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MITINGUL PRIETENIEI BOMĂNO-BULGARE

0 MANIFESTARE A PRIETENIEI
FRĂȚEȘTI DINTRE POPOARELE

ROMÂN ȘI BULGAR

Vineri. 21 aprilie, la Palatul Republicii a 
fost semnat Comunicatul cu privire la vizita 
în Republica Socialistă România a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria.

Comunicatul a fost semnat din partea ro
mână de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., și Ion Gheorghe 
Maurer. președintele Consiliului de Miniștri, 
iar din partea bulgară de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria.

La solemnitate au luat parte :
Din partea română, tovarășii : Gheorghe 

Apostol, Alexandru Birlădeanu, Emil Bodna- 
raș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Dumitru Coliu. Florian Dănălache, Ianoș 
Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mă-

nescu, Dumitru Popa, Mihai Dalea, Vasile 
Patilineț, Constanța Crăciun. Ilie Murgu- 
lescu, Roman Moldovan, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mâ- 
nescu, ministrul Afacerilor Externe, Emil 
Drăgănescu, ministrul Energiei Electrice. Ioan 
Beldean, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, și alte persoane oficiale.

Din partea bulgară, tovarășii : Boian Bilga- 
ranov, membru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Pencio Kubadinski. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, prof. 
Ivan Popov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Comitetului 
de Stat pentru știință și progres tehnic, Kon- 
stantin Popov. ministrul energeticii și com
bustibilului, Milko Balev, membru al C.C. al 
P.C. Bulgar. Gheorghi Bogdanov, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al R. P. 
Bulgaria la București, și alte persoane oficiale 
care însoțesc delegația bulgară.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR

Palatul Republicii. Aici, în 
mareo sală, intr-o atmosferă 
sărbătorească, a avut loc vineri 
dimineