie, municipiul 
Galati a fost gazda unei delegații a 
municipalității din Coventry — An
glia. oraș infrătit cu Galatiul. în 
timpul șederii in municipiul dună
rean, oaspeții englezi s-au Intîlnit 
cu membrii comitetului municipal, au 
vizitat combinatul siderurgic, șantie
rul i naval, alte întreprinderi si insti
tuții social-culturale.★

Teatrul „Powszechny" din Varșo
via. aflat in tara noastră in cadrul 

. planului de colaborare culturală româ- 
no-polonă și-a început, miercuri seara 
turneul în Capitală cu un spectacol 
de gală organizat sub auspiciile Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste. Piesa prezentată cu acest pri
lej, in sala studio a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", a fost 
„Afacerea Danton" a scriitoarei po
loneze Stanislawa Przybyszewska. 
Spectacolul realizat de regizorul An
drzej Wajda, care semnează si sce
nografia împreună cu Krystyna 
Zachwatowicz. avînd în rolul titular 
pe actorul Bronislaw Pawlik. a fost 
distins cu mai multe premii colec
tive și individuale.

Au asistat Dumitru Ghise. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, reprezentant! ai 
Ministerului Afacerilor Externe, per
sonalități ale vieții cultural-artistice. 
un numeros public.

Erau prezent! Kornel Henschke. 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București, alti mem
bri ai corpului diplomatic.★

Comedia Iui Paul Everac „Piatră 
Ia rinichi" a fost prezentată miercuri 
seara In premieră bucuresteană de 
colectivul Teatrului „Ion Vasilescu". 
Piesa este pusă în scenă de Con
stantin Dinischiotu. în scenografia 
lui Traian Nitescu. Din distribuție 
fac parte : Hamdi Cerchez. Mihai 
Dobre, Mihaela Dumbravă, Adina Po
pescu, Marius Marinescu, Sanda Ma
ria Dandu. Adrian Petrache, Mariana 
Cercel, Doina Tamas și alții.

(Agerpres)

DE LA
Printre numeroasele feluri de asi

gurări de persoane puse la dispo
ziția populației de către Adminis
trația Asigurărilor de Stat este și 
„Asigurarea familială mixtă de 
viată". O astfel de asigurare poate 
cuprinde pe toti membrii de fami
lie care — la data contractării asi
gurării — sînt în virstă de la 5 la 
60 de ani, pe orice durată cuprinsă 
între 5 pînă la 20 de ani. la o sumă 
ce se stabilește de asigurat. Asigu
rările participă la tragerile lunare 
de amortizare prin combinațiile de 
cite 3 litere ce se atribuie pentru 
fiecare 1000 de lei din suma asi
gurată.

ADAS plătește suma asigurată în 
caz de invaliditate permanentă (to
tală sau parțială) din accidente a 
oricăruia dintre asigurați. Ia ieșirea 
combinației (combinațiilor) de lite
re, cu prilejul tragerilor de amorti
zare, la expirarea asigurării (inde
pendent de sumele plătite anterior 
pentru eventualele cazuri de inva
liditate permanentă).

La expirarea asigurărilor cu pri
mele achitate la zi. suma asigurată 
prevăzută in poliță se plătește ma
jorată cu 10 la sută; iar în cazurile 
de invaliditate permanentă parțială 
a oricăruia dintre asigurați, suma

vidului, potrivit căreia, departe de 
a fi „nimic", vidul este o substanță 
dinamică — esența tuturor obiecte
lor și fenomenelor. Această substan
ță are proprietăți fizice neașteptate, 
extrem de înșelătoare, care se ma-

• Spre descifrarea misterului 
exploziilor cosmice • Vidul nu 
este chiar... vid • Energii 
colosale și inepuizabile din 

„nimic" ?

nifestă în toate procesele elemen
tare. inclusiv în mișcarea și interac
țiunea particulelor. Ba mai mult, 
însăși - natura particulelor nu poate 
fi înțeleasă in afara conceptului de 
„vid" : ele izvorăsc continuu din el 
și dispar tot în el.

Oamenii de știință sînt de părere 
că vidul posedă o energie infinită. 
Această energie este, ca să spunem 
așa, încătușată de puternica forță a 
atracției interne. In același timp 
însă, în vid au loc continuu și in 
mod spontan stimulări — proces în 
urma căruia anumite cantități de 
energie sînt. eliberate, dînd naștere 
la particule elementare, adevărate 
„cărămizi" ale materiei. Se poate 
spune, de aceea, că „lacătul" care 
ține închisă energia nu este totuși 
chiar atît de sigur.

Pe de altă parte, devine din ce în

A apărut; „Er3 S0CÎ2lîStă“

nr. 7/1978
în deschidere este publicat edito

rialul „Măsuri de importanță deo
sebită pentru progresul social-econo
mic al patriei". în continuare sînt' 
Înserate articolele : „Eficiența con
ducerii — obiectiv central în munca 
de partid" ; „Producția netă, indica
tor principal în activitatea economi- 
co-financlară“ ; „Creșterea rolului 
consiliilor populare în condițiile 
perfecționării mecanismului econo
mic" ; „Participarea activă a femei
lor la întreaga viață social-politică"; 
„Necesitatea intensificării eforturilor 
pentru înfăptuirea securității euro
pene" ; „Dezarmarea — cerință vi
tală a întregii omeniri".

Revista mai publică articolele : 
„Dezvoltarea conștiinței socialiste" 
(la rubrica „Consultații"), „Spiritul 
științific in activitatea didactică" 
(„Știință-învățămînt"), „Obiectivele 
sociale și naționale ale revoluției ro
mâne din 1848“ și „Sub steagul 
luptei revoluționare" („Pagini de is
torie"), „Partidele comuniste din ță
rile vest-europene și politica inter
națională" („Din mișcarea comunis
tă și muncitorească mondială"), 
„Marxismul și -noii filozofi»", („Cu
rente și idei").

tv
PROGRAMUL X

16,00 Telex
16,05 Matineu de vacanță. Film serial :

Robinson Crusoe. Episodul 2
16.40 Curs de limba rusă
17,10 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.20 Consultații medicale
17.40 Reportaj pe glob : Venezuela, 

timpul aurului negru
18,00 Finala „Cupei României" la hand

bal feminin
19,00 România pitorească
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Săptămîna științei șl tehnicii ro

mânești
20,05 Tezaur folcloric
20.25 Ora tineretului
21.20 Telerecital Gheorghe Leahu
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,50 Film documentar 
20,00 Concertul orchestrei simfonice a

Radioteleviziunii
21.20 Telex
21.25 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,45 Muzică ușoară
22,00 Progrese recente In biologie

