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.Guvernele Republicii Populare Romine ți Republicii Populare Bulgaria, Partidul 
Comunist Bulgar ți Partidul Muncitoresc Romin sînt hotârite sâ lupte cu fermitate 
pentru întărirea unității lagărului socialist, în -frunte cu Uniunea Sovietică, împotriva 
oricăror încercări de a o submina".

. (Din cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la mitingul prieteniei romino-bulgare de la Sofia)

„Nu încape îndoială că tratativele noastre vor contribui la întărirea și 
dezvoltarea mai departe a colaborării multilaterale politice, economice și culturale, 
la întărirea continuă a prieteniei frățești între popoarele bulgar și romîn".

(Din cuvtntarea tovarășului Todor Jivkov la mitingul prieteniei 
romino-bulgare de la Sofia)

O PRIETENIE TRAINICA, INDISTRUCTIBILÂ 
leagă poporul romîn de poporul frate bulgar

Mitingul prieteniei romino-bulgare
SOFIA 2 (de la trimișii speciali 

ai Agenției Ager preș). — Cu pri
lejul vizitei in R. P. Bulgaria a 
delegației guvernamentale și de 
partid a Republicii Populare Ro
mine și a incheierii tratativelor 
cu delegația guvernamentală și 
de partid a Republicii Populare 
Bulgaria, marți după-amiază, la 
chemarea Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C.B., Comitetului oră
șenesc Sofia al Frontului Patriei 
și al Sfatului popular orășenesc, o 
imensă mulțime de locuitori ai 
Capitalei R.P. Bulgaria au parti
cipat la mitingul consacrat priete
niei dintre poporul romîn și 
bulgar.

Piața 9 Septembrie unde a avut 
loc mitingul, era împodobită cu 
drapelele de stat ale R.P.R. și 
R.P. Bulgaria. Oamenii muncii 
purtau pancarte cu inscripții în 
limbile romînă și bulgară în cin
stea tradiționalei prietenii a po
poarelor noastre, a unității lagă
rului socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică.

La miting au participat munci
tori, ingineri și tehnicieni din fa
bricile Capitalei bulgare, oameni 
ai științei, artei și culturii, func
ționari, studenți, militari.

La ora 18, în uralele puternice 
ale participanților la miting care 
scandau „vecina drujba" (prietenie 
veșnică), în tribuna de la mauso
leul lui Gheorghi Dimitrov au 
luat loc membrii delegației guver
namentale și de partid a R.P. Ro
mine, tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Bo
rilă. Leonte Răutu, Grigore Preo
teasa, G. Gaston Marin, M. Ro

șianu, împreună cu conducătorii 
de stat și de partid ai R.P. Bul
garia, tovarășii A. Iugov, T. Jivkov, 
G. Damianov, V. Cervencov, R. 
Damianov, I. Mihailov, E. Stai- 
cov, G. Țancov, G. Traicov, T. 
Prahov, B. Bîlgaranov, B. Tascov, 
C. Lukanov, D. Dicev. K. Ghior- 
ghiev, R. Hristozov, St. Todorov, 
M. Tarabanov, locțiitor al mini
strului Afacerilor Externe. Stoian 
Pavlov, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, D. Popov, președin
tele sfatului popular orășenesc.

Au fost de asemenea prezenți 
miniștri, membri ai C.C. al P.C.B., 
conducători ai organizațiilor ob
ștești, generali, conducători ai 
organizațiilor locale de stat și de 
partid.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Nacio Papazov, prim secretar al 
comitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B., care a salutat călduros pe 
oaspeții romîni în numele locuito
rilor Sofiei.

In numele muncitorilor din 
Sofia a vorbit Eroina Muncii So
cialiste Liliana Dimitrova, de la 
fabrica textilă „Gheorghi Dimi
trov". Studentul Nicolai Diulghe- 
rov, de la Universitatea de stat, 
a adus salutul tineretului. în nu
mele intelectualilor din Sofia a 
vorbit Ivan Pehlivanov, inginer 
șef la Institutul de proiectare a 
mașinilor.

Salutat de participanții la mi
ting cu aplauze și urale îndelungi 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim se
cretar al C.C. al P.M.R., membru 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducătorul delegației

Conferirea de ordine 
și medalii ale Bulgaria 

membrilor delegației 
guvernamentale 

și de partid a ÎL P. R.
SOFIA 2. — De la trimișii spe

ciali Agerpres: Marți la amiază a 
avut loc la Prezidiul Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria solemnitatea conferirii 
de ordine și medalii ale Republicii 
Populare Bulgaria membrilor de
legației guvernamentale și de par
tid a Republicii Populare Romîne 
și persoanelor care însoțesc dele
gația.

Delegația a fost întîmpinată de 
Gheorghi Damianov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, Gh. 
Culișev, vicepreședinte și M. Min- 
cev, secretar al Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria.

La solemnitate au asistat: An
ton Iugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Todor Jivkov, 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, Gh. Trai- 
eov, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, C. Lucanov, 
ministrul Afacerilor Externe, Di- 
mo Dicev, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, M. 
Tarabanov și L. Anghelov, loc
țiitori ai ministrului Afacerilor 
Externe, Stoian Pavlov, ambasa
dorul R.P. Bulgaria la București, 
I. Stefanov, directorul Protoco
lului

Președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia» Gh. Damianov, a rostit o cu- 
vîntare, în care evocînd trainicele 
legături de prietenie între po
poarele romîn și bulgar ca o con

tribuție la întărirea lagărului so
cialist, a arătat că Prezidiul Adu
nării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, la propunerea gu
vernului Republicii Populare Bul
garia, a hotărît să decoreze pe 
membrii delegației guvernamen
tale și de partid a Republicii 
Populare Romîne pentru meritele 
lor în întărirea prieteniei frățești 
romîn o-bulgare

Președintele Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria a 
înmînat apoi tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica 
ordinul „Gheorghi Dimitrov“, to
varășului Petre Borilă ordinul 
„Republica Populară Bulgaria'* 
cl. I, tovarășilor L. Răutu, Gr. 
Preoteasa, G. Gaston Marin, or
dinul „9 Septembrie 1944“, cl. I, 
tovarășului Mihail Roșianu ordi
nul „9 Septembrie 1944“ cl. II.

De asemenea au fost conferite 
ordine și medalii persoanelor care 
însoțesc delegația.

In numele delegației guverna
mentale și de partid a Republicii 
Populare Romîne a luat cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej care, după ce a mulțumit în 
numele membrilor delegației și al 
său personal pentru. înaltele dis
tincții primite, a arătat că mem
brii delegației vor continua și în 
viitor să activeze pentru întărirea 
prieteniei romino-bulgare, pentru 
întărirea lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, con
tribuind astfel la cauza păcii și 
socialismului..

guvernamentale și de partid a al Prezidiului Adunării Populam 
R.P.R. a R.P. Bulgaria.

Intîmpinat cu îndelungi aplauze Cuvîntările tovarășilor Gheorghe 
și urale a luat apoi cuvîntul to- Gheorghiu-Dej și Todor Jivkov au 
varășul Todor Jivkov, prim se- fost viu aplaudate. în repetate 
cretar al C.C. al P.C.B., membru rinduri participanții la miting au

Cuvintarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej

Scumpi tovarăși și prieteni,
Cetățeni și cetățene ale orașului Sofia,
Permiteți-mi să exprim în numele delegației noastre mulțu

mirile cele mai prietenești pentru primirea călduroasă pe cate 
ne-ați făcut-o și să vă .ransmitem totodată din partea partidului 
nostru și a Guvernului Republicii Populare Romîne, din partea 
întregului nostru popor, un tovărășesc și frătesc salut (Aplauze).

Guvernul romîn și Comitetul Central aj Partidului Muncito
resc Romin au primit cu bucurie invitația guvernului dvs. și a 
Partidului Comunist Bulgar de a trimite în Republica Populară 
Bulgaria o delegație guvernamentală și de partid pentru a ne 
sfătui împreună asupra principalelor probleme care interesează 
îndeaproape popoarele noastre.

Pășind pe pămîntul minunatei dvs. țări, delegația noastră în
tîmpinată cu multă căldură a simțit prietenia pe care poporul 
frate bulgar o nutrește față de poporul nostru. Am citit această 
prietenie sinceră pe fețele deschise și plioe de bucurie cu care 
ne-a intîmpinat pretutindeni populația orașelor și sa elor pr.n 
care am trecut; am simțit-o în cuvintele calde, pornite din 
inimă, cu care ne-au primit in mijlocul lor muncitorii și oamtnii 
de cultură din Plovdiv, țăranii cooperatiști din Peruștița și Preve- 
neț — bărbații, femeile și tineretul Bulgariei populare. Vă în
credințăm dragi tovarăși și prieteni, că poporul romîn nutrește 
aceleași sentimente de sinceră și caldă prietenie față de poporul 
frate bulgar (Aplauze).

In anul 1948 marele și neuitatul fiu al poporului bulgar, em'- 
nentul fruntaș al mișcării muncitorești internaționale. Gheorghi 
Dimitrov, vizitînd țara noastră, a spus că pină la construirea 
podului de fier peste Dunăre, popoarele noastre trebuie să clă
dească un pod viu în conștiința și inima oamenilor care să nu 
poată fi distrus de nimeni și niciodată. Putem constata cu min- 
drie că popoarele noastre au dat viață acestui indemn.

Intre popoarele noastre există o veche și tradițională prieten e 
ale cărei rădăcini pătrund adine in trecutul istoriei Poporul bul
gar și poporul romin s au dezvoltat în condiții istorice și eco
nomice asemănătoare; ele au năzuit întotdeauna să trăiască in 
pace și în strinsă colaborare. Prietenia romino-buigară s-a în
tărit in lupta dusă veacuri de-a rinduL umăr la umăr, pentru 
scuturarea jugului otoman. In amintirea poporului nostru esle vie 
memoria revoluționarilor bulgari Sava Rakovski. Vasil Levski, 
Hristo Botev. Liuben Caravelov, care trăind și luptînd alături de 
revoluționarii romîni pe pămintul țării noastre și-au pus talen
tul, entuziasmul și capacitatea lor în slujba ideii nobile a eli
berării poporului bulgar. ț

Prietenia noastră a fost cimentată prin singele vărsat în co
mun de fiii celor doua popoare, alături de fiii marelui popor rus 
în războiul de eliberare națională de la 1877—1878 în care ar
mata romină, alături de armata rusă. împreună cu patrioții bul
gari a luptat pentru sfărîmarea jugului otoman, pentru indepen
dența Romîniei și Bulgariei.

După zdrobirea jugului otoman popoarele noastre au avut de 
înfruntat împilarea și exploatarea propriilor asupritori—capitaliștii 
și moșierii — rapacitatea și sălbăticia capitalului străin. Ciaseî 
muncitoare i-a revenit misiunea istorică de a conduce lup;a po
porului pentru deplina și adevărata independență, pentru drep
tate socială, libertate și o viață mai bună. In jurul clasei mun
citoare s-au grupat toate forțele progresiste ale popoarelor noa
stre. Este o mîndrie pentru popoarele bulgar și romîn că în 
ciuda politicii diversioniste a claselor exploatatoare, de învrăjbire 
artificială a celor două popoare, prietenia lor s-a dezvoltat și 
călit în lupta împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșie- 
rești pentru eliberarea socială. O strinsă colaborare s-a stabilit 
de la bun început între mișcările revoluționare marxiste din Bul
garia și Rominia ale căror tradiții internaționaliste au fost con
tinuate de către cele două partide comuniste.

Grea și plină de jertfe a fost lupta popoarelor noastre împo
triva fascismului. Tot ce au avut mai bun popoarele noastre, 
toate forțele patriotice în frunte cu clasa muncitoare organizate 
și conduse de partidele comuniste, s-au ridicat la luptă pentru a 
pune capăt dictaturii fasciste pentru democrație și independență 
națională.

In țara voastră Partidul Comunist Bulgar a organizat eroica 
mișcare a partizanilor care a înfăptuit insurecția populară de Ia 
9 septembrie 1944. In Rominia, partidul comunist a organizat 
forțele patriotice populare și le-a condus la victoria insurecției 
armate de la 23 august 1944.

Popoarele noastre vor păstra totdeauna amintirea luptei eroice 
și pline de abnegație duse împotriva fascismului de clasa mun
citoare, de patrioții antifasciști din țările noastre, de comuniștii 
însuflețitori ai acestei lupte.

Popoarele noastre nu vor uita niciodată că drumul lor către 
eliberarea națională și socială le-a fost deschis de către marele 
popor sovietic, de victorioasele forțe armate ale Uniunii Sovie
tice, care, zdrobind armatele fasciste în cel de-al doilea război
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de la Sofia
ovaționat pentru prietenia romino- constituit o puternică expresie a 
bulgară, pentru puternicul lagăr prieteniei frățești indisolubile care 
socialist in frunte cu . Uniunea unește poporul bulgar și poporul 
Sovietică, pentru pace fn întreaga romîn, a căldurii cu care cetățenii 
lume. Capitalei bulgare au primit vizita

Mitingul locuitorilor Sofiei a solilor poporului romîn.

Cuvintarea tovarășului T. Jivkov
Tovarăși și tovarășe.
Cetățeni și cetățene,

Sintem deosebit de bucuroși aă salutăm astăzi cordial și fier
binte, in numele întregului popor bulgar, pe scumpii noștri oas
peți, tovarăși și prieteni, reprezentanții poporului frate romîn, ai 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin și ai Guver
nului Republicii Populare Romîne. (Aplauze puternice).

Salutăm cordial și fierbinte pe primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romin, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (Aplauze puternice).

Salutăm cordial și fierbinte pe președintele Consiliului de Mi 
-ilștri al Republicii Populare Romine, tovarășul Chivu Stoica. 
(Aplauze puternice).

Salutăm cordial și fierbinte pe membrii delegației romîne de 
partid și guvernamentală, pe tovarășii Petre Borilă, Leonte Răutu, 
Grigore Preoteasa, G. Gaston Marin, Mihail Roșianu. precum și 
persoanele care însoțesc delegația. (Vii aplauzi).

In persoana lor salutăm cordial și fierbinte pe fratele, tovarășul 
și aliatul noslru credincios, nobilul popor romin și avangarda sa 
de luptă. Partidul Muncitoresc Romin.

Veacuri îndelungate cele două popoare ale noastre, bulgar și 
romin, au trăit in vecinătate, în pace și intelegere. Ele sint lega'e 
prin aprop;erea geografică, prin soarta istorică și lupta lor comună 
impetriva cotropitorilor și înrobitorilor străini

Poporul nostru nu va uita niciodată că revoluționarii bulgari 
luptători pentru libertate, au găsit in Rominia adăpost și spri
jin frățesc Poporul nostru nu va uita niciodată că mii de fii ai 
poporului romin, luptînd umăr la umăr cu armata rusă și cu vo
luntarii și patrioții bulgari, și-au dat viața pentru libertatea patriei 
noastre Zadarnice au fost încercările cercurilor guvernante d.n 
Rominia ciocoiască și din Bulgaria monarho-fascistă de a întuneca 
prietenia dintre cele două popoare vecne, de a ațița in mod arti
ficial dușmănia între ele Prietenia noastră s-a călit în lupta co. 
mună a comuniștilor bulgari și romîni. a oamenilor muncii bulgari 
și romim, injpotriva burgheziei și moșicrimii și a jugului fascist, 
pentru independența națională deplină, pentru libertate și progres 
social. *

Intre Bulgaria și Rominia curg apele l.ne ale Dunării, pe care 
in trecut dușmanii noștri comuni încercau s-o folosească pentru a 
despărți cele două popoare. Astăzi noi. bulgarii și rominii am 
transformat Dunărea intr-o verigă de unire, Intr.un simbol de 
prietenie devotată, de relații de bună vecinătate și de colaborare 
tovărășească intre cele două țări, între cele două popoare. Pe Du
năre noi am înfăptuit unul din visurile popoarelor noastre — am 
construit podul de fier care leagă astăzi Bulgaria și Rominia. Dar 
mult mai important pentru noi, după cum spunea marele fiu al 
Bulgariei, Gheorghi Dimitrov, este podul viu pe care l-am făurit 
intre popoarele noastre. în conștiințele noastre, in inimile și sufle
tele noastre. Acest pod viu al prieteniei veșnice bulgaro-romine 
nu va putea fi distrus de nici un fcf de iurtuni. (Vii aplauze).

