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Semnarea Coniuiika'fnlal eu privire 
la vizita delegației de partid și guvernamentale 

a R.S. Cehoslovace in R.P. Romînă
Luni, 10 aprilie, la Palatul E. P. Romine a avut ioc sem

narea Comunicatului cu privire Ia vizita delețatîei de partid 
și guvernamentale a R. S. Cehoslovace in R. P. Eominâ.

Din partea romină Comunicatul a fost semnat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Din partea cehoslovacă. Comunicatul a fost semnat de to
varășul Antonin Novotny.

La solemnitatea semnării Comunicatului au participat to
varășii : Gheorghe Apostol. Emil Bodnăra-. Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu. Chivu Stoica. Alexandru DrăghicL Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumitru Colin,

Mitingul oamenilor muncii din Capitală
în cinstea solilor poporului frate cehoslovac

Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășului !

Gheorghe Gheorghiu-Dej Anionin Noootny

I conte Kăutu. Ștefan Vcitec. Alexandru Birlădeanu, Avram 
Bnaezu. Gheorghe Gaston Marin, Corneliu Mănescu, mem
bri ai C-C. al P.M.R., membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, Mihail Hașeganu, ambasadorul R. P. Romine la 
Prag a.

Au lua: parte membrii delegației de partid și guverna
mentale a R. S. Cehoslovace, tovarășii: Viliam Siroky, Ota- 
kar Simunek Vladimir Koucky, Vaclav David, Vasil Bilak, 
Alois Neuman, Jaroslav Sykora, precum și persoanele care-i 
Însoțesc.

Procedee moderne de sudură

Relațiile de prietenie 
popoarele romin și ceh: 
au o veche și îndelunga 
dițce. Pentru a-și met".. 
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Tovarăși,
De șase zile se află în mij

locul nostru, la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin, a Con
siliului de Stat, și a Guver
nului Republicii Populare Ro- 
mîne, solii poporului frate 
cehoslovac — delegația de 
partid și guvernamentală în 
frunte cu primul-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, președin
tele Republicii So
cialiste Cehoslova
ce, tovarășul An
tonin Novotny. (A- 
plauze puternice).

In acest scurt 
timp, tovarășii 
cehoslovaci au vi
zitat întreprinderi 
industriale, hidro
centrala de la Bi
caz, construcții de 
locuințe, orașe și 
comune, au putut 
cunoaște mai dea- 
proape viața, mun
ca și realizările 
poporului romîn. 
Pretutindeni, 
menii muncii 
țara noastră 
îr.tîmpinat
scumpii noștri oa
speți cu dragoste, 
cu brațele 
chise, ca pe 
teni sinceri 
propiați.

Poporul romîn 
sfe bucură din toa
tă inima de aceas
tă vizită. Oamenii 
muncii din țara noastră dau 
o inaltă apreciere hărniciei, 
talentului și tenacității po
porului cehoslovac, strălucite
lor rezultate ale muncii sale 
creatoare.

Mă folosesc de acest prilej 
pentru a aminti, cu deosebită 
plăcere, de vizita făcută în 
Cehoslovacia, cu doi ani și ju
mătate în urmă, de delegația 
romînă de partid și guverna
mentală.

Ne-au lăsat o puternică im
presie întilnirile cu oamenii 
muncii din Praga și Bratisla
va, din Kladno, Pilsen, Ban- 
ska-Bistrița și Zvolen, din 
cooperativa agricolă din Stra- 
hy. Pretutindeni, în industrie 
și agricultură, am putut con
stata însuflețirea cu care oa
menii muncii cehoslovaci în
deplinesc obiectivele economi
ce elaborate de partid.

Vizitele reciproce ale dele
gațiilor de partid și guverna
mentale constituie o contribu
ție de preț la adîncirea rela
țiilor noastre de prietenie fră
țească. Ele prilejuiesc un 
schimb de experiență în cele 
mai importante probleme ale 
construcției socialiste și ale 
vieții internaționale și duc la 
dezvoltarea legăturilor de co
laborare tovărășească între 
ambele țări, la întărirea uni
tății și coeziunii lagărului so
cialist. (Vii aplauze).

des
prin
și a-

cărei ostași și-au vărsat sân
gele pentru eliberarea țărilor 
noastre. Instaurarea puterii 
populare a dat un conținut 
nou relațiilor de prietenie 
dintre Rominia și Cehoslova
cia. unite prin indestructibile 
legături internaționaliste în 
marea familie a țărilor lagă
rului socialist.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale cehoslovace 
are loc în zilele în care clasa 
muncitoare, oamenii muncii 
din Republica Populară Rcmî- 
nă și din Republica Socialistă 
Cehoslovacă se pregătesc să 
sărbătorească aniversarea a 
40 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Romin și a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

între partidele noastre au 
fost stabilite încă din primii 
ani ai înființării lor relații 
strînse de conlucrare tovără
șească. Comuniștii romîni nu 
vor uita niciodată că în anii 
grei ai activității ilegale au 
găsit sprijin internaționalist 
din partea Partidului Comu
nist, a clasei muncitoare ceho
slovace.

Eroicele bătălii purtate de 
clasa muncitoare din Ceho
slovacia și Romînia, sub con
ducerea partidelor noastre co-

de nezdruncinat
/eri după-amiază, mii de 

oameni ai muncii din 
Capitală s-au îndreptat 

spre sala Palatului Republicii 
Populare Romîne pentru a lua 
parte la mitingul închinat 
prieteniei romîno-cehoslovace, 
care a avut loc cu ocazia vi
zitei în țara noastră a delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace, în frunte cu tova
rășul Antonin Novotny.

în sala era o atmosferă săr
bătorească. Pe fundalul sce
nei erau așezate portretele to
varășilor Antonin Novotny și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
cadrate de drapelele de stat 
ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Romine. în limbile romină și 
cehă era scrisă urarea : „Tră
iască prietenia romino-ceho- 
slovacă".

Ora 17. Apariția în sală a 
conducătorilor partidului și 
statului nostru și a delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. S. Cehoslovace este pri
mită cu aplauze prelungite și 
ovații.

In prezidiu au iuat loc 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace, tovarășii: Anto
nin Novotny, Viliam Siroky, 
Otakar Simunek, Vladimir 
Koucky, Vaclav David, Vasil 
Bilak, Alois Neuman, Jaroslav

Sjkora și tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe fi- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Alexandru Birlădeanu, Gh. 
Gaston Marin, Corneliu Mă
nescu, Florian Dănălache, Mi
hail Hașeganu, Dumitru Dia- 
conescu.

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat, ai guvernului, repre
zentanți ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, mii de oameni ai mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei, oameni 'de 
știință, artă și cultură, zia
riști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

La miting au asistat ?efi al 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și 
membri ai ambasadei R. S. 
Cehoslovace.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Primit cu aplauze furtunoa-
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(Continuare in pag. 2-a)

din fie- 
univer- 

ei, a 
Comu- 

Uniunii

-.xz.s-.e- rin? de. patru dece- 
n_ au întărit și mai mult 
pr.rtenia popoarelor romîn și 
ce.icssovac. (Aplauze).

Călăuzindu-se cu fidelitate 
după învățătura marxist-leni- 
nistă despre revoluția și con
strucția socialistă, aplicind in 
mod creator, potrivit condiții
lor istorice concrete 
care țară experiența 
sal-valabilă in esența 

Partidului 
nist al
Sovietice, partide
le noastre au con
dus cu succes 
lupta pentru cu
cerirea puterii de 
către clasa mun
citoare și aii ații 
eL pentru făurirea 
bazei economice a 
socialismului, iar 
astăzi organizează 
și conduc activi
tatea eroică de zi 
cu zi a poporului 
muncitor pentru 
victoria deplină a 
orânduirii socia
liste. (Aplauze pre
lungite).

In prezent, Re
publica Socialistă 
Cehoslovacă se si
tuează printre ță
rile cele mai a- 
vansate din punct 
de vedere indus
trial din lume, de
pășind de peste 4 
ori volumul pro
ducției din 1937. 
Industria Ceho- 

se caracterizează 
înalt nivel tehnic,

Dragi tovarăși și tovarășe,
Dragi prieteni,

In numele poporului ceho
slovac, al Comitetului Central . 
31 Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și al guvernului 
Republicii noastre, vă trans
mitem tuturor un salut fier- ■ 
binte. tovărășesc. (Aplauze pre
lungite).

Sîntem foarte bucuroși că 
ne întilnim cu dv. și vă mul
țumim pentru primirea cor
dială ce ne-ați 
făcut-o. Cu aceas
tă ocazie 
ț urnim, 
mele 
npastre,

diții grele, semifeudale, a 
trăit poporul romîn în timpul 
regimului burghezo-moșieresc 
și la ce nivel scăzut se afla 
pe atunci economia Romi- 
niei. înaintea celui de-al doi
lea război mondial se spunea 
despre Rominia că este o țară 
agrară înapoiată. Industria ei 
de atunci era concentrată în 
cîteva localități mici, sub stă- 
pinirea capitalului străin, care 
jefuia peste măsură bogățiile

că

slovaciei 
printr-un 
o mare productivitate a mun
cii, prin capacitatea de a pro
duce cele mai variate sorti
mente de mașini și utilaje.

Ca urmare a faptului
in Cehoslovacia procesul de 
transformare socialistă a agri
culturii a fost, în linii mari, 
terminat, relațiile de produc
ție socialiste au triumfat în 
întreaga economie națională. 
Au fost obținute importante 
realizări în domeniul creș
terii nivelului de trai mate
rial și cultural al celor ce 
muncesc, s-a întărit unitatea 
moral-politică a poporului, s-a 
lărgit continuu democrația so
cialistă în toate sectoarele vie
ții sociale.

Succesele obținute în apli
carea politicii Partidului Co
munist au deschis poporului 
cehoslovac noi și mărețe pers
pective : construirea societății 
socialiste dezvoltate și crearea 
premiselor necesare pentru 
trecerea la comunism. (Aplau- ■ 
ze).

Clasa muncitoare, întregul 
popor urmează cu încredere și 
înfăptuiesc cu nestrămutată 
hotărîre politica Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a 
Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Antonin 
Novotny. (Aplauze puternice).

Poporul romîn urează din 
toată inima poporului frate 
cehoslovac succes deplin în 
realizarea mărețelor sale o- 
biective. (Aplauze prelungite).

Dragi oaspeți,
In timpul scurtei dv. vizite 

ați avut posibilitatea să

mul- 
în nu- 

delegației 
tuturor 

locuitorilor orașu
lui București pen
tru sentimentele 
de prietenie ma
nifestate față de 
noi și față de în
tregul popor ce
hoslovac. (Vii a- 
plauze).

Delegația noas
tră a venit în 
țara dv. intr-o vi
zită de prietenie, 
la invitația Comi
tetului Central al 
Partidului Mun
citoresc Romîn, a 
Consiliului de Stat 
și a Guvernului 
Republicii Popu
lare Romine. Am 
vizitat unele regi
uni, orașe, între
prinderi indus
triale și agricole. 
Am luat cunoș
tință de recon
strucția Capitalei dv. 
vizitat aici două întreprin
deri metalurgice: „23 Au
gust" și „Republica". Am fost 
la Borzești, Onești, Bicaz, Ga
lați, Constanța, am vizitat sta
țiunile de odihnă de pe litora
lul Mării Negre, de la Mamaia 
și Eforie pînă la Mangalia. Am 
fost la gospodăria agricolă 
colectivă „Filimon Sîrbu" din 
Comana. Pretutindeni, ni s-a 
făcut o primire caldă, priete
nească pentru care adresăm 
de la această tribună tuturor 
mulțumirile noastre cordiale. 
(Aplauze puternice). 
întîlnit cu mulți 
ai muncii — cu munci
tori și tehnicieni, colectiviști 
și reprezentanți ai intelectua
lității. Am discutat cu ei des
pre felul cum. trăiesc și mun
cesc, despre transformările 
radicale care au avut loc în 
țara dv., sub conducerea cla
sei muncitoare, și despre 
schimbările petrecute în viața 
oamenilor muncii. înfățișarea 
acestora și a familiilor lor, 
aspectul întreprinderilor, ora
șelor și regiunilor, demon
strează în mod clar avanta
jele pe care le-a adus și le 
aduce construcția socialismu
lui.

Acestea, tovarăși, sînt întra- 
devăr transformări adânci 
prin care trece Romînia popu
lară. Este cunoscut în ce con-
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ex-
ro-

are 
în

mun-

naturale ale Romîniei și 
ploata fără milă poporul 
min.

Cu totul altă înfățișare 
astăzi Romînia populară, 
care stăpîni sînt clasa
citoare și toți oamenii mun
cii. în timpul puterii clasei 
muncitoare se înfăptuiește 
pas cu pas și într-un ritm 
rapid programul de construc
ție a socialismului, trasat de 
Partidul Muncitoresc Romîn. 
Au apărut noi fabrici și uzine 
orașe modeme, au fost des
coperite noi bogății naturale, 
se construiesc baraje, hidro
centrale, cuptoare înalte, apar 
noi ramuri industriale. Un 
exemplu elocvent al dezvol
tării rapide a industriei ro- 
mînești îl constituie creșterea 
continuă a producției de oțel, 
care în anul trecut a fost 
peste șase ori mai mare 
comparație cu anul 1938.

O deosebită impresie produ
ce dezvoltarea continuă a ti
nerei industrii chimice, care 
are o mare importanță pentru 
creșterea întregii economii na
ționale. Puteți fi mîndri cu 
asemenea întreprinderi cum 
sînt : Combinatul chimic din 
Onești-Borzești, 
rea de 
de la 
derile 
gust"

de
in

întreprinde- 
fire și fibre sintetice 
Săvinești, întreprin- 

metalurgice „23 Au- 
și „Republica" din

sincer de 
obținute 
socialistă 
in • linii 
tuită. 
construirea socialismului

Bicaz, Combinatul de celuloză 
de la Chiscani și alte între
prinderi. Aceste mari și im
portante fabrici contribuie 
la dezvoltarea regiunilor și 
schimbă zi de zi modul de via
ță. al celor ce muncesc.

Socialismul iși croiește vic
torios drumul in șahul romî- 
nesc. La sfîrșitul anului tre
cut, sectorul socialist cuprin
dea aproximativ 84 la sută 

din întreaga su
prafață arabilă. Și 
in satul rominesc 
— ca și in toate 
țările socialiste — 
gospodăriile agri
cole colective de
monstrează supe
rioritatea muncii 
in comun asupra 
micii producții fă- 
rimițate. Produc
ția medie la hec
tar obținută în 
anul trecut la 
griu și porumb în 
gospodăriile agri
cole colective, care 
a fost aproape cu 
60 la sută mai 
mare deci: cea 
obținută de țăra
nii cu gospodărie 
individuală, de
monstrează clar 
ce mari posibili
tăți se creează 
pentru creșterea 
producției agrico-

- 1q prin eforturile-, 
unite ale țărani
lor colectiviști.

Ne bucurăm 
succesele voastre 

în transformarea 
a agriculturii, care 
mari a fost înfăp-

Mersul victorios în 
la 

sate demonstrează cu convin
gere că țăranii romîni în 
strînsă alianță cu clasa mun
citoare, merg pe un drum co
mun, care le este arătat de 
Partidul Muncitoresc Romîn. 

Peste tot am văzut o vie ac
tivitate și entuziasmul oame
nilor muncii, care cu sîrguință 
și hărnicie rezolvă cu succes 
sarcinile mărețe ale construc
ției socialiste. Dovadă a aces
tui lucru sînt și rezultatele ob
ținute în îndeplinirea sarcini
lor primului an din planul 
vostru șesenal, perioadă în 
care sarcinile în ceea ce pri
vește creșterea producției in
dustriale au fost realizate în 
proporție de 103,6 la sută. în
deplinirea cu succes a planuri
lor de producție în primele 
luni ale anului curent și avîn- 
tul puternic al întrecerii socia
liste în întreprinderi, gospodă
rii agricole de stat și gospo
dării agricole colective, des
fășurată în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a înființării 
Partidului Comunist din Romî
nia, reprezintă premise foarte 
bune pentru îndeplinirea și 
depășirea obiectivelor stabi
lite. (Aplauze puternice).

Aceasta este dovada faptului 
că oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă consi
deră hotărârile celui de-al 
III-lea Congres al Partidului

1

Pewtru asigurarea unei caii- 
lăți supehoaTe a produselor 
in tot mai multe uzine con
structoare de mașini se extin
de procedeul de suduri auto
mată și semiautomată. La uzi
nele ,^23 August4, de exemplu, 
anul acesta sudura automată 
urmează să se folosească pe o 
lungime de peste 150.000 m, 
cu circa 10.000 m mai mult 
âecît anul trecut, la Uzinele 
„Mao Țze-dun44 acest proce
deu modern de lucru se va 
extinde cu circa 20 la sută. 
Prin înființarea unor noi linii 
de sudură automată in vede
rea asamblării agregatelor 
mari și prin înzestrarea unor 
uzine cu noi dispozitive spe
ciale de sudură automată și 
semiautomată, volumul aces
tor lucrări va crește anul a- 
cesta în uzinele

din țară cu circa 280 la sută 
față de anul 1958.

Prin aplicarea acestui proce
deu, productivitatea muncii 
crește de 6—7 ori, față de su
dură manuală, iar consumul 
de metal și cheltuielile de 
manoperă se reduc simțitor, 

'■.irgiștii de la „Mao Țze- 
’ de exemplu, sudează 

c.-:nm după acest procedeu o 
externă pentru industria chi

tiră în 60 de ore, în loc de 
95 de ore cit le era' necesar 
..z.-.’.e sudînd manual.

Rezultate bune in folosirea 
tcăticii sudurii automate au 

și constructorii de 
r.cxe de la Galați și Oltenița, 

urgiștii de la Uzinele
ce vagoane „Gheorghi Dimi- 
trev" din Arad, „1 Mai“ din 
Ploiești și din alte întreprin
deri.

■SiC.

'TIC -gice (Agerpres)

Produse lemnoase ma.

al întrecerii socia- 
care o desfășoară 

regiu- 
celei 

la in-

„Din aceeași cantitate de 
masă lemnoasă mai multe 
produse de calitate superioa
ră". Acesta este obiectivul 
principal 
liste pe
muncitorii forestieri din 
nea Banat in cinstea 
de-a 40-a aniversări de 
ființarea partidului.

Pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv în toate parchetele 
de exploatare din această re
giune au fost extinse o serie 
de metode de muncă avansate 
printre care: organizarea lu
crului în brigăzi complexe cu 
plata în acord global, sortarea 
diferențiată a 
asemenea s-a

lemnului. De 
extins metoda

multe și mai bune
de exploatare 
trunchiuri și catarge, precum 
și mecanizarea operațiunilor 
de doborîre și secționat, scos, 
apropiat și decojit al buște
nilor.

Ca urmare, indicii de utili- 
z .. c a masei lemnoase exploa
tată la întreprinderile fores- 

Lipova și Orșova, 
au ajuns la 78 res- 
la sută față de 58 

48 la sută cît pre-

a fagului în

tiere din 
de pildă, 
pcctiv ,72 
respectiv 
vede planul pe acest an. Ast
fel Direcția Economiei Fores
tiere din regiunea Banat a li
vrat în plus de la începutul 
anului și pînă acum 7.200 mc 
material lemnos de bună ca
litate.

Noi construcții de locuințe 
dote în fotosinfâ la Ca'em

HUNEDOARA. — 
Încă două blocuri 
din noul oraș mun
citoresc ce se ridică 
la Calan șt-au pri
mit zilele acestea 
locatarii.. De la în
ceputul anului con
structorii din re
giunea Hunedoara 
au. terminat și pre

dat în diferite cen
tre industriale 355 
de apartamente.

în cinstea ani- 
uers&H partidului 
constructorii au ex
tins întrecerea pe 
profesii care are ca 
obiectiv principal 
efectuarea unor lu-

crări de tot mai 
bună calitate și la 
un preț de cost cît 
mai mic.
blocurile 
recent la 
ra prețul
fost redus față 
deviz cu aproxima
tiv 1600 lei pe a- 
partament.

La 5 din 
terminate 
Hunedoa- 
de cost a 

de

„Biblioteca xsi slafba 
construcției

Luni dimineața, în aula Bi
bliotecii centrale universitare 
din Capitală, s-a deschis con
sfătuirea de încheiere a pri
mului concurs bienal al bi
bliotecilor — „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste". 
La consfătuire participă re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului învățământului și 
Culturii, șefii secțiilor regio
nale de învățământ și cultură, 
directorii bibliotecilor, nume
roși lucrători din cele 
bune biblioteci, scriitori, 
meni de artă și cultură.

Luînd cuvîntul, acad. 
Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii, a arătat, 
în lumina sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al P.M.R., 
rolul de seamă pe care îl au 
bibliotecile și lucrătorii din 
biblioteci în răspîndirea în 
masele largi de oameni ai 
muncii a cuceririlor științei și 
culturii, a comorilor artei și 
literaturii. Vorbitorul a subli
niat importanța pe care a 
avut-o concursul în stimula
rea activității bibliotecilor.

Directorul Direcției biblio-

socialiste**

mai
oa-

Ilie

tecilor din Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii, St. Gruia, 
a prezentat apoi referatul pri
vind desfășurarea primului 
concurs bienal.

Vorbitorul a arătat, între 
altele, că la concurs au parti
cipat peste 7.000 de biblioteci, 
care au înscris mai mult de 
3.500.000 de cititori, cu un nu
măr de. circa 31 milioane de 
volume citite. Creșterile cele 
mai însemnate au fost obți
nute mai ales la bibliotecile 
comunale și sătești. Bibliote
cile au obținut succese pe li
nia popularizării literaturii 
social-politice, tehnico-științi- 
fice, agrozootehnice etc., con
stituind astfel un sprijin de 
seamă pentru oamenii mun
cii din industrie și agricul
tură.

Au luat cuvîntul apoi nu
meroși participanți care au 
vorbit despre activitatea bi
bliotecilor 
cursului.

Lucrările

în cadrul con-

consfătuirii conți-

(Continuare în pag. 2-a)
(Agerpres)

București, Hidrocentrala de la

Aspect de Io mitingul oamenilor muncii din Capitală organizat in cinstea delegației de partid și guvernamentale a R. S. Cehoslovace



Cuvintarea tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Cuvintarea tovarășului
ANTONIN NOVOTNY

(Urmare din pag. l-a)
noașteți mai îndeaproape 
unele din înfăptuirile oameni
lor muncii din țara noastră, 
eforturile lor pline de abnega
ție pentru prosperitatea și în
florirea patriei.

Aceeași atmosferă de muncă 
creatoare, de elan al maselor, 
pe care le-ați văzut în între
prinderile și pe șantierele vizi
tate, domnește în întreaga 
țară, în fabrici, uzine, pe o- 
goare, în instituții de știință 
și de cultură. Pretutindeni, 
bărbați, femei, tineri, vîrstnici 
se străduiesc să aducă, fiecare, 
contribuția sa la construcția 
economiei și culturii socialiste, 
conștienți că muncesc pentru 
propria lor bunăstare, pentru 
o viață mereu mai bună, mai 
prosperă.

Făcînd bilanțul marilor 
realizări obținute în aplicarea 
politicii partidului, Congresul 
al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn a marcat vic
toria istorică a poporului nos
tru — construirea bazei eco
nomice a socialismului — și a 
elaborat planul de șase ani, 
programul desăvîrșirii con
strucției socialismului. (Aplau
ze prelungite).

Au fost realizate progrese 
importante în dezvoltarea in
dustriei, îndeosebi în ramurile 
principale: siderurgie, con
strucția de mașini, chimie, 
energie electrică, industria pe
trolului, industria forestieră, 
industria bunurilor de con
sum.

Succese hotărîtoare au fost 
obținute în agricultură. Secto
rul socialist din agricultură 
cuprinde peste 83 la sută din 
suprafața agricolă. Unitățile 
agricole socialiste se întăresc 
continuu din punct de vedere 
economic-organizatoric. Agri
cultura se dezvoltă multi
lateral, sporind an de an pro
ducția agricolă vegetală și ani
mală.

Toate aceste înfăptuiri însu
flețesc pe oamenii muncii în 
lupta lor pentru noi și mari 
victorii.

în fața lor apare tot mai 
limpede înfățișarea nouă a 
Romîniei socialiste și perspec
tivele luminoase spre care ea 
se îndreaptă.

în anul 1960, producția glo
bală industrială a crescut cu 
16,9 la sută în compa e cu 
1959, față de ritmul jediu 
anual prevăzut pentru șesenal 
de 13 la sută; în primuj tri
mestru al acestui an planul a 
fost realizat în proporție de 
103,6 la sută, ceea ce consti
tuie un indiciu că sarcinile 
de creștere a producției, prevă
zute pentru anul 1961 vor fi 
realizate cu succes. (Vii aplau
ze).

Bucurîndu-se de sprijinul 
frățesc al Uniunii Sovietice, 
precum și de relațiile de în
trajutorare și colaborare to
vărășească statornicite în ca
drul lagărului socialist, folo
sind din plin avantajele coo
perării și specializării pro
ducției, Republica Populară 
Romînă rezolvă cu succes 
problemele complexe ale fău
ririi și dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a socialismului-

Tovarăși,
Convorbirile dintre delega

țiile de partid și guvernamen
tale ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii Socia
liste Cehoslovace s-au desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială și tovărășească de înțe
legere reciprocă. (Vii aplauze). 
S-a putut constata din nou că 
între partidele noastre, intre 
guvernele noastre există depli
nă unitate de vederi în toate 
problemele construirii socialis
mului și ale apărării păcii, în 
toate problemele privind miș
carea comunistă mondială. (A- 
plauze îndelung repetate).

Prietenia, alianța și colabo
rarea în toate domeniile din
tre Romînia și Cehoslovacia 
sînt o expresie grăitoare a 
rodniciei relațiilor între țările 
socialiste, bazate pe respecta
rea principiilor marxism-leni- 
nismului, ale internaționalis
mului socialist.

în relațiile dintre țările 
noastre sînt caracteristice dez
voltarea continuă a colaboră
rii economice și tehnico-știin- 
țifice, a schimbului de 
mărfuri reciproc avantajos, a 
legăturilor culturale.

Se traduc în viață cu succes 
prevederile Declarației co
mune semnate la Praga în oc
tombrie 1958.

Se construiește — cu utilaj 
cehoslovac — uzina termoelec
trică de la Luduș și este pre
văzută începerea încă a unei 
termocentrale de mare capa
citate. în schimb. Republica 
Populară Romînă va livra 
energie electrică de care are 
nevoie economia cehoslovacă, 
într-un volum care va repre
zenta unul din cele mai im
portante exporturi de acest 
fel între țări.

Și în domeniul valorificării 
în celuloză a stufului din 
Delta Dunării colaborăm activ 
cu Republica Socialistă Ceho
slovacă. alături de Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Populară Polonă. (Aplau
ze).

în curs de construcție se 
găsesc și fabricile de placaj, 
cit și lucrările pentru mărirea 
capacității de tranzitare prin 
porturile romînești, lucrări 
care de asemenea fac obiec
tul colaborării economice din
tre țările noastre.

Planurile de dezvoltare a 
economiei romîne și ceho
slovace pentru perioada pină 
în 1965 au scos la iveală po
sibilități largi pentru dezvol
tarea șj adîncirea colaborării 
economice între țările noastre, 
cît și pentru creșterea accen
tuată a schimbului reciproc de 
mărfuri, pe baza specializării 
și diviziunii internaționale so
cialiste a muncii ce se desfă
șoară cu succes în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Acordul comercial, de lungă 
durată, semnat anul trecut, 
prevede o creștere de peste 
două ori a schimburilor de 

mărfuri în anii 1961—1965, 
față de perioada 1956—1960.

Acordul comercial pe anul 
1961 prevede o sporire a con
tingentelor de mărfuri prevă
zute inițial. Schimburile co
merciale romîno-cehoslovace 
cuprind o mare varietate de 
produse șj mărfuri, corespun
zător necesităților economiilor 
naționale ale ambelor țări.

Schimbul de informații și 
documentație tehnico-științifi- 
că între țările noastre se a- 
dîncește an de an, extinzîn- 
du-și sfera în cele mai diferite 
domenii de activitate ale eco
nomiei naționale.

Sute de tehnicieni, ingineri 
și muncitori romîni au vizitat 
Cehoslovacia pentru a studia 
și a-și însuși tehnologia și me
todele de lucru avansate ale 
colegilor lor cehoslovaci, mai 
ales în domeniul industriei 
constructoare de mașini, ex
tractive, bunurilor de consum 
etc.

în ultimul timp s-a inițiat 
și se dezvoltă colaborarea din
tre institutele de proiectări si
milare din țările noastre.

în discuțiile avute zilele 
acestea cu tovarășii ceho
slovaci, am stabilit împreună 
ca, în scopul introducerii și 
folosirii realizărilor de seamă 
ale științei și tehnicii, să în
cheiem o convenție privind 
colaborarea reciprocă în do
meniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

Noi apreciem, tovarăși, că 
relațiile economice dintre Ro
mînia și Cehoslovacia consti
tuie un bun exemplu de coo
perare socialistă în interesul 
ambelor țări și al sistemului 
mondial socialist în ansamblu. 
Se confirmă încă o dată că cea 
mai importantă condiție inter
națională a realizărilor și suc
ceselor țărilor socialiste o con
stituie întrajutorarea și spri
jinul reciproc, folosirea tutu
ror avantajelor unității și 
coeziunii țărilor lagărului so
cialist.

în cursul convorbirilor, am 
constatat că datorită succese
lor obținute în dezvoltarea 
economică a Romîniei și Ce
hoslovaciei s-au creat noi po
sibilități de lărgire și adâncire 
a cooperării și colaborării eco
nomice într-un șir de domenii 
importante pentru ambele 
țări. Am căzut de acord să 
se elaboreze în cel mai scurt 
timp măsuri practice în acea
stă direcție.

Dezvoltarea continuă a co
laborării noastre rodnice pe 
tărim economic, tehnico-știin- 
țific și cultural va contribui 
din plin la creșterea în ritm 
rapid a economiilor noastre 
naționale, la obținerea de noi 
succese în lupta pentru con
struirea și desăvîrșirea bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului, pentru înlăturarea 
treptată a deosebirilor dintre 
nivelurile de dezvoltare eco
nomică ale țărilor socialiste, 
astfel ca toate țările socialiste 
să intre — mai mult sau mai 
puțin simultan — în comu
nism. (Aplauze prelungite).

Tovarăși,
înaintarea cu succes spre 

socialism și comunism a fie
cărei țări socialiste se bizuie 
pe colaborarea internaționa- 
listă și schimbul de experien
ță dintre partidele comuniste 
și muncitorești. Experiența lor 
colectivă, modul în care ele 
rezolvă problemele complexe 
ale făuririi noii societăți, re
prezintă un bun de preț al 
tuturor partidelor frățești. Un 
puternic exemplu însuflețitor 
îl constituie gloriosul Par
tid Comunist al Uniunii So
vietice, cel mai experimentat 
și mai înaintat detașament al 
mișcării comuniste mondiale, 
(Aplauze furtunoase, înde
lung repetate)

Călăuzindu-se după ideile 
Declarației Consfătuirii de la 
Moscova — document pro
gram . al partidelor comuniste 
și muncitorești — Partidul 
Muncitoresc Romîn și parti
dul Comunist din Cehoslova
cia — consideră ca suprema 
lor datorie internaționalistă 
să contribuie activ la întă
rirea continuă a coeziunii 
mișcării comuniste internațio
nale, să ducă și pe viitor o 
luptă hotărîtă împotriva ma
nifestărilor revizionismului ca 
pericol principal în mișcarea 
comunistă internațională, îm
potriva dogmatismului și sec
tarismului, ca și a oricăror în
cercări de slăbire a unității 
țărilor socialiste, pentru vic
toria cauzei socialismului și a 
comunismului. (Aplauze înde
lungate).

Dezvoltarea rapidă a eco
nomiei și culturii în Uniunea 
Sovietică și în celelalte țări 
socialiste, grija permanentă a 
statelor socialiste pentru sa
tisfacerea într-o măsură tot 
mai mare a cerințelor mate
riale și culturale mereu cres- 
cînde ale celor ce muncesc, 
grandioasele perspective ale 
planurilor economice pe care 
popoarele acestor țări le 
transformă în realitate prin 
munca lor liberă, creatoare 
— toate sporesc forța de a- 
tracție a ideilor marxism-le- 
ninismului, demonstrînd că 
singura cale spre belșug, fe
ricire. bunăstare este so
cialismul. (Aplauze).

Republica Socialistă Ceho
slovacă și Republica Populară 
Romînă ca state socialiste 
suverane, aduc o contribuție 
de seamă la consolidarea 
păcii și au un rol activ în 
rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale li
tigioase. Această politică și-a 
cîștigat aprecierea cercurilor 
largi ale opiniei publice in
ternaționale, a tuturor celor 
cărora le este scumpă pacea.

Analiza făcută de Consfă
tuirea partidelor comuniste si 
muncitorești problemelor de 
bază ale contemporaneității, 
fundamentarea 'științifică a 
tezei cu privire la posibilita
tea nreintîmpinării războiu
lui în enoca noastră și trasa
rea căilor în vederea atingerii 
acestui nobil obiectiv con
stituie un prețios îndreptar 

pentru activitatea partidelor 
noastre în domeniul relațiilor 
internaționale, sporind efica
citatea politicii lor îndreptate 
spre zădărnicirea acțiunilor 
agresive ale imperialismului 
și spre consolidarea păcii în 
lume. (Aplauze prelungite).

Evoluția evenimentelor in
ternaționale confirmă pe de
plin clarviziunea de care a 
dat dovadă mișcarea comunis
tă mondială în caracterizarea 
tendințelor și perspectivelor 
dezvoltării contemporane.

Ideea salvgardării păcii și 
a promovării relațiilor de 
coexistență pașnică cîștigă în 
tot mai mare măsură conștiin
ța popoarelor. Devine tot mai 
evident falimentul politicii 
nefaste a războiului rece și a 
balansării pe marginea pră- 
pastiei. Discreditul de care 
s-a acoperit această politică 
în ochii popoarelor, continua 
creștere a puterii politice și 
morale a lagărului socialist, a 
forțelor păcii din întreaga lu
me. fac să apară tot mai clar 
că linia încordării relațiilor 
internaționale, a cursei înar
mărilor și a provocării de 
conflicte nu poate aduce decît 
noi înfrîngeri promotorilor ei.

Deplasările în opinia publi
că mondială și acțiunile de 
masă în favoarea păcii, care 
se succed fără întrerupere în 
diferitele țări ale lumii, re
flectă creșterea continuă a 
forțelor mondiale ale păcii a 
căror superioritate asupra 
celor ale războiului este astăzi 
mai evidentă ca oricînd. în 
întreaga lume răsună ca o 
chemare înflăcărată cuvintele 
Declarației adoptate de Con
sfătuirea de la Moscova :

,.A sosit timpul cind se poa
te pune capăt încercărilor a- 
gresorilor imperialiști de a 
dezlănțui un război mondial. 
Prin eforturile unite ale lagă
rului mondial socialist. ale 
clasei muncitoare internațio
nale, ale mișcării de eliberare 
națională, ale tuturor țărilor 
care iau atitudine împotriva 
războiului și ale tuturor for
țelor iubitoare de pace, răz
boiul mondial poate fi preîn- 

' tîmpinat".
Popoarelor le sînt bine cu

noscute numeroasele inițiative 
luate de Uniunea Sovietică și 
de celelalte țări ale lagărului 
socialist în favoarea păcii. 
Participînd împreună cu to
varășul Novotny și cu alți 
conducători de partid și de 
stat din țările socialiste la cea 
de-a XV.a sesiune a Organi
zației Națiunilor Unite am 
fost martorii ecoului uriaș pe 
care l-au avut propunerile fă
cute de la Tribuna O.N.U., cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală, de către tovară
șul N. S. Hrușciov. (Aplauze 
puternice, prelungite). Așa cum 
s-a anunțat recent, guvernul 
U.R.S.S., mergînd în întîmpi- 
narea dorinței exprimate de 
guvernul S.U.A., a acceptat ca 
discutarea problemei dezar
mării generale și totale să fie 
amînată cu cîteva luni. Ar fi 
în interesul tuturor popoare
lor și, sîntem convinși, și al 
poporului american, dacă gu
vernul Statelor Unite ar adop
ta în acest răstimp o poziție 
constructivă, favorabilă rezol
vării concrete a problemei de
zarmării, de care depinde 
pacea în lume.

Opinia publică internațio
nală cere cu insistență să se 
înlăture piedicile din calea 
consolidării păcii. Ea se în
treabă pe drept cuvînt de ce, 
în ciuda spiritului de înțele
gere de care dau dovadă re
prezentanții Uniunii Sovietice, 
tratativele privind încetarea 
experiențelor atomice se pre
lungesc la infinit, de ce se 
continuă experiențele cu ar
ma nucleară de către Franța? 
Oare nu a sosit de mult tim
pul să se adopte de comun a- 
cord hotărîri cu privire la în
cetarea completă a experien
țelor cu arme nucleare, nete- 
zindu-se astfel terenul și cre- 
îndu-se un climat favorabil 
pentru abordarea și rezolva
rea cu succes și a altor pro
bleme arzătoare ale vieții in
ternaționale ?

Interesele vitale ale tuturor 
popoarelor europene cer să fie 
însfirșit lichidate rămășițele 
celui de-al doilea război mon
dial. Singura cale rezonabilă 
este înfăptuirea propunerilor 
Uniunii Sovietice și ale Repu
blicii Democrate Germane cu 
privire la încheierea Tratatu
lui de pace cu cele două state 
germane și transformarea Ber
linului occidental într-un oraș 
liber, demilitarizat. R, P. Ro
mînă susține cu toată hotărî- 
rea aceste propuneri, a căror 
înfăptuire a devenit absolut 
necesară pentru consolidarea 
păcii și securității în Europa. 
Eforturile R. D. Germane, pri
mul stat al muncitorilor și ță- 
raniior din Germania, pentru 
rezolvarea pașnică a proble
mei germane se bucură de în
tregul nostru sprijin, consti
tuie o contribuție constructi
vă importantă la normalizarea 
situației de pe continentul 
nostru.

Manifestînd deplina încre
dere în capacitatea forțelor 
păcii de a înfrîna pe amatorii 
de aventuri războinice, sîntem 
totodată datori să ținem sea
ma de toate elementele situa
ției internaționale, să urmărim 
cu vigilență acțiunile agresi
ve ale cercurilor imperialiste 
care se opun instaurării unui 
climat de destindere în lume. 
Nu putem trece cu vederea 
acțiunile agresive ale Blocu
lui N.A.T.O. și ale întregului 
sistem de blocuri legat de a- 
cesta, sporirea cheltuielilor 
militare de către S.U.A. și alte 
state occidentale. Remilitări- 
zarea Germaniei occidentale 
și punerea forțelor ei armate 
sub comanda unor generali 
naziști înveterați, încurajarea 
de către puterile occidentale 
a spiritului revanșard al mi- 
Wariștilor vest-germani și în
zestrarea Bundeswehrului cu 
arma nucleară și arma rache
tă, transformă Germania occi
dentală în principalul focar 
al primejdiei de război în Eu

ropa, creează serioase pericole 
pentru cauza păcii mondiale.

Poziția țărilor socialiste față 
de aceste stări de lucruri a 
fost exprimată cu deplină cla
ritate în recentul Comunicat 
al Comitetului Politic Consul
tativ al statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia. 
Continuînd să depună eforturi 
perseverente pentru destinde
rea încordării internaționale, 
statele participante ța Trata
tul de la Varșovia consideră 
totodată necesar să înfăptu
iască măsurile cuvenite în ve
derea întăririi continue a ca
pacității lor de apărare și a- 
sigurării păcii în întreaga lu
me. (Vii aplauze).

O problemă vitală a vieții 
internaționale contemporane 
este lichidarea definitivă a co
lonialismului în toate forme
le și manifestările sale. Tole
rarea rămășițelor colonialis
mului înseamnă nu numai căi- 
carea în picioare a drepturilor 
omenești și a libertății națio
nale ale popoarelor ținute încă 
în robia colonială și într-o 
stare de înapoiere înspăimîn- 
tătoare, dar și perpetuarea u- 
nor focare de neliniște, gene
ratoare de grave primejdii 
pentru pacea lumii. Oricine 
judecă clar își poate da sea
ma de pericolul pe care îl 
creează pentru pace acțiunile 
puterilor imperialiste, ale co
lonialiștilor și ale sprijinito
rilor lor, îndreptate împotri
va libertății popoarelor din 
Congo. Laos, Algeria, Cuba.

Noi adresăm popoarelor din 
țările coloniale și dependente, 
ca și celor care și-au scuturat 
de curînd jugul robiei colo
niale, un mesaj de simpatie și 
solidaritate (Vii aplauze) Ne 
exprimăm convingerea nestră
mutată că toate zvîrcolirile 
colonialiștilor, toate manevre
le dușmanilor independenței 
popoarelor, se vor prăbuși de
finitiv. Este un semn al vre
murilor noastre că, în pofida 
rezistenței înverșunate a colo
nialiștilor. Organizația Națiu
nilor Unite a adoptat De
clarația cu privire la lichi
darea completă a colonialis
mului — declarație pentru a 
cărei înfăptuire trebuie să mi
liteze cu forțe unite toate po
poarele lumii.

Alături de U.R.S.S., de Re
publica Socialistă Cehoslovacă 
și de celelalte țări socialiste 
iubitoare de pace, Republica 
Populară Romînă militează 
pentru rezolvarea prin trata
tive a problemelor internațio
nale litigioase, pentru promo
varea principiilor coexistenței 
pașnice șj apropierea între 
popoare. (Aplauze). Aceas
ta și-a găsit expresia și 
în propunerea cu privire 
la dezvoltarea colaborării re
gionale, supusă de țara 
noastră Organizației Națiuni
lor Unite, ca și în propunerile 
guvernului romîn cu privire 
ia dezvoltarea relațiilor pașni
ce intre statele balcanice și 
transformarea Balcanilor în
tr-o zonă fără arme nucleare 
și fără rachete. E cunoscut 
ecoul pe care l-au stirnit în 
toate țările balcanice aceste 
propuneri. îmbrățișate cu 
căldură nu numai de popoa
rele țărilor socialiste, ci și de 
cercuri foarte largi ale opiniei 
publice din țări ca Grecia și 
Turcia.

Este regretabil că în ultima 
vreme anumite cercuri din 
Grecia fac să se resimtă cu 
mai mare intensitate suflul 
..războiului rece" împotriva 
țărilor lagărului socialist. Nu 
e greu de descifrat cine inspi
ră și cui servesc încercările de 
a învenina atmosfera din Bal
cani șl de a pune piedici dez
voltării legăturilor multilate
rale între aceste țări. Un lu
cru este clar : aceste încercări 
nu au nimic comun cu inte
resele reale ale popoarelor din 
Balcani și cine se situează pe 
asemenea poziții nu va putea 
conta pe sprijinul opiniei pu
blice.

Țările noastre se pronunță 
pentru lărgirea continuă a 
relațiilor diplomatice, econo
mice, culturale cu țările afro- 
asiatice, cu țările Americii 
Latine, cu toate statele dorni
ce să întrețină asemenea re
lații, pe bazele deplinei egali
tăți. avantajului reciproc și 
neamestecului in treburile, in
terne.

Este în interesul tuturor ță
rilor să fie cît mai grabnic 
înlăturate piedicile artificiale 
ridicate în calea dezvoltării 
relațiilor de bună înțelegere 
între popoare, oricare ar fi 
sistemul lor social sau conti
nentul pe care locuiesc.

Dragă tovarășe Novotny,
Iubiți oaspeți,
Nu încape îndoială că vizita 

voastră în Romînia va con
tribui la o și mai mare întă
rire a legăturilor frățești din
tre partidele noastre, dintre 
statele noastre socialiste, din
tre popoarele romin și ceho
slovac, care muncesc umăr 
la umăr, consacrîndu-și în
treaga energie dezvoltării 
continue a patriei lor. luptei 
pentru cauza nobilă a păcii și 
socialismului. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate)

înapoindu-vă în țara dv, 
transmiteți poporului ceho
slovac salutul fierbinte al po
porului romîn și urări de noi 
succese în opera de construcție 
socialistă, în lupta pentru 
pace 1 (Aplauze puternice, pre
lungite)

Trăiască poporul cehoslovac 
prieten și frate ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Sala, în 
picioare, aclamă. Urale)

Trăiască Partidul Comunist 
din Cehoslovacia. Comitetul 
său Central și Guvernul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace ! 
(Aplauze furtunoase, prelun
gite. Urale)

Trăiască lagărul socialist, 
puternic si indestructibil unit! 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate. Ovații)

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare 1 (Aplauze furtu
noase. îndelungate. Urale. A- 
sistența, in picioare ovaționea
ză minute în șir)

(Urmare din pag. l-a)
Muncitoresc Romîn ca propri
ile lor hotărîri și au pornit cu 
spirit de inițiativă la îndepli
nirea lor.

Rezultatele în construirea 
socialismului se reflectă con
cret în creșterea nivelului de 
trai al poporului romîn. O do
vadă a creșterii nivelului de 
trai o constituie și numeroa
sele locuințe, cartiere, școli, 
instituții social-culturale noi. 
Construcția Bucureștiului, ca 
și a altor orașe, reprezintă 
expresia grijii pentru asigu
rarea nevoilor și cerințelor 
mereu crescînde ale poporului, 
așa cum cere dezvoltarea 
multilaterală a societății so
cialiste.

Numai socialismul a dat po
sibilitate să se desfășoare în 
mod liber hărnicia și price
perea poporului romîn și a- 
ceasta nu în folosul boierilor 
și capitaliștilor străini, ci pen
tru înflorirea patriei sale, 
pentru un trai mai bun și mai 
fericit.

In toate localitățile pe care 
le-am vizitat, ne-am convins 
că politica Partidului Munci
toresc Romîn exprimă pe de
plin interesele și năzuințele 
oamenilor muncii romîni. Re
centa victorie a Frontului De
mocrației Populare în alegerile 
pentru sfaturile populare și 
Marea Adunare Națională a 
fost expresia marii încrederi 
a întregului popor în politica 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
o manifestare a unității poli
tice și morale indestructibile a 
poporului romîn. (Vii aplauze)

Vizita noastă în țara dv. 
are loc scurt timp după a- 
doptarea de către Marea A- 
dunare Națională a unor im
portante hotărîri și legi. Prin 
aceste hotărîri au fost rezol
vate importante probleme pri
vind organizarea organelor 
supreme de stat, în concor
danță cu rezultatele obținute 
în construirea societății socia
liste. Ele constituie expresia 
adîncirii continue a rolului 
conducător al partidului în 
viața țării, reprezintă un nou 
pas în perfecționarea activi
tății organelor de stat și de
monstrează cu claritate dez
voltarea' democrației socialiste. 
Crearea Consiliului de Stat, ca 
nouă verigă deosebit de în
semnată a sistemului organe
lor supreme de stat, și măsu
rile care urmăresc o mai lar
gă participare a poporului la 
administrația țării și la con
ducerea economiei, prin lăr
girea atribuțiilor sfaturilor 
populare, vor da posibilitate 
să se rezolve și să se înde
plinească și mai bine sarci
nile mărețe legate de obiecti
vul desăvîrșirii construirii so
cialismului în țara dv.

O mare victorie a clasei 
muncitoare din R.P. Romînă 
va fi, fără îndoială, elabora
rea și adoptarea noii Consti
tuții a Republicii Popular* 

domine.
In construirea socialismului 

ați obținut mari succese și 
victorii pentru care, în nu
mele poporului Republicii So
cialiste Cehoslovace, vă felici
tăm din inimă pe dv. și între
gul popor al Republicii Popu
lare Romîne. (Aplauze furtu
noase, îndelung repetate)

Tovarăși,
în republica noastră, socia

lismul a ieșit definitiv victo
rios. Marile rezultate obținute 
în construirea societății socia
liste au fost consfințite in 
noua constituție socialistă. Am 
reorganizat administrația de 
stat, iar comitetele naționale, 
prin largile lor atribuții, con
duc și administrează în mod 
direct o parte însemnată a 
economiei naționale.

Odată cu începutul înfăp
tuirii celui de-al III-lea plan 
cincinal am intrat în perioada 
construirii societății socialiste 
dezvoltate. Pină in anul 1965 
producția noastră industrială 
va crește cu peste 50 la sută 
și va fi de 6 ori mai mare în 
comparație cu anul 1937 (A 
plauze) Producția agricolă va 
crește în perioada celui de-al 
III-lea plan cincinal cu 22—23 
la sută.

In întreaga agricultură 
vrem să pășim rapid pe dru
mul marii producții agricole 
și pină în anul 1970 să ridi
căm nivelul agriculturii la 
nivelul industriei. îndeplinirea 
cu succes a acestei sarcini va 
avea o importanță excepțio
nală pentru întărirea econo
miei noastre, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
al populației și dezvoltarea 
multilaterală a societății so
cialiste avansate.

în prezent, în republica 
noastră au loc pregătirile pen
tru aniversarea a 40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, în 
cinstea căreia se desfășoară o 
largă activitate politică și în 
producție a oamenilor muncii 
din întreaga țară. (Aplauze) 
Prin aceasta, poporul nostru 
își exprimă adeziunea sa fier
binte față de Partidul comu
nist care l a dus la victoria 
socialismului și îl conduce 
mereu înainte spre înfăptuirea 
unor țeluri și mai îndrăznețe. 
(Aplauze puternice)

Tovarăși,
Avintul economic și cultu

ral al țărilor sistemului so
cialist mondial izvorăște din 
munca creatoare a muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor, 
din colaborarea și ajutorul 
reciproc al tuturor țărilor 
noastre. Relațiile prietenești 
și colaborarea reciprocă a po
poarelor țărilor socialiste își 
au izvorul în principiile inter
naționalismului proletar și 
constituie una din condițiile 
fundamentale ale construirii 
cu succes a socialismului.

Cerințele mereu crescînde șl 
problemele continuei dezvol
tări multilaterale a societății 
pun în fața economiei națio
nale a fiecărei țări socialiste 
sarcini tot mai mari. Nici una 
dintre ele nu ar putea realiza 
acest» sarcini numai cu pro

priile sale posibilități. De 
aceea, odată cu dezvoltarea 
economiei și a societăți, o im
portanță tot mai mare capătă 
colaborarea economică ce se 
adîncește mereu între țările 
socialiste.

De pe acum este limpede 
ce avantaje mari aduce divi
ziunea internațională socia
listă a muncii, care începe să 
fie aplicată mai cu seamă în 
domeniul industriei. Aceasta 
este una din căile care va a- 
juta sistemului socialist mon
dial să obțină în mod defini
tiv superioritatea multilate
rală asupra capitalismului.

Forța economică mereu cres- 
cîndă a socialismului sporește 
în același timp atracția sa 
pentru masele cele mai largi 
de oameni din lumea întreagă 
și influența sa asupra evolu
ției politicii de pace în în
treaga lume. (Vii aplauze) 
Vrem oa superioritatea sis
temului socialist mondial să 
fie tot mai mare și mai 
profundă, vrem ca superio
ritatea socialismului față de 
capitalism să fie tot mai 
clară oamenilor muncii din 
țările capitaliste. Vom doveoi 
în mod practic că socialismul 
asigură oamenilor mai mul
te valori materiale și spiri
tuale decît le poate oferi ca
pitalismul. Sîntem ferm con
vinși că mereu alte și alte 
popoare din lume vor trece 
treptat de partea socialismu
lui, a comunismului, care con
stituie viitorul omenirii. Nu 
există în lume forță care să 
poată opri trecerea spre co
munism. (Aplauze furtunoase) 

înaintarea victorioasă a co
munismului în secolul nostru 
și puternicul lui avint din 
ultimii ani sînt strîns legat» 
de succesele și victoriile Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Prin aplicarea consecventă 
și prin dezvoltarea creatoare 
a teoriei și practicii marxism- 
leninismului, partidul lui Le
nin a fost și este sursa princi
pală de experiență revolu
ționară pentru întreaga miș
care comunistă internațională! 
(Aplauze puternice, prelungi
te)

Putem afirma cu justificată 
mîndrie că în ultimii ani ra
portul de forțe din lume s-a 
schimbat considerabil în fa
voarea păcii, democrației și 
socialismului. Unul din factorii 
de bază ai acestei schimbări 
a fost influența inspiratoare a 
Congreselor al XX-lea și 
XXI-lea al P.C.U.S.

Aceste congrese au deschis 
în fața mișcării comuniste 
internaționale noi perspective, 
noi și îndrăznețe orizonturi; 
ele au devenit un exemplu în 
ceea ce privește dezvoltarea 
continuă a activității și iniția
tivei revoluționare, ducînd la 
noi și mari victorii ale forțelor 
comunismului din Întreaga 
lume. fVii aplauze)

O .mportanțâ deosebită pen
tru întreaga mișcare •comu
nistă o are Declarația de la 
Moscova a celor 81 de partide 
comuniste și muncitorești, care 
cuprinde experiența mișcării 
muncitorești revoluționare 
mondiale din perioada de după 
cel de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S., și care este totodată 
programul nostru comun de 
luptă.

Marele avint al forțelor pă. 
cii, democrației și socialismu
lui, care a avut loc în lume 
în ultimii ani, a avut o influ
ență hotărîtoare asupra desti
nelor întregii omeniri. Dato
rită influenței crescînde a a- 
cestor forțe și în special dato
rită acțiunilor hotărîte ale gu
vernului Uniunii Sovietice și 
ale celorlalte țări socialiste, a- 
gresorii imperialiști nu au 
reușit să traducă în fapte corn- 
plotul lor îndreptat împotriva 
păcii și independenței popoa
relor.

Linia principală a luptei 
noastre pentru pace și socia
lism este politica de coexis
tență pașnică. Această politică 
este profund revoluționară. 
Baza ei o constituie mobili
zarea permanentă a tuturor 
popoarelor în lupta împotriva 
pericolului de război și obți
nerea sprijinului lor activ în 
lupta pentru pace și împotriva 
imperialismului.

Faptul că comunismul este 
detașamentul de frunte în 
lupta pentru pace reprezintă 
unul din cele mai importante 
izvoare ale influenței lui cres
cînde asupra maselor popu
lare. Să trăiești în pace, să 
coexiști în mod pașnic și să 
demonstrezi pe cale pașnică 
care orinduire socială este ca
pabilă să asigure oamenilor 
muncii o viață fericită și din 
ce în ce mai îmbelșugată iată 
chemarea socialismului față de 
lumea capitalistă. Nu ne în
doim nici o clipă de faptul că 
în lupta pentru cîștigarea ini
mii și gîndurilor oamenilor, 
pentru o mai bună satisfacere 
a necesităților lor materiale și 
culturale victoria finală va fi, 
în mod sigur, de partea noas
tră. (Vii aplauze).

In timp ce sistemul socialist 
mondial a devenit factorul 
hotărîtor în dezvoltarea conti
nuă a societății omenești, fie
care progres al construcției 
socialiste, fiecare victorie în 
mișcarea de eliberare națio
nală, fiecare succes al oame
nilor muncii obținut în lupta 
împotriva burgheziei este un 
aport valoros la lupta pentru 
preîntîmpinarea războiului, 
pentru victoria deplină a so
cialismului în lume.

Cea mai consecventă cale 
de a izbăvi pentru totdeauna 
lumea de războaie și de ar
mele distrugătoare o consti
tuie rezolvarea uneia din prin
cipalele probleme vitale ac
tuale — dezarmarea generală 
și totală. Poporul cehoslovac, 
ca și poporul romîn, sprijină 
pe deplin propunerile Uniunii 
Sovietice, a căror înfăptuire 
ar avea o însemnătate isto
rică. (Aplauze îndelungate).

Mărețele succese pe care le 
obțin Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste în 
lupta pentru pace provoacă, 

desigur, furia crescîndă a ce
lor mai reacționare cercuri 
imperialiste, care nu vor să 
renunțe la planurile lor agre
sive. Lucrul acesta se obser
vă clar la vecinul R.S. Cehos
lovace, în R.F. Germană, unde 
cercurile militariste își arată 
în mod deschis intențiile lor 
revanșarde. Puterile occiden
tale, care complică sistematic 
și împiedică rezolvarea pro
blemei germane pe cale paș
nică și democratică, sprijină 
pe militariștii de la Bonn, 
înarmează Bundeswehrul vest- 
german cu arme rachetă și, 
în ciuda rezistenței propriilor 
popoare îi pune la dispoziție 
baze militare pe teritoriul 
propriu. Foștii generali hitle- 
riști ca, de exemplu, Heusin
ger, Foertsche, care au ajuns 
din nou în fruntea armatei 
vest-germane, fac totul pen
tru ca prin intermediul 
N.A.T.O. să primească arme 
de distrugere în masă.

Cînd fac declarații cu pri
vire la planurile lor revanșar
de. agresive, politicienii vest- 
germani amintesc deseori des
pre așa-numitele „interese su
perioare ale Europei libere", 
prin crearea așa-zisei „Europe 
unire de la Atlantic pînă la 
cîmpiile ruse“. Astfel de pofte 
referitoare la crearea unei 
„Mari Europe germane" ră- 
mîn însă numai pofte. Țările 
socialiste dispun de forțe su
ficiente pentru a zădărnici în 
fașă orice încercare de a co
tropi chiar și numai o fîșie 
a teritoriului lor. Lucrul a- 
cesta a fost confirmat din 
nou de Consfătuirea țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a avut loc re
cent la Moscova.

Un pas însemnat pentru asi
gurarea păcii în Europa l-ar 
constitui. în această direcție 
încheierea Tratatului de pace 
cu cele două state germane și 
crearea orașului liber Berli
nul occidental, așa cum pro
pune guvernul U.R.S.S.

★
Dezvoltarea și avintul multi

lateral al țărilor sistemului 
socialist mondial au o influ
ență însemnată pentru lupta 
popoarelor Asiei, Africii și A- 
mericii Latine, care aspiră 
spre libertate și independen
ță națională, spre o viață mai 
bună.

Consfătuirea de la Moscova 
a partidelor comuniste și mun
citorești a subliniat, pe drept 
cuvînt, eă prăbușirea sistemu
lui de sclavie colonială este, 
prin importanța sa istorică, al 
doilea fenomen după apariția 
sistemului socialist mondial.

Degeaba încearcă imperia
liștii prin toate mijloacele po
sibile să stăvilească acest pro
ces istoric legic. Acțiunile lor 
agresive din Congo, Laos, Al
geria. Angola și uneltirile sis
tematice împotriva Cubei pro- 
voacă indignarea și rezistența 
legitimă nu numai a popoare
lor acestor țări, ci și a cercuri
lor largi ale opiniei publice 
mondiale. Se pune cu o de
osebită urgență sarcina de a 
sfîrși definitiv cu toate mani
festările și formele colonialis
mului.

O dovadă grăitoare de ceea 
ce sînt capabili să facă colo
nialiștii în efortul lor de a-și 
recîștiga pozițiile pierdute 
sînt evenimentele din Repu
blica Congo. Prin încălcarea 
obligațiilor internaționale și 
prin asasinarea reprezentanți
lor legali ai poporului congo- 
lez, ei înscriu o nouă pagină 
sîngeroasă în istoria colonia
lismului. Lumea iubitoare de 
pace cere insistent retragerea 
colonialiștilor din Congo, să 
fie repus în drepturi guver
nul legal, în frunte cu Gizen- 
ga, iar poporul congelez să-și 
poată dezvolta în libertate 
țara sa.

Țările socialiste, împreună cu 
oamenii muncii din lumea în
treagă, doresc pacea și fac to
tul pentru consolidarea ei. De 
aceasta este în mod nemijlo
cit legată consolidarea siste
matică a forței politice, eco
nomice și de apărare a lagăru
lui socialist, a unității și coezi
unii lui. în etapa actuală a 
luptei pe care o ducem pentru 
victoria păcii, aceasta este o 
problemă de o importanță ex
cepțională. Importanța acestei 
probleme a fost subliniată 
anul trecut tocmai aici, la 
București, la Consfătuirea re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, și mai 
tîrziu, din nou, în Declarația 
de la Moscova și recent în Co
municatul Consfătuirii țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. Munca noastră, în
treaga noastră politică sînt în
dreptate spre consolidarea

Prietenie de
(Urmare din pag. l-a) 

se și urale, a luat cuvintul to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat.

Apoi, în ovațiile și aplauzele 
îndelungate ale participanților 
la miting, a luat cuvîntul to
varășul Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Oamenii muncii prezenți la 
miting salută cu deosebită sa
tisfacție aprecierile călduroa
se pe care cei doi vorbitori le 
dau tratativelor purtate între 
cele două delegații, care vor 
duce la întărirea pe mai de
parte a prieteniei frățești din
tre popoarele noastre. Avînd 
în față același țel luminos — 
desăvîrșirea construcției so
cialiste și trecerea spre comu
nism — țările noastre, unite 
în cadrul marelui lagăr al so
cialismului, își dezvoltă necon
tenit relațiile de prietenie și 
ajutor reciproc. Succesele ob
ținute pe acest drum luminos 
de către popoarele noastre ne 
bucură din inimă, Oamenii 

continuă a unității și coeziuni! 
marxist-leniniste a țărilor la
gărului socialist. (Aplauze pre
lungite). Garanția tuturor vic
toriilor noastre actuale și vii
toare constă în unitatea fermă 
a tuturor țărilor socialiste și 
în alianța strînsă cu Uniunea 
Sovietică. (Aplauze furtunoa
se).

Dragi tovarăși,
Vizita făcută în țara dv., în- 

tîlnirile cu oamenii muncii, 
tratativele și convorbirile cu 
tovarășii din conducerea dv, 
învățămintele și experiența 
pe care le-am dobîndit din 
construcția socialistă în țara 
dv, toate acestea ne lasă 
impresii adînci. în toate locu
rile pe care le-am vizitat 
ne-am dat seama cît de puter
nică este prietenia dintre po
poarele romîn și cehoslovac. 
Sînt încredințat că vizita de
legației noastre în Republica 
Populară Romînă va contribui 
la o nouă adîncire a acestei 
prietenii.

Cu acest prilej vreau să 
mulțumesc încă o dată, în nu
mele delegației de partid și 
guvernamentale cehoslovace, 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat, si gu
vernului Republicii Popu
lare Romîne pentru invitația 
de a vizita țara și poporul dv. 
(Aplauze). Totodată, mulțu
mesc tuturor tovarășilor ro
mîni, tuturor activiștilor și 
lucrătorilor din regiuni, din 
întreprinderile industriale și 
agricole pe care le-am vi
zitat pentru grija și a- 
tenția acordată delegației 
noastre. Manifestările de prie
tenie cordială și atenția de 
care s-a bucurat delegația 
noastră pretutindeni din 
partea oamenilor muncii ro
mîni au constituit o expresie 
a atitudinii lor prietenești 
față de poporul nostru, față 
de Republica noastră socia
listă. (Aplauze îndelungate). 
Pot să vă asigur, tova
răși, că poporul cehoslovac 
nutrește la rîndul său față de 
poporul romîn o adîncă prie
tenie, pe care va continua s-o 
dezvolte și mai departe.