ADAS
cuvenită, corespunzătoare gradului 
de invaliditate stabilit, se plătește 
majorată cu 25 Ia sută în limita 
sumei asigurate, chiar dacă acci
dentul s-a întîmplat în prima zi 
după intrarea în vigoare a asigură
rii și cînd se plătise numai o rată 
de primă. Primele de asigurare sînt 
diferențiate în funcție de vîrsta 
persoanei care contractează asigura
rea, de durata poliței și a plătii 
primelor, de mărimea sumei asigu
rate. precum si de numărul si vir- 
sta membrilor de familie ce se in
clud în asigurare, putîndu-se plăti 
— la cerere — în rate anuale, se
mestriale, trimestriale ori lunare. 
Este de menționat faptul că. in si
tuația in care asiguratul achită an
ticipat primele de asigurare pe 
mai multi ani. ADAS acordă o re
ducere de 4 la sută pentru fiecare 
an de plată anticipată. începind cu 
cel de-al doilea an socotit dc la 
expirarea anului de asigurare în 
curs.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea de asigurări cei inte
resați se pot adresa responsabililor 
cu asigurările din organizațiile so
cialiste. agentilor si inspectorilor de 
asigurare sau, direct, oricărei uni
tăți ADAS.

ce mai evident că Universul nu 
este decît una din stările vidului și 
toate procesele din el rezultă din 
acțiunea simultană a vidului și ma
teriei. De aici concluzia că energia 
mare eliberată in urma proceselor 
astrofizice Își are originea in vid.

Ultimii ani au adus dovada că 
avem de-a face cu o teorie validă. 
Pentru a obține această dovadă tre
buia să se descopere dacă printre 
procesele din natură există unul in 
care particulele elementare sînt ac
celerate pină la cele mai înalte 
energii posibile, intrind în interac
țiune directă cu vidul. Și iată că un 
asemenea proces a fost descoperit. 
Cercetări recente au condus la con
cluzia teoretică fascinantă potrivit 
căreia particulele sc pot ridica din 
vid in cantități capabile să provoace 
o explozie in Univers ! Aceasta a 
făcut posibil să se demonstreze că 
sursa și temeiul celor mai puternice 
explozii cosmice este vidul, cu ener
gia sa internă nelimitată.

știința continuă să pătrundă tai
nele materiei. La început, fizica mo
leculelor și a atonilor a furnizat 
omului energie termică și electrică. 
Apoi, fizica nucleară și a particule
lor elementare au dus la descope
rirea energiei atomice si termonu
cleare. Acum îsi face apariția pe 
scena științei FIZICA VIDULUI. 
Desigur, sint necesare în continuare 
mari eforturi pentru a ajunge în 
posesia unor dovezi evidente că vi
dul este un izvor nesecat, de ener
gie și, în particular, pentru a ex
plora posibilitatea stimulării lui ar
tificiale, în cele mai perfecționate 
acceleratoare. Atunci, probabil, pro
blema vidului va evolua de la sta
diul teoretic spre cel experimental, 
oferind omului o inepuizabilă sursă 
dc energie.

. • UN NOU MATE
RIAL DE CONSTRUCȚIE 
cu performanțe care întrec pe 
cele ale produselor de origine 
minerală utilizate pînă in pre
zent a fost realizat de ingineri 
sovietici. Denumit „silipor", 
(silicat poros), acest material, 
foarte ușor, are proprietăți ter
mice deosebite. O placă de si
lipor cu grosimea de 5 centi
metri are aceleași calități ter- 
moizolante ca și un perete din 
cărămidă gros de 50 centimetri. 
Siliporul este, de asemenea, un 
foarte bun material refractar.

© UN PROTEST DRA
MATIC. Cunoscutul om de 
știință și navigator norvegian 
Thor Heyerdahl a hotărît aban
donarea experienței sale pri

vind posibilitățile de navigație 
in Oceanul Indian, cu milenii 
in urmă, pentru ambarcațiunile 
din trestie. EI a remorcat nava 
„Tigris" în afara apelor portu
lui Djibouti și. dună ce a des
cărcat toate- materialele științi
fice de la bord, a incendiat-o. 
Hotărirea a fost motivată de 
refuzul , mai multor state cu 
porturi la Marea Roșie de a 
permite intrarea navei „Tigris" 
în porturile respective. Omul 
de știință norvegian a subliniat 
că decizia de a incendia ambar
cațiunea a fost luată împreună 
cu întregul echipaj și consti
tuie un protest împotriva con
flictului din Cornul Africii, în 
general împotriva războiului 
modern și a vînzărilor de arme. 
El a afirmat că lumea poate 
trăi în pace așa cum o dove
dește și faptul că cei 11 membri

ai echipajului, de diferite na
ționalități, din expediția sa au 
putut conviețui in relații de 
prietenie 144 de zile pe par
cursul a 10 000 kilometri. He
yerdahl a spus că a trimis se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o scrisoare în 
care își exprimă gratitudinea 
pentru faptul că „Tigris" a pu
tut naviga sub drapelul O.N.U. 
Ambarcațiunea „Tigris", lungă 
de 18 metri, a fost construită 
după un proiect datînd de acum 
5 000 de ani.

• DEȘERTURI ÎNFLO
RITOARE. Inginerii agronomi 
brazilieni au efectuat cu suc
ces o experiență care urmează 
să transforme zona semideșer- 
tică (cerrado) de platou din a- 
propiere de Brasilia intr-un ve

ritabil grinar al Americii de 
Sud. Prin incorporarea in sol a 
unei cantități de calcar și fos
fați. in scopul diminuării acidi
tății acestuia, platourile regiu
nii respective, însumînd 2 mi
lioane de kilometri pătrați, vor 
dobîndi o excepțională fertili
tate, afirmă specialiștii. Mai 
multe mii de hectare defrișate 
în septembrie trecut au și dat 
prima recoltă de orez.

• JOHN WAYNE O- 
PERAT DE INIMĂ. Cunos- 
cutul actor american, John 
Wayne, inimosul protagonist a

peste 200 de filme „western" de 
largă popularitate in lumea în
treagă, a fost supus unei inter
venții chirurgicale pe cord des
chis într-un spital din Boston. 
Un comunicat medical anunță 
că operația, care a durat trei 
ore, a constat în înlocuirea unei 
valve a aortei. Veșnic tînărul 
interpret al atitor roluri îndră
gite urmează să sărbătorească, 
Ia sfirșitul lunii mai, împlini
rea a 71 de ani de viață ; cu 
puțin înainte de a fi internat 
terminase un serial pentru tele
viziune; reconstituind principa
lele etape ale carierei sale de 
aproape cinci decenii.