Astăzi Bulgaria și Rominia sint două țări libere, care pășesc cu 
încredere pe drumul socialismului. Astăzi prietenia între popoarele 
bulgar și romin. simțită prin tradiții revoluționare glorioase, ci
mentată prin «îngele vărsat In comun împotriva dușmanilor comuni, 
capătă un nou conținut, se făurește pe principiile leniniste de 
neclintit ale internaționalismului proletar, pe temelia colaborării și 
ajutorului reciproc tovărășesc Legăturile noastre prietenești ți 
prietenia noastră au fost întărite în anul 1948 prin tratatul de prie
tenie, colaborare și ajutor reciproc. Tot mai strinsă și mai apropiată 
devine prietenia dintre cele două popoare. Tot mai mult se lărgesc 
legăturile politice, economice Și culturale între cele două țări socia. 
liste. In această direcție este îndreptată politica. Partidului Comu
nist Bulgar și a Partidului Muncitoresc Romin, a guvernului bul
gar și a guvernului romîn. Această politică pornește de la interesele 
vitale ale celor două țări. Ea exprimă voința și hotărîrea neclin
tită a celor două popoare de a trăi In prietenie și colaborare veșnică. 
Relațiile și colaborarea dintre R.P. Bulgaria și R.P. Romînă con
stituie un model de relații de colaborare și ajutor reciproc între 
cele două țări vecine, care 6int conduse de interesele construirii 
socialismului în cele două țări. Cu profundă justețe a jubliniat aici 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej că tratativele și discuțiile noa
stre care «-au încheiat, au Recurs într-o atmosferă tovărășească 
cordială și activă, în spiritul înțelegerii reciproce depline și ai 
unității în toate problemele examinate; că ele au arătat încă odată 
deplina unanimitate a guvernelor bulgar și romin, a Partidului Co
munist Bulgar și Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la pro
blemele de bază ale actualei situații internaționale, ale unității și 
dezvoltării mișcării internaționale comuniste și muncitorești și ale 
construirii socialismului în patriile noastre. Nu încape îndoială 
că tratativele noastre vor contribui la întărirea ți dezvoltarea mai 
departe a colaborării multilaterale politice, economice ți culturale, 
la întărirea continuă a prieteniei frățești între popoarele bulgar 
și romîn. Nu încape îndoială că tratativele noastre vor contribui 
la întărirea unității și coeziunii lagărului socialist în frunte cu
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TRATATIVELE 
între 

delegațiile guvernamentale 
ale R. P. R. și R. P. Bulgaria

La 2 aprilie a.c., la Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria au continuat tratativele intre delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Romîne ți Republicii Populare Bulgaria.

La tratative din partea romină au participat: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
prim secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romin, Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, Petre Borilă, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Romin. 
Grigore Preoteasa, ministrul Afacerilor Externe, G. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat al Planificării, Mihail Roșianu, 
ambasadorul Republicii Populare Romîne la Sofia.

La tratative, din partea bulgară au participat; Todor Jivkov, 
membru al Prezidiului Adunării Populare, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Anton Iugov, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Gheorghi Traicov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, Dimităr Ganev, președintele Comisiei de Afaceri Externe a 
Adunării Populare, secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
Carlo Lucanov. ministrul Afacerilor Externe, Stoian Pavlov, amba
sadorul Republicii Populare Bulgaria la București.

De asemenea, la tratative au luat parte din partea romînă: 
N. Anghel. membru tn Colegiul Ministerului Comerțului, Victor 
lonescu, director In Ministerul Comerțului, Daniel Simion, consilier 
in Direcția generală a Treburilor Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Bogdan, director in Ministerul Afacerilor Externe; din partea buf. 
gară: Ruși Hristozov, președintele Comisiei Planului de Stat, 
Stanco Todorov, ministrul Agriculturii și Silviculturii, Jivco Jivcov. 
prim locțiitor al ministrului Comerțului, Dimo Dicev, membru al 
C.C. al P.C.B., conducătorul secției pentru politică externă și reia, 
ții internaționale a C.C. al Partidului Comunist Bulgar. Milko Ta
rabanov, locțiitor a! ministrului Afacerilor Externe, Peco Tacov, 
președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor, Gheorghi Pavlov, 
locțiitor al ministrului Industriei Grele, Vasil Vasilev, șeful secției 
a IV-a din Ministerul Afacerilor Externe.

In timpul tratativelor au continuat schimburile de păreri refe
ritor la dezvoltarea relațiilor frățești dintre Republica Populară 
Romină și Republica Populară Bugaria și la lărgirea continuă a 
colaborării intre cele două țări, precum și la problemele legate de 
actuala situație internațională.

Declarația privitoare la tratativele între delegațiile guverna
mentale ale R.P.R. și R.P. Bulgaria, care a fost adoptată în 
unanimitate, va fi dată publicității la 4 aprilie.

Tratativele s-au desfășurat intr-o atmosferă cprdială, extrem de 
prietenească, in spiritul înțelegerii reciproce.

SEMNAREA DECLARAȚIEI 
cu privire la tratativele 

dintre delegațiile Partidului 
Muncitoresc Romîn 

și Partidului Comunist Bulgar
COMUNICAT

La 2 aprilie a.c. au continuat convorbirile între delegațiile Par
tidului Muncitoresc Romîn și Partidului Comunist Bulgar și a fost 
semnată Declarația cu privire la tratativele care au avut loc intre 
ele.

Declarația a fost semnată, din însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, iar din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, de tovarășul Todor Jivkov, prim secretar al Corni, 
tetului Central al Partidului Comunist Bulgar.

La semnarea Declarației au participat membrii delegației Par
tidului Muncitoresc Romin—tovarășii Chivu Stoica șl Petre Borilă, 
membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, mem. 
bru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Grigore Preoteasa, membru al C.C. al P.M.R., Mihail Roșianu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., G. Gaston Marin—și membrii 
delegației Partidului Comunist Bulgar — tovarășii Anton Iugov și 
Vilco Cervencov, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. Dimi. 
tăr Ganev și Boian Bîlgaranov, secretari ai C.C. al P.C.B., Dimo 
Dicev și Carlo Lucanov, membri ai C.C. al P.C.B.

Au luat parte de asemenea tovarășii : Gheorghi Ciancov, Raico 
Damianov, Ivan Mihailov, Gheorghi Țancov, Encio Staicov, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.B., Boris Tascov, secretar al 
C.C. al P.C.B., R. Vidinski, G. Grozev, P. Gheorghiev, C. Avramova, 
J. Jivcov, P. Tacov, R Hristozov, S. Pavlov, membri ai C.C. al 
P.C.B., G. Pavlov, B. Velcev, T. Țolov, membri supleant! ai C.C. 
al P.C.B., precum și Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., activiști ai C.C. al P.M.R. și ai C.C. al P.C.B., persoanele 
care insoțesc delegația de partid și guvernamentală a R.P.R. și alții.

Semnarea Declarației a avut loc intr-un cadru festiv, într-o 
atmosferă deosebit de caldă.

Semnarea Declarației cu prMrt ta tratativele dintre delegafiile Partidului Muncitoresc Romin și Partidului Comunist Bulgar,Semnarea Declarației privitoare la tratativele dintre delegafiile guvernamentale ale R.P.R. și R.P. Bulgaria.



CONCURSUL
.Iubiți eartea“ — în raionul Titu

Raidul nostru: Note de spectator

în raionul Titu
Sint aproape doi 

âtagi de eind s-a in
stituit concursul 
permanent pentru 
citit literatură, „lu- 

' biți cartea '. Mii și 
mii de tineri au 
jiriniit cu entu

ziasm această veste.
Mulți din cei care s-au
‘înscris "lă ’ concurs, au și cuJ _

aia i iimi - — i—.. Desas. CAnctaiutc z-n — t— t —1 rtaldllllllVvi 11 Uv aVUlli ITlalgild ț.a Ilv WliolClițsWr VU i«-awaasias

ten al cărții". în unele părți nostru în raionul Titu, regi- 
«te țării, s-a reușit să fie a- unea București. iLu» » . O LJ

Pe urmele lui Vărzaru.

trași in această formă organi
zată, de lectură, multi parti
cipant!. In alte părți Insă si
tuația concursului se prezintă 
nesatisfăcătoare. Acesj fapt se 
datorește și medului defec
tuos in care organele și orga, 
nizațiile U.T M. au dus mun
ca de organizare a concursu
lui. In rindurile ce urmează, 
redăm citeva dfn aspectele

• ••
Multe nereguli a ruși găsit to- 

Șheorghe Stiica după c 
in primire rtțunca de secre- 
Comitetului raional U.T.M. 
„SiOb, foarte slabi Cum 

dracu de s-a ajuns pină aici ?“ se 
întreba el constailnd o anumită 
situație. Curind insă și-a dat sea
ma că mai slab decit toate se des
fășura cancnrtul permanent „Iu
biți cartea". Cifrele aduse de pe 
teren li arătau că pe întreg raio
nul nu erau înscriși decit 
futuzuftuați. /ați de oceast, 
r» de lucruri tovarășul Sioi 
hotfirit si ia măsuri urgente care 
si determine îndreptarea situa
ției. îaza : activul de instructori 
utemiști. Fiecare instructor trebu
ia să facă tot ce.i va sta in pu
tință pentru „punerea pe picioare 
a comisiilor", să le instruiască și 
să le ajute in așa fel, incit nu
mărul partictpanților să sporească 
imediat. însuși tov. Stoica s-a o- 
bligat să meargă pe teren și sâ 
sprijine îndeplinirea acestei sar- 
oini. Iar dacă la Titu-tirg numă
rul celor înscriși a crescut de la 
48 la IÎ0 intr-un timp extrem de 
scurt, cineva neinifiai ar putea 
conchide că asta se datorește și 
exigenței sale. Pentru a clarifica 
insă Lucrurile, slntem nevaiți sd 
redăm un scurt dialog intre tov. 
Stoica și tov. Niculina Gheorghe, 
bibUotectră la Titu-tlrg:

Tov. Stoica: Citi înscriși ai to
varășă Niculina?

Niculina: 48, tovarășe secretar.
Tov. Stoica: 4SI? Pină la l 

martie s<i ai 200! Clar?
Niculina: N-am și pot avea, 

tovarășe, fiindcă...
Tov. Stalca : Vjșsăzică e 

Altfel nu nai stai aici I
Toiul trebuia făcut rapid. Si 

acest lucru se potriuea de minune 
și cu firea tovarășului Vărzaru, 
unul dintre instructorii U.T.M. 
care trecea pe la organizațiile 
UT.M. împărțind sarcini in 
dreapta și în stingă, cu o viteză 
uimitoare :

— Nu-l avem pe „Jazef Attila", 
tovarășe Vărzaru. Ce facem ?

O scenă din film

Cîndva... și alaltăieri
la Paris

I
> Alalttieri la Paris urma 
? să-și ia In primire pos 
i tul de comandant al trupelor 
> terestre ale NATO generalul 
( vest-german Hans von Spe • 
\ del, fostul generat Mtîeris:

> Hans von Speidel.
? Din păcate aceasta nu 

era o păcăleală de 1 a- 
>> pritie ci o crudă realitate 
?r Cit de cinic, de diabolic 

a putdt fi acel care a avut a- 

laid a mii de francezi, a sute 
\> de mii de europeni, teoreticia-

r-
nanut co~ 

francă și

t,9pere'9 mita Europă. Cred 
x că lupul din fabulă, care a 
>S fost pus să păzească turma 
>> ar avea multe dă învățat ca 
(6^. un umil Ja
6 juPul rgf‘ Herden). Dar viața e un bun
jz \>ilor e efts
K Insă că ,'flpdtătorur 6a și 
>$ oamenii săi, nu socotesc ne- 
v cesar să-și dea de la început 

Pe față planwile Ei se mai 
>$ camuitează, adevărat, nu .cu 
>> rrtu.'ft grijă, dar se mai camu- 
(< flează încă. Se camuflează 

cu floricele defensive, cu min- 
" ciuni împrumutate din arse- 
R naiul hoțului care strigă în 
/ timp ce-și strecoară mîna-n 
c buzunarul păgubașului: ,,Să- 
K riti hoțul /" Cinismul acestor 

.defensivi" de* meserie nu cu- 
7 noaște margini. De abia aș- 
R teaptă să-și apese cizma nă- 
» clăită cu singde nevinovăți
ei lor pe grumazul Franței și al 
R altor țări. V .
7 Toate acestf ginduri mi-au 
R revenit In minte alaltăieri 1 a- 
>> prilie, cind printr-o coinciden
ță țâ grăitoare, am văzut filmul 
R „Cîndva la Paris" — o pro- 

ducție a studiourilor din 
R.D.G. Tn timp ce parizienii 

R trăiau bucuria unei prime vic- 
>> torii (lupta hotărită a poporu- 
7 lui francez, indignarea și re- 
R volta sa legitimă manifestată 
>> cu și mai multă vigoare in 
7 preajma lui 1 aprilie, cînd 
R urma să aibă loc cu mare 
>> pompă la Fontainebleau cere- 
7 monia învestirii lui Speidel in 
R funcția de comandant suprem 
>> al trupelor terestre N A.T.O., 
7 l-au determinat pe generalul 
R nazist să-și amine pentru o 
» dată necunoscută sosirea sa 
7 în capitala Franței) am vă- 
R zut filmul în care ger-. 
>> manii din est se desolida-* 
g rizau de crimele hi-tleriștilor,< 

glorificau eroicul Paris luptă-<
>> tor și jurau prin aceasta 
R nu mai îngăduie repetarea < 
R crimelor pe care Speidel vreai 
>> să le uite și să le facă uitatei 
R dar pe care locuitorii Parisu-\ 
R lui le vor ține minte întot-i 
>> deauna... <
R ' ...Dar e german — țipă Ge-\ 
* nevieve (Gisela Trouwe) cătrei 
>> soțul ei Rene (Wolfgang Kie- 
R Ung). Cum poți să lupți ală- 
R turi de un german ? Ea nu 
// poate înțelege cum luptă Rene 
R in rîndul partizanilor, cot la 
R cot cu germanul antifascist 
>> Georges (Guntner Simon) — 
R neuitatul interpret al bui Ernst 
R Thălmann Ea nu poate 
R înțelege că sint două Germa
ni nii ca și două Franțe, că Re- 
R ne nu poate fi i* aceeași ta- 
R bără cu trădătorul francez 
R Madou, după cum Georges nu 
R poate fi camarad cu bestialul 
R gestapovist Hassell (Peter

regulament și au cerut să partid- vința concursului permanent „lu
pe la discuții. biți cartea" in comuna Conțești

— Cîți tineri, anume, sînt pre~ ejte cea mai slaba activitate,
gătiți pentru distu'i^ ? o întrebăm "După- ae *A-am întors insă spre 
pe tovarășa Sfetcovici. Dar ni- satul Boteni, trecind dmpuj a- 
menî na ne-ar putea răspund! la comuna Sileuțâ, ne-am
pc^astă întrebare, fiindcă in a- dat seama că era cit ge-aci să ne. 
ceasiă prtvință nu se.tine aid ăici UșeUml ■
un fel de evidență. Dealtfel corni- — La noi nu s-a făcut nimic' 
sia de aici n-are nici măcar regu. tovarășe... N-avem nici director la\ 
lamentul concursului, cămin. Tovarășul Petre lonescu

. iA ^azfl s~°j ERnftyuit jigi^rea^g .numai in schemă, oșa, ’
-Huna comisia r * * să Jie Jocul complectat, da

— Tovarășa’ Vdrzcru.„ ' 1 măcar la față nu
Am înțeles. Tovarășul Vărzaru i.am văzut. Ni l-a luai secția cul-

k ca îndrumător și-l ține Or 
Bte luni de zileSY
I ne-a întimpinat ’ tovarășa 
țlragnea cdre ptnă mai acum 

două zile fusesKsecretara comite- 
în fel de popularizare tului U-T-M- din comună.

, njjnj^ ? Nici njj 
s-a constituit?'

f — absolut nimici

Io- — Nu-i nimic, merge și fără el. >ge face nicLun f 
ce Să rămlnă la 7 cSrji obligatorii, a țancursulki și 

n-o s"° mai făa,!
Eram gata-ea -i

că nu-i foci
— Nici cartea lui Lenin 

avem.
— înlocuiți-o cu alta și dați-i 

bătaie f

stătea 
dt sâ

clar.

Tovarășul Vărzaru nu 
într-un sat nici măcar atît 
poată afla mai că lumea numele 
oamenilor. Membrii comisiilor și-l 
amintesc totdeauna Intr-o conti
nuă mișcare.

— Tovarășe Vărzaru, rămîneți 
și dumneavoastră* pentru diseară. 
Nu știu dacă o să pot tntruai co
misia... Rugămintea se pierdea 
oină în văzduh.

Tovarășul Vărzaru dispăruse.
Ne-am dat seama de la început 

că e greu să poți face un lucru 
și repede și bine. Pe aceea nu 
ne-am mirat cind am aflat că la 
Tilu-tîrg, lipsind unele cărți din 
bibliografia obligatorie membrii 
comisiei au descoperit p ,,soluție1* 
foarte comodă. expunerea unor 
rezumate care să înlocuiască citi
rea cărților respective. Lp Con
țești nici măcar așa ceva n-ai să 
găsești. Stăm de vorbă cu tova
rășa Elena Sfetcovici, directoarea 
căminului cultural șt aflăm că 
aici* cu toată „stăruința** tovară
șului Vărzaru, comisia nu s-a în
trunit niciodată, * deșt „se pare*' 
că o parte dintre tinerii înscriși 
la concurs au terminat de multă 
vreme de citit cărțile prevăzute de

...Șl CITEVA
Slaba situație existentă în raionul Titu privind 

desfășurarea co.ncursuJui permanent ,,Iubiți 
cartea1* se datorește in primul rind faptului 

că aici lipsește o muncă de organizare susținută. 
Comisia raională a cortcursului nu se întrunește cu 
regularitate pentru a discute modul in care trebuie 
îodepliiiîte sarcinile ce revin fiecărui membru Unii 
membri din comisie, cum e tovarășul Petre Ghițu- 
lescu mi a participat ia -nici o ș«dință din cite s au 
ținut. Ba mai mult; nici măcar nu cunoaște regirl- 
jneaHil Je funcționare a concursului. Cura poate 
atunci o comisie ca astfel de membri să îndrume 
desfășurarea concursului în întreg raionul ? In ge
neral membrii comisiei lucreaeă sectar, nu există o 
colaborare intre ei, șî uneori se crează chiar nem

ți suspiciune asupra mudplui in rare iși în. 
___ • unele sarcini Un astfel de exemplu ni I 

oferă cazul tovarășei Niculina Gheorghe. membru 
in comisia raională ; la discuțiile finale din TUu- 
tirg care s-au ținut anul trecut și la care a partici
pat această tovarășă au fost promovați pentru a 
Cmi insigna tineri. Aceste insigne însă nu au

< inminate nki pină astăzi concurenților, din 
camă că itmi dintre membrM comisiei, printre care 
și tovarășul Gheorghe Stoica nu au încă certitu
dinea că aceste discuții s.ar fi ținut iotr adevăr. 