Tovarăși,
La Congresul al III-lea, 

Partidul Muncitoresc Romin 
și-a propus sarcini importan
te, al căror scop fundamental 
este dezvoltarea bazei tehni
co-materiale a socialismului, 
încheierea procesului de cre
are a relațiilor de producție 
socialiste în întreaga economie 
națională, în vederea desăvîr
șirii construcției socialismului. 
Sînt ferm convins că inițiativa 
creatoare și hotărîrea de 
neclintit a clasei muncitoare 
romîne, a țărănimii munci
toare șî a intelectualității 
muncitoare, în fruntea cărora 
se află încercatul partid al 
clasei muncitoare — Partidul 
Muncitoresc Romin — vor a- 
sigura înfăptuirea acestor im
portante hotărîri ale Congre
sului al III-lea. In numele de
legației noastre și în numele 
întregului popor cehoslovac, 
urez oamenilor muncii romîni 
mult succes în munca lor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Glorie clasei muncitoare ro
mîne, țărănimii cooperatiste 
și intelectualității, care con
struiesc cu succes orînduirea 
socialistă. Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn, conducă
torul poporului muncitor ! (A- 
plauze furtunoase, prelungite. 
Ovații).

Să înflorească prietenia po
poarelor din Republica Popu
lară Romînă și Republica So
cialistă Cehoslovacă ! (Aplau
ze puternice, îndelung repeta
te. Urale).

Glorie Uniunii Sovietice, 
marea prietenă a popoarelor 
noastre, glorie partidului său 
comunist leninist! (Aplauze 
furtunoase, îndelung repeta
te. Urale).

Să se întărească continuu 
unitatea indestructibilă și 
coeziunea strînsă a țărilor 
sistemului socialist mondial !

(Ultimele cuvinte, rostite de 
tovarășul Antonin Novotny în 
limba romînă, sînt salutate cu 
aplauze furtunoase. Partici- 
panții, în picioare, aclamă în
delung. Se strigă: „Trăiască 
prietenia romîno-cehoslova- 
că!“, „Trăiască Partidul Co
munist din Cehoslovacia și Co
mitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Antonin No
votny !“, „Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comite
tul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej!“, „Trăiască lagărul 
socialist, bastionul păcii și 
securității popoarelor !").

nezdruncinat
muncii prezenți la miting au 
aplaudat cu căldură cuvintele 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej prin care se arăta 
satisfacția poporului nostru 
față de importantele succese 
obținute de poporul frate ceho
slovac pe drumul dezvoltă
rii continue a industriei și a- 
griculturii socialiste, față de 
minunatele sale perspective 
de viitor deschise de Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. 
Cu aceeași căldură ei au a- 
plaudat și cuvintele tovarășu
lui Antonin Novoțny prin care 
se exprima bucuria oaspeților 
cehoslovaci care, vizitînd țara 
noastră — București. Bicaz, 
Onești, Galați, construcțiile de 
p? litoralul Mării Negre etc. 
— și-au dat seama încă o dată 
de hotărîrea cu care luptă oa
menii muncii din țara noas. 
tră pentru traducerea in viață 
a hotărîrilor partidului nostru.

Mitingul de la sala Palatu
lui R.P.R a fost un minunat 
prilej de afirmare a caldei' 
prietenii dintre cele două po
poare, a trainicelor lor relații 
de colaborare și ajutor reci
proc, a fost o expresie grăi
toare a unității de nezdrunci. 
nat d 're țările lapăruhr so
cialist.



Recepția oferită de tovarășul
Novotny

seara, tovarășul eAriy 
tonin Novotny, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
împreună cu membrii delega
ției de partid șt guvernamen
tale a R.S. Cehoslovace, a o- 
ferit o recepție în saloanele 
Casei Centrale a Armatei.

Au luat parte tovarășii

Toastul tovarășului 
Antonin Novotny

Toastul tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

tovarășe Gheorghiu-

tovarășe Maurer,

Dragă
Dej,

Dragă
Stimați tovarăși și prieteni,

Vă adresez un cordial „bine 
ați venit" la seara noastră 
prietenească de astăzi. în a- 
ceastă seară încheiem șederea 
noastră în țara dv. Am st-at 
cîteva zile printre dv., am vi
zitat o serie de orașe, de în
treprinderi industriale si agri
cole. în timpul șederii în mij
locul dv. ne-am convins de 
succesele însemnate pe care 
poporul romîn, sub conducerea 
partidului său, le-a obținut 
într-o perioadă istorică scurtă. 
Rominia, în trecut înapoiată, 
se află astăzi, datorită muncii 
poporului său și a politicii 
juste a Partidului Muncitoresc 
Romîn. în fața țelului ei cel 
mai apropiat — construirea so
cietății socialiste.

Pretutindeni în Republica 
Populară Romînă am găsit 
manifestarea cordială, priete
nească a oamenilor muncii 
față de delegația noastră, față 
de poporul cehoslovac și față 
de republica noastră socialis
tă. Sîntem foarte mulțumiți de 
vizita făcută în Republica 
Populară Romînă și de șede
rea printre oamenii muncii din 
Romînia. Ducem cu noi nu 
numai multe impresii, ci și o 
serie de învățăminte și expe
riențe pe care le vom aduce la 
cunoștința partidului nostru 
și a oamenilor muncii din țara 
noastră.

Frietenia dintre popoarele 
țările? noastre are o tradiție 
de lungă durată : ea s-a con
solidat în lupta comună îm
potriva fascismului. Poporu. 
nostru nu va uita niciodată că 
la eliberarea republicii noas
tre de către Armata So-> letică 
au participat ș: soldați, romîn 
dintre care mulți s -au jertfit 
viața pemrj libenaiea poporu
lui cehoslovac. De asemesea. 
și prietenia tcvârășea?r.- d r- 
tre partidele noastre revolu- 
r.onare își are rădăcinile in 
trecutul îndepărtat, cind am
bele partide au luptat in frun
tea clasei muncitoare 
victoria cauzei noastre
ne.

După cel de-al doilea 
mondial, prietenia dintre po
poarele noastre si reia' le fră
țești dintre țările noastre s-au 
adinei: an de an. sin: dm ce 
in ce mai strir.se ș: mai con
crete. Acest lucru se datorește 
faptului că ne unesc interese 
și țeluri comune, că politica 
ambelor noastre partide se ba
zează pe învățătura marxist- 
leninistă.

Țările noastre formează o 
parte integrantă a sistemului 
socialist mondial al cărui rea- 
zim hotărîtor este marea Uni
une Sovietică. Sîntem uniți 
prin concepțiile noastre co
mune asupra tuturor proble
melor fundamentale ale con 
struirii socialismului și ale 
evoluție: intemațiocale Dez
voltăm colaborarea cu toate 
țările lagărului socialist în 
spiritul internaționalismului 
socialist spre binele nostru al 
tuturor, pentru întărirea cau
zei socialismului în întreaga 
lume.

în ultimii ani, colaborarea 
dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Socialis
tă Cehoslovacă se dezvoltă 
continuu și cu succes. Rezul
tatele pozitive ale acestei co
laborări le putem observa în 
toate sectoarele vieții atît la 
dv cît și la noi. în anul tre
cut, republicii noastre i a re
venit, după Uniunea Sovieti
că, cea mai mare cotă-parte 
din comerțul exterior ai Re
publicii Populare Romîne, iar 
volumul schimbului de măr
furi a crescut, în comparație 

pentru 
comu-

război

Gheorghe , Gheorghiu-Def, 
Gheorghe 'Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Avram Bunaciu, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Mihail

și 
in 
a- 
de

numai pină în
1965, ci și în anii urmă-

cu anul 1959. cu 37 la sută. 
Actualul acord de lungă du
rată prevede creșterea volu
mului schimbului de mărfuri 
dintre țările noastre pînă în 
anul 1965 cu aproape 50 la 
sută.

Azi dimineață am semnat 
Comunicatul final care expri
mă pe deplin rezultatele tra
tativelor noastre. Discuțiile 
le-am purtat în spiritul prie
teniei sincere și al înțelegerii 
reciproce, iar rezultatul lor va 
contribui, cu siguranță, la a- 
dîncirea și pe mai departe a 
unității noastre, a colaborării 
și ajutorului reciproc. Din dis
cuțiile pe care le-am avut a 
reieșit că există noi posibili 
tați de lărgire a colaborării in 
diferite ramuri ale economiei 
naționale între țările noastre 
prin folosirea atît a industriei 
în continuă dezvoltare, cît 
a altor condiții existente 
ambele țări. Am convenit 
supra unor noi posibilități 
ajutor reciproc în dezvoltarea 
economiei prin folosirea expe
rienței și prin aplicarea cuce
ririlor tehnico-științifice. Tra
tativele economice și rezulta
tele ior vor însemna, fără în
doială, o nouă și însemnată 
creștere a volumului schimbu
lui de mărfuri dintre țările 
noastre nu 
anul 
tori.

De 
mele 
puncte de vedere comune. 
Considerăm eă problema de 
baza a politick externe a am
belor noastre țări o constituie 
lupta pentru menținerea pa
ck. dezvoltarea politicii de 
coexistență pașnică și de în
țelegere reciprocă intre po 
poare. De aceea milităm pen
tru dezarmarea generală și to
tală și vrem ca problema ger
mană și a Berlinului occiden
tal să fie reaolvate în spiritul 
propunerGor Uniunii Republi
cilor Scoalisto So'.vetice Prm 
aceasta se va înlătura .-a o_n 
cauzele pmcipal-e ale nelm^- 
tii din r-uropa.

Vom sprijini mișcarea de 
eliberare națională a tuturor 
popoarelor de sub jugul colo
nial, 
lății 
toate 
rate, 
multilaterale reciproce și 
P*c-.

Urmirm ru atent e 3M 

dial ș: eforturile cercurilor 
.mperaizs'.e de a mențme lu
mea m atmosfera războiului 
rece prin provocarea de con
flicte agresive ca de exemplu 
in Laos, in Congo și în alte 
părți ale lumii. De aceea, des
fășurând construcția pașnică 
in țările noastre, n’J uităm 

ici de apărarea noastră.

Vrem să intreținem re- 
prietenești sincere cu 
popoarele recent elibe- 
in interesul colaborării 

al

n

Dragi tovarăși și prieteni.

Permiteți-mi ca, în înche
iere, să-mi exprim convinge
rea că popoarele ambelor noa
stre țări, împreună cu popoa
rele tuturor țărilor lagărului 
socialist, vor îndeplini cu suc
ces și pe mai departe marile 
sarcini legate de dezvoltarea 
socialismului și întărirea păcii 
mondiale.

Toastez pentru noi succese 
în eforturile noastre comune ; 
pentru prietenia și colabora
rea noastră continuă ; pentru 
Uniunea Sovietică ; pentru în
tregul lagăr socialist și unita
tea sa trainică ; pentru Corni, 
tetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn; pentru 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Populare Romîne ; 
în sănătatea tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer ; în să
nătatea dv a tuturor, dragi 
tovarăși și prieteni !

Uașeganu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Praga, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat, ai Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, condu
cători ai organizațiilor obș
tești, ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor 
muncii, oameni de 
cultură, generali, 
denți ai presei 
străine.

oamenilor 
știința și 
corespon- 
romine și

Dragă tovarășe 
Dragă tovarășe 
Scumpi oaspeți

Novotny,
Siroky. 
și prieteni.

inimă tova-

talentatul popor 
urmărește cu 

și prețuiește 
care le obține.

Mulțumesc din 
cașului Novotny pentru cuvin
tele calde și bunele urări 
adresate poporului romîn. 
partidului nostru și guvernu
lui Republicii Populare Ro
mîne.

Ne bucură înaltele apre
cieri pe care dv., soli dragi ai 
poporului frate cehoslovac, 
le-ați făcut în cursul vizitei 
prin țara noastră despre oa
menii muncii și realizările lor. 
despre entuziasmul cu care ei 
dau viață programului elabo
rat de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Vizita dv., care spre părerea 
noastră de rău. se apropie de 
sfîrșit, a constituit o nouă și 
puternică manifestare a prie
teniei tranice care leagă po
poarele romîn și cehoslovac, 
un nou prilej de adîncire a 
acestei prietenii șj de lărgire 
a relațiilor multilaterale din
tre țările noastre. Așa cum 
ați constatat, poporul romîn 
nutrește adînci sentimente de 
dragoste frățească față de har
nicul și 
cehoslovac, 
mult interes 
succesele pe 
sub conducerea Partidului Co
munist din Cehoslovacia. în 
înflorirea economiei naționale, 
in perfecționarea continuă a 
industriei. in construirea so
cietății socialiste dezvoltate.

Schimbul fructuos de pă
reri care a avut loc intr-o at- 
m rsferă sinceră, tovărășească 
între cele două delegații de 
partid și de stat, a scos încă 
o dată în evidență identita
tea deplină în aprecierea tu
turor problemelor discutate.

Așa cum se subliniază în 
Comunicatul comun semnat 
astăzi, dezvoltarea cu succes a 
economiei naționale a ambelor 
țări creează condiții tot mai 
favorabile lărgirii continue a 
colaborării ș- întrajutorării 
frățești, reciproc avantajoase 
in economie, tehnică și cele
lalte domenii. Comisia romi- 
no-cehoslovacă însărcinată de 
cele două delegații să elabo
reze in cel mai scurt timp 
propuneri concrete in acest 
sens, va avea de indepE.-ut o 
muncă importantă p de mare 
răsp» i ■adere

rea coteaarâru d_=tre târle 
noastre va ccntribu: in retor 
intr-o măsura șt mai mare ia 
accelerarea dezvoltării eco
nomice și creșterea continuă a 
nivelului de trai in ambele 
țâri, va însemna un aport la 
creșterea neîntreruptă a uni
tății și forței întregului lagăr 
socialist.

Coeziunea strinsă a statelor 
socialiste, unitatea și priete
nia popoarelor noastre, stau la 
temelia forței și invincibili
tății fiecărei țări socialiste în 
parte și a lagărului socialist 
in ansamblul său, constituie 
garanția de nădejde a securi
tății, independenței și propă
șirii țărilor socialiste, chezășia 
apărării păcii în întreaga 
lume.

în lupta lor pentru socia
lism și pace popoarele noastre

AIV-a etapă a returului 
campionatului 

categoriei A de fotbal
Duminică zeci de mii de iubi

tori oi jocului de fotbal au fost 
prezenți in tribunele stadioanelor 
din șase orașe din țară pentru 
a urmări întâlnirile celei de a 
IV-a etape a returului. Echipa 
Farul Constanța jucînd pe sta
dionul din Oradea cu U.T. A- 
rad a produs surpriza etapei 
reușind să obțină o prețioasă 
victorie Cu scorul de 3-0 (1-0). 
în Capitală pe stadionul „23 Au- 
gust“ formația C.C.A. a înregis
trat un nou succes, dispunind de 
echipa C.S.M.S. lași cu 3-2 (2-1). 
După această victorie C.C.A. își 
consolidează locul de lider al 
clasamentului distanțindu-se la 
3 puncte de U.T.A. și Petrolul, 
la patru puncte de Dinamo 
București, care a fost învinsă de 
Știința Timișoara cu 2-1. Pe sta
dionul din Bacău localnicii au 
aplaudat o categorică victorie a 
echipei Dinamo, care a marcat 
patru puncte in poarta forma
ției Știința Cluj. Pe teren pro
priu, Corvinul Hunedoara a 
terminat la egalitate 1-1 cu Pe
trolul Ploiești, iar la Lupeni Mi
nerul a învins la limită 1-0 echi
pa bucureșteană Progresul.