• „BANCA" LIN
GVISTICA DE LA NAN- 
Qy Institutul de limbă fran
ceză din Nancy dispune de un 
enorm fișier științific (totalizînd 
150 milioane de cuvinte) cu ci
tate din operele literare apăru
te în secolele XVIII, XIX și 
XX. întocmit in decurs de 15 
ani, această vastă tucrare a pu
tut fi realizată grație utilizării 
pe scară largă a informaticii. 
Materialul științific a servit la 
demararea acțiunii de elabora
re a unui dicționar, care va 
constitui o sursă prețioasă pen
tru toți cercetătorii care se o- 
cupă de lexicul limbii franceze. 
Avansul obținut de cercetătorii 
de aici în domeniul studierii 
limbii franceze i-a făcut pe 
mulți specialiști să considere

orașul Nancy drept capitală a 
cercetărilor lingvistice franceze.

• ACUMULATOR DE 
CĂLDURĂ PENTRU IN
TERIORUL AUTOVEHI
CULELOR. Acumulatorul de 
căldură „Accuheat", construit 
de o firmă suedeză, permite să 
se încălzească interiorul unui 
automobil fără intervenția mo
torului și fără să se consume e- 
nergie în mod special. Aparatul, 
plasat sub bancheta șoferului, 
recuperează, înmagazinează și 
restituie, după dorință, căldura 
produsă de motor. Prin înlocui
rea actualelor sisteme de încăl
zire s-ar economisi peste o sută 
litri de benzină pe an de fiecare 
vehicul.

• FOTBAL ...ÎN FO
TOLIU. Celebrul fotbalist 
olandez Cruyff, care, in prezent, 
joacă la F.C. Barcelona, este 
ferm decis să abandoneze acti
vitatea competițională la sfir
șitul actualului sezon, deși in 
jurul său plouă, literalmente, 
cu oferte. „Sintem gata să 
semnăm un contract cu dv„ 
chiar și numai pentru a vă 
așeza într-un fotoliu la mijlo
cul terenului pentru a dirija 
jocul"... i-a declarat conducăto
rul unui club olandez, suprali- 
citind pe ceilalți ofertanti. Dar 
Cruyff s-a menținut pe poziție, 
arătînd că va părăsi fotbalul 
cînd F.C. Barcelona va încheia 
competițiile in care se află an
gajată în prezent.



Reluarea lucrărilor Comitetului pregătitor

al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.

consacrate dezarmării

Este necesară conlucrarea rodnică 
la elaborarea unor documente de substanță

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — La sediul O.N.U. au fost re
luate lucrările reuniunii Comitetului pregătitor al sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării, care va avea loc
între 23 mai ți 28 iunie a.c.

Această nouă rundă de negocieri, 
ultima înainte de deschiderea lucră
rilor sesiunii speciale, a început cu 
o săptămină mai devreme decit a 
fost stabilit anterior de comitetul 
pregătitor. Decizia de a veni la 
masa tratativelor mai devreme de
cit s-a prevăzut initial reflectă pre
ocuparea deosebită a statelor parti
cipante in comitetul pregătitor, intre 
care si România, de a elabora docu
mente cit mai angajante si de sub
stanță. care să exprime interesele si 
năzuințele popoarelor într-o proble
mă atit de complexă si importantă 
pentru soarta omenirii cum este cea 
a dezarmării. Îndeosebi a dezarmării 
nucleare.

Este cunoscut că proiectul de do
cument cuprinzind cele trei secțiuni 
principale : declarația de principii, 
programul de măsuri si acțiune și 
mecanismele de negociere asupra 
dezarmării se află intr-un stadiu in
cipient de redactare, iar sarcina a- 
cestei reuniuni, care va dura pină la 
21 aprilie, este de a-i da o formă 
cit mai avansată în vederea supune
rii sale viitoarei sesiuni speciale a 
Adunării Generale.

Deschizind lucrările comitetului, 
ambasadorul argentinian Carlos Or
tiz de Rozas, președintele acestui or
ganism. a subliniat cerința ca toate

Evoluția situației din Africa australă
• K. Waldheim : „Guvernul R.S.A. duce o politica primejdioasa 
pentru pacea internațională" • Regimul de la Salisbury a inițiat 
un val de teroare • Reprezentanți ai S.U.A. și Angliei vor relua 

convorbirile cu Frontul Patriotic Zimbabwe
La sediul din New York al Na

țiunilor Unite a avut loc o reuniune 
a Comitetului special împotriva 
apartheidului, în cadrul căreia dele
gațiile statelor membre au trecut in 
revistă activitatea desfășurată de 
acest organism în cei 15 ani trecuți 
de la crearea sa. In declarația făcută 
la reuniune, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat 
„rolul vital pe care l-a jucat comi
tetul in sprijinirea eforturilor O.N.U., 
vizînd eliminarea discriminărilor ra
siale și a politicii de apartheid din 
Africa australă1'. El a apreciat că 
guvernul R.S.A. ..promovează o po
litică primejdioasă pentru pacea in
ternațională".

Membrii comitetului au păstrat un 
moment de reculegere in memoria 
cunoscutului militant pentru dreptu
rile populației de culoare din S.U.A., 
Martin Luther King, de la a cărui 
asasinare s-au împlinit 10 ani. Pre
ședintele comitetului, Leslie Harri
man (Nigeria), a declarat că Luther 
King „a fost nu numai un mare 
conducător al populației de culoare 
din S.U.A., dar și un lider al mișcă
rii de solidaritate internațională cu 
popoarele oprimate din Africa aus
trală și cu mișcările lor de eliberare 
națională".

în cursul unei conferințe de presă 
la Lusaka. Joshua Nkomo. unui din 
liderii Frontului Patriotic Zimbabwe, 
a declarat că guvernul minoritar al 
lui Ian Smith a initiat un adevărat 
val de teroare pentru a-i elimina ne 
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statele participante să depună efor
turi stăruitoare pentru ca reuniunea 
să-si îndeplinească mandatul pe wire 
i l-a încredințat Adunarea Generală.

Vorbitorul a arătat că actuala re
uniune constituie o fază hotărîtoare 
în vederea definitivării documentului 
ce va fi prezentat sesiunii speciale 
si a făcut apel la foate delegațiile să 
dea dovadă de un înalt spirit de con
lucrare. înțelegere si flexibilitate, 
fondat pe deplină egalitate și respect 
reciproc. Totodată, el a subliniat ne
cesitatea ca negocierile să se poar
te. ca si la celelalte reuniuni ante
rioare ale comitetului, pe baza unei 
proceduri democratice de lucru, care 
să ofere posibilitatea tuturor delega
țiilor să-si exprime poziția lor. S-a 
cerut, de asemenea, ca în abordarea 
problemelor de substanță să se aibă 
de regulă în vedere procedura con
sensului. cu condiția de a se renun
ța la pozițiile rigide, inflexibile.