Membrri comisiei raionale trebuie să gîndească 
în mod -serios la faptul că atîta timp cit te lips*$te, 
în prinufl rind lor spiritul de răspundere, concursul 
..Iubiți cartea** nu se va organiza „de Ia sine** Tre
buie asigurat înainte de toate fondul de cărți ne
cesar Sînt poftuMie. ca de pildă. Romtnești, Mircea 
Vodă și ^Maru, unde carafe din bibliografia obliga, 
torte lipsesc sau sint doar citeva.

Un rol deosebit in aprovizionarea bibliotecilor 
comunale cn cărțile respective ii revine bibliotecii 
raionale. Această bibliotecă se află și acum in curs 
de amenajare dispunind de 3600 de volume. De 
aceea, secția culturală raională trebuie să ia mă
suri urgente pentru desfiderea ei.

Comitetul raional U.T M. este direct răspunzător 
de felul în care se desfășoară concursul „Iubiți

ne sc

acum, dațî-i bătaie /**.
„să-i dai bătaie ?“ La Conțești nu 

face nici
Wl 
d j nici o 
fă icrefkem

:esța nu 
ttfriere. roi

ic, 
nfc

i£? Nici măcar'

■
■ V vg v

„Sub piciorul lămpii • ••

te păcăli pe fmncezi inirăcmd 
uniforma de „apărător al for, 
prevăzuta cu fireturi amprlca- 
ne. Dar va fi păcălit el tn ul
timă instanță fiindcă france
zii au mai văzut multe fire
turi dar întotdeauna, pină la 
urmă, au înțeles ce fel de ini- 
nră bate 
de călău 
gol. Nu 
bucurăm 
fireturile 
depărtate și de poporul ger
man. că germanii au înțeles 
să nu se mai lase păcăliți de 
alde Speidel et Co., și nu-i 
mai lasă pe aceștia să păcă
lească și să subjuge alte po
poare. Această bucurie ne-o 
produce pe lingă alte mani
festări și filmul „Cîndva la 
Paris".

B. DUMITRESCU

că acest film există, fiind un 
document grăitor despre co
munitatea de interese dintre 
poporul german și poporul 
francez în ce privește apăra
rea păcii, lupta împotriva răz
boiului. Important este că a- 
cesj film, că mesajul său ge
neros crează nevroze șt in
somnii lui Speidel și camara
zilor săi, că nu există coșmar 
mai mare pentru hitleriștii zi
lelor noastre decît imaginea 
unui Renâ și a unui Georges 
luotlnd cot la 
lor.

Am văzut 
aprilie, ziua 
del urma 
gauleiter al N. A. T. O. 
filmul „Cîndva la Paris". De 
multe ori sint păcăliți de 1 a- 
prilie cei ce se socotesc păcă
litori. Speidel crede că îi poa-

profesor. Genevitve Inva/ă 
ră-i deosebească pe prieteni 
de dușmani in închisoarea 
gestapoului unde toate șovă
ielile ei se topesc ca prin mi
nune și călăii fasciști se iz
besc in persoana ei, nu de o 
femeie geloasă, nu de o actri
ță boemă nu de un suflet obo
sit. ci de o patriotă hotărită să 
facă orice sacrificiu tn nume
le eliberării Franței de sub ju
gul fascist Genevieve rezistă 
crudelor torturi și nu divulgă 
faptul că Rene urma să arun
ce in aer un important obiec
tiv militar . Datorită tăriei so
ției sale, Rene reușește. îm
preună cu Georges, să-și în
deplinească misiunea, dar 
moare lovit de gloanțele duș
mane. Parcă tn mod simbolic, 
germanul Georges rămine in 
viață pentru a povesti despre 
lupta pe care a dus-o alături 
de francezi împotriva fascis
mului. pentru a arăta, atît 
francezilor cit și germanilor, 
cine le sint adevărații duș
mani.

„Cîndva la Paris" este un 
imn de admirație pe care po
porul german tl închină luptei 
vitejești a Franfei împotriva 
fascismului, luptă care a aju
tat la eliberare/} însăși a po
porului german. Nu știu dacă 
acest film va raia la Paris, 
probabil că autoritățile fran
ceze nu vor da viză unui ase
menea film. Important

inaf* îndeplinind singur 
unei dntregj comisii exami-

e cel mai mare întuneric" — 
spune un vechi proverb chinezg)^ 
Să admitem că lampa ar fi. în ca
zul nostru, comisia raională a 
concursului „Iubiți cartea".

Vrînd să ne luminăm mai în
deaproape asupra felului ta care 
activează această comisie, ne-am 
abătut în drum pe la comitetul 
raional U.T M. Tovarășul Gheor- 
ghe Stoica., fiind .totodată și mem- . .
Sru al comisiei, ne-a satisfăcut pe fugă ctte ceva despre că 
toc întreaga curiozitate reporteri, tite, au primit insigna), 
ceașcă. Reproducem, pe scurt, 
convorbirea noastră ;

— Și cum spuneați că stați cu 
concursul „Iubiți cartea ?“.

— ...prost, tovarășe.
— Ați putea să ne spuneți de

r

— Și, cu asta, „basta" ?
— Ah, nu I Comisia pe care am 

verificat-o și-a luat rolul în se
rios. (Aici sîntem nevoiti a relata 
noi cum s-a întîmplat. Cit ai bate 
din palme, în fața proaspetei co
misii s-au și înființat „concuren- 
ții", csrt, după ce au discutat in 
' «*dt e ceva despre cărțile ci-

sub ele. Și o inimă 
se dă totdeauna de 

putem de cit să ne 
că în zilele noastre 
mincinoase sînt in-

oe ?
Păi cum să meargă bine, 
nici măcar o 6ingură datădacă .... „

comisia raională a concursului nu 
s-a întrunit in întregime. Uite, 
de pildă, tovarășul Petre Ghițu- 
lescu. șeful secției culturale a sfa
tului popular raional — care, de 
altfel e și membru în comitetul 
raional U.T.M. șj al comisiei con
cursului — de doi ani de zile ține 
activitatea culturală pe loc. Nu se 
ocupă de problemele concursului

— Credeți că aceasta este sin
gura cauză care face ’ca treaba 
să șchiopăteze ?

— Nu Și faptul că ne lipsesc 
cărțile prevăzute tn regulamentul 
concursului, că nu avem regula
mente etc.

Dar,
ta... 
Cu-m

De

ceva
personal, ați întreprins

nu ? Treaba-i treabă, 
exemplu, m-am dusIaca __ r....

La Cornătelu, unde am format co
misia am examinat-o și... mem
brilor le am dat insigna „Prieten 
al cărții". (Cu alte cuvinte, i-a

CONCLUZII
cartea**. Activiștii U.T M. s-au mulțumit pină acum 
doar să traseze unele sarcini, mai muh sau mai 
puțin formal organizațiilor UT M din comune fără 
să controleze insă indeplinirea tor. Iată de ce sint 
comune in care secretarii U.T.M nici măcar n-au 
discutat problema concursului cu directorii cămine
lor culturale sau cu bibliotecarii, cum este razul la 
Confești (aici de altfel nu există nici un purtător al 
insignei „Prieten al cărții") și la Rominești In 
planurile de muncă ale unor comitete comunale 
U.T.M problema concursului este omisă, neliind 
dusă nici un fel de muncă de popularizare a căr
ții. Chiar și acolo unde in problema concursului 
s.au înregistrat unele rezultate pozitive cum ar fi 
de pildă in comuna Tudor Vlad toii reșca, comisiile 
lucrează ca încetineală in ce privește inscrierea de 
noi parțicipanti la concurs. Discuțiile finale se t'n 
foarte rar In comuna Pitaru, Costești-Vale, Cornă. 
țelu, Mircea Vodă etc,, ele nu s-au mai ținut de a- 
proape un an de zile.

Concursul „Iubit! cartea" e un concurs perma. 
nent șl el are menirea să stimuleze gustul pentru 
citit, pentru literatură, in rtndurije largi ale tinere
tului nostru. Dar cițl tineri n-au rămas in afara 
lui din cauză că anumit! organizatori și activiști nu 
și-an indeplinit cu conștiinciozitate sarcinile I Poa
te fi oare satisfăcătoare cifra de 800 de tineri în
scriși la concurs intr-un raion cu 24 de comune 
avînd in vedere că și această cifră este îndoielnică? 
Cffl tineri înscriși citesc cu regularitate cărțile din 
bibliografia indicată? — iată o întrebare la care 
nu poate să răspundă nici unul dintre cei ce se 
ocupă cu organizarea concursului

Așa « prezintă situația concursului „Iubiți car. 
tea" in raionul Titu, regiunea București. Este de 
datoria comitetului raional U.T.M. și a organiza
țiilor de bază din comune să.și organizeze altfel 
decit pină acum munca, pentru a face ca și in ra. 
ionul Titu concursul „Iubiți cartea" să se desfă
șoare in bune condifiuni.

— Și dacă se 
îatîmplâ ca unii 

tar conCuren.ți să nu 
” fi citit toate căr

țile din -biblio-1 
grafia oHiga- . 
tor ie?

— N-are im
portanță, tova- | 
rășe... condiții | 

obiective.. Nu prea avem cărțile 
toate. Și la urma urmei, e sufi- I 
cient să citească chiar și citeva 
din cărțile prevăzute ta regula- ț 
ment...

—. Bine, bine, dar în regula
ment scrie că cele obligatorii tre- I 
buie neapărat citite. Cu alte cu 
viate, ia d-voastră, obligatoriul 
nu e tocmai obligatoriu?!...

— Cîteodată mai înlocuim une
le titluri.

— Da?!
- Da.
— Și aceasta este tot regula

mentar ?
— Nu. Dar așa ne-au spus to- ’ 

varășii de la regiune.
— In ctte comune s-au dat in- ■ 

signe ?
— In... (ne-a înșirat citeva, dar j 

pe teren țituatia era, pe alocuri, | 
cu totul pe dos, ca de pildă, la 
Contești).

— Cpm stați cu evidenta con
cursului pe Întregul raion?

La această întrebare, tovarășul 
Stoica își șterse fruntea cu ba
tista, respiră de citeva ori, apoi 
mai respiiă odată, pentru a se fo
losi din plin de memorie. E bu
nă și memoria, numai că un ra
ion e mare, oamenii și treaba sint 
diferite de la comună la comună. 
Așa se face că, nedispunind de o 
evidență, dinsul ne-a informat 
unilateral și uneori inexact.

lată de ce, credem că proverbul 
chinezesc cuprinde elcovent, in 
înțelesul Lui, situația concursului 
pe raion. In primul rind. membrii 
comisiei raionale nu »int ei înșiși 
edificați asupra a ceea ce au de 
făcut.

cot împotriva

în ziua de 1 
In care Spei- 

să fie „uns"

La conferința
cercetătoriviitorilor

Studentul P. Muller de la Facultatea de mecanică prezintă 
lucrarea sa „Turnarea de precizie a pieselor din otel“.

Duminică, marele amfiteatru 
al Institutului politehnic 
din București a cunoscut 

forfota zilelor obișnuite de curs. 
’Numeroși studenfi și studente 
discută cu aprindere, așteptînd 
cu nerăbdare clipa deschiderii 

$ .conferinței cercurilor științifice 
studențești.

■ ■■■■
.. ■

r-. 1 a~—*
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CABINETUL TEHNIC
„Republica'1 Bucu- 

tineri cu 
In anul 

adus coti
și perfec. 
Inovațiile

La tremele .. .
rești sint numeroși 
astfel de preocupări, 
trecut, 275 tineri și-au 
tribuția la conceperea 
tarea a 201 inovații, 
realizate de tineret aduc uzinei 
economii antecalculate de aproape 
un milion de lei. Pentru munca 
depusă, tinerii au fost recompen
sați cu suma de 28,599 lei.

Cifrele vorbesc de la sine. Și 
dacă uzinele „Republica" a de
ținut ta anul trecut Drapelul 
roșu de întreprindere fruntașă 
pe ramură, apoi fără îndoială că 
la cucerirea acestei binemeritate 
distincții a adus o mare contri
buție și tineretul.

Cantități masive de cereale 
din 0. R. S. S. sosite în tară

tn ultimul timp au sosit In țară cantități masiive de cereale 
livrate de Uniunea Sovietică in cadruJ acordului încheiat la 
sfirșitul anului trecut între R P Romină și U.R.S.S., Numai. In 
luna martie Uniunea Sovietică a livrat tării noastre aproxima
tiv 83 000 tone de griu și 23-000 tone de orz.

De 'a începutul livrărilor și pină acum au sosh in țară a- 
pro.ximativ 115.000 tone de griu și 45.000 de tone de orz.

Pentru luna aprilie sint anunțate să sosească noi transporturi 
importante de cereale.

Dirijorul Aleksandr GAUK 
’ rinde un turnau în țara noastră 

mijlocul 
viitoare.

Mihail V 
fi «oliștul celor 
concerte dirijate 
Aiț-ksiindr Gauk la 
20 și 21 aprilie *6» 
Filarmonica de Stal 
„George Enescu". 
iar la 25 aprilie so
listul unui concert 
dat de orchestra sim
fonica Radio. La 27 
și 29 aprilie M Vat
man va da dona 
recidale la București 
și Cluj.

din

trâ !01

al po- 
,S«

a>

11 aprilie — concert 
CIJ orchestra simfo
nică Radio, la Ate
neul RP.« , 20 și 21

concert cu 
_ ... lica de Stat 
„George Enescu" la 
Ateneul R.P.R., 2t>
aprilie — concert cu 
Filarmonica de Stat 
..Banatul" ' “ '
țoara.

Un alt
•ovfetic,
Mihail Vaiman 
sosi în Capitală ia

la Timi-

muzician 
violonistul 

va

I. MIHUȚ 
I. BARAN

în cabinetul tehnic al uzinelor ,,Republica* din Capitală ing. 
Const. Stănescu și electricienii Traian Bratu și Theodor Djighit 
sint deseori văzuți împreună litfcînd la diferite propuneri de ino
vații și raționalizări d;n domeniul lor de activitate.

Foto: VICTORIA DIACONESCU

Cum au izbutit tinerii din a- 
ceastă uzină să aibă o activitate 
rodnică in mișcarea de inovații?

Este știut că pentru a fi ino
vator trebuie să ai o înaltă ca
lificare profesională. O Impor. 
fantă contribuție la ridicarea ca
lificării profesionale a tinerilor a 
adus-o la uzinele „Republica" ca
binetul tehnic, care prin activita
tea sa multilaterală constituie un 
adevărat laborator de îmbinare 
a teoriei cu practica, de conlu
crare activă intre ingineri, teh
nicieni și muncitori. Propunin- 
du.și să sprijine tinerii în pre
gătirea lor profesională, cabine
tul tehnic de aici a folosit, in 
colaborare cu comitetul organiza
ției de bază U.T.M. și cercurile 
A.S.I.T., diferite forme de cali
ficare.

Pentru a înarma tinerii cu o se
rie de cunoștințe teoretice, cabi
netul tehnic organizează confe
rințe pe probleme tehnice și eco
nomice Astfel a fost ținut un ti- 
clu de conferințe în legătură cu 
laminarea. De curind, s-a vorbit 
despre căile de sporire a produc
tivității muncii și reducerii pre
țului de cost .In expunere s-a ară
tat, cu exemple concrete din di
ferite locuri de muncă, cum se pot 
realiza produse mai multe și mai 
ieftine. Conferințele acestea sint 
urmate de intrebări și discuții.

Cunoștințele teoretice însușite 
de tineri in urma conferințelor 
tehnice sînt apoi complectate cu 
demonstrații practice care se țin 
cu ocazia schimburilor de expe
riență. Astfel se organizează 
schimburi de experiență cu de- 
monstrații practice intre diferite 
brigăzi și secții, precum și cu 
alte întreprinderi.

Deosebit de interesant a fost 
schimbul de experiență care a 
avut loc intre muncitorii de la 
laminorul de trei țoii și cei de la 
laminorul de șase țoii. Aci s-au 
purtat discuții despre regimul de 
încălzire a materialului, tempe. 
ratura de laminare și metodele 
de micșorare a rebuturilor. Se 
observase că la laminorul de șase 
țoii se stringeau adesea multe

laborator de îmbinare
a științei cu practica

țevi rebutate, lucru ce nu se ve
dea la laminorul de trei țoii. In 
urma acestui schimb de expe
riență, cei de la „șase țoii** s-au 
deprins și ei să relamineze 
buturile la “* 
schimb — atîta 
norul era reglat 
dimensiune.