In clasament conduce C.C.A. 
cu 25 puncte, urmată de U.T.A. 
22, Petrolul - 22, Dinamo Bucu
rești — 21, Dinamo Bacău — 20. 
Steagul Roșu, Rapid și Știința 
Cluj fiecare cu cite 16 punct®.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției, tova
rășii Antonin Novotny și Ion 
Gheorghe Maurer du rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă deosebit de 
prietenească.

tAgerpres)

sint însuflețite de încrederea 
în victoria cauzei lor. Această 
încredere desăvârșită izvorăș
te din avântul continuu al eco
nomiei. culturii și științei 
tuturor țărilor socialiste, din 
întărirea zi de zi a unității 
moral-politice a popoarelor la
gărului socialist, din creșterea 
impetuoasă a forțelor păcii și 
progresului social in lume.

Viața oferă noi și noi 
vezi că superioritatea și 
terea lagărului socialist 
rește necontenit în toate 
meniile.

Forțele păcii și progresului 
dispun de posibilități uriașe 
de a zădărnici orice încercări 
de agresiune și de a sili cercu
rile imperialiste războinice să 
țină cont de situația reală 
existentă azi în lume, cînd 
politica de coexistență pașnică 
se impune ca singura politică 
rațională.

Așa cum s-a reafirmat la 
recenta sesiune de la Mos
cova a Comitetului Politic 
Consultativ al Statelor mem
bre ale Tratatului de la Var
șovia. țările socialiste vor 
continua neobosit lupta pen
tru menținerea și apărarea 
păcii, pentru reglementarea 
pe calea tratativelor a tutu
ror problemelor internaționale 
litigioase. Având în vedere in
tensificarea pregătirilor mi
litare ale cercurilor agresive 
imperialiste, statele socialiste 
iș: întăresc capacitatea de a- 
părare. țin mereu trează vi
gilența popoarelor.

Republica Populară Romî
nă va continua cu hotărire și 
pe viitor să întărească necon
tenit prietenia și alianța cu 
Uniunea Sovietică, cu toate 
țările socialiste. colaborarea 
cu celelalte state în scorni! 
menținerii și consolidării 
păcii.

mai 
r de prie- 
noastre. la 
socialJtnu-

rxiic pa 
pentru să

Draci tovarăși și prieteni.

Sintem convmși că vizita 
delegație: de partid și de stat 
a Repabi-cu Socialiste Ceho
slovace în Republica Populară 
Rnrr-i-.ă osvortKrile rodnice 
pe care le-am arat vor con- 
tmbu. la dec. al tarea pe 
departe a reiafiila 
tenie dzsîre țările 
.ttărrea forțelor 
lat ai P*ev-

Per=Lîet-mi să 
riarai ia -ir.stea
.itMea armațikr noștri oas- 

pet eeaosloaraci. prieteni

— ranm; pentru sănătatea 
toararăjGju: Antonin Novotny, 
□rm-secretar al Comitetului 
Centra, al Partxiukii Comu
nist <fin Cehoslovacia, pre
ședintele Republici: SoctaHste 
Cehoslovace; per.tru sănăta
tea tovarăcului Vibam Siroky. 
președintele guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslova
ce ; pentru sănătatea tutu
ror membrilor delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste Cehoslovace ;

Urăm poporului frate ceho
slovac noi și mărețe succese 
în munca și lupta pentru în
florirea continuă a patriei 
sale, pentru fericire și bună
stare.

Să se întărească necontenit 
prietenia de nezdruncinat ro- 
mîno-cehoslovacă !

Să triumfe pacea în lumea 
întreagă !

Sportivii romini au cucerit trei titluri

și Constantin 
cele masculine 
o manieră en-

Un mare număr de sofioți 
au ținut să fie prezenți. 
duminică dimineața, pe 

traseul celei de-a VI-a ediții 
a „Crosului Balcanic". Și n-au 
avut ce regreta. Atît la băieți 
cît și la fete au avut loc 
dispute dîrze, echilibrate. în
cheiate în cele din urmă cu 
tripla victorie — la probele 
individuale și pe echipe — 
femei — a sportivilor din 
R. P. Romînă. într-adevăr. 
Florica Grecescu la întrece
rile feminine
Grecescu la 
au cîștigat de 
tuziasmantă.

Dar mai bine să vă dăm 
cîteva amănunte de la cea 
de-a VI-a ediție a „Crosului 
Balcanic", în cadrul căreia 
sportivii romini au cucerit 
trei din cele patru titluri puse 
in joc.

Plecările și sosirile au avut 
loc pe stadionul „Narodna 
Armia" din Sofia, iar traseul 
a străbătut frumoasele alei 
ale Parcului Libertății. Spre 
deosebire de ultimele ediții 
ale acestei întreceri, crosul 
de Ia Sofia nu s-a mai des
fășurat pe hipodrom, ci pe 
teren variat. După festivita-

nost—- spe-

—w-rf 
dunle

e batea

(De la l 
dcl>. —

Un
dinspre Vilegictarișri
nu si-a tacă sparîțu
la Eforie himb. se gc
seau la datorie constructori 
ce îmbogățesc peisajul cu noi
le blocuri. Szgrix așezare de 
pe litoral, eu eoiomsul e«a si 
cu trăsăturile ei de o elepanti 
remarcabilă. « trist duminici 
dimineața mo-ienre de deose
bită cnimație peie.mste de 
vizita deiegapei guvernamen
tale și de partid cekoelovuet 
conduse de tovarișul Aesoain 
Novotny. Oaspepâ. impreuue 
cu totra-ășul Chivi S oics o 
celela'.te persoane cere înso
țesc delegația, ca «ăacopum- 
bere pe pieja Etariei. De pr 
dig as admirat ermomaeu! 
complex de cese de odihne 
construi? ta ultoe.tz șui. Tova- 
răsul Novotny s-a tnteremt 
ia legături cn modal ta cere 
ca foes rezolvate o sene de 
probleme crhzteetomce. Solu
țiile usUizme trimese na na 
interes.

— Este foarte frumos. Orgc- 
mzare de mari proporții, re
zolvare 
remarcă 
slovac.

Popas 
minunatul restaurant 

Tovarășul 1 
arhitectul

foarte ingenioasă... — 
conducătorul ceho-

de cite va minute in 
..Perla 

Mării**. Tovarășul Novotny 
discută cu arhitectul șef al 
construcțiilor de pe litoral. Ce
zar Lăzărescu. se oprește ia 
moderna bucătărie, încearcă 
■a ruloa de «luminii. Oaspe
ții cehoslovaci apreciază con
strucția drept admirabilă.

Convoiul de catomobâle por
nește mai departe pe litoral 
La Vasile Rxltă —.embri 
delegației sini tmimpincn de 
numeroși locuitori ce ovațio
nează pentru prietenia romi- 
no-cehoslovcd. pentru prie
tenia popoarelor iaginlui so
cialist. Străzile Manș/cliei o- 
feri ur tcbloa impresionant .* 
sute ți sute de oameni salută 
cu multă căldură pe sold Ce
hoslovaciei frățești. O pionie
ră se apropie de tovarășul 
Novotny dânăndu-i ua bu
chet de flori. Tovarășul No
votny se 
cheamă.
- Sint 

răspunde 
nată.

Tovarășul Notxtny ti oferă 
o insignă eu efigia lui lulius 
Fueik.

Insignele acestea

D.agi Beinas.. — 
fetița puțin emoțio-

la „Crosul

Jelesico Kolev.
tea de deschidere. în cadrul 
căreia tov.
președintele U.C.F.S. din R.P. 
Bulgaria, a rostit un cuvânt 
de salut s-a dat startul în 
prima probă, cea feminină. 
Traseul rezervat concurente
lor a măsurat 2.000 m. Spe
cialiștii au pronosticat încă 
înaintea startului un duel 
între Florica Grecescu—Giil 
Ciray, pentru desemnarea în
vingătoarei. Și n-au greșit. 
Dorind să-și apere titlul cu
cerit anul trecut la București, 
concurenta turcă Ciray țâș
nește de la plecare puternic, 
arătînd că e decisă să joace 
„o carte mare*. Ritmul pu-

în Dobrogea
spune fo

iței. Fucik 
ci poporu- 

căzuf 
fasds-

Ette o iocohtolc iacâuă- 
:o«rw — cp-eoazc torarărxi 
A .hem Siroky.

Tovarășul Novotny pune ia- 
mhări prinad zrazammele 
pwrru ap. a ZV efectuate 
la McxpeLc. Soizază arăus- 
te reicar la rnzuliafeie aces
tor :-«t«weate. lealul oatpete 
primește risysu-.o tnlere- 
raau.

— Obpaeți rmttate baa«— 
— rwarcă torarășal Novotny.

Convoiul de talomobUe por
nește din nou la drum. Dru
mul spre gospodăria agricolă 
colectivă de la Comana trece 
prin mai multe sate și comu
ne. Pretutindeni mii de țărani 
colectiviști, mecanizatori, lu
crători din gospodăriile agri
cole de stat aclamă pe solii 
poporului cehoslovac, flutu- 
rind stegulețe rominețti și 
cehoslovace, purtind ramuri în
florite de vișinL Pe garduri 
stat așezate frumoase covoa
re ea motire dobrogene. La 6 
kilometri ae Topraisar un 
grup de țărani muncitori a.t 
căuș porumbei albi. Porumbeii 
s-au roti: deasupra convoiu
lui de mașini ca intr-an zbor 
de onoare, iar apoi s-au 
dreptar spre înălțimi. La 
moment dat in mulțimea 
aștepta pe ambele părți 
șoselei descoperim o mireasă 
inconțurată de nuntași. Veni
seră împreună cu ceilalți lo
cuitori a: comunei să salute 
delegația cehoslovacă. Mulți. 
foarte mulți pionieri ți școlari 
t—.bogdftse priveliștea cu exu
beranța lor specifică.

La Comana oaspeții sint pri
miți cu tradiționala 
sare. Tovarășii 
roiq/ gustă din 
Citeva minute 
sala căminului

in- 
un 
ce 

ale

piine și 
Novotny ți Si- 
piinea rumenă, 

mai tirziu, în 
cultural, ingi

nerul agronom al gospodăriei, 
Victor Barbu, ie-a vorbit oa
speților despre dezvoltarea
gospodăriei in care au

Balcanic"

temic imprimat Ciray
scade insă imediat ce traseul 
incepe să urce și ea este se
condată îndeaproape de Ra- 
jico, Grecescu și Farcaș, por
nite in urmărirea sa. O bună 
cursă pe echipe fac concu
rentele romîne, care se men
țin cu toate pe primele locuri. 
Concurenta romînă Grecescu 
sesizează că spre sfîrșit Ciray 
dă semne de oboseală și por
nește la „atac". Cu 500 de 
metri înainte de finiș, pe un 
traseu în coborîre, Florica 
Grecescu se desprinde de plu
ton și nu mai poate fi ajunsă. 
In aplauzele tribunelor, Flo
rica Grecescu, cucerește pri
mul titlu al calei de-a VI-a 

trecw de la înființarea ei. No
tăm ia grabă cifre at-e in 
iimbajul lor seve' reușesc să 
zugriveascc imcg-.nec conti
nuei detroităn a acestei «ni- 
tăți socialiste agricole : recolte 
bogate, venituri din ce in ce 
mai mart, o gospodărie înflo
ritoare. Numai ta anul trecut 
gospodăria a acut 4.400.000 lei 
reairuri. Actualmente valoa
rea proprietății obștești este 
de 6ACO.OOO iei (la infilațare 
gospodăria a avut un iacentar 
roicriad 19.000 leiTovară- 
nd Novotny pune întrebări cu 
p~i.~.re la întărirea acutului 
obștesc al gospodăriei. Vice
președintele poșpodânei ii dă 
răspunsuri pe care înaltul 
oaspete le ascultă cu mult in
teres.

— E bixe. foarte bine că in- 
’enți «rutul comun al gospo- 
dc-iei_ — spune tovarășul 
N oeotny.

Conducătorul delegației ce
hoslovace a dat un sfat colec
tiviștilor :

— Pe lingă celelalte sectoa
re, creșterea animalelor aduce 
mari venituri gospodăriei. In 
ceea ce privește păsările să 
mergeți la o producție cît mai 
mare. Face. Este rentabilă...

In ferma de vaci tovarășul 
Novotny a felicitat pe ingine
rul zootehnist Raicu Nicolae 
pentru rezultatele obținute în 
creșterea animalelor:

— Vă felicit. Ați obținut re
zultate cu adevărat remarca
bile...

Tovarășul Siroky a discutat 
cu mai mulți colectiviști des
pre veniturile lor.

— Aveți venituri mari — 
remarcă premierul cehoslovac.

Utemistul Borcan Gh. Du
mitru era emoționat. Nu se 
așteptase că înalții oaspeți ce
hoslovaci vor 
tocmai cu el. Tînărul tracto
rist povestește despre munca 
sa, despre cele zece hectare pe 
care le lucrează pe zi cu com
bina de fabricație romînească.

— Bravo! — spune tovară
șul Siroky. Iți urez noi succe
se !

Oaspeții și colectiviștii se 
intilnesc la un miting pe 
care-l găzduiește căminul cul
tural. Sala acestui cămin, lumi
nată cu neon, cu șiruri de 
bănci comode, încăpătoare și 
luminoasă, este un indiciu 
concludent al condițiilor de 
viață ale țărănimii noastre co
lectiviste.

Tovarășul Anton Nițescu, 

sta de vorbă

Danai-

a ținut 
„onoa-

ediții a „Crosului Balcanic’’. 
Pe locul doi a sosit Giil Ciray 
iar pe locul trei — campioana 
R. P. Bulgaria, Kipra - 
Iova.

Constantin Grecescu 
cu orice preț să apere 
rea familiei", adăugind titlu
lui cucerit de soția sa și pe 
cel al probei masculine. Fă- 
cînd cu succes față eforturi
lor colective ale concurenților 
iugoslavi, sportivul romîn a 
terminat învingător pe merit, 
aducînd cel de-al treilea titlu 
culorilor Romîniei (al doilea 
a fost cucerit în întrecerea 
feminină — pe echipe). Tra
seul pe care au alergat băr
bații a măsurat 10.000 m. în 
această probă s-au prezentat 
la start 30 de sportivi. Pe 
prima parte a cursei se im
pune, printr-un ritm susținut, 
concurentul turc Căădji, care 
obține la un moment dat un 
avans substanțial. El nu poate 
face față însă urcușului ce 
începe imediat și „dispare" de 
pe primele locuri. La punctul 
care indica 2.000 m pe pri
mul plan al cursei trece ro- 
mînul Grecescu, care nu va 
mai ceda acest loc pînă la 
sfîrșit. 

președintele Comitetului eze- 
al sfatului popular re

gional Dobrogea, a salutat pe 
membrii delegației cehoslova
ce. A răspuns tovarășul Vladi
mir Koucky, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Vorbitorul a a- 
rătat că membrii delegației in 
timpul vizitei în țara noastră 
au avut posibilitatea să vadă 
remarcabilele rezultate obți
nute de poporul romîn în con
struirea socialismului, rezul
tate pe care poporul ceho
slovac le apreciază și de care 
se bucură sincer. Vorbitorul a 
subliniat că in timpul vizită
rii gospodăriei colective din 
Comana membrii delegației ce
hoslovace au fost plăcut im
presionați de munca rodnică a 
colectiviștilor pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de că
tre cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
min și și-a exprimat convin
gerea că aceste sarcini vor fi 
rezolvate cu succes de harni
ca țărănime muncitoare din 
Rominia.

Colectiviștii au dăruit tova
rășului Novotny doi miei din 
rasa merinos de Palas. Oas
peții oferă colectiviștilor un 
aparat de radio. Tovarășul 
Novotny scrie grăbit intr-un 
carnețel. După cite va clipe 
conducătorul delegației ceho
slovace promite colectiviștilor 
ca le va trimite cîteva găini 
albe ce au o mare producti
vitate de ouă.

Este ora primului. Pe șo
seaua ce duce către Con
stanța, pe care o străbate con
voiul de mașini, mii de oameni 
exprimă prin spontane ma
nifestații caldele lor simțămin
te de prietenie față de Ceho
slovacia frățească.