Luind cuvîntul. șeful delegației 
române, ambasadorul Ion Datcu. a 
evidențiat imperativul ca negocierile 
să se desfășoare într-o atmosferă 
constructivă, de conlucrare rodnică, 
astfel ca actuala reuniune să mar
cheze un pas important în redactarea 
într-o formă cit mai avansată a do
cumentului ce va fi adoptat la sesiu
nea specială.

toti africanii care se opun asa-zisu- 
lui acord de reglementare internă a 
situației din Rhodesia. încheiat intre 
regimul rasist și reprezentanți ai unui 
grup minoritar african si care. în rea
litate, lasă nesoluționate problemele e- 
sentiale puse de satisfacerea dreptu
rilor legitime ale ansamblului popu
lației de culoare, majoritare în tară.

In altă ordine de idei, el a arătat 
că va avea convorbiri cu Robert Mu
gabe, celălalt lider al Frontului Pa
triotic. Zimbabwe, pentru a stabili o 
linie strategică comună în perspecti
va viitoarelor convorbiri pe marginea 
propunerilor anglo-americane. El a 
precizat, in legătură cu aceasta, că 
Frontul Patriotic nu va accepta ca 
interlocutori la convorbiri semnatarii 
așa-zisului acord de reglementare in
ternă. ci doar reprezentanții Angliei, 
in calitate de putere colonială.

Secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, si ministrul de externe brita
nic. David Owen, urmează să aibă 
convorbiri, incepind cu data de 15 a- 
prilie. la Dar Es Salaam, cu liderii 
Frontului Patriotic Zimbabwe. Robert 
Mugabe și Joshua Nkomo — a anun
țat agenția tanzaniană de presă. Dis
cuțiile reprezintă o continuare a 
convorbirilor pe care reprezentanți ai 
S.U.A. și Marii Britanii le-au avut cu 
lideri ai Frontului Patriotic, in luna 
ianuarie. în Malta. Principala proble
mă care va constitui obiectul convor
birilor se referă la căile sl modalită
țile de soluționare politică a situației 
din Rhodesia.

In sprijinul unei largi cooperări 
intre statele in curs de dezvoltare
Documente adoptate de participanții la sesiunea Consiliului 

ministerial al S.E.L.A.
CARACAS 5 (Agerpres). — La se

siunea Consiliului ministerial al 
S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino- 
American), participanții au aprobat o 
rezoluție propusă de Ecuador, in 
care sint condamnate măsurile eco
nomice și comerciale restrictive im
puse de statele capitaliste industria
lizate în operațiile de desfacere a 
produselor țărilor in curs de dezvol
tare. Documentul se pronunță pentru 
eliminarea tuturor măsurilor discri
minatorii din comerțul intenwnerican 
și, în genere, internațional, pentru 
dezvoltarea cooperării pe principii 
noi, echitabile și juste.

Reprezentanții celor 26 de state 
membre in organizație și-au mani
festat, totodată, sprijinul față de mo
țiunea prezentată de Bolivia, in care 
este evidențiată necesitatea stabilirii 
unui raport echitabil intre prețurile 
materiilor prime și cele ale produ
selor manufacturate.

Proiectul Constituției spaniole
MADRID 5 (Agerpres). — Agenția 

spaniolă E.F.E. a dat publicității tex
tul proiectului Constituției spaniole 
redactat de Comisia parlamentară 
specială.

în primul său articol, proiectul de 
constituție afirmă că Spania este 
o „monarhie parlamentară", un „stat 
social și democratic, ale cărui 
valori supreme sint libertatea, 
dreptatea, egalitatea și respectul 
pluralismului politic". Același ar
ticol precizează că „suveranitatea 
națională rezidă în popor, de la care 
emană toate puterile statului".

Constituția — se precizează în pro
iect — este fondată pe unitatea Spa
niei ca patrie comună și individuală 
a tuturor cetățenilor și ea ..recunoaș
te dreptul la autonomie al naționali
tăților și regiunilor care formează 
unitatea indisolubilă a națiunii spa
niole". Precizind că limba oficială 
este spaniola.' proiectul constituției 
menționează că, „potrivit regimurilor 
respective de autonomie, alte limbi 
pot fi, de asemenea, oficiale in regiu
nile unde sint ele vorbite".

Proiectul de constituție prevede că 
„spaniolii se bucură de totalitatea 
drepturilor politice începind de la 
virsta de 18 ani". Totodată, sint re
cunoscute dreptul la asociere, de par
ticipare la problemele de interes pu
blic, dreptul sindical etc. Pe plan eco
nomic, proiectul stipulează principiul 
economiei de piață.

Apel la acțiuni 
comune împotriva 
poluării țărmurilor

LUXEMBURG 5 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Louis de Guiringaud, a ce
rut, în cadrul reuniunii C.E.E. 
de la Luxemburg, lansarea unei 
acțiuni comune a „celor nouă" 
pentru preîntîmpinarea poluării țăr
murilor prin accidente de genul ce
lui petrecut cu petrolierul ..Amoco 
Cadiz" în largul coastei pretorie. în
tre altele, el a propus interzicerea 
accesului în porturile din țările Pie
ței comune al petrolierelor sub pavi
lion de complezentă care nu respec
tă normele internaționale de secu
ritate. Totodată, ministrul francez de 
externe s-a pronunțat in favoarea 
introducerii unor pedepse severe con
tra societăților care folosesc pentru 
transportul petrolului nave învechite, 
nesigure.

Gabriel Valdes, directorul pentru 
America Latină al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), a relevat necesitatea 
stringentă a depunerii de noi eforturi 
conjugate, pentru instaurarea neintir- 
ziată a unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru traducerea în 
practică a unor măsuri, chiar par
țiale, insă concrete, consacrate depă
șirii actualelor dificultăți din econo
mia latino-americană și, în genere, 
din economiile țărilor în curs de dez
voltare. cel mai mult afectate de con
secințele crizei economice capitaliste 
mondiale.

Directorul general al U.N.C.T.A.D., 
Gamani Corea, a criticat, la rîndul 
său, măsurile discriminatorii luate de 
statele capitaliste industrializate pe 
piața mondială și s-a pronunțat pen
tru promovarea unei largi cooperări 
între țările in curs de dezvoltare.