Rodnic a fost . 
experiență organizat intre strun
garii din secția scule și calibre 
și cel de la mecanică și reparații. 
Cu acest prilej a avut loc o de
monstrație practică în care mais
trul Ion Berteanu a explicat 
strungarilor un nou sistem de 
strunjire cu trei cuțite concomi
tent. Datorită folosirii acestui 
sistem, prelucrarea unei piese se 
reduce de la 20 ore la numai pa
tru ore. Tot aici, strungarul Va- 
sile Ion, unul din cei mai buni 
organizatori ai locului de produc
ție, a arătat tinerilor cum tre
buie orînduite sculele în dulap 
pentru a te avea oricînd la în<te- 
mînă El a explicat totodată cum 
se recondiționează cuțitele uzate 
care pot fi utilizate la diferite 
mașini.

Schimburi de experiență ase
mănătoare au fost organizate și 
cu alte întreprinderi. Pentru 
anul 1957, -cabinetul tehnic a în
tocmit un plan în care a prevă
zut schimburi de experiență cu 
laminoriștii de la Roman, 
muncitorii uzinelor „Cristea Ni- 
colae“-Galați, „Gri vița Roșie" și 
„Boleslaw Bierut“-București.

în munca de toate zilele, tine
rii prelucrează piesele după de
sene. Un ' 
care este 
inevitabil

re-
sfîrșitul fiecărui 

vreme cft lami- 
încă la aceeași

și schimbul de

cu

desen, bine realizat, dar 
prost interpretat, duce 
la rebutarea pieselor,

sau — în cazuri „mai bune'* — 
la prelucrări suplimentare. Pentru 
a veni în ajutorul tinerilor, cabi
netul tehnic a organizat trei 
cercuri 4e citit desenele Rezul
tatele frecventării acestor cercuri 
s-au văzut chiar din prima lună. 
Utemistul Dumitru Panait, de la 
bobinat motoare electrice, de pil
dă, urmînd aceste cursuri a izbu
tit să reducă considerabil rebutu
rile. fnvățînd să citească desenele, 
.tinerii din brigada condusă de 
utemistul llie Marin realizează cu 
20—30 la sută motoare mai mult 
decît prevede planul, re du cind tot
odată rebuturile aproape la zero.

Cursuri de minim tehnic au fost 
organizate pentru tinerii de la 
laminorul de trei țoii, pentru 
electricieni etc. Lecțiile sint in 
mare parte predate de ingineri și 
tehnicieni tineri, utemiști care 
nu-și precupețesc din timpul lor 
liber pentru a-i ajuta pe tineri 
să-și perfecționeze metodele de 
lucru. O muncă stăruitoare de
pune în cadrul cercurilor de citit 
desene, utemistul Constantin U- 
drea, tehnician proiectant, ingi
nerii Mihai Popescu. Constantin 
Stănescu și mulți alții.

★
Fără îndoială că acestea nu sînt 

decît citeva din metodele folosite 
de cabinetul tehnic de la uzinele 
„Republica“-București pentru ca
lificarea tineretului. Daca aceste 
metode — precum și altele — vor 
fi dezvoltate, el va izbuti să con
tribuie in mai mare măsură la ri
dicarea nivelului tehnic al tine
rilor, reușind să.și mențină și 
pe mai departe locul de cabinet 
tehnic fruntaș pe minister.

CORNELIA BANCILA

„..Conferința a început. Scurta 
informare asupra activității 
științifice studențești din Institu
tul politehnic expusă de tovară
șul prorector Nicolae Marinescu 
a făcut ca în mintea fiecăruia din 
cei prezenți să apară clară ima
ginea continuei dezvoltări a aces
tei activități. în anul școlar 1950. 
1951, la prima sesiune științifică 
participau doar 6 cercuri. Astăzi, 
la actuala sesiune științifică 
participă 28 de cercuri cuprin- 
zind 322 studenti, iar numărul 
lucrărilor este de 75.

...Studenții s-au împărțit apoi 
în cele 11 secțiuni ale conferin
ței. Ne îndreptăm și noi spre 
sala A.P 34 unde își desfășoară 
lucrările cercul de chimie orga
nică. L-am întîlnit aici pe studen
tul Ionel Baltnt de la Facultatea 
de chimie industrială, care va pre
zenta primul referat: „Butazoli- 
dina".

Amabil ne dă lămuririle nece
sare

Derivatul de pirazolidină- este 
un toarte bun medicament contra 
reumatismului — ne spune el. 
El are-faze de sinteză mult mat 
simple decît piramidonul. fiind în 
același timp și mai puțin toxic.

Ne-am despărțit de tov. Balint 
lăsindu-1 să-și susțină lucrarea 
și ne-am îndreptat spre secția de 
centralizări și semnalizări.

Aici studentul V Pascu de Ia 
Facultatea electronică și teleco
municații prezenta lucrarea „Dis
pozitiv de semnalizare automată 
a pasajelor de nivel".

Părăsim în liniște sala. La sec
ția de organizarea și planificarea 
întreprinderilor, studentul B. 

. Nadler expune ultima parte a re
feratului său „Reducerea prețului 
de cost la linia de radioficare 
Slobozia.Veche". Tema era inte. 
resantă și dădea multe soluții 
practice pentru cei .de la aceas 
tă linie

Ne oprim aci cu vizita prin 
secțiile conferinței și încheiem 
materialul cu părerea tov. prof. 
Gh. Buzdugan lată ce ne-a de
clarat

Activitatea in cadrul cercurilor 
științifice contribuie la formarea 
deprinderii studentului pentru 
munca de proiectare, îi dezvoltă 
dragostea pentru munca prac
tică. In plus, în cercuri se creează 
aparate pentru utilarea labora.
toarelor noastre Toate acestea
luate la un loc contribuie la for
marea unui specialist cu o pre- 

. gătire superioară.
N. M.

SPECTACOLE
CTNEMATOGRAFE : Cîndva 

la Paris — Patria (zilnic de la 
orele 22,45 — Don Juan), I. C. 
Frimu, Vasile Roaitâ, N. Bălces- 
cu; Rîpa dracului — Republica, 
București, Înfrățirea intre po
poare, Libertății ; Taina nopții 
eterne — Magheru, Lumina, Mio. 
rița ; Rîsete în Paradis — V. A- 
lecsandri, Elena Pavel, Volga; 
Urinele rămîr - Cultural, Doini; 
Trandafirii lui Allan — Victoria, 
23 August, Boleslaw Bierut; Prea 
tîrziu - Maxim Gorki, Donca 
Simo; Energia atomică pemru 
scopuri .pașnice, -Comorile poporu
lui rornin, Vulpea și ulciorul — 
Timpuri noi; O aventură în Ma
rea Caraibilor — Tineretului; 
Uraganul — Gh. Doja, Aiex. Sa- 
hia 1. Mai; Pătratul 45 — A1ex. 
Popov; Podhale în flăcări — 
Gr-ivița; A fost odată un împă
rat— Cultural; Feroviarul — 
Unirea; Tu și camarazii tăi — 
Const. David; Cînd înfloresc lale
lele -Ț- T. Vladimirescu ; Therese 
Raquin — Arta, Munca, Popular, 
M. Eminescu; Al 41-lea — Moși
lor, Alianța; Marile Manevre —> 
llie Pintilîe.
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leagă poporul romîn de poporul frate bulgar
Cuvintarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

(Vfmort din pag. l-o)

mondial, au creat condiții favorabile pentru răsturnarea dicta
turii fasciste in Rominia și Bulgaria.

După victoria revoluției democrat-populare In țările noastre, 
prietenia și colaborarea romino-bulgară. bazate pe internai:-"- 
lismul proletar, au căpătat un conținut nou, devenind un ta c n- 
tre factorii însemnați care contribuie la dezvoltarea și tafter:rea 
continuă a republicilor noastre populare. Pe noi ne unește astăzi 
nu numai tradițiile luptei comune pentru e'iberarea ra; ?-a = - 
socială. Bulgaria și Rominia fac parte din marele ’! ptaern «ta 
lagăr al păcii și socialismului In frunte cu Uniunea S~. etică La 
baza unității țărilor noastre stau caractere-' comut- a r
de stat, interesele comune ale apărării independentei nzțioa4e 
și cuceririle revoluționare ale popoarelor noastre.
căilor de dezvoltare social-economică. lupta frățească pen'ra 
construirea socialismului și apărarea păcii, ideolc; 
mai'xfst-denlirtstă. (Aplauze). Trebuie sâ munc'~
pentru îatărirea prieteniei și colaborări romino bulgare, neutra 
întărirea unității familiei țărilor socialiste. Acest nobil scop ne 
călăuzește permanent in activitatea .noastră și ne-a călăuzii și te 
rodnicile tratative pe care le-am purtat aici la Saila asup-a 
principalelor probleme tn care sint -nteresate •??:«••• •*TT-*re 
Trebuie să subliniem cu profundă satisfacție că discuțiile s-»» 
desfășurat într.o atmosferă de sinceră și caldă prideaâe, toasa- 
strînd încă odată comunitatea de interese și deplina înțelegere 
reciprocă statornicite intre guvernele celor dacă ten. Intre 
P.C.B. și P.M.R.

Este știut că popoarele țărilor noastre, ca de altfel tente pn- 
poarele. sini vital Interesate in instaurarea unei păci sraMcr te 
lume. Tn decursul tratativelor ate constatat că tetoe na eatelă 
o .deplină unitate de vederi atît în aprecierea actualei sătnad» In
ternationale cit și în privința politicii externe a tărikr aiMtee. 
Evenimentele care s-au desfășurat in uUimnl tnnp pe arena in
ternațională au demonstrat că cercurilor agresive Mperiakate ■> 
le este pe plac spiritul de destindere kt retotS’.e iateruulteodte, 
că ele_ nu vor să renunțe, la politica .de pe pozițiile de terță* La 
inițiativele pașnice ale Uniunii Sovietice, ale Oine pofta» *e. ale 
celorlalte țări socialiste și ale altor state care se conduc te po
litica lor externă după principiul coexistențe: oațv>ce :--*~ state 
cu sisteme sociale diferite, cercurile imperialiste răspund as in
tensificarea pregătirilor militare, promoviod cu premeditare o po- 
littoă agresivă îndreptată tn pri"uî rtmf împotriva țărilor lagă
rului socialist cit și împotriva popoarelor din țările ceteteale și 
dependente care luptă pentru eliberarea lor națională.

Agresiunea anglo-franco-israeliană împotriva Egiptule organ 
zarea rebeliunii contrarevoluționare din Unga-ia inevrea-.» te a 
impune popoarelor din Orientul Apropiat și Mijtocte fatUMnaa 
„doctrină Eisenhower*, remilitarizarea Germaniei occidentale. (ar
marea Euratom ului și a așa-zisei ..piețe comune*, toate acestea 
reprezintă numai o parte a acțiunilor întreprinse de cercuri : im
perialiste pentru a tulbura pacea in lume. Popoarele noastre, care 
și-au cucerit libertatea și independenta cu prețul atftor jertie. 
condamnă acțiunile agresive ale cercurilor imperialiste. (Had tas
tă rite să depună toate eforturile pentru a xăcămtc: ; «nurlie tar 
războinice.

Politica externă a guvernelor Republicii Populare Roteiae gi 
PepuHidi Populare Bulgari» slujește ți v» sluji oi cea mai mare 
fidelitate cauza menținerii și consolidării păcii ta tateea întreagă 
Guvernele noastre se pro nun la pentru dezarmare i realiza rea 
unui sistem de securitate colectivă in Ezropa r spr-j.-nâ Intriitote! 
propunerile făcute în acest sens de Uniunea Sovietici Se pro
nunțăm pentru rezolvarea tuturor problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru promovarea principiilor coexistentei pașnice 
Intre statele cu sisteme sociale diferite.

Considerăm că existenta unor state socialiste în Balcani re
prezintă un factor hotăritor de stabilitate și colahorare in această 
regiune a Europei, deseori frămîntată in trecut de conflicte puse 
la cale jde puterile imperialiste in scopul subjugării și exploatări; 
popoarelor No! dorim să îmbunătățim și să irrtarns continuu re
lațiile de prietenie și bună vecinătate cu toate Urile din renusuia 
Balcanică și sud-estul Europei. (Aplauze) De an; de ziie se 
dezvoltă și se întărește prietenia șt colaborarea noastră trălrnrră 
cu R. P. Albania care, unpreuoă cu țările noastre, aduce an apari 
prețios la cauza întăriră unității marii cocuri tați a țăriter so
cialiste. Guvernele țărilor noastre acționează ta direcția dezvol
tării relațiilor de prietenie și colaborare cu ReruSica Por-’a-ă 
Federativă Iugoslavia în interesul păcii ți soeiatismataE pe rara 
deplinei egalități în drepturi, a respectării suveranității ți iute- 
gritătii teritoriale, a neamestecului m treburile interne și a avan, 
tajului reciproc.

Se știe că între Iugoslavia și țările lagărului socialist ez stă 
o serie de divergente de ordin ideologie Partidul noatru și-a 
spus deschis părerea cu privire la anumite concepții re se ex
primă în Iugoslavia și cu care nu putem fi de acord deoarece ele 
contravin unor teze fundamentale ale marxism leninisnni'jrt In 
mod deosebit. Partidul Muncitoresc Romîn a considerat necesar 
să se dea răspuns părerilor expuse intr o serie de articole ș: ee- 
vîntări ale conducătorilor iugoslavi împotriva enitr*- ș «r-’ da- 
rității țărilor socialiste

Noi ne exprimăm acordul cu cri» spuse recent de torsreșs! 
Bulganin cu privire la dorința țărilor tagărutai encMist de a 
face tot posibilul pentru a reduce și liehide aceste dtvuguA- 
exprimîndu-ne speranța că aceeași dorință u fi ••cresta** ș> 
din partea iugoslaviei Rominia și Bdtoria depun eforturi vte- 
tinute în vederea îmbunătățirii relațiilor en Grecia Șl_ Twcta. 
Guvernele Republicii Populare Bulgaria ți RepUMidi Populare 
Romtne doresc să stabilească relații de prietenie ca roate Șta-ele 
pe baza respectului și avantajului rectp-oc. pe bere neamestec*.: m 
în treburile interne ale altor state In acest spirit guverne e 
noastre stnt hotărîte să și ducă activitatea ț: fii cadrul ON V 
pentru ca această organizație să-și Îndeplinească rolul care Ti 
revine în apărarea ți consolidarea păcii în lume

Dragi tovarăși și prieteni.
După cum se știe, în ultimul timp cercurile imperialiste ta- 

rearca pe toate căHe sâ lovească în un-tatea lagărului tarilor 
socialiste. In prietenia popoarelor acestor țări cu Urnirile» So
vietică Aceste încercări sfnt sortite dinamic eșecu ui. De aproape 
10 de ani oamenii muncii de pretutindeni văd In Statul Sovietic 
iimbolul luminos al viitorului omenirii Uniunea Sovietică este 
mimul stat muncitoresc-țărănesc din lume. In cate sa pus capăt 
tentru totdeauna exploatării de clasă asupririi sociale și na
ționale. Către ea s-au îndreptat speranțele și nădejdile celor 
nulji, exploatați și umiliți de pe întregul glob.

Uniunea Sovietică a îndreptățit totdeauna aceste nădejdi și 
peranțe. Prietenia țărilor noastre cu Uniunea Sovietică, bastion 
ruternic al păcii și socialismului este un factor măreț; ea este iavo- 
Ită din interesele comune ale construirii socialismului, ale înfloririi 
i dezvoltării patriilor noastre, pe calea lichidării exploatării on»- 
ui de către om. No există forță pe lume care să poată stata 
elațiile frățești, de colaborare socialistă stabilite Intrt țării» 
loastre și Uniunea Sovietică

Experiența de ani de zile a Republicii Populare Bulgaria și 
leputdicii Populare Romine a arătat că relațiile de țip nou ba- 
ate pe deplina egalitate In drepturi și respect reciproc intre ti
tle noastre și UniuBea Sovietică, ajutorul de neprețuit el nri- 
xului stat socialist din lume au făcut posibilă înaintarea noastră 
apidă pe drumul socialismului Numai tn strînsă unire și cola- 
orare cu URJS.S. și toate țările lagărului socialist Bulgaria ș: 
lominia au putut deveni intr-un timp atît de scurt țări cu c in 
ustrie în plină dezvoltare, cu o agricultură pe calea cooperati- 
izării și mecanizării, cu o cultură infloritoare. Cu un nivel de 
rai Jn creștere (Aplauze).
Zdrobirea complotului forțelor contrarevoluționare din Ungaria 

are cu sprijinul reacțiunii internaționale au încercat să ră6_- 
târne regimul de democrație populară, a demonstrat Încă odată 
ă unitatea lagărului socialist este de nezdruncinat
Lagărul socialist este cea mai mare cucerire a popoarelor după 

evoluția din Octombrie Cuprinzînd peste 900 milioane de oa. 
teni care sub conducerea partidelor comuniste și muncitorești 
instruiesc noua ortad-uire sociată. el exercită o covîrșitoare in- 
uență asupra desfășurării relațiilor internaționale tn etapa ac 
tală, contribuind în mod hotărîtor la menținerea ți consolidarea 
ăc-ii în lume, la întărirea independenței naționale și libertății po- 
oarelor.
Guvernele Republicii Populare Romîne ți Republicii Populare 
ulgaria. Partidul Comunist Bulgar și Partidul Muncitoresc Ro- 
rtn sint hotărîte să lupte cu fermitate pentru întărirea unității 
igărului socialist 1n frunte cu Uniunea Sovietică. împotriva ori- 
ir or încercări de a o submina. Atîta timp cît Împotriva lagărului 
ostru se duoe o politică fățișă de agresiune și provocări, socotim 
e datoria noastră să depunem toate eforturile pentru întărirea 
uterii economice, a capacității de apărare a țărilor participante 
r Tratatul de la Varșovia (Aplauzi).