In gara Constanța luindu~și 
rămas bun de la conducătorii 
organelor de partid și de stat 
din regiune, tovarășul Novotny 
spune :

— Vă promit tovarăși că voi 
fi un vajnic propagandist al 
frumuseților litoralului romi- 
nesc...

EUGENIU OBREA

---- c—

Informații
Ansamblul de balet din 

Cuba a susținut luni seara, 
pe scena Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne, pri
mul spectacol din cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde 
în țara noastră. Artiștii cuba
nezi au prezentat baletul în 
două acte „Giselle" de Adol
phe Adam.

înainte de ridicarea corti
nei, tov. Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., în 
numele Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii și al in
stitutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
a salutat prezența în țara 
noastră a solilor artei cuba
neze.

Din 
balet 
lonso, 
mulțumit 
cordială ce li s-a făcut.

Spectacolul prezentat a fost 
primit de publicul bucureștean 
cu mult interes. Rolurile prin
cipale au fost 
Alicia Alonso 
driguez.

La sfîrșitul 
oaspeților le-au 
flori.

partea Ansamblului de 
din Cuba, Fernando A- 
conducătorul artistic, a 

pentru primirea

interpretate de 
Rodolfo Ro-Și

spectacolului, 
fost oferite

■g

Duminică scara a sosit de 
la Paris delegația Consiliului 
U.A.S.R. formată din tov. An
drei Ștefan și Vlad Vasile 
care au participat la Con
gresul U.N.E.F. și la cea de-a 
IlI-a Conferință Europeană 
Studențească.

Vizifafi librăria 
cu aufodeservire 

din Corabia, regiunea 
Oltenia

unde găsiți un sor
timent variat de 
cărți literare, politi

ce, tehnice

strir.se


Chemările C. C. al P.C.U.S. 
în cinstea sărbătorii

I Vizita delegației Academiei
R. P. Romine in U. R. S. S.

de 1 Mai Sesiunea de Pentru eliberarea
Iui Jomo Kcnuatta

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Au fost date 
publicității chemările Comite
tului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
în cinstea sărbătorii de 1 Mai, 
Ziua solidarității internațio
nale a oamenilor muncii.

Una din cele 99 de chemări 
proclamă: „Proletari din toa
te țările, uniți-vă !“. Chemă
rile conțin cuvinte de salut în 
cinstea păcii șj prieteniei în
tre popoare. „Mai sus steagul 
internaționalismului proletar'*; 
„Trăiască marxism-leninismul
— măreața învățătură revolu
ționară, steaua călăuzitoare a 
clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii" — se spune 
în chemări.

Chemările adresează un în
flăcărat salut comuniștilor din 
toate țările, ele salută unita
tea și coeziunea de nezdrunci
nat dintre toate partidele co
muniste și muncitorești fră
țești — avangarda de luptă a 
clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii.

Clasa muncitoare și oamenii 
muncii din toată lumea sint 
chemați la întărirea unității 
de acțiune, la solidaritate in 
lupta pentru pace, indepen
dență națională, democrație și 
socialism.

„Popoare ale tuturor țărilor! 
Luptați pentru pace, pentru 
dezarm' ea generală și totală!
— se spu..e într-una din che
mări. Demascați cu hotărâre 
pe imperialiștii ațițători la 
război — cei mai înverșunați 
dușmani ai omenirii !“•

Intr-o altă chemare se sub
liniază că popoarele lumii tre
buie să lupte pentru acorda
rea imediată a independenței 
și libertății depline tuturor 
țărilor și popoarelor coloniale, 
„Jos sistemul rușinos al ro
biei coloniale !“.

Popoarele tuturor țărilor 
sint chemate să lupte pentru 
lichidarea „războiului rece“ și 
destinderea încordării inter
naționale, pentru încetarea 
experiențelor și interzicerea 
armelor atomice și cu hidro
gen, să se ridice cu hotărîre 
împotriva transformării Ger
maniei occidentale în princi
palul focar de primejdie mi
litară din Europa, împotriva 
înzestrării revanșarzilor vest- 
germani cu arma racheto-nu- 
cleară, să ceară încheierea 
grabnică a Tratatului de pace 
cu cele două state germane și 
transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber.

în chemări se adresează un 
înflăcărat salut curajoșilor 
luptători pentru libertatea și 
fericirea popoarelor lor, pen
tru pace și socialism, care se

află în închisorile din țările 
capitaliste.

Chemările conțin cuvinte de 
salut in cinstea sistemului 
mondial al socialismului, in 
cinstea unității și solidarității 
popoarelor care pășesc pe ca
lea socialismului și comunis
mului.

„Salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Chineză care construiesc 
socialismul, se spune intr-una 
din chemări. Trăiască priete
nia și colaborarea veșnică și 
indestructibilă dintre marile 
popoare ale U.R.S.S. și Chi
nei !“.

Chemările adresează un 
salut frățesc oamenilor mun
cii din Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria, R. D. 
Vietnam.

„Salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romină care construiesc 
socialismul! Trăiască priete
nia si colaborarea veșnică, in
destructibilă dintre popoarele 
sovietic și romin !", se spune 
intr-una din chemări.

Una din chemări se referă 
la dezvoltarea și întărirea 
prieteniei dintre popoarele so
vietic și iugoslav in interesul 
luptei pentru pace și socia
lism.

Sint adresate cuvinte calde 
de salut marilor popoare in
dian și indonezian, popoarelor 
Birmaniei, Ceylonului, Cam- 
bodgiei, Afganistanului. Un 
călduros salut este adresat po
porului laoțian care apără cu 
curaj libertatea și indepen
dența patriei sale.

Saluturi de 1 Mai sint adre
sate popoarelor țărilor arabe. 
C.C. al P.C.U.S. salută cu căl
dură poporul algerian care își 
apără cu abnegație libertatea 
și independența națională, po
poarele statelor africane libe
re, c.-re au rupt lanțurile co
lonialismului și luptă cu ab
negație pentru întărirea in
dependenței lor, popoarele 
Americii Latine care luptă 
împotriva imperialismului, 
pentru întărirea independen
ței șj suveranității, pentru 
pace și colaborare între po
poare.

„Un cald salut poporului 
congolez. care luptă împotriva 
agresiunii armate a colonia
liștilor belgieni, pentru inde
pendența sa națională și men
ținerea integrității teritoriale 
a Republicii Congo! Afară cu 
rechinii imperialiști din Con
go !“, se spune într-una din 
chemări.

Se transmite un cald salut 
eroicului popor al Cubei, care 
construiește o viață nouă și

își apără cu abnegație liberta
tea și independența. „Jos mîi- 
nile de pe Cuba!" — se spune 
într-o chemare.

C.C. al P.C.U.S. salută prie
tenia popoarelor Angliei, 
S.U.A., Franței și U.R.S.S., 
colaborarea economică și cul
turală dintre ele în interesul 
unei păci trainice în întreaga 
lume, prietenia și colaborarea 
dintre popoarele sovietice și 
popoarele Austriei și Finlan
dei. C.C. al P.C.U.S. cheamă 
la dezvoltarea și întărirea re
lațiilor de prietenie între po
poarele U.ILS.S. și popoarele 
Italiei. Suediei, Norvegiei, Da
nemarcei. Islandei.

Se transmite un cald salut 
oamenilor muncii și tuturor 
forțelor progresiste din R. F. 
Germană care luptă împotriva 
militarismului și reînvierii 
fascismului. Este salutat cu 
căldură poporul japonez care 
luptă impotriva bazelor ame
ricane de pe teritoriul său, 
pentru dezvoltarea indepen
dentă și democratică a țării.

C.C. al P.C.U.S. salută po
litica externă leninistă de 
pace a U.ILS-S.

Chemările conțin cuvinte de 
salut in cinstea forțelor arma
te sovietice încununate de 
glorie care stau cu vigilență 
de strajă păcii, intereselor de 
stat și securității țării, in cin
stea alianței indestructibile 
dintre clasa muncitoare și ță
rănimea colhoznică, in cinstea 
prieteniei frățești a popoare
lor U.R.S.S.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe 
oamenii muncii din U.R.S.S. 
să intimpine cel de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. cu noi 
succese în construcția comu
nistă. „Oameni ai muncii de 
la orașe și sate! Printr-o 
muncă susținută să obținem 
în cea mai scurtă perioadă is
torică victoria în întrecerea e- 
conomică pașnică cu capitalis
mul ! Să ajungem din urmă și 
să depășim S.U.A. in ceea ce 
privește producția pe cap de 
locuitor!“.

„Glorie oamenilor de știin
ță, constructorilor, inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor 
sovietici, cuceritorii Cosmosu
lui !“, se spune într-una din 
chemări.

Comuniștii șj comsomoliștii 
sint chemați să se situeze în 
avangarda luptei întregului 
popor pentru a întîmpina în 
modul cuvenit cel de-al XXII- 
lea Congres al partidului, pen
tru construirea comunismului 
în U.R.S.S.

„Trăiască comunismul, vii
torul luminos al întregii ome
niri !“, se spune in încheierea 
chemărilor C.C. al P.C.U.S.

BANDUNG 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 apri
lie la Bandung s-a deschis cea 
de-a patra sesiune a Consiliu
lui de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii. La lucrările 
sesiunii, care va dura pînă la 
15 aprilie, participă reprezen
tanții a 53 de țări. Participanții 
la sesiune vor discuta o serie 
de probleme legate de lupta 
popoarelor țărilor afro-asia
tice împotriva colonialismului, 
imperialismului și a discrimi
nării rasiale.

La deschiderea sesiunii a 
luat cuvîntul Sukamo, preșe
dintele Republicii Indonezia. 
El a subliniat necesitatea in
tensificării luptei popoarelor 
din aceste țări pentru dobîn
direa unei independențe de
pline. Țin să subliniez urmă

toarele, a spus președintele: 
Imperialismul și colonialismul 
sint încă vii, ele nu au dis
părut ; trebuie să fim con- 
știenți că colonialismul își 
schimbă astăzi formele, și că 
numeroase țări care se cred 
libere nu-și dau seama că în 
țara lor există o nouă formă 
de colonialism — neocolonia- 
lismul. Țin, de asemenea, să 
subliniez că imperialismul 
luptă în front unit împotriva 
țărilor afro-asiatice. El con
stituie o forță internațională. 
Nu-1 vom putea învinge dacă 
nu vom fi uniți. Sîntem datori 
să ne unim cu toate forțele 
progresiste din lume pentru 
că numai așa vom fi în stare 
să dăm imperialismului o 
vitură zdrobitoare.

LONDRA 10 (Agerpres). 
Ziarul „Times" scrie la 10 
prilie într-un articol redac
țional că Jomo Kenyatta, con
ducătorul africanilor din Ke
nya, „trebuie să fie pus nea
părat în libertate".

In 1952 autoritățile engleze, 
acuzîndu-l pe Kenyatta de or
ganizarea asociației „Mau- 
Mau“, l-au condamnat la în
chisoare pe termen de șapte 
ani, iar apoi l-au deportat în
tr-o regiune îndepărtată a 
țării. Cerînd punerea în liber
tate a lui Kenyatta, „Times" 
recunoaște că fără el nu poate 
fi format un guvern cu parti
ciparea africanilor.

a-

lo-
Rebelii laoțieni 

suferă pierderi grele

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov

MOSCOVA 10 (Agerpres).— 
TASS transmite : N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a adre
sat președintelui celei de-a 
4-a sesiuni a Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii o telegramă în care își 
exprimă convingerea că a- 
ceastă sesiune va aduce o nouă 
contribuție însemnată la întă
rirea frontului unit al po
poarelor iubitoare de liberta
te și de pace de pe cele două 
continente.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că idealurile înălțătoare și no
bile care au inspirat istorica 
conferință de la Bandung au 
devenit astăzi bunul a sute și 
sute de milioane de oameni. 
El a arătat că lupta pentru 
traducerea în viață a acestor 
idealuri este principalul țel al 
puternicei mișcări de solidari
tate a popoarelor afro-asiatice.

Forțele imperialiste depun 
eforturi disperate pentru a ză
dărnici mișcarea omenirii spre 
libertate, pace, independență 
națională și prosperitate. Ne 
așteaptă încă — declară N. S. 
Hrușciov — o luptă grea, de
oarece forțele reacțiunii nu au 
fost deocamdată înfrânte. So
lidaritatea și unitatea sint

-----------•

SCUFUNDAREA 
PACHEBOTULUI 

ENGLEZ „DARA

o-

de

principala armă a întregii 
meniri progresiste.

Președintele Consiliului
Miniștri al U.R.S.S. a declarat
că Uniunea Sovietică este și 
va continua să fie și pe viitor 
o prietenă credincioasă, un 
reazim ferm pentru popoare
le afro-asiatice care duc o 
luptă dreaptă.

XIENG-KUANG (Agerpres). 
— Consiliul militar național 
laoțian a adresat un apel sol- 
daților și ofițerilor din cadrul 
trupelor rebele, cerîndu-le să 
treacă de partea forțelor pa
triotice. în apel se arată că 
recent soldații a două compa
nii ale trupelor rebele din lo
calitatea Vang Vieng au de
zertat, întoreîndu-se la casele 
lor. O altă companie a trupe
lor rebele staționată la sud- 
vest de Muong Son a trecut 
de partea forțelor patriotice. 
Soldații din patru companii 
din Vientiane au părăsit tru
pele rebele.

MOSCOVA 9. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Delegația Academiei R.P. Ro
mine care se află în Uniunea 
Sovietică vizitează institute 
ale Academiei de Științe a 
U.R.S.S. si alte institute de 
cercetări.

Acad. A. Joja, președintele 
Academiei R.P. Romine a vi
zitat Institutul de Filozofie, 
redacția revistei „Voprosî filo
sofii" și catedrele de logică și 
materialism dialectic ale Fa
cultății de filozofie a Univer
sității „Lomonosov", unde a 
avut un schimb de păreri cu 
filozofii sovietici asupra unor 
probleme de logică.

Acad. C. D. Nenițescu, pre
ședintele Centrului de cerce
tări chimice al Academiei R.P. 
Romine, a vizitat Institutul de 
petrol și Facultatea de chimie 
a universității. După ce au în
fățișat o seamă de realizări 
obținute în Uniunea Sovietică 
in domeniul chimiei, și proble
mele la care lucrează în pre
zent, chimiștii sovietici au as
cultat informarea acad. Neni

țescu cu privire la ultimele 
rezultate ale cercetărilor din 
țara noastră în domeniul chi
miei.

Acad. E. Carafoli, directorul 
Institutului de mecanică apli
cată ..Traian Vuia", a vizitat 
o serie de laboratoare ale In
stitutului de mecanică.

Oamenii de știință de la In
stitutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna au pri
mit cu căldură pe acad. Șer- 
ban Tițeica, director științific 
adjunct al Institutului de fi
zică atomică al Academiei 
R.P. Romîne. Ș. Țițeica a vi
zitat de asemenea Institutul 
de fizică „Lebedev", și a in
format cadrele institutului a- 
supra lucrărilor care se des
fășoară în țara noastră în do
meniul razelor cosmice.

Peste tot atît oamenii de 
știință sovietici, cît și cei ro- 
mini și-au exprimat dorința 
de a strînge și mai mult le
găturile de colaborare.

Sîmbătă delegația Acade
miei R.P. Romîne a plecat la 
Leningrad

La Expczț'a internațională de fotografii artistice de Ia Budapesta

Medalia de aur a fost decernată 
unui concurent romîn

BUDAPESTA 9 (Agerpres). 
— La 8 aprilie s-a deschis la 
Budapesta cea de-a 4-a Expo
ziție internațională de fotogra
fii artistice.

Medalia de Aur a fost decer
nată concurentului romin Iosif 
Giuca pentru lucrarea „Se 
toarnă oțelul".încheierea tratativelorcomerciale sovieto-chineze

BAHREIN 10 (Agerpres). — 
Pachebotul englez „Dara" erp. 
încă cuprins de flăcări dumi
nică dimineața, deși trecuseră 
24 de ore de tind a luat foc.