Un document elaborat de membrii 
grupului comunist din Parlamentul 
spaniol și de mai mulți specialiști ai 
P.C. din Spania și dat publicității la 
Madrid afirmă că anumite obiective 
înscrise în „Pactul de la Moncloa" nu 
au fost realizate. Astfel, după cum 
se arată în document, contrar preve
derilor pactului semnat la 25 octom
brie 1977 de către guvern și partidele 
reprezentate în parlament, nu s-a în
făptuit nimic in ce privește revizui
rea Codului justiției militare și a 
legilor care reglementează ordinea 
publică și delictele referitoare la li
bertatea de exprimare, reuniune și 
asociere.

agențiile de presă transmit
Colaborare româno-egip- 

teană în domeniul turismu
lui. La Cairo s-au desfășurat lu
crările Comisiei mixte româno-egip- 
tene. în domeniul turismului. în ca
drul cărora a fost încheiat un Pro
gram executiv de colaborare turisti
că pe anii 1978—1979 între cele două 
țări.

Vizită în Norvegiei. Primul 
ministru norvegian. Odvar Nordli. 
l-a primit, la Oslo, pe Horst Sinder- 
niann. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Came
rei Populare a R.D. Germane, care 
se află intr-o vizită in Norvegia. 
După cum relevă agenția A.D.N.. a 
fost evidențiată evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre Norvegia si R.D.G. 
si s-a subliniat utilitatea contactelor 
politice la nivel înalt.

întrevedere Curter-Sen- 
SCher. cadrul Vizitei oficiale 
efectuate la Washington ministru! 
afacerilor externe al R.F.G.. Hans- 
Dietrich Genscher, a fost primit de 
președintele S.U.A.. Jimmy Carter, 
în cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej — la care a fost pre
zent și secretarul de stat american 
Cyrus Vance — au fost examinate 
probleme ale raporturilor bilaterale.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-BRITANICE
LONDRA 5 (Agerpres). — La in

vitația Camerei de comerț și indus
trie din Londra, în perioada 29 mar
tie — 5 aprilie, o delegație a Ca
merei de comerț și industrie a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de Ion Constantinescu, președintele 
Camerei, a efectuat o vizită în Ma
rea Britanie.

Conducătorul delegației a avut 
convorbiri cu J. R. Steele, președin
tele părții britanice în Comisia mix
tă guvernamentală româno-brițanică, 
cu 
rei

lordul Mais, președintele Came- 
de comerț și industrie din Lon-

ORIENTUL MIJLOCIU
întîlnire între președintele Siriei și secretarul general al Ligii 

Arabe • Declarațiile președintelui R. A. Egipt
DAMASC 5 (Agerpres). — Intilni- 

rea dintre președintele Siriei, Hafez 
Al Assad, și secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, a prile
juit abordarea unor probleme pri
vind evoluția situației generale din 
Orientul Mijlociu si. îndeosebi, even
tualitatea convocăi-ii unei conferințe 
arabe la nivel înalt. — informează 
agenția United Press International, 
citind surse oficiale din Damasc.

Vizita secretarului general al Ligii 
Arabe la Damasc este incadrată de 
observatorii de presă in contextul ge
neral al activității diplomatice desfă
șurate, în momentul de față, în 
Orientul Mijlociu, in legătură cu ex
plorarea căilor și modalităților de 
soluționare politică a conflictului din 
zonă, precum și cu întărirea solida
rității dintre statele arabe.

CAIRO 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul Conferinței asu
pra rolului mijloacelor de informare 
în masă în soluționarea problemelor 
lumii în curs de dezvoltare, care are 
loc la Cairo, președintele Egiptului, 
Anwar El 
țării sale 

Sadat, a reafirmat dorința 
„de a persevera in căuta-

relațiile dintre' membrii N.A.T.O.. 
precum și unele aspecte actuale ale 
vieții internaționale.

La Fraga au luat sfîrșit 
miercuri lucrările sesiunii Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace. Depu
tății au adoptat o rezoluție prin care 
aprobă activitatea desfășurată de gu
vern în vederea transpunerii în via
tă a hotărîrilor Congresului al XV-lea 
al P.C. din Cehoslovacia.

La galeria „Bismarkstrasse", 
din Diisseldorf (R.F.G.), a avut 
loc vernisajul expoziției pictoru
lui român Reinhardt Schuster. 
Lucrările expuse se bucură di 
iprecierile unui numeros public.

Reacții. Referindu-se la refu
zul exprimat de Franța. în cadrul 
reuniunii miniștrilor de externe ai 
C.E.E. de la Luxemburg, de a accep
ta renegocierea acordului < nuclear 
dintre cele șase țări membre inițiale 
ale Pieței comune, care sint si mem
bre ale Euratomului. si Statele 
Unite, agenția D.P.A. relevă că par
tea vest-germană a dat asigurări la 
Luxemburg că poziția ei nu este de
parte de cea a Franței. R.F. Germa
nia. precizează agenția, dorește, ca si 
ceilalți parteneri din C.E.E.. să evite 
dobindirea unei influențe din afară 
asupra tehnologiei nucleare vest-eu- 
ropene pe calea indirectă a noii poli
tici în domeniul uraniului. în afară 

dra, și cu H. B. Greenborough, pre
ședintele Confederației industriei bri
tanice.

Delegația a purtat, de asemenea, 
discuții la camerele de comerț și in
dustrie diit Birmingham, Coventry 
și Manchester, cu reprezentanți ai 
Consiliului scoțian pentru export, 
precum și cu reprezentanți ai unor 
importante firme industriale și co
merciale britanice.

în timpul vizitei sale la Londra, 
delegația română a avut, totodată, 
convorbiri și cu Consiliul irlandez 
de export.

suveranitățiiȘi
să 
ne

ne asumăm 
pronunța in

rea păcii". Egiptul — a declarat 
vorbitorul — „nu pune nici un fel 
de condiții pentru reluarea negocie
rilor cu Israelul", dar cere „să fie 
acceptate unele principii elementare 
recunoscute de întreaga lume, ca, de 
pildă, ilegitimitatea ocupării de te
ritorii străine prin forță, inviolabi
litatea teritoriului 
unei țări"..

„Noi nu putem 
răspunderea de a 
numele palestinienilor — a continuat 
șeful statului egiptean — dar putem 
să insistăm ca o declarație de prin
cipii să reafirme poziția elaborată 
de două conferințe arabe la nivel 
înalt". (De la Rabat și Alger, care 
au recunoscut O.E.P. drept singurul 
reprezentant legitim al poporului 
palestinian, ca și dreptul acestuia la 
autodeterminare).