!■ t i® vretee. <wTto<a xtenațfcnato și-a intensificat 
atacante pe fraaM itenlag» î—ar. i ia perxMdor comunist» și 
CHCSteșt J?«mi tăr.r- arrwiuat Cercwite imperialiste, 
foteainu tea* — jtaece e ae care aaapate doc a cte^aiue de defăi- 
■>*re a tântax sociaiste. M xesacie aatilteneucă. teroare ți 
caoma iapetrna pariaeaor carewrste die târije afta’tste Ele 
caute să adaacze s să sZzazcae r.riaSel. eporiuarite. revizio- 
••te. *<» ae și xațxea see ta rtadsr-te torșcârM «nneitorești 
Posaxr ie ae iaca Pana. -Earec» Ltaeri* .Vocea Americii*, 
pes* caprta-.su ș> alte cccxte ah proaagasde gtyiialste fac 
o aeciaateâ ta .i^ta • asa-xs. . ..m—irte u'.ooaT. Ele Iți

dalstotetai speri ri adresa» saaatea aâriri caaaatsâe inter- 
ca; rs*>e să rszae tărie sncâaKste te wtoeue soltdarrtatea 
x'.ernațxa-ucsri a cete- ce M-nrrar ParStote ManeStrresc Romîn 
și Par. ta» Etani Bregar. crecceroase dtesterf netjmriloa'e a 
iu; Mart s Ea«evs -Pir etar dn toate țările. waR:-ri ri. merg 
st rin» aL-.e pe atrua căit leretateti a reterBațreeaSsBnlni pro- 
tetar. lăptari cat la cat ca ceHaile partide frățești peatra zăaăr- 
■idrea teocăaar tacepcări de sobtaaaare a eaâăt-.. mi scări! mun
ci', oreș: pKMtaiate t Apta ore preterite).

Partidul Mtmcrtoeesc Rotata V ParMui Cateoteist Buiga' luptă 
cb consecvent petal» apărarea parititn tevățături marx-st le-
ntaiere pentru 'ncărirea cntettaaă a aaită’n rtadorrtar partidului 
și creșterea eoitrta; său conexate: în ccsstrairea aaeiatisaotai.

Partufe.re noastre, că'.âimada-se netatetiM supă tarei te tar a mâ
nui Lenta, o aplică la aed creator 'a conduite ccncete istorice, 
econom oe și tuțioaate ale fiecărei tir. Ere deved t tn în
treaga țar activitate la taă'țnaea tcitată lor -teanc de avangardă 
a clasei muacttoare. de orgaa zatar și cocăucator ai popoarelor 
lor tn ’.apta pentru atastrairea SKfaHaaului Is această luptă, sub 
conducerea clase; asanc toate s-a făurit ta tărie aoast'e altanța 
trainică a matecxaprilar și țăran.ioc. baza de aeadreactaat a nuferii 
populare. Consecvente icvălătari lenm ste despre î da tara pro
letariatul:. partidele noastre întăresc cont-mn: puterea poou'a-ă. 
dezsaită dripocrația «te iaiirtL Mitetea MăspfcMH dnrtre partid, 
guverrt Și popor Statele oopstre detata-ta populare, acumubnd 
o bogată exreneața ta ctasăntirea soc x s—o _ ndeptmesc cu 
succes saronue Iar la cxtaainsctia anateaoacă și caltorală. tn apă
rarea cpcer-.lo: tesala'.ienere ale poocruu aoBcitor. a înde- 
pesaenfei șt se veracității aațaaeteje

învățămintele pe care le trag parttaeie noastre S> alte partide 
comuniste ș muncitorești d r eres rertele di» Ungaria, unde 
‘ortele reacționare inspirate ș: orgae za’e de cercurile imperia- 
1-ste. folosind greșeu* serjase ate xecu. readuceri, ta construi
rea local snaaaf. ap pas ta perxai eueeririte revoipțtonere ale 
popor tari și tndependePU L’aganes pooo'are. cer o vigilentă 
neptăada fată ae uteert rtle drtertactae sociaftstartv' împotriva 
ortterpkâ dnaaent-pereAare . făc-tl pria luptă de popoarele 
noastre

Tovarăși.
Rero vtnd sa-ctatle apr: și reecaiue Ae rev-otarie. aoctatiste. 

țarEdele noastre a- învățat și tavaU dtn experecțt jstcrieă. 
inversa raiabttă. a gl-s-î-rs»’. P«-t i Cooiuntst t LtatunZi So- 
vretce Merit tstorx repter.tc- a PCU5 cons-ta Ia faptul că 
e este primai partid care a rezetea! preblesreie legate de zdro
birea veri uta sta* al caseta: exptaatatoare. de făcma atatului 
dictaturii proletariatului și const-iurea socia.ismului. pcutacllnd în 
acest fel o experiență inepuizabilă Studierea și însușirea creatoare 
a experienței Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a luptei 
sale eroice pentru Infringerea greutăților din calea construirii 
socialismului, a victoriilor sale strălucite, ușurează d*urnal nostru 
sore socialism ți ne ajută sâ rezolvăm cu sucnes problemele de 
bază ale construiri soc.eiățfi noi

Snb steagul ideilor an tetei Leala, acant 40 de ani. pmletaria- 
tul rus a n’âptniî Marea Revolrt» Socialistă din Octombrie cei 
3tal ie seamă «xes^ect teaorâc a! erei noas*re Sub ace'a Șl steag 
s-a e'îbva- ș. cncsirajește socabateiu' marrir pcoor chinez, ne
poatele celreade ;an de aesocrație peptswă dio Ecrooa și 
As a Soca'.xx: < dasiițit de mufe eram Sete one sragore *1 
S-a făuri și se dezvoltă caatic-ua salenai teored-.rl a* anexa! ;v 
arului a cărui existență exercită o -nrturire tontărttnare asapra 
dest'nenr nrarrr- Merau omenirii spre socla isan este o feee 
a isterie: Ximea și mraic nu poale împiedica triuaitol atereprier 
idei ale marttem-feanisaiulai (Aplauze).

Dragi tovartși și prieteni.
Vreita delegației noastre te apropie de sflrșit Neuitate vor 

rămine pentru noi zilele minunate petrecute pe pămtntu' ospi
talier a. țări dvs. în mijlocu' prietenilor și tovarășilor noștri 
de taptă bplgari Cu talma alină de bucurie am pășit prin iocs- 
rSe rele barnieri popor bn*gar Iți făurește viața sa cea nouă 
In tara dvs. ta trecu: înapoiată din punct de vedete eamamte 
•p tafăptort tmașe sri.tabârl. ați creai noi ramuri taducriale. 
industria eottstrueîoare de mașini. industria electrotehnică și 
etee* net».;getică, șantiere navale, ați obținut succese deoserite 
pe drame’ ririas:—abzări. socialiste Cu mîinile voastre, brav 
«otodteaeteri a Balnriei noL ați ridicat neta oraș socrefis* 
ffinrtrexgrnd zzrne'e me*.a'u"z:ce -Lenin*. Combinatul chpnc 
.Sta in* Comb-tseto’ texts —Ma-ița* precum și alt» multe fa- 
Pricî șt vzine. ’acari de acumulare și centrale electrice

Ne marrfesUtr bucuria pentru sacoesele ătrălacAe atoțtaute de 
poporul tm'ga- sub readucerea Part-dofvî Comnnist Bulgar ta 
trensferrarea socialistă a agriculturii Sectorul socialist a de
venit dominam Tn agricultura. Se transformă satele bulgare, se 
tomnează omu' nou. se ridică nivelul de tcai al țărănimii munci
toare N'nl fe' cîtâm frățește pentru aceste vtecese eroica ctesă 
murcTtoare bu'gari. harnica voastră țărănime și intelectulifta- 
îea voastră, pe rend.cătorui opere: de construire a socialismu’ta 
tn Bulgaria — Pari’tu’ Comunist

Expț-.eria pe care ați osț:Mt-o Tn acest domeniu este va
loroasă ș: peotn: cete a te tari democrat.popu'are.

Succeselor dociadite ta indoctria și agricultura din R P Bu 
garia Ii se alătură realizările deosebite ooblndite in făurirea cul
turii noi. socialiste Toate aceste victori: sin, rodul muncii pltae 
de abnegație a maselor populare care urmează cu fermitate poli
tica inle-leoptă a Partidvlai Coaanist Bulgar Succesele poporului 
dv. ne-au produs o adincă bucurie, un sentiment de legitimă min- 
drie. deoarece ele sta» succesele unui popor frate. de care ne 
leagă o caldă prietenie

Poporul romîn a obținut mari realizări te anii democrație; 
populare. Rominia. care se afla tn trecut la cheremul frusturilor 
străine și a prop'iitor capitaliști și moșier:, a ajuns o țar» ev 
□ tedwtrlț »n plmă dezvoltare și ca o agricultură care a pornit 
pe cafea co rf-.re.-ări. *• maca nizăriL

In prezent poporul nostru muncește cu avînt pentru traducerea 
in viață a sarcinilor trasate de ce; de-al II lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn și de plenara Comitetului Centra' a! 
Partidului Muncitoresc Romîn din decembrie 1956 Partidul și 
guvernul nostru traduc Tn viață In mod consecvent politica de 
Industrializare socialistă, indreptindu și atenția deosebită spre 
dezvoltarea acelor ramuri industriale care au asigurată bn» de 
materie primă in țară Mari perspective se deschid ta fața in 
dustriei chtrniee care va deveni un factor puternic în dezvoltare» 
economiei noastre naționale.

Guvernul și partida! nostrn au luat în anul 1956 ți 1957 o 
serie de măsuri importante pentru a «sigura, pe temelia trai
nică a dezvoltării industriei grele, creștere» continuă a producției 
agricole ți a industriei producătoare de bunuri de larg consum, 
pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc

In ce privește agricultura, cu toate succesele incontestabile, cu 
toate că sectorul sncialisr s-a dezvoltat mai ales tn tatuata timp 
In ritm mai rapid, cu toate că avem mai multe raioane in in 
(regime cooperalivizate și că sectorul socialist ocupă peste 3 
la sută din suprafața agricolă, sintem Încă rămași în urma dv 
Partidul nostru desfășoară e largă muncă politico.educativă pen 
tru transformarea socialistă a satelor patriei noastre

Recent partidul, guvernul. Marea Adunare Națională au adoptat 
noi măsuri in vederea întăririi democrației socialiste in viața de 
stat și economică a țării, stimulind tn și mai mare măsură ini 
țiativa creatoare a maseîor populare în opera de construire a 
socialismului.

înfăptuirile cu care pe drept cuvlnf se mîndresc popoarele 
noastre au lost obținute în lupta pentru infringerea greutăților 
inerente procesului de construire a socialismului Vom avea, 
desigur, și in viitor greutăți și neajunsuri.

A construi socialismul Înseamnă tocmai a Învinge astfel de greu
tăți, a înlătur» piedicile care stiutn calea dezvoltării multilaterale. 

properties»le. a ețoncmiei nzțzonale. tn cale» ridicării nivelului 
de trai al celor ce muncesc

P:poarele noastre, partidele no»stre. vor duce plnă ia capăt 
opera începute Chezăș-e stă ’orța creatoare descătușată orm 
eliberarea de exploatare a r ic a retor de muncitori și tirani din 
tăriie noastre, curtate» crescfndă a oamenilor muncii, unirea lor 
tot OBf putezaică In jar»! partidelor noastre Chezășie stă he- 
tărlrea noastră de a tată:, ș; In viitor, ca buna! cel mai de preț, 
unitatea ți coeziune» partidelor noastre. (Vfi aplauze)

Scumpi tovarăși, prieten. ‘
Atft Republica Populară Rom’nă cit și Republica Poptasră 

Bulgara dispun de posibilități larg; de colaborare ți de schimb 
rodnic de experietrță te toate domeniile de activitate.

Delegațiile parttdetor aoastre au semnat o Declarație eu pri
vire la lărgirea reali tor de oaia bora re Intre Partidul Maneito 
rest Ron-ta s. Partidul Comunist Bc.gar Delegațiile noastre au 
stabăEt să lărgească ctasborarea economică, tehnic» științifică 
schimbările de mărfar; s arte măsur: menite să contribuie la 
inrio.-.rea ecoaomxa a cetor două tar: Sc lărgesc schimburile 
cultarale intre Republica Pepcla-» Bolgar ia ți Republica Popu
lară Romină. Sintem convinși că documentele semnate de dele
gațiile noastre vor f-î aprobate în unanimitate de popoarele am
belor țări. (Aplauze).

Cuvintarea tovarășului T. Jivkov
(Creion din Kg l-o)

Lta unea Soviet-eî. I» tattrirea pâc: ț; secaritijh ta Balcani, la 
menținerea păcii generale

Tovarăș; și tovarășe.

Cete dctca țâr: ele aoastre. Republica Populară Bulgaria ți Repu
blica Populară Rorrînă. ca două state stxial.ste prexand izbitoare 
de pace, laptă activ pentru pace, pentru slăbirea încordării inter, 
națietoiir.

Nu patern insă să nu mențioaăm că in uitieiai timp, n ciuda 
eforturilor țâritor iubitoare de pace, in situația internațională a 
interven:’ o încordare putea In .urnea întreagă a fost supusă 
unor noi T.cercâr: grele Această încordare este provocată de po
litica agresivă a imperialist.lor. de intentefxarea activitâth tor de 
submmare mpoîrtva țărilor lagărului socialist, de amestecta lor 
brutal, ch ar prin iorta armata, in treburile interne ale țărilor 
dta Orientul Apropiat și Mijlocie Cercurile reacționare impe
rialiste din Apus intensifică .războita rece*, contmsă să se țină 
morțiș de tone cunoscuta lor politică „de pe poziții de forță* 
Tn ciuda eșecului cunoscut ai încercărilor lor atît m Ungaria, 
cit ți ir Eg:pt. imperialiștii nn au renunțat la uneltirile lor cri
minale, la politica blocurilor și coalițiilor militare, a cursei 
ina-nuritor.

Acest fapt este confirmat de eonlerinte din Bermude a con- 
ducătoritor guvernelor S.UJL și Angliei recent încheiată, de 
măsurile r. tre luare de imperizLști in Orientul Apropiat ș; 
Mîfociu ș în bazinul Oceanului Pacific, de planurile S.U A. 
pentru d.kacaree de anitâti amer-cane. Înarmate au arma ato
mică oe teritoriul wnn ț:r de state membre ale pactului 
N-A.T O„ de acțiunile provocatoare împotriva țărilor de demo. 
crație populară, de tendința tor de a inenrd-a situația în lumea 
intreagă.