Agenția Reuter, referindu-se 
la declarația unui purtător de 
cuvint al flotei maritime mi
litare a Angliei, a anunțat că 
„Dara" s-a scufundat în dimi
neața zilei de 10 aprilie.

După cum anunță corespon
dentul din Bahrein al agen
ției Reuter, se crede că în 
timpul incendiului au pierit 
pe navă 165 de persoane.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova 
a fost semnat un protocol cu 
privire la schimbul de mărfuri 
între Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză 
pe anul 1961.

Volumul stabilit al schim
bului de mărfuri va cuprinde 
o sferă largă de mărfuri ne
cesare economiei naționale a 
celor două țări.

în Comunicatul cu privire 
la tratativele comerciale so
vieto-chineze se subliniază că 
aceste tratative, începute în 
prealabil la Pekin, au fost în
cheiate cu succes la Moscova.

N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S.. preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.RBB.. a primit delega
ția comercială guvernamenta
lă a R. P. Chineze condusă de 
E Țzi-cijuan, ministrul Co
merțului Exterior. întâlnirea 
s-a desfășura: într-o aur»6fe- 
ră de cordialita’.e și prietenie 
frățească. N. S. Hrușciov a 
vorbit membr.lcr celega-.iei 
despre reaUră—ie Uniunii So
vietice în domeniul economiei, 
științei și tehnicii, despre mă
surile în vederea ---- - ----
avînt al 
tuite de
P.C.U.S. și de guvernul so
vietic.

Referindu-se la tratativele

unui nou 
agriculturii, înfăp- 

Comitetul Central al

comerciale care s-au încheiat 
cu succes, N. S. Hrușciov și-a 
exprimat convingerea că ele 
vor contribui la o și mai pu
ternică întărire a strînselor 
legături comerciale și econo
mice dintre U.R.S.S. și R. P. 
Chineză, la întărirea continuă 
a prieteniei frățești sovieto- 
chineze.

E Țzi-cijuan a transmis lui 
N. S. Hrușciov personal, mem
brilor Prezidiului C.C. al 
P.C.US. și guvernului sovie
tic un salut frățesc din partea 
lui Mao Țze-dun, președintele 
C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, a lui Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze , și a 
lui Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat, și a mulțumit 
pentru primirea caldă, prie
tenească, de care s-a bucurat 
delegația comercială guverna
mentală a R. P. Chineze.

N- S. Hrușciov l-a rugat pe 
E Țzi-cijuan să transmită din 
partea C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic și în nu
mele său personal, un salut 
frățesc lui Mao Țze-dun, Liu 
Șao-ți, Ciu En-lai și celorlalți 
conducători ai Partidului Co
munist Chinez și ai guvernu
lui R. P. Chineze.

în cadrul acordului cu pri
vire la schimbul de mărfuri, 
Uniunea Sovietică va livra în 
anul 1961 R. P. Chineze uti-

laje pentru industria energe
tică și a petrolului, tractoare, 
autovehicule, laminate, feroa
se și neferoase, precum și alte 
mărfuri care fac parte din ex
portul tradițional al U.R.S.S. 
în R. P. Chineză.

Ca și în anii trecuți, R. P. 
Chineză va furniza U.R.S.S. 
concentrate de metale neferoa
se, cositor, mercur, produse 
chimice, țesături de lină și 
mătase, precum și alte măr
furi industriale și obiecte de 
artizanat.

Partea sovietică a acordat 
guvernului R. P. Chineze un 
termen de cinci ani pentru a- 
mortizarea datoriei R. P. Chi
neze, fără dobîndă pentru o- 
perațiunile comerciale din a- 
nul 1960. Această datorie s-a 
creat în legătură cu marile 
calamități naturale care s-au 
abătut asupra agriculturii 
R. P. Chineze.

Uniunea Sovietică va livra 
R. P. Chineze, pînă la sfârși
tul lunii august a.c. 500.000 
tone de zahăr, care urmează 
să-i fie restituite fără dobîndă 
în intervalul 1964—1967.

într-o atmosferă de priete
nie și frăție cele două părți au 
căzut de acord și asupra altor 
cîtorva probleme referitoare 
la dezvoltarea contiguă a re
lațiilor comerciale sovieto- 
chineze.

Seminar 
internațional 

sindical la Tașkent
TAȘKENT 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 9 a- 
prilie sub auspiciile Federa
ției Sindicale Mondiale ale 
U.N.E.S.C.O. și ale Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., la Tașkent s-a des
chis un seminar internațio
nal al reprezentanților sin
dicatelor din 23 țări ale Asiei, 
Africii, Americii Latine și 
Europei. Se așteaptă sosirea 
reprezentanților din R.A.U., 
Ceylon, Singapore și Mada
gascar.

Participanții la acest se
minar, care va dura 20 de 
zile, vor discuta problema 
„Accesul oamenilor muncii la 
învățămînt și cultură",

In Olanda: recorduri 
de accidente de muncă

HAGA. După cum relatează 
ziarul „De Waarheid", datele 
statistice oficiale arată că în 
Olanda la fiecare două secun
de un muncitor se acciden
tează ușor în producție, la fie
care 33 secunde se produce un 
accident grav, iar Ia fiecare 
4,5 ore survine un accident 
cu deznodămînt fatal. Drept 
cauză principală a creșterii 
numărului accidentelor ziarul 
citează intensificarea excesivă 
a muncii în întreprinderile 
capitaliste.

Klouch Ahmed—o victimă
a războiului colonialist

CONGO: • Guvernul legal al Republicii Congo nu-1 recunoaște ca președinte pe Kasavubu 
• Marioneta Kalonji s-a proclamat... rege

CAIRO 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Misiunea 
diplomatică congoleză de la 
Cairo a dat publicității o de
clarație oficială în care se 
arată că în ședința guvernului 
Congoului din 31 martie, pre
zidată de Antoine Gizenga, a 
fost adoptată hotărîrea de a 
i se ridica lui Kasavubu împu
ternicirile de președinte al 
Republicii Congo și de a în
vesti guvernul cu aceste îm
puterniciri.

Guvernul a anulat toate a- 
cordurile încheiate de Kasa
vubu după 5 septembrie 1960.

în preambulul hotărârii se 
arată că Kasavubu este acu
zat de încălcarea constituției.

în hotărîre se stipulează că 
singurul reprezentant legal al 
Republicii Congo la O.N.U. 
este Thomas Kanza numit de 
parlament ca reprezentant al 
Congoului.

LEOPOLDVILLE 10 (Ager
pres). — Kalonji. „președin
tele" impostor al „statului mi
ner Kasaiul de sud" s-a pro
clamat... rege.

Noua „dinastie Kalonji", 
scrie corespondentul agenției 
France Presse, domnește peste 
regiunile Kasaiului de sud de 
unde societatea americano- 
belgiană „Forminiere" contro
lează 80 la sută din producția 
de diamante industriale a 
lumii capitaliste.

Farsa infamă a „încoronă
rii" marionetei Kalonji este

un nou act al scindării Con
goului în state „independen
te" și a fost hotărîtă la con
ferința de la Tananarive.

E deojuns să privești fețele 
supte, chinuite ale acestor mi
neri din sudul Algeriei, pentru 
a avea în față imaginea crun
tei exploatări îa care sint su
puși. Lupta avîntată a poporu
lui algerian pentru dobîndirea 
independenței naționale va face 
însă ca în cele din urmă pe fe
țele algerienilor să înflorească 

zâmbetul libertății.

Anul acesta Klouch Ahmed 
urma să împlinească 17 ani și, 
în ciuda vîrstei sale fragede, 
numele lui era de acum bine 
cunoscut în atletismul fran- 

.cez. Tînărul sportiv de origi
nă algeriană reușise la 12 
martie 1961 să cucerească 
titlul de campion de juniori 
al Franței la cros. Presa de 
specialitate îi prevedea un vi
itor strălucit în atletism, mai 
ales după ce la campionatele 
Franței. desfășurate în orașul 
Tremblay, Ahmed a ajuns la 
finiș , cu un avans de 14 se
cunde față de al doilea cla
sat.

Ziariștii l-au asaltat cu în
trebări asupra planurilor sale 
de viitor. „Sper — a declarat 
el unuia dintre ziariști — să 
cuceresc vara aceasta titlul de 
campion în proba de 3000 m. 
obstacole. Din păcate îmi este 
foarte greu să mă antrenez în 
Algeria. De Ia ora 22,30 ni
meni nu mai are voie să cir
cule pe străzi așa că trebuie 
să mă îngrijesc să ajung de
vreme acasă".

Cele de mai sus s-au pe-

trecut într-o însorită zi de du
minică de la mijlocul lunii 
martie. Patru zile mai tirziu, 
Klouch Ahmed, proaspătul 
campion de juniori al Franței 
la cros avea să fie ucis la 
Orleansville de un glonte tras 
de un jandarm francez. Și to
tul s-a datorat unei „greșeli* 
după cum a declarat mai 
tirziu comandantul patrulei 
militare franceze, care a pus 
capăt vieții acestui tînăr spor
tiv algerian.

Războiul colonialist din 'Al
geria a costat pînă acum sute 
de mii de vieți omenești. 
Klouch Ahmed este numai 
unul dintre algerienii care au 
plătit cu viața lor înflăcărată 
dorință de libertate și inde
pendență a poporului acestei 
țări.

I. RETEGAN

LUMII
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MOSCOVA. — La 10 aprilie 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la Soci pe 
cunoscutul comentator politic 
american Walter Lippmann, 
la cererea acestuia. N. S. 
Hrușciov a răspuns la între
bările puse de Walter Lipp
mann.

GENEVA. — La 10 aprilie 
a avut loc o nouă ședință a 
conferinței celor trei puteri cu 
privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară, pre
zidată de reprezentantul so
vietic. Următoarea ședință va 
avea loc Ia 11 aprilie.

GENEVA. La Geneva a luat 
sfirșit sesiunea de primăvară 
a Uniunii interparlamentare 
Ia care au luat parte repre
zentanți a 43 de parlamente 
din lume, printre care și din 
R. P. Romînă. Peste 300 de 
parlamentari au luat parte la 
întocmirea programului și Ia 
elaborarea proiectelor de re
zoluții pentru conferința in
terparlamentară care va fi

convocată în septembrie a.c. 
la Bruxelles. Din discuțiile 
care au avut loc în cadrul se
siunii a reieșit că problemele 
păcii și securității popoarelor, 
problemele dezarmării și în
tăririi prestigiului O.N.U. fră- 
mintă pe parlamentarii din 
majoritatea covîrșitoare a ță
rilor.

STOCKHOLM. — Alexan
dru Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., care se află în Sue
dia la invitația Asociației Sue
dia—România, a făcut o vizită 
la sediul Asociației, unde a 
fost primit de președintele a- 
cesteia, scriitorul Henry Pe
ter Matthis.

TOKIO. Anul trecut în Ja
ponia a fost înregistrat numă
rul „record" de peste 200.000 
de morfinomani. Creșterea 
este de 30 la sută față de anul 
precedent. Aceste date au fost 
reproduse de ziarul „Asahi" 
care se referă Ia un raport al 
Ministerului Ocrotirii Sănătă
ții.

Tineretul norvegian

T) articipanții la Congresul 
£ Partidului norvegian 

Venstre au adoptat o 
rezoluție impotriva amplasă
rii de arme atomice în Nor
vegia.

Cu toate obiecțiunile vehe
mente ale liderilor partidului, 
adversarii înarmării nucleare 
au avut câștig de cauză. Un 
număr de 96 delegați, contra 
61, au vptat în favoarea rezo
luției prezentate de organiza
ția de tineret a partidului, în 
care se spune: „Vom lupta 
pentru încetarea experiențe
lor cu arme nucleare, pentru 
instituirea unui control inter
național cu ajutorul căruia 
s-ar putea preîntîmpina apa
riția unor noi puteri atomice. 
Vom lua de asemenea atitu
dine pentru interzicerea ge
nerală a armelor nucleare sub 
control internațional. De a- 
ceea Partidul Venstre se pro
nunță împotriva amplasării 
armelor atomice pe pămîntul 
norvegian".

• Opinia publică democra
tă din Franța cere stăruitor 
guvernului să-i pună la res
pect pe colonialiști care au 
întrecut orice măsură și să 
inceapă neintirziat, tratative 
cu guvernul provizoriu ai Re
publicii Algeria. In seara zi- 
Iei de 7 aprilie pe străzile 
suburbiei pariziene Vitry ti
neri patrioți, care poate vor 
fi trimiși in curind să lupte 
în Algeria, au organizat o 
demonstrație sub lozinca 
„Pace în Algeria".

• Conducerea de dreapta 
a Partidului laburist intimpină 
mari dificultăți din partea 
secției de tineret a partidu
lui — organizația „Tinerii so
cialiști". După ce conferința 
„Tinerilor socialiști" a adop
tat, acum o săptămînă, o re
zoluție în care se respinge 
poziția conducerii în proble
mele apărării și in care se 
cere, demisia lui Gaitskell, li
derii de dreapta au recurs la 
represalii. Tinerii laburiști nu 
intenționează insă să cedeze 
presiunii conducerii partidu
lui. După cum relatează pre
sa, ei au refuzat să sprijine 
„festivalul tineretului", pe 
care conducerea de dreapta 
intenționează să-l organizeze 
luna viitoare și în cadrul că
ruia urmează să facă decla
rații Gaitskell și alți lideri ai 
aripii de dreapta.

Pentru evacuarea trupelor 
vest-germane din Franța

Noi, copiii victimelor răz
boiului și militarismului 
german, chemăm tine

retul Franței să protesteze îm
preună cu noi împotriva so
sirii trupelor vest-germane pe 
pămîntul nostru*, astfel înce
pe chemarea a 235 tineri și ti
nere din Franța, ai căror pă
rinți și-au pierdut viața în 
anii celui de-al doilea război 
mondial, fie pe front, fie in 
camerele de tdrtură ale călăi
lor hitleriști.

Profund îngrijorați de pre
zența trupelor Bundeswehru- 
lui revanșard în Franța, tine
rii și tinerele cheamă întregul

tineret francez să lupte pen
tru evacuarea trupelor vest- 
germane din țară.

Armata vest-germană, se 
subliniază în chemare, se află 
sub comanda acelorași ofițeri 
și generali care l-au servit cu 
credință pe Hitler ca, de 
exemplu, Heusinger, Schirmer 
și Speidel. Numele lor evocă 
asasinate, suferințele noastre, 
mizeria în care am trăit în 
copilărie, durerea mamelor și 
familiilor noastre. Pătrunde
rea pe teritoriul Franței a 
unor armate vest-germane 
comandate de acești oameni 
implică cea mai serioasă pri
mejdie pentru țară.

Manifestație 
studențească 

la Caraci

P
oliția pakistaneză a atacat 
cu bastoanele o mulțime 
de studenți care s-au a- 

părat cu pietre", transmite co
respondentul agenției Reuter, a- 
nunțind că la Caraci a avut loc 
o manifestație studențească îm
potriva trimiterii în judecata 
Curții marțiale a 8 studenți, a- 
cuzați că au luat parte la alte 
manifestații studențești.

La Universitatea din Caraci a 
avut Ioc, de asemenea, un mi
ting în cadrul căruia a fost a- 
doptată o rezoluție prin care 
studenții cer eliberarea colegilor 
lor întemnițați.

Au fost trimise unități poliție
nești la toate școlile și institu
țiile de învățămînt din Caraci 
și au fost interzise orice fel de 
adunări.

Ce însemnează în 
realitate libertatea, 
egalitatea și demo
crația americană, 
trîmbițate asiduu de 
propaganda oficia
lă din S.U.A., se 
poate constata pri
vind această foto
grafie. Poliția din 
orașul Jakson (sta
tul Mississipi), înar
mată cu bastoane, 
pistoale, clini etc., 
a arestat un grup 
de studenți negri 
pentru faptul că a- 
ceștia au „îndrăz
nit" să intre într-o... 
bibliotecă publică.
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