TRIPOLI 5 (Agerpres). —- La Ben
ghazi au avut Ioc convorbiri între 
Mudar Badran, primul ministru și 
ministrul afacerilor externe al Ior
daniei, și Abdelati Labidi, președin
tele Comitetului Popular General al 
Jamahiriei Libiene.

de aceasta, politica guvernului de la 
Bonn este de a evita, în orice împre
jurare. o discriminare a țărilor ce nu 
dispun de tehnologia atomică in fo
losirea pașnică a energiei nucleare.

Reîntoarcere în patrie. 
Jaime Castillo, fost lider al Partidu
lui Democrat-Crestin din Chile si 
fost ministru în guvernul Eduardo 
Frei (1964—1970). s-a reîntors în pa
trie. după ce în prealabil depusese o 
cerere de repatriere la Ambasada Re
publicii Chile din Caracas. El a fost 
expulzat la 6 august 1976 sub acuza
ția că „reprezintă un pericol pentru 
securitatea statului", pentru că sem
nase. împreună cu trei avocati. un 
document în care erau denunțate 
acte de violare din partea autorități
lor a drepturilor cetățenești.

în S.U.A., printr-un decret al 
președintelui Jimmy Carter, a fost 
creat un Comitet consultativ national 
pentru problemele femeilor, format 
din 30 de membri. Comitetul ur
mează să raporteze cu regularitate 
președintelui despre inițiativele ne
cesarei pentru asigurarea deplinei 
egalități a femeilor americane cu 
bărbații.

Uniunea persoanelor per
secutate de naziști3 adresat 
fracțiunilor parlamentare ale U.C.D. 
—U.C.S.. P.S.D. și P.L.D. cererea de 
a împiedica prescrierea crimelor co
mise de national-socialisti. prevăzută 
pentru 21 decembrie anul acesta, 
transmite agenția D.P.A. S-a cerut

Congresul
U. C. din Slovenia 

și-a încheiat lucrările
BELGRAD 5 (Agerpres). — Frânte 

Popit a fost reales președinte al C.C. 
al U.C. din Slovenia. Totodată, 
Edvard Kardeli si Stane Dolant au 
fost aleși candidați pentru conduce
rea Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia de către cel de-al VIII-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor din 
Slovenia, ale cărui lucrări s-au în
cheiat miercuri la Liubliana.

Vizita delegației 
U.T.C. în Polonia
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — O 

delegație a Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștcfănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., .aflată în vizită in 
R.P. Polonă, a avut convorbiri cu 
Krzysztof Trebaczkiewicz, președin
tele C.C. al Federației Uniunilor 
Socialiste ale Tineretului Polonez. 
Cu acest prilej s-a realizat un 
schimb de păreri cu privire la acti
vitatea celor două organizații de ti
neret, subliniindu-se dorința reci
procă de a dezvolta in continuare 
relații strinse. prietenești între tine
retul din România și tineretul din 
Polonia. Au fost abordate, de ase
menea, probleme privind mișcarea 
internațională de tineret și studenți. 
Delegația U.T.C. a vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
Varșovia.

★
în drum spre Varșovia, delegația 

U.T.C. s-a întîlnit, în capitala 
R.D.G., cu Egon Krenz, prim-secre
tar al Consiliului Central al Tinere., 
tului Liber German, efectuîndu-ss 
un schimb de opinii privind dezvol
tarea in continuare, pe multiple 
planuri, a relațiilor dintre cele două 
organizații de tineret.

urmărirea în continuare a crimelor 
naziste, „pentru asigurarea princi
piilor dreptății celei mai elementare 
și pentru prevenirea unor noi crime".

Noul guvern francez.In- 
sărcinat de președintele Franței, Va
lery Giscard d’Estaing, cu formarea 
noului guvern, primul ministru fran
cez. Raymond Barre, a anunțat 
miercuri lista cabinetului său. care 
cuprinde 19 miniștri, precum și se
cretari de stat. în noul guvern, Louis 
de Guiringaud deține, în continuare, 
funcția de ministru de externe.

Un purtător de cuvînt al 
Scotland Yard-ului a declarat 
că grupul pronazist intitulat „Coloa
na 88“ a revendicat responsabilitatea 
exploziei survenite la sediul din 
Londra al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

Furtună violentă în Aus
tralia. în noaptea de marți spre 
miercuri asupra Australiei s-a abă
tut o violentă furtună, care a provo
cat moartea a cel puțin cinci persoa
ne și pagube materiale evaluate la 
mai multe milioane de dolari, in
formează agențiile France Presse și 
Reuter. Numeroase locuințe au fost 
distruse, iar aprovizionarea cu cu
rent electric a fost întreruptă.

Victime ale heroinei. Prin 
moartea a doi tineri vest-berlinezi ca 
urmare a consumului unei cantităti 
de heroină, numărul victimelor stu
pefiantelor din Berlinul occidental se 
ridică. în acest an. la 17. într-o lo
cuință din cartierul Kreuzberg au 
fost găsite, recent, cadavrele unui 
bărbat de 25 de ani și al unei femei 
de 20 de ani care consumaseră abu
ziv stupefiante.

PORTUGALIA:

In căutarea unor soluții pentru 
depășirea dificultăților economice

FILIPINE:

Preocupări și opțiuni spre consolidarea 
dezvoltării de sine stătătoare

ducerea bruscă pe piața muncii din 
Portugalia a circa 450 000 de per
soane provenind din fostele colonii, 
ceea ce a agravat șomajul si lipsa de 
locuințe, ca si prin unele aspecte ale 
politicii salariale. Chiar dacă națio
nalizările și înfăptuirea reformei 
agrare in sudul tării, deși cunoscind 
un șir de piedici si adversități, au 
restrîns aria de manevră a capitalu
lui. creind premise favorabile dez
voltării, greutățile acumulate nu 
sint deloc ușor de invins si. in orice • 
caz. solicită timp.

In încercarea de a obține împru
mutul așteptat, actualul guvern de 
coaliție format de Partidul Socialist 
și Centrul Democratico-Social a în
mulțit simțitor restricțiile in privin
ța cheltuielilor publice si reglemen
tările îndreptate spre reducerea con
sumului în general. Proiectul de bu
get pe 1978. prezentat recent în par
lament. reflectă în mai mare măsură 
recomandările F.M.I.. prevăzînd re
ducerea cu trei sferturi a deficitului 
bugetar (de la 425 milioane anul tre
cut. la 122 milioane dolari pentru 
anul in curs), restringerea creditelor 
bancare, o devalorizare lunară mai 
accentuată a escudoului. sporirea 
cu 20 la sută a impozitelor si a tari
felor la serviciile publice, un plafon 
al salariilor mult sub nivelul infla
ției. frinarea investițiilor etc. Desi
gur. rămine de văzut dacă măsurile 
anunțate vor satisface pe partenerii 
de negocieri financiare. Deocamdată 
este un fapt că nu toate forțele po
litice ale tării apreciază măsurile 
menționate ca legitime si eficiente : 
astfel, acestea suscită critici din par
tea partidelor opoziției de stingă, in 
primul rind a partidului comunist. 
Comuniștii — ca si centrala sindicală 
— susțin că este necesar ca poverile 
planului de austeritate, inevitabil în 
împrejurările actuale, să fie distri
buite echitabil, respectiv să revină 
intr-o măsură corespunzătoare si 
categoriilor sociale privilegiate.