Aceste uneltiri și măsuri de ordin militar ale cercurilor impe. 
rialiste afectează direct și interesele țărilor noastre- Noi. îm
preună cu toate țările lagărului socialist, na putem să nu ținem 
seamă de toate acestea Ș: de aici înainte vom fi vig;leați. vom 
întări capacitatea noastră de apărare, vom păstra ș întări îm
preună cu ceilalți participant: Tratatul de te Varșovia, in inte
resul securității și „ndependecțe noastre națiooale. iu interesul 
apărării păcii In Europa și In lumea intreagă Totodată, res- 
pee’ind principiul leninist al coexistente: pașnice a țărilor cu 
o-induiri sociale diferite, von: continua și In viilor să depunem 
e’ortori și vom lupta pentru slăbirea încordări; internațiouaie. 
pentru soluționarea pașnică a problemelor nerezahate. pent.ru 
«tabîFrea one: păd tra-nce ș. solide între toate statele și inaiote 
de toate pentru întărirea păd: în Balcani

Ca două state bataan.ee care trăiesc in pace și colaborare. 
Republica Populară Bulgaria și Republica Populara Romină au 
tururi totdeauna năzăresc și vor năzui și de aci Inaiote sore 
" ăr.rea relațiilor de benă recrutate cu toate țările balcaoire 
-.c’.usrv Grecia ți Twcia. In fața noastră, ca etate socialiste stă 

sarcina dezvoltării Torțelor de producție și a ecoaam.ei tării»: 
•vvre re. sarcina de a 'auri fericirea și prosperitatea oamenilor 
»B»c:i_ de a contribui la dezvoltarea maximă a forței lor crea 
raare, a activuăți și i»!țiatirei lor Pretutindeni ta orașele, -sa
tele. rabricile, uzinele, șantierele si pe câmpiile din țările noastre 
se des’âșoarâ o muncă pașnică Pentru noi. pentru construcția 
roastră socaâstă, pacea constituie o necesitate vitală. De aceea 
r-r am s.ncer șl cmstil și uuu lupta pentru apărarea peca
moodia e. pentru întărirea păcii In peninsula Balcanică, pentru 
jfc-dltarea uaar relații buce cu toate țările și. in primul Had. 
x <acta uoștri Noi am declarat ou odată, deda ram și acum 
că Rep-ubuca Populară Bulgaria nu a avut mcxxiată ș, nu are 
■X sa fei de intenta agrerive împotriva oricărui stei beicpnrt, 
tâ n e-odatâ și prin nimic noi nu am amenințai și nu amenințăm 
Grecia și lurcia Nu noi constituim un pericol pentru pacea și 
securitatea Balcanilor. Pacea in Balcani este periclitată de im- 
peria iștii americani, care trec-ad peste mări și țări încearcă să 
•rar.s'orme o serie de slate, inclusiv vecinii noștri Grecia și Tur- 
cra în cap de nod pentru scopurile tor agresive in general și Tn 
deosebi în Oriental Apropiat ș Mijlociu Este limpede cine Tn 
cearcă prjn dilerite mxȘMliun: să încordeze atmosfera tn Bal
ta.*:: să împiedice re aț;ile de bună vecinătate și de coliborare 
a:*e state'e balcanice, să se ;oace cu ușurință cu focul război-j. 

tai tn acea-dă parte a lumâ
taterese.e noastre comune, interesele tuturor țărilor și po

poarelor balcanice impun întărirea prin eforturi comune a păci-., 
■nbunătățirea și dezvoltarea continuă a relațiilor noastre de bună 

vec-nălate, transformarea Balcanilor dintr-un „butoi de pulbere" 
cum era ta trecut. Intr-o regiune a păcii și muncii creatoare a 
Topoarelor din această parte a Europei. Aceasta este dorința și 
ve ni» fierbinte a tuturor popoarelor balcanice, acesta este im- 
rerativui istoriei Experiența amară a istoriei țărilor balcanice ne 
ta >ață că on de cile ori ele au devenit victima unor puteri im
perialist» străine, ori de cile ori au încât după cum le-au clntat 
alții și s-au aruncat in aventuri militare, popoarele noastre au 
avut de suferit, asupra tor s-au abătut calamități nenumărate, 
distrugeri și rîuri de siryje. a tos) frmată dezvoltarea acestor 
tizi Și invers ori de cite ori țările noastre au trăit tn pace 
și înțelegere, aceasta a fost nunta' in folosul lor, popoarele au 
avut de cîștigat Ca vecini, noi, popoarele balcanice, am trăit 
ș: tratai in pace Noi putem ș; trebuie să trăim în pace și in vii- 
:or Stabilirea și menținerea unor relații prietenești intre Bul
gar.a, Rominia. Iugoslavia. Albania, Grecia și Turcia, corespund 
intereselor vitale ale popoarelor aoestor țări, corespund inte
reselor păcii generale. Și de aici inai-nte fată de toate țările, 
inclusiv față de Grecia și Turcia noi vom continua să ducem 
erm și consecvent politica noastră externă de pină acum — pe
tică de pace de relații de bună vecinătate, pe baza egalității in 

drepturi, a respectării suveranității naționale și de stat, neames
tecului în treburile interne și a avantajului reciproc. Noi ani 
dori să avem cu Grecia și Turcia o înțelegere de neagresiune și 
egături largi de afaceri reciproc avantajoase, să facem schimb 

de valori șlimțifice și culturale
Rezolvarea problemelor litigioase, îmbunătățirea relațiilor între 

Bulgaria. Grecia și Turcia ou depind însă numai de eforturile 
noastre pașnice, ele depind și de linia și acțiunile cercurilor gu
vernante ale Greciei și Turciei de solicitudinea și felul lor rea. 
list de a aborda aceste probleme.

Este cert că penirn întărirea păcii și securității ta Balcani, 
are o importantă deosebită îmbunătățirea și dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor noastre cu R.P F. Iugoslavia. Și 1n vHtor 
Partidul Comunist Bulgar și Guvernul burgsr vor depune ca șl 
în trecut, eforturi pentru îmbunătățirea și continua întărire a re
lațiilor reciproce înlre Bulgaria și Iugoslavia.

Este de la sine tnțeles insă, că ar fi cu totul insuficient ca 
relațiile noastre cu Iugoslavia să fie numai relații obișnuite între 
două țări vecine, tntre două state. De ce? Fiindcă partidele 
guvernante din Bulgaria și Iugoslavia sfnt Partidul Comunist 
Bulgar și Uniune» Comuniștilor din Iugoslavi», fiindcă scopul

Rezultatele tratativelor desfășurate »ei. tn frumoas» cațitală a 
țării dvs, sint, după cum se vede, rodnice Prietenia frățească, 
colaborare^ socialistă și ajutorul reciproc - acesta este firul rosh 
al tratativelor și documentelor semnate (Aplauze).

Tovarăși,

Marele poet și revoluționar bulgar Hristo Botev seri» acum 
aproape 80 de ani fntr un ziar editat tn țara noastră: „Numai 
alianța națională și frățească intre popoare poate desființa su- 
ferinț». sărăcja. mizeria, ți pe paraaiții speciei pmenești Numai 
aeeaslă alianță poate instaura o adevărata libertate, egalitate și 
fericirea pe pămint*

împreună am dat viață acestei viziuni profetice- Pentru binele 
și prosperitatea popoarelor noastre, pentru soelaffsm. pentru pacea 
in lumea întreagă, nu vom precupeți nimic în vederea întăririi 
și dezvoltării «Hanței frățești, socialiste. Intre țările noastre, 
tntre toate țările lagărului socialist tn frunte cu prietena ț' sprl- 
iinitoarea noastră Marea Uniune Sovietică. (Puternice aplauze)-

Sâ trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul romîn și poporul bulgar

Trăiască unitatea de nezdruncinat a lagărului țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică 1

Trăiască pacea în tumea întreagă 1
(Aplauze furtunoase care nu contenesc minute în șir).

tor comun este construirea societății socialiste. Prin urmare rela
țiile între Bulgaria și Iugoslavia trebuie să fie relații intre țări 
ta care partidele guvernante sint partide comuniste adlei relații 
de tip nou Trebuie să spunem insă că stabilirea unor astfel de 
relații mai tntîmpinâ piedici serioase datorită unor concepții ale 
unor cercuri iugoslave, inclusiv ale unor oameni din conducerea 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, concepții care cu areu ar 
putea fi considerate marxist leniniste. Și nu Intimplător aceste 
concepții stnt preluate de imperialiști In incercările lor de a 
submina unitatea țărilor socialiste și a mișcării muncitorești re
voluționare. . j

Tovarăși și toearășe.

Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la glorioasele zile isto
rice din Octombrie, dnd muncitorii și țăranii ruși, sub conducere» 
Partidului Bolșevic. în frunte cu geniul revoluției proletare. V I- 
Lenin. s-au ridicat la asalt împotriva sistemului capitalist șj pe 
a șase» parțe a globului pămlntesc au instaurat puterea mun
citorilor și țăranilor, puterea oamenilor muncii Omenirea nu cu
noaște alt eveniment care să fi împins cu attta putere înainte 
istoria mondială, care să fi accelerat atft de mult dezvoltarea so
cială. Incit numai in cursul unei singure generații lumea să se 
schimbe radical.

Intr-adevăr ce sint 40 de ani pentru istorie?
Priviți cit de imense sint cuceririle clasei muncitoare, cit« vic

torii grandioase a cucerit marea cauza a Revoluției din Octom
brie. tutr-o perioadă istorică atît de scurtă I

Făurită fn flăcările revoluției proletare, tn lupta cruntă ey 
rentrarevoluția, cu intervenția imperialistă, cu dușmanii socia- 
ismotui și cu forței» fascismului și «le reacțiunii, Uniunea Sovie

tică a construit prima societate socialistă din lume, a crescut c» 
un puternic stat socialist cu o industrie puternică, o agricul
tură înaintată și o cultură progresistă ca bastion al păcii și so
cialismului fn lumea întreagă

De 40 de ani țar» sovietică poartă cu fermitate șî eu cinste 
steagul victorios a! Revoluției din Octombrie De 40 de ani marea 
țară sovietică este sprijinul, nădejdea și pildă pentru oamenii 
muncii din lumea întreagă, pentru toate popoarele oprimate și 
înrobite, in lupta lor_ împotriva exploatării, pentru libertate și 
independență națională, pentru pace și ub viitor fericit. De mai 
bine de o jumătate de veac Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice ține sus și păstrează neintinat steagul marxlst-leninismului, 
steagul internaționalismului proletar și fndeplinește cu cinste 
sarcina sa istorică de forță conducătoare in mișcarea internațio. 
naîă comunistă și muncitorească (Aplauze)

A trucul timpul cînd Uniunea Sovietică era o insulă imensă 
dar izolată a socialismului în mijlocul valurilor spumeginde șl 
al furtunilor oceaaului capitalist. Marile idei ale Revoluției din 
Octombrie iși deschid un drum tot mai larg in lume. Ele au 
învins în China unde poporul chinez de peste 600.000.000 sub 
ronduceTea înțeleptului său Partid Comunist construiește noua 
societate Ele triumfă ta țările de democrație populară care cu
ceresc succese tot mai mari pe drumul construcției socialiste. 
Astăzi socialismul a crescut ca un sistem mondial puternic. Sub 

• steagul marilor idei ale lui Octombrie luptă sutele de milioane 
de oameni din țările capitaliste, coloniale și dependente. In
to adevăr. tovarăși și tovarășe, forțele născute din Marea Re
voluție Socialistă din Ottomhrie sint netanitate, inepuizabile și 
realmente invincibile. (Aplauze puternice).

Pe drumul Revoluției din Octombrie au pornit șt țările noastre, 
Republica Populară Bulgaria și Republica Populară Romină.

Nnl ne bucurăm din inimă de marile succese ale poporului 
roniîn In lupta pentru construirea socialismului în patria sa. 
Dtntr o țară a ciocoilor, cu e agricultură primitivă și o industrie 
Înapoiată in care oamenii muncii au fost ținuți tntr-o mizerie 
grea și exploatare cruntă. Rominia s-8 transformat Tntr-o țară 
socia iistă cu economia și cultura In plină ascensiune, intr-o țară 
in care starea oamenilor muncii se itectauătătește necontenit. 
RnmînU a încetat de moft să mal fte o țucarie Tn mîinile state
lor imperialists și ale concernelor attălae car» timp <fe «glți ani 
au jefuit nem-los bogățiile sale naționale.

Astăci. Rtțublute Populara «vmiaă este ub sășt life* > res
pectat. tn perspective minunate pentru dezvoltarea sa vntoare. 
întregul popor bulgar se bucură de cuceririle și realizările po
porului romîn, ca de cuceriri și realizări proprii. Ele sint cuceriri 
și realizări comune, care intăresc forța și trăinicia lagărului 
nostru socialist. Noi felicităm din inimă poporul frate romîn, 
popor creator. Partidul Muncitoresc Romin, Comitetta său Cen
tral și Guvernul Republicii Populare Romine pentru tnarile lor 
cuceriri tn construirea Rominiei noi și le urăm succese și mai 
mari in construirea socialismului.

Republica Populară Bulgaria a dobîndit de asemenea mari 
succese ta construirea socialismului. Bulgaria veche și înapoiată 
a rămas numai ca o amintire tristă. Astăzi țara noastră a pășit 
pe drutnta larg al avintului și dezvoltării economiei și culturii 
socialiste. Oare există mimă cinstită de bulgar care să rămtnă 
indiferentă fată de succesele industriei noastre socialiste tn con
tinuă creștere, față de cîmpiile tntinse ale agriculturii noastre 
aproape in intregime cooperativizată pe care lucrează zed de 
mii_ de tractoare, combine și alte mașini agricole 1

Desigur, ne dăm seama cu toții că pe drumul nostru Înainte 
inai sint Încă greutăți serioase, mai stnt încă sarcini nerezol- 
vate. Noi luptăm cu aceste greuiăfj, ie tafrtagem și vom con
tinua să le infringem. Partidul și girvernta Ișf vor Îndrepta și 
în viitor eforturile pentru ridicarea economiei socialiste, spre 
ridicarea productivității muncii și spre folosire» cit mai com- 
ptecl® a rezervelor șl posibilităților producției socialiste, spre îm- 
bHnatațirea continuă a stării materiale și culturale a poporului 
nostru

Tovarăși și tovarășe.

Sub conducerea p«rtjd»lor lor marxist- leniniste, popoarele 
bulgar și romin pășesc pe drumul leninist Încercat «1 construirii 
socialismului, pe drumul arătat de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Sintem fericiți și mindri că cele două țări ale 
noastre. Republica Populară Bulgaria și Repubtica Ttopulară Ro
mină. merg mină în mină, cu încredere și fără șovăială pe acest 
drum. împreună cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste. 
Aceasta constituie o garanție că izbtnda deplină va fi a noastră

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, marele în
vățător al tuturor partidelor comuniste și muncitoreștii (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin. conducătorii! încercat al 
poporului romîn în lupta pentru socialism, pentru fericire, pro
speritate și pace 1 (Aplauze).

Trăiască Partidul Comunist Bulgar, forța conducătoare și îtl- 
drumăloare din țara noastră. Inspiratorul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre I ,

Trăiască prietenia de nezdruncinat latre popoare!» bulgar s| 
romta I (Aplauze).

pent.ru
bataan.ee


Recepția de la ambasada 
f__R. P. R. din Sofia

■ I ■ ■ V “ *

Imperialiștii caută să submineze 
solidaritatea țărilor socialiste

_ _.w ■■■■■ » ■ 'X ■ U
SOFIA 2 (de la trimișii spe- -Todor Jivcov, Gheorghi Damia- acreditați la Sofia, ziariști bul

gari și străini.
în cursul recepției tovarășii 

Chivu Stoica, președintele Con
siliul ut de Miniștri al R.P. Ro
mine și Anton lugov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria au rostit toasturi.

Cu ocazia recepției, o formație 
a orchestrei de muzică populară 
„Barbu Lăutaru1* a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu1* din 
București a prezentat un concert 
de muzică populară rominească. 
Concertul a fost călduros aplau
dat de invitați.

Recepția s-a desfășurat intr-a 
atmosferă caldă, prietenească.

ciali a‘ agenjiel Agerpres) : Mărfi 
seara, cu prilejul vizitei delega, 
ției guvernamentale fi de partid 
a R.P. Romine in R.P. Bulgaria, 
ambasadorul R.P.R. la Sofia, 
Mihail Rofianu, a oferit o recep
ție In saloanele hotelului „Bul
garia".

La recepție, din partea romină 
au participat tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica. 
Petre Borilă, Leonte Rdutu. Gri- 
gore Preoteasa, G. Gaston Marin, 
precum și persoanele care înso
țesc delegația.

Din partea bulgară au parti, 
cipat tovarășii: Anton lugov,

nov, Gheorghi Ciancov, Vilco 
Cervencov, Raico Damianov, Ivan 
Mihailov, Encio Staicov, Gheor
ghi Țancov, Gheorghi Traicov, 
general de armată P. Pancevschi, 
Todor Prahov, B. Bllgaranov, B. 
Tascov, Carlo Lucanov, membri 
ai C.C. al P.C.B., al guvernului 
R.P. Bulgaria, Stoian Pavlov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București oameni de știință, artă 
și cultură, conducători ai organi
zațiilor de masă, economice și 
culturale, militari.

La recepție au participat repre
zentanți ai misiunilor diplomatice

Toastul tovarășului Chivu Stoica
Dragă tovarășe Damianov, 

dragi tovarăși Jivcov și lugov, 
dragi tovarăși, domnilor,

Astăzi am semnat împreună cu 
dvs. Declarațiile cu privire la 
convorbirile care au avut loc 
Intre delegațiile noastre asupra 
relațiilor dintre țările noastre, a- 
supra problemelor vieții interna
ționale. Aceste documente pre
zintă o deosebită însemnătate 
pentru Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Populară Bul
garia, tn ele se oglindesc prie
tenia strînsă. de nezdruncinat 
care leagă poporul romin și po
porul bulgar precum și hotărtrea 
noastră comună de a păși mai 
departe la dezvoltarea și întări
rea ei continuă.

De o deoșebită importantă sînt 
hotăririle luate tn domeniul cola
borării frățești dintre Partidul 
Muncitoresc Romtn și Partidul 
Comunist Bulgar care conduc 
popoarele noastre pe drumul so
cialismului.

In cursul convorbirilor pe care

delegațiile noastre le-au purtat 
în spiritul unei înțelegeri reci, 
proce depline, s a manifestat cu 
putere hotărîrea țărilor noastre 
de a-și da și mai departe în
treaga lor contribuție la întări
rea continuă a unității țărilor 
socialiste in frunte cu Uniunea 
Sovietică, cel mai mare prieten 
și aliat al popoarelor noastre.

Vizita noastră la Sofia și con
vorbirile cu conducătorii Bu’ga- 
riei Populare au prilejuit guver
nelor noastre să-și afirme încă 
odată politica lor consecventă 
îndreptată spre menținerea și 
consolidarea păcii in lume. Ace
sta este țelul suprem al politicii 
externe a Republicii Populare Ro
mine și a Republicii Populare 
Bulgaria ca și a celorlalte țări 
socialiste.

Sîntem convinși că munca noa
stră la Sofia a fost rodnică și 
cu bune rezultate. Mulțumim Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, guvernului Re
publicii Populare Bulgaria și în
tregului popor bulgar pentru

calda ospitalitate cu care ne-au 
Înconjurat in timpul vizitei și 
care ne a făcut să ne simțim in 
Bulgaria ca intre prieteni vechi 
și apropia|i.