O concluzie se impune insă ca do
minantă. în cercurile largi ale opiniei 
publice portugheze se exprimă păre
rea că depășirea actualelor dificultăți 
reclamă acțiunea unită a tuturor for
țelor progresiste. democratice ale 
tării, capabile să găsească împreună 
soluțiile adecvate ale unei autentice 
redresări economice.

V. o«os

în ultimul timp. în'viața politică 
a Filipinelor au intervenit un șir de 
schimbări și mutații care tind spre 
normalizarea situației din țară, la ca
pătul unei perioade de cinci ani și 
jumătate în care, datorită unor con
diții interne speciale, a fost insti
tuită legea marțială. După cum a 
anunțat președintele Ferdinand Mar
cos. atributele puterii legislative, care 
revin în prezent șefului statului, vor 
fi preluate de Adunarea ■ Națională 
interimară, preconizindu-se, în conti
nuare, o perioadă de tranziție pină la 
definitivarea unei forme parlamenta
re de guvernare.

Autoritățile au ajuns la un acord de 
conciliere cu unul din liderii Fron
tului Moro, organizație militară a 
populației de origine musulmană 
(majoritatea populației țării fiind de 
confesiune catolică) care grupează 
12 000 de luptători de puerilă, opă
rind in insula Mindanao din sudul 
Filipinelor. De-a lungul a cinci ani 
de lupte, acest conflict cu aspect 
confesional a costat viața a 50 000 
de persoane. Iată de ce acordul in
tervenit a fost primit cu satisfacție 
de populație. Ca urmare a acestei 
înțelegeri, președintele țării a procla
mat o amnistie „completă si absolu
tă". In același context, diferiți oa
meni politici, aflați in opoziție față 
de actualul regim, au dobindit posi
bilitatea de a se adresa alegătorilor 
prin intermediul televiziunii filipi- 
neze.

Formațiunile politice care sprijină 
guvernul s-au constituit într-o coali
ție intitulată „Mișcarea pentru noua 
societate". Pe plan intern, opțiunile 
guvernului sint concretizate in ola
nul aprobat toamna trecută, pentru 
perioada 1978—1982. orientat spre 
dezvoltarea susținută a ramurilor 
vitale ale industriei autohtone — 
petrochimia. îngrăsămintele chimice, 
construcțiile navale — folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice, 
extinderea sectoarelor de prelucrare 
în tară a materiilor prime si resur
selor naționale. Accelerarea dezvol
tării economice este menită să re
ducă dependenta fată de capitalul 
străin, care deține încă poziții pu
ternice în industria țării. în același 
timp, prin noile măsuri economice se 

preconizează încurajarea pe termen 
lung și diversificarea exporturilor, 
protejarea producătorilor interni de 
Concurența firmelor străine.

în realizarea acestor orientări ne I 
planul politicii interne, oficialitățile 
de la Manila au initiat in ultimii 
ani o largă deschidere spre toate 
statele lumii. în acest context, după 
cum menționa ministrul de externe 
Carlos Romulo. „stabilirea și dezvol
tarea relațiilor diplomatice cu țările 
socialiste și africane au dus la amelio
rarea economiei Filipinelor. la creș
terea prestigiului lor". în ultimii- ani. 
guvernul filipinez a încheiat 
acorduri comerciale sau de coope
rare cu România. R.S. Vietnam. R.D. 
Germană, R.P. Chineză, extinzind, 
totodată, schimburile și cu alte state 
socialiste. După cum aprecia recent 
un buletin editat de Ministerul In
formațiilor de la Manila, „spre deo
sebire de acei politicieni filipinezi 
care aveau, in perioada războiuhii 
rece, o atitudine inamicală față de 
țările socialiste, guvernul președinte
lui Marcos este convins că promo
varea relațiilor economice, culturale 
Si politice cu aceste țări servește în 
cel mai inalt grad intereselor Filipi- 
nelor“.

„în afara dorinței lor de a fi con
siderate pe deplin independente de 
orice rămășiță a influentei neocolo- 
niale — notează ..Financial Times" 
— Filipinele sint preocupate să de
vină un membru cu drepturi depline 
al grupului țărilor nealiniate". După 
cum s-a anunțat. guvernul de la 
Manila a cerut renegocierea statutu
lui bazelor străine din tară, în 
scopul redobindirii suveranității na
ționale asupra celor două teritorii pe 
care sint amplasate aceste baze.

Asupra acestor orientări urmează 
să se pronunțe cetățenii filipinezi. în 
cadrul alegerilor generale din 7 apri
lie. care vor desemna componenta 
Adunării Naționale interimare. în 
opinia oficialităților de la Manila, 
scrutinul trebuie să constituie un pri
lej pentru poporul filipinez de a-și 
afirma suveranitatea, dreptul de a 
decide singur asupra destinelor sale.

P. STĂNCESCU

Cercetări în cazul 
Aldo Moro

• Un al patrulea mesaj al ră
pitorilor • Partidele demo

cratice resping șantajul 
teroriștilor

ROMA 5 (Agerpres). — Organiza
ția subversivă „Brigăzile roșii", care 
i-a răpit la 16 martie pe Aldo Moro. 
președintele Consiliului Național al 
Partidului Democrat-Creștin, a adre
sat presei italiene un al patrulea 
mesaj — informează agenția A.N.S.A. 
Exemplare din acest mesaj au fost 
găsite la Milano și în alte orașe ita
liene, însoțite de textul unei scri
sori a lui Aldo Moro adresate se
cretarului general al P.D.C.. Benigno 
Zaccagnini.

Cel de-al patrulea „comunicat" al 
„Brigăzilor roșii" este intitulat „Pro
cesul lui Aldo Moro" și se referă la 
faptul că, în momentul de față, lide
rul democrat-creștin este „judecat" 
de un „tribunal", care se autointitu
lează „al poporului". între altele, te
roriștii scriu că „judecata, care se 
prevede a fi aspră, iși va avea, de
sigur, deznodămîntul său".

Scrisoarea pe care teroriștii o atri
buie liderului democrat-creștin, tri
misă în fotocopii lui Zaccagnini și 
diferitelor ziare italiene, sugerează, 
între altele, că „unica soluție pozi
tivă posibilă" ar fi eliberarea prizo
nierilor de ambele părți. Se crede 
însă că scrisoarea ar fi fost dictată 
de răpitori.

★
ROMA 5 (Agerpres). — După pri

mirea unei fotocopii a noii scrisori 
atribuite lui Aldo Moro de teroriștii 
din „Brigăzile roșii", secretarul ge
neral al Partidului Democrat-Crestin. 
Benigno Zaccagnini. împreună cu alti 
colaboratori din partid, a studiat tex
tul. in cadrul unei reuniuni restrin- 
se. A urmat; la sediul din Roma al 
P.D.C.. o ședință a conducerii parti
dului. prelungită pină noaptea tirziu 
si ale cărei concluzii sint comunicate 
de „II Popolo". organul de presă de- 
mocrat-crestin. Ziarul scrie că. și de 
data aceasta, textul se dovedește a fi 
fost scris sub constrîngere. confirmin- 
du-se că scrisoarea „nu-i poate fi a- 
tribuită lui Aldo Moro. din punct de 
vedere moral". Organul P.C.I., „L’U- 
nită", observă că ..operațiunea poli
tică a “Brigăzilor roșii» are ca scop 
să facă presiuni asupra P.D.C. ne 
două planuri : prin încercarea de dis
creditare a celui mai prestigios lider 
al acestui partid si prin amenințarea 
cu asa-zisul ..proces". în intenția da 
a dezmembra P.D.C. si de a obliga 
forțele democratice să cedeze, fapt ce 
ar avea consecințe incalculabile".

ÎN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDENTALE

Largă participare la „Ziua de acțiune1' 
împotriva șomajului

Milioane de oameni ai muncii din 18 țâri ale Europei occidentale 
au participat, miercuri, la manlfestârile din cadrul „Zilei de acțiune" 
organizate de Confederația Europeanâ a Sindicatelor (C.E.S.), care 
reunește peste 31 000 000 de membri.

Peste 6 milioane de oameni al 
muncii din Spania au oprit lucrul 
pentru o oră. La acțiunea grevistă 
au luat parte și lucrătorii din servi
ciile publice — transporturile fero
viare, aeriene și telecomunicațiile. în 
centrul Madridului s-a desfășurat, 
încă în seara precedentă, o demon
strație la care au participat 100 000 
de metalurgiști.

în țările Beneiuxului au protestat 
împotriva șomajului de masă nume
roșii participanți la greve, mitinguri 
și demonstrații organizate în diferite 
orașe..

în Danemarca, la cererea Partidu
lui Comunist, a avut loc o dezbatere 
în parlament asupra situației în care 
se află cei peste 200 000 de șomeri 
ai țării. Deputății comuniști au pro
pus măsuri eficiente pentru reduce
rea șomajului. A avut loc, de aseme
nea, o întîlnire intre primul ministru, 

Aflind de intenția patronilor de a închide o uzină de celuloză, sute de munci
tori din Bordeaux (Franța) au organizat pe străzile orașului o manifesta
ție împotriva acestei hotărîri, care ar agrava și mai mult problema șomajului

Anker Joergensen, și reprezentanți 
ai sindicatelor daneze, care au ceri 
acordarea unui ajutor eficient șome
rilor.

Sindicatele elvețiene au dat publi
cității un apel adresat, guvernului și 
opiniei publice, în care se pronunță 
pentru măsuri eficiente de asigurare 
a locurilor de muncă. în apel se evi
dențiază că în multe părți ale Euro
pei occidentale „mai' bine de jumă
tate din șomeri sînt tineri ce nu au 
nici o speranță într-un viitor care să 
respecte demnitatea omului".

în Grecia, sindicatele au organizat 
o grevă de trei ore în semn de pro
test împotriva șomajului.

★
După cum se știe, în țările Euro

pei occidentale există în prezent 
peste 7 milioane de șomeri, din care 
6 260 000 în statele Pieței comune 

(Agerpres)
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După o întrerupere de trei săptă- 
mini. la Lisabona au fost reluate ne
gocierile intre guvernul portughez și 
reprezentanți ai Fondului Monetar 
International in problema creditului 
de 50 milioane de dolari solicitat in 
cadrul planului de redresare econo
mică a tării. Importanta deosebită pe 
care oficialitățile portugheze o acor
dă unei înțelegeri in această proble
mă nu decurge atit din valoarea su
mei ca atare — ..ea înseamnă doar 
o picătură de apă intr-un ocean de 
nevoi", după expresia presei portu
gheze — cit din împrejurarea că de 
reușita actualelor tratative cu F.M.I. 
depinde, de fapt, primirea ulterioară 
de către Portugalia si a altor cre
dite. totalizind 750 milioane dolari.

Obținerea împrumutului rămine 
însă problematică. întrucit F.M.I. o 
condiționează de adoptarea unor se
vere măsuri de austeritate, apreciind 
ca „insuficiente" pe. cele anunțate de 
autorități în ultimele cinci luni. Dar 
chiar obținerea integrală a împrumu
tului âr reuși să acopere doar jumă
tate din deficitul balanței de plăti, 
ceea ce vorbește .de la sine despre 
dimensiunea dificultăților unei eco
nomii marcate de acute dezechilibre 
între producție si consum, intre ca
pacitățile industriei si gradul folosi
rii lor. intre rezervele valutare —- pe 
jumătate ipotecate — si importuri.

Actualele grputăti îsi au. desigur., 
originea în moștenirea lăsată de re
gimul fascist, care, vreme îndelun
gată. a irosit aproape jumătate din 
buget pentru războaiele coloniale, in 
timp ce tara ducea lipsă cronică de 
resurse pentru investiții in vederea 
modernizării structurilor economice 
înapoiate — la aceasta adătigindu-se 
exploatarea exercitată de grupurile 
monopoliste autohtone si de capitalul 
străin. Cu toate eforturile depuse 
după răsturnarea fascismului, situa
ția economică nu a cunoscut îmbu
nătățiri notabile, iar in unele privin
țe chiar s-a înrăutățit. Aceasta da
torită in primul rind manevrelor la 
care au recurs cercurile de dreapta, 
reacționare, legate de marele capital 
— încurajarea inflației, evaziunea ca
pitalurilor. sabotarea măsurilor de 
stabilizare — in scopul vădit de a 
stăvili procesul innoitor din viata so
cială si economică a tării. Situația 
s-a complicat si mai mult prin re
flexele recesiunii economice, prin a-