Vă propun să ridicăm un toast 
In cinstea Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria și per
sonal in sănătatea tovarășului 
Gheorghi Damianov, în cinstea 
guvernului Republicii Populare 
Bulgaria și personal in sănătatea 
tovarășului Anton lugov in cin 
stea C.C. al P.C.B. și personal 
in sănătatea . tovarășului Todor 
Jivcov. in sănătatea reprezen 
fanților diplomatici - prezent! la 
această recepție. In sănătatea 
tuturor oaspeților noștri.

Trăiască In veci prietenia ro
mi no-bulgară I

Trăiască pacea în Întreaga 
lume !

Raportul lui Pin Cijen cu privire la vizita in străinătate a delegației 
Adunării Reprezentanților populari din întreaga Chină

Toastul tovarășului A. lugov
Scumpi tovarăși Gheorghe 

Gheorgniu-Dej și Chivu Stoica, 
Dragi tovarăși și prieteni, 

dbmnilor,
Permiteti-mi înainte de toate 

să exprim din inimă recunoștința 
noastră pentru cuvintele fru
moase spuse de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, de tovarășul 
Chivu Stoica despre poporul bul
gar. despre Partidul nostru Co
munist și despre Republica Popu. 
Iară Bulgaria.

Atmosiera caldă, sinceră in 
care au decurs convorbirile, 
munca deosebit de fructuoasă pe 
care cele două delegații au de
pus o timp de citeva zile, au a- 
rătat incă odată că intre noi 
există o unitate deplină de ve
deri atit in problema situației 
Internationale actuale cit și tn 
problema relațiilor reciproce și a 
colaborării multilaterale intre 
cele două țări frățești.

Această unitate de vederi și 
unanimitatea deplină intre noi 
subliniază viu prietenia adîncă, 
de nezdruncinat, dintre Bulgaria 
și Romtnia. dintre Partidul Co
munist Bulgar și Partidul Mun
citoresc Romin, dintre popoarele 
bulgar și romin, prietenie, uni
tate și colaborare reciprocă tovă
rășească care se bazează pe mă
rețele idei ale marxlsm-leninis- 
mului. Pe această bază se fău
resc relațiile noastre cu Uniunea 
Sovietică, cu R.P. Chineză, cu 
toate țările din lagărul nostru 
socialist. Or, astfel de relații, 
care sînt dictate de interesele 
adinei ale popoarelor noastre, de 
dorința lor de a trăi în prietenie 
și a se ajuta reciproc la construi
rea socialismului și comunismu
lui. sînt relații puternice, de ne- 
ciințif, veșnic vil.

întărirea mai departe a acestor 
relații. întărirea unității între 
țările socialiste constituie condi
ția principală pentru dezvoltarea 
fiecăreia dintre țările noastre ca 
state socialiste, libere și inde
pendente.

Fără îndoială scumpi tovarăși 
și prieteni, vizita dvs la noi și 
rezultatele tratativelor vor servi 
la consolidarea mai departe a 
prieteniei bulgaro-romîne. la co 
la bora rea mai departe, mai largă 
și mai multiplă între țările și 
partidele noastre, la întărirea 
unității țărilor lagărului socialist 
în frunte cu marea Uniun< So
vietică. Fără îndoială că acesta 
va fi un nou aport la întărirea 
colaborării cu celelalte stale, 
indiferent de orînduirea lor 
socială, și mai ales la lărgi 
rea mai departe a colaborării cu 
vecinii noștri balcanici, va fi un 
aport la întărirea cauzei păcii și 
securității popoarelor.

Permiteți-mi, scumpi tovarăși 
și frați romîni, să ridic paharul 
pentru prietenia 
și colaborarea 
bulgar și romîn.

Pentru înflorirea mai departe a 
Reouhlicii Populare Romfne 1

Pentru Partidul Muncitoresc 
Romin și în sănătatea primului 
secretar al C.C. al P.M R. tova
rășul Gheorghe Gheorghiu Dej!

Pentru președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Chivu 
Stoica I

In sănătatea tuturor membrilor 
delegației romîne și a persoane
lor ce îi însoțesc I

In sănătatea dvs., tovarăși, și 
pentru succese noi și mai mari 
în construirea socialismului și în
florirea Republicii Populare Ro
mîne I

de nezdruncinat 
între popoarele

Numeroase delegații la simpozionul 
național privind problemele 

cadrelor medico-sanitare din R.P.R.
Astăzi, 3 aprilie, se deschide în 

Capitală simpozionul național 
privind problemele cadrelor me
dico-sanitare din R P.R.

Tn cursul zilei de marți au con
tinuat să sosească delegațiile de 
conducători ai Ministerelor Sănă
tății și rețelelor de ocrotire a să
nătății invitate să participe la lu
crările simpozionului.

La amiază a 6osit cu avionul 
pe aeroportul Băneasa delegația 
Uniunii Sovietice, condusă de 
M. D. Kovrîghina, ministrul Ocro
tirii Sănătății al U.R.S.S.

Tot marți au sosit in Capitală, 
delegațiile R.P. Bulgaria, R.P.

Ungară. R D. Germană, R.P. Al- 
bania și ultimii cinci membri ai 
delegației R. Cehoslovace.

La sosire membrii delegațiilor 
au fost tntîrnpinați de dr. Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, dr. O. Ber- 
logea, adjunct al ministrului Să
nătății și Prevederilor Sociale, de 
academicieni, profesori universi
tari, medici, reprezentanți ai C.C. 
al Sindicatului muncitorilor sani
tari și Societății Științelor Medi
cale din R.P R., de funcționari 
superiori ai Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale și Mi- 
nisterului Afacerilor Externe.

A 7-a Sesiune 
a Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
a fost convocată 

la 7 mai 1957
MOSCOVA 2 (Agerpres). - 

TASS transmite: Ziarele sovie
tice publică următorul decret al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S S. cu privire la convocarea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.: 
Prezidiul Sovietului Suprem al

U.R.S.S. hotărăște:
Să convoace la 7 mai 1957. la 

Moscova, cea de-a 7-a sesiune a 
Sovietului Suprem al U R.S S. al 
celei de-a 4-a legislaturi.

PEKIN 2 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul A- 
gerpres la 31 martie in ședința 
Comitetului permanent al Adu
nării Reprezentanților populari 
din întreaga Chină, Pin Cijen, 
vicepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezentan
ților populari din întreaga Chină, 
a prezentat raportul cu privire 
la vizita in străinătate a delega
ției Adunării Reprezentanților 
populari din întreaga Chină.

Delegajia, condusă de Pin 
Cijen, plecind din China la mij
locul lui noiembrie trecut, a vi. 
zitat in decurs de două luni și 
jumătate Uniunea Sovietică, Ce
hoslovacia, Rominia, Bulgaria, 
Albania și Iugoslavia.

In timpul călătoriei sale, a de
clarat Pin Cijen, delegația a luat 
cunoștință de uriașele realizări 
ale acestor tari frățești.

„Am constatat, a spus Pin 
Cijen. că popoarele din aceste 
țări frățești se opun cu hotărire 
războaielor agresive imperialiste 
și sprijină călduros pacea". Pin 
Cijen a relevat intensificarea 
luptei țărilor coloniale și țărilor 
naționaliste independente împo
triva jugului și a agresiunii im
perialiste. și ascuțirea contradic
țiilor din țările imperialiste și 
intre ele.
\,ln asemenea condiții — a 

spus cl — dacă imperialiștii vor 
indrăzni să desiănțuie un război 
mondial, rezultatul este evident. 
In lume vor apare mai multe 
țări socialiste și independente, 
iar imperialiștii vor fi sorti|i au- 
tonimiririi".

Imperialiștii știu de asemenea 
că un război mondial le va pri- 

I cinui mai mult rău decit bine. 
I De aceea, ei doresc ca in țăriie 
, socialiste să existe divergențe in
terne și disensiuni De aceea, ei 

, caută in prezent să submineze 
I solidaritatea țărilor socialiste și
■ să le distrugă, subminindu-le din 
interior. Acțiunile lor criminale

| >-au manifestat in evenimentele 
lin Ungaria și in Încercările deq 

I » semăna discordie intre țările 
socialiste.

i Pin Cijen a subliniat tn conti-
■ auare in raportul său că dhrer- 
| gentele de păreri intr-o serie de 
I probleme intr-o

puncte de vedere comune în pro
blemele principale, iar divergen
tele de păreri — sînt comparativ 
neînsemnate și de importanță se
cundară. Totodată, atîta timp cit 
principiile de bază ale marxism- 
leninisniului sînt considerate 
drept călăuză, interesele proleta
riatului international drept bază, 
iar năzuința spre unitate drept 
punct de plecare, divergentele de 
păreri pot fi lichidate și se poate 
obține unitate după o discutare 
și studiere practică științifică și 
tovărășească. Chiar dacă există 
diferite păreri, unitatea trebuie 
prețuită mai mult ca orice. Nu 
trebuie admisă știrbirea acestei 
unități.

Vorbind despre vizita delega
ției în Uniunea Sovietică, Pin 
Cijen a spus că minunatele rea
lizări ale Uniunii Sovietice „de
monstrează incontestabil că dru
mul Revoluției din Octombrie — 
este un drum glorios”.

Pin Cijen a subliniat că Uniu
nea Sovietică este „centrul miș
cării muncitorești internaționale 
și un bastion invincibil în lupta 
pentru apărarea păcii în întreaga 
lume**.

Pin Cijen a vorbit de aseme
nea despre dezvoltarea rapidă a 
producției industriale și agricole 
și despre creșterea nivelului de 
trai în Cehoslovacia. Bulgaria, 
Albania și Iugoslavia.

DESPRE VIZITA DELEGA- 
ției adunării repre
zentanților POPULARI 
DIN ÎNTREAGA CHINA 

IN R.P.R.
Vorbind despre vizita delega

ției in R. P. Rotnînă, Pin Cijen 
a subliniat primirea călduroasă 
de care s-a bucurat delegația tn 
tara noastră.

Pin Cijen a enumerat institu- 
t..ie și intreprinderile vizitate de 
delegație și a iăcut in legătură 
cu aceasta aprecieri elogioase

despre dezvoltarea economiei și 
culturii noastre.

La Ploești, a declarat Pin Cijen, 
am vizitat fabrica de instalații 
pentru industria petroliferă „1 
Mai”. Am văzut în această fa
brică pe muncitorii frați romini 
muncind cu mult entuziasm la 
producerea de utilaje de foraje 
destinate nouă.

Pîn Cijen s-a oprit mai mult 
asupra vizitei în Regiunea Au
tonomă Maghiară, subliniind în 
special bogăția deosebită a re
giunii. Vorbitorul a arătat că 
după evenimentele din Ungaria 
în Regiunea Autonomă Maghiară 
au avut loc adunări în cadrul 
cărora locuitorii regiunii au pro
testat împotriva acțiunilor sub
versive ale imperialiștilor și 
contrarevoluționarilor din Unga
ria, sprijinind cu hotărîre atitu
dinea și măsurile guvernului re* 
voluționar muncitoresc țărănesc 
ungar.

Vorbitorul a prezentat nume
roase date privitoare la dezvolta
rea industriei și agriculturii în 
anii de democrație populară. Pîn 
Cijen a arătat că în R.P.R. a 
fost lichidat analfabetismul și a 
relevat atenția acordată dezvol
tării învățămîntului în țara 
noastră-.

Conducătorul delegației Adu
nării Reprezentanților populari 
din întreaga Chină a vorbit apoi 
despre întîlnirile tovărășești cu 
conducătorii partidului și ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
cu care membrii delegației au 
discutat despre situația politică 
și economică a Romîniei.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romin, poporul ro- 
mîn realizează în mod activ con
strucția socialistă, a spus în în
cheiere Pin Cijen. Tn Romlnia 
ne-am simțit înconjurați de prie
tenie și dragoste Primirea făcută 
delegației noastre de poporul ro- 
mîn a fost emoționantă și va ră 
mine mult timp întipărită în me
moria noastră.

tară. într-un 
partid, sau intre țări frățești 5 

nu reprezir.’â• partide frățești
I ..nimic neobișnuit*. Țările socia
liste frățești și partidele frățești 
— a subliniat P!n Cijen — au

In cadrul colaborării tehnico-economice

Ajutorul frățesc acordat 
tării noastre

In prezent se 1-treaz 2 la proiec
tele tehnice și deserxle de exe
cuție pentru uzina de sodă 
caustică electrolitică care in 
componența ei va avea o fapricâ 
te mase plastice de mare capa 
citate (pobcloru-â de vjt:L cloni- 
ră de vinii, perelor vinii). De a 
*emenea se lucrează in prezent ia 
prima fazi a proiectări: unei u- 
zine de cauciuc slmeLc unde se 
va folosi baza de materu prime 
din R.P R . mjrgindj-se pe linia 
valorificării gazelor de rafirtăr e 

Tot cu ajutorul sovietic pentru 
a se lărgi fabricarea de ant.blo i- 
ce in R.P.R. se va livra p:nă in 
luna septembrie a c. proiectul de 
execuție pentru fabricarea in (ară 
a streptomidnei. biomicinei și vi
taminei B 12. Noua fabrică va 
acoperi prin producția sa între
gul necesar intern.

de U. R. S. S.
MOSCOVA 2 corespondentul 

Agerpres transmite : în cadrul 
colaborării tehn cn-economice. in 
decurs de 3 ani Uniunea Sovîe 
ticâ a livrat R P R printre a te’e 
proiectele tehnice de execuție 
precum și majoritatea utilajelor 
necesare fabricii de îngrașă 
minte foslatice ce se constru eșt? 
in tara noastră Ultimele utilaje 
urmează a fi livrate in cursul a 
cestui an. Actualmente are loc 
montarea instalațiilor fabricii cu 
participarea unor specialiști so
vietici. Fabrica este înzestrată cu 
cele mai moderne și perfecționa 
te utilaje Și va începe producția 
in 1958, livrfnd agriculturii su- 
perfosfati simpli și granulați. De 
asemenea anul acesta se termină 
livrarea utilajelor pentru fabrica 
de sodă calcinată de la Govora, 
care va fi cea mai mare din tară.

La Gabrovo

La invitația tovarășei Pak- 
Den-Ai, locțiitor al președintelui 
Partidului Muncii din R.P.D. Co. 
reeană și președinta Comitetului 
Femeilor Coreene, o delegație de 
femei a C.C. al Crucii Roșii din 
R.P.R. a plecat marți dimineața 
cu avionul la Phenian.

Din delegație fac parte Eca- 
terina Chivu, Marta Alexandru. 
Viorica Constantinescu, Ana Be- 
rindean și ludita Golberger Dele
gația este condusă de tov. Chivu 
Ecaterina, prim-vicepreședinte a 
C.C. al Crucii Roșii din R.P.R.

★
Biroul Comitetului National 

pentru Apărarea Păcii din R.P.R. 
a hotărit convocarea la 5 aprilie 
a.c., la București, a plenarei 
lărgite a Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii din Repu- 
frlica Populară Rotnină.

Marti seara a avut loc la Ate
neul R.P.R. un recital extraordi
nar dat de pianistul sovietic Ev. 
gheni Malinin, care întreprinde 
un turneu în tara noastră. Pro. 
gramul recitalului a cuprins lu
crări de Beethoven, Prokofiev, 
Șostakovici, Skrtabin și Liszt.

La recital au asistat tovarășii : 
Ion Pas. adjunct al ministrului 
Invătămîntulul și Culturii, perso
nalități ale vieții artistice, pre
cum și un numeros public.

★
a avut loc la Tea- 
și Balet al R.P.R. 
extraordinar cu o-

Marți seara 
trul de Operă 
un spectacol 
pera „Cio Cio-san” de Giacomo 
Puccini, cu concursul sopranei 
Nada Tanclc, prim solistă la 0- 
pera din Zagreb.

La spectacol au asistat repre
zentanți ăi Ambasadei R.P.F. Iu
goslavia la București.

Speidel n=a îndrăznit să plece 
la Paris pentru învestitură

BONN 2 (Agerpres). — Gene- 
nazist Soeidel care urma 

a! sosească la / aprilie la Fon- 
:s.-iebleau pentru a fi investit în 
-.a oficial In funcția de coman- 
12-.Î general al forțelor NATO 
in Europa centrală, a renunțat in 
- :imul moment să plece la Pa- 
fix. cminindu-și călătoria pentru 
a dată necunoscută încă Faptul 

fastul șef de stat major hitle- 
rist dvs Franța ocupată nu a 
d-âzmt sd rind la Pads m noua 
sa rafitate de comandant suprem 
al forțelor NATO din Eu'nna 
centrală ogUndeșle uriașa am- 
oloare Pe care a luat-o mișcarea 
de protest a poporului frances 
împotriva numiră lui SpeideL

Zii.a de I aprilie in care urma 
să aibă loc cu mare oompă la 
Fontainebleau ceremonia investi
rii lui Soeidel in funcția de co
mandant suprem al NATO in 
Europa șt in care in cazărmile 
din Republica Federală Germani 
a răsunat pasul de giscă al prf- 
milor I0.GO0 
Bunaestvehr.

recruși ai noului 
a fost Iruimmnată

de poporul francez și de po
poarele celorlalte fări 
pene care au cunoscut 
nazistă cu o largă și 
mișcare de protest.

tn Franța, Anglia.

vesteuro- 
ocupația 

puternhti

tn Franța, Anglia, Olanda, 
Belgia. Italia și în Ger mania în
săși zeci de mii de oameni au 
semnat petiții și scrisori de pro
test. ț-au întrunit la mitinguri șt 
manifestații de protest impot iva 
re militarizării germane, au tri
mis delegații care să exprime in 
parlamentele respective indigna, 
rea și revolta lor legitimă.

Protestul popoarelor a speriat 
pe fostul general nazist care a 
trebuit să constate cu amărăciu
ne că poporul francez nu a uitat 
nici miile de execuții, de ostatici 
ordonate de el. nici zecile de mii 
de deportări șl nici represiuni'e 
singe'oase împotriva membrilor 
rezistenței

A mi narea ceremoniei de la 
Fontainebleau este un succes al 
poporului francez In urma că
ruia acesta tși va intensifica și 
mai mult lupta împotriva re mili
tarizării germane.

In anii regimului democrat-popular, datorită activității con
structive a maselor de oameni ai muncii conduși de partid, in 
R.P. Ungară au fosț obținute succese însemnate în toate dome
niile vieții. Industria minieră, de pildă, a luat în ultimii 12 ani 
o mai mare dezvoltare, acordindu-se toată atenția mecanizării 
acesteia ; astfel munca omului a devenit mai ușoară și mai 
spornică. Tn fotografie: instalația de portare a cărbunilor de 
la Komlo.

La Debrețen

Solemnitatea depunerii de coroane 
la mormintele soldaților romîni

BUDAPESTA 2.—Coresponden
tul Agerpres transmite: în ziua 
de 2 aprilie la Debrețen a avut 
loc solemnitatea depunerii de co
roane la mormintele soldaților 
romini căzuțl în luptele pentru 
eliberarea Ungariei. După alinie
rea unei companii de onoare au 
fost intonate imnurile naționale 
ale ~

Au
tea 
pesta, a Prezidiului Republicii și

ÎN AMINTIREA MARTIRILOR
BUDAPESTA 2 (Agerpres).— 

MTI transmite: Potrivit hofărl- 
rii adoptate în cadrul mitingului 
ținut la 30 martie tn Piața Re
publicii din Budapesta, Ministe
rul Culturii împreună cu Comite
tul Executiv ai Consiliului Muni
cipal al orașului Budapesta au 
organizat un concurs pentru pre-

Republicii Populare Romine 
Republicii Populare Ungare, 
fost depuse coroane din par- 
ambasadei R.P.R. la Buda-

a Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, a P.M.S.U.. a Frontului 
Patriotic, a Forțelor Armate ale 
R.P. Ungare și din partea Corpu
lui diplomatic.

Solemnitatea s-a încheiat tn 
sunetele Internaționalei.

★
In localitatea Pecs s au depus 

coroane la mormintele ostașilor 
sovietici și iugoslavi iar tn loca
litatea Karkany s-au depus co
roane la mormintele soldafilor 
bulgari căzufi tn luptele pentru 
eliberarea Ungariei.
COMUNIȘTI DIN BUDAPESTA 
zentarea de proiecte In vederea 
construirii unui monument Io a- 
mintirea martirilor comuniști a- 
sasinati la 30 octombrie la sediul 
din Piața Republicii al Comitetu
lui de Partid din Budapesta

Monumentul va fi înălțat In 
piața Republicii. In fata Casei 
partidului.

In Spania lupta împotriva 
regimului franchist continuă

PARIS 2 (Agerpres). — Po. 
trivit informațiilor primite din 
Spania, in ultimele zile la Ma
drid s-au răspîndit manifeste 
care cheamă populația ca în zi
lele ceremoniilor oficiale cu pri
lejul aniversării venirii la putere 
a lui Franco să și exprime prin 
boicot nemulțumirea fată de re. 
gimul franchist. Pentru a intimi
da populația din Madrid autori
tățile au adus în oraș- mari forte 
polițienești Judecind Insă după 
informațiile presei franceze, in 
zilele de 30 și 31 martie popu 
lația din Madrid a boicotat — 
In ciuda acestor măsuri — tran
sportul orășenesc, cinematografe
le. teatrele etc.

Potrivit datelor ziarului „Li-

beration“. la Madrid au fost a- 
restate 14 persoane care sînt a- 
cuzate de a fi făcut „propagandă 
comunistă" Au fost operare ares
tări și la Barcelona

In Asturia, în ciuda încercări
lor politiei de a fringe prin forță 
voința greviștilor și în ciuda 
lock out.ului proclamat de pa
troni. continuă greva muncitori, 
lor de la minele carbonifere din 
apropiere de Oviedo După cum 
anunță ziarele, la 31 martie gu
vernul spaniol a declarat că pu
terea la Oviedo va fi transmisă 
comandamentului militar care a 
fost însărcinat „să asigure ex
tracția de cărbune”. In mine și 
în regiunea din jurul lor se con
centrează mari forțe militare și 
polițienești.

In vechiul oraș muncitoresc Ga
brovo, care ee întinde ca o pan
glică pe mai mulți kilometri pe 
cele două maluri ale fluviului lan- 
tra, cezi alături de casele de lo
cuit mizere, construite In urmă cu 
multe decenii, rhiar cu un secol, 
și case noi, multe la număr, școli 
și spitale. S-a construit aici un 
combinat textil nou, uzine de scule, 
mașini-unelte și o întreprindere de 
metalurgie prelucrătoare. Am stat 
de vorbă cu directorul fabricii „Bal
kan1 (nu cea mai mare întreprin
dere din pirfile locului) din Gabro
vo. îmi povestea, cu glas molcom, 
despre construirea fabricii în 1932 
de către un anume industriaș Kon- 
kileff, despre traiul muncitoarelor 
textiliste, care de tinere dădeau în 
oftică, pe vremea cind de secu
ritatea muncii și 8 ore de lucru 
nici nu era vorbă. îmi povestea 
și despre viața nouă a celor 1.500 
de textiliste — în majoritate ti
nere. „în timp ce înainte munci
torii trăiau ca sardelele în niște 
cocioabe sau barăci comune, as
tăzi li s-au construit case noi". Și 
ca o dovadă care si-i întărească 
spusele, directorul m-a condus 
să-mi arate citeva din apartamen
tele confortabile în care trăiesc a- 
cum muncitorii. Mi-a arătat deo
potrivă spitalul și sanatoriul de 
noapte, mi-a prezentat pe filatoa- 

Și
a

în

rele fruntașe Penka Papazova 
Țanka Panceva, a căror faimă 
depășit limitele orașului.

La Kavama
Asemenea fapte întîlnești

Bulgaria la tot pasul, transformări 
devenite cotidiene, intrate în firea 
lucrurilor, dar cu un tîlc adine.

La stațiunea de mașini și trac
toare din satul dobrogean Kavar- 
na, din Regiunea Stalin, unde la

Situația
"djakarta , _____ __ r. __ g„.

Situația politică din Indonezia cern. Agenția United Press rela- 
s-a complicat tocmai în momentul tează că partidele Nahdatul Ula- 
cind existau toate indiciile ci Su- ma și partidul federației musul

mane indoneziene au refuzat în 
ultimul moment să intre in gu
vern sub pretext că Suvirjo ar fi 
încredințat Ministerul învățămin- 
tului lui Prijono, Laureat al pre- ; 
miului internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii intre popoare". 
Președintele Sukarno a anunțat 
oficial unui °rup de peste 100 co
respondenți de presă indonezieni 
ți străini eșecul președintelui par
tidului național, Suvirjo, care a în
cercat să formeze noul cabinet, și 
a arătat că va aviza la noi măsuri 
în 2-3 zile. Acțiunea partidelor 
Nahdatul Ulama și partidul fede
rației musulmane indoneziene tre
buie pusă pe seama manevrelor 
reacțiunii indoneziene care caută ! 
pe toate căile să împiedice înfăp
tuirea planului de reforme al pre- I 
țedintelui Sukarno.

politică din Indonezia s-a complicat
2 (.Agerpres). — cirfo va reuși si formeze noul gu-

1

IMAGINI 
din R. P. BULGARIA

(ii)
auzul vorbei rominești am j 
considerat un oaspete de onoare 
căruia trebuie să i se erate cit mai 
multe, dezvoltarea socialistă nu di
feră. Cu toate că înainte aminteam 
de o întreprindere textilă, iar a- 
cum este vorba de o stațiune de 
mașini și tractoare care deservește 
agricultura, paralelismul dezvoltă
rii lor este ușor de stabilit. Cind 
a luat ființă acest S.M.T., în 1946, 
chiaburii din împrejurimi făceau 
haz de el, pentru că toată averea 
lui consta din 2 tractoare. Apoi au 
venit tractoare sovietice. Astăzi 
S.M.T.-ul numără peste 130 de 
mașini agricole mari, tractoare, 
mașini de treierat etc. De fapt 
bogăția lui ar fi fost și mai mare 
dacă S.M.T. Kavama n-ar fi deve
nit un fel de „stațiune mamă". în 
ultimii ani au luat ființă — odată 
cu intensificarea ritmului de trans
formare socialistă a agriculturii în 
această regiune, ca și în întreaga 
Bulgarie, numeroase stațiuni de 
mașini și tractoare în împrejurimi 
și atunci de la Kavama s-au tri
mis tractoare, mașini de treierat, 
combine și bine înțeles cadre cu 
experiență. Ca și la noi, printre 
tractoriști sînt foarte mulți tineri, 
iar fiecărei T.K.Z.S. (cooperativele 
agricole de muncă) deservită de 
S.M.T. din Kavama, i s-a reparti
zat un agronom, proaspăt absol
vent al unei școli superioare.

Cind vorbești despre dezvoltarea 
S.M.T.-ului de la Kavama și des
pre T.K.Z.S.-urile din împrejurimi, 
îți creezi o idee despre întreaga 
transformare socialistă a agricultu
rii bulgare. Căci în ultimul timp 
mișcarea cooperatistă a obținut 
succese considerabile. Cind treci 
cu mașina prin sate, vezi pretutin
deni case în roșu. Dacă te oprești 
întîmplător într-un sat și întrebi ale 
cui sînt aceste construcții, pînă și 
copiii îți răspund cu mlndrie In

fost ^las: ^ale colectiviștilor — căci 
oare astăzi peste 80\ din gospodăriile 

țărănești din Bulgaria au mirai in 
gospodăriile agricole cooperative de 
muncă, angaftndu-se cu fermitate 
pe calea socialismului.

Aceste succese au fost consemna
te pînă și în enciclopedia „Larou
sse", care califică Bulgaria „țara cu 
cea mai dezvoltată agricultură din 
Balcani".

Succesele de pînă acuma consti
tuie o mare forță de atracție pen
tru primirea de noi membri în 
aceste gospodării |i in discuțiile 
din fiecare seară de pe ulițele sa
telor se face haz de cei care intîr- 
ziind să se înscrie in cooperativele 
agricole, au rămas în urmă. Mulți 
mi-au spus, la întrebarea : ce i-a 
convins să se înscrie în cooperati
vele agricole: vrui să-mi fac
casă și eu ca vecinul meu, colecti
vist".

în 1956 gospodăriile agricole coo
perative de muncă au plătit cile 
12,42 leva pentru fiecare zi-muncâ. ; 
iar în numeroase regiuni și raioa
ne cu agricultură intensivă membrii ; 
gospodăriilor agricole cooperative ■ 
de muncă au primit cite 30 leva j 
și chiar mai mult pentru o zi-mun- 
că. Așa se face că numai în ianua
rie și februarie a.c. în gospodării 
agricole cooperative de muncă au 
intrat peste 20.000 de persoane.

★
La sfîrșitul unei călătorii, atunci 

cind pe peron îți iei bun rămas \ 
de la prietenii noi dar sinceri de , 
care te-ai legat, îți răsar imagini | 
risipite, frînturi de discuții, oameni 
cu înfățișări deosebtie, locuri prin < 
care ai trecut în fugă, dur pe care ( 
le-ai îndrăgit. Desigur că oricît de < 
risipite ar fi aceste imagini — ele | 
se string laolaltă, într-un tot uni- } 
tar, pe care-l reprezintă Bulgaria ] 
socialistă. <

Z. FLOREA

Protestul Japoniei împotriva 
experiențelor cu arma nucleară 

LONDRA 2 (Agerpres). — La 
aprilie a sosit Ia Londra Ma-

satosi Mațusita, reprezentant 
personal a1 primului ministru al 
Japoniei. El va remite primu’ui 
ministru, Mac Millan, mesajul 
personal al primului ministru al 
Japoniei cu privir-e la experien
țele cu arma nucleară pe care 
Anglia intenționează să le efec
tueze in zona insulelor Christmas 
din Oceanul Pacific. După cum 
se știe, Japonia insistă cu hotă
rire asupra 
periențe.

anulării acestor cx-

★
(Agerpres). — După 
agențiile de presă,

TOKIO 2 
cum anunță 
In cadrul mișcării de protest îm
potriva experiențelor nucleare pe 
care Anglia intenționează să le 
facă in insulele Christmas, Con
siliul national japonez pentru in
terzicerea armelor atomică și cu 
hidrogen va trimite bărci cu pes
cari japonezi în „regiunea peri
culoasă". Consiliul intenționează 
de asemenea să trimită asemenea

„bărci de protest" în Hawai, 
Sydney, Djakarta. Saigon, Hanoi 
în vederea unor demonstrații îm
potriva experiențelor nucleaie 
proiectate in insulele Christmas.

★

HI ROȘI MA 2 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat la 23 
martie patru locuitori ai orașului 
Hiroșima, victime ale bombarda
mentului atomic efectuat de ame
ricani In 1945. au hotărit să 
de veghe la Statuia Păcii 
orașul Hiroșima, in semn de 
test împotriva experiențelor 
cleare pe care Anglia intențio
nează să le facă tn Insula 
Christmas. După cum anun/a a- 
genfia Associated Press acestor 
cetățeni li s-a alăturat și o tl- 
nără fată din Hiroșima. victimă 
a bombardamentului atomic din 
1945 Potrivit relatărilor ziarului 
,.Asahi", alfl 50 de cetățeni din 
Hiroșima se vor alătura acestei 
acțiuni de protest.

stea 
din 

pro- 
nu-

MOSCOVA. Comitetul Central 
11 U.T C.L din U.R.S S. a adop
tat o hotărî re , In legătură cu 
participarea organizațiilor corn, 
somoliste la discutarea tezelor ra. 
portului tovarășu'ui N. S. Hruș. 
ciov” „Cu privire la perfecționa
rea continuă a organizării con. 
ducerii industriei și construcții
lor”

PRAGA. La I aprilie s-au în
cheiat la Praga tratativele din
tre delegațiile Partidului Comu
nist italian și Partidului Comu
nist Cehoslovac. După încheierea 
tratativelor, care s.au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, a 
fost adoptată o declarație comună 
care va fi dată publicității în zi
lele următoare.

BRIONI La 1 aprilie, I. B. Tito, 
secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, și pre
ședinte al Uniunii socialiste a po
porului muncitor din iugoslavia, 
a primit pe membriî delegației 
Partidului Socialist Italian. Pre
ședintele Tito a reținut apoi la 
dejun pe oaspeții străini.
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BUENOS AIRES Tntr-un me- de la 50 la sută pînă la 400 la 
saj adresat poporului argentinian, 
președintele guvernului provizo
riu, generalul Pedro Aramburu, 
a anunțat că alegerile pentru 
Adunarea constituantă vor avea 
loc la 28 iulie, dar alegerile ge
nerale pentru președin-tie. vicepre- 
ședinție și parlament se vor des
fășura de abia la 23 febrbar'e 
1958. urmînd ca guvernul provi- 
zoriu să Înceteze să-și exercite 
atribuțiile la I mai 1958.

BERLIN 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de presă, 
care a avut loc la Berlin după 
încheierea lucrărilor Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, James 
Endicott, vicepreședinte al consi
liului, a anunțai că viitoarea se
siune a Consiliului Mondial al 
Păcii va avea loc de la 10 la 16 
iunie la Colombo (Ceylon).

NEW YORK. După cum trans
mite corespondentul din Chile a.l 
agenției United Press, la Santia
go, Conception, Valparaiso și o 
serie de.alte orașe și provincii din 
această tară au avut loc manifes
tații și mitinguri de protest îm
potriva urcării taxelor la trans
port. Corespondentul arată că 
taxa pentru o călătorie a sporit

sută.
BONN. La / aprilie tn armata 

vest.germană a fost recrutai pri
mul contingent al celor născuți 
în 1937. Aceste recrutări se tac 
pe baza legii cu privire la servi
ciul militar general obligatoriu 
adoptată anul trecut

GENEVA. La I abrilie s-a des
chis la Geneva cea de-a 13-a se
siune a Comisiei ONU. pentru 
drepturile omului. La lucrările 
sesiunii iau parte reprezentanți ai 
18 state — membre ale comisiei. 
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează discutarea rapoartelor pre
zentate de secretariatul OJN.U. 
și de organele de lutru a'e Co
misiei pentru drepturile cmdiii. 
Lucrările sesiunii vor dura o‘nă 
la 26 anrilie

LONDRA. La 2 aprilie condu
cătorii celor 40 de sindicate din 
care fac parte muncitorii de la 
șantierele navale și de la în
treprinderile constructoare de ma
șini din Anglia care se găsesc în 
grevă^ au hotărit cu majoritate 
de voturi să suspende ordinul de 
grevă și să ceară muncitorilor 
să reia lucrul cu începere de joi 
4 aprilie.
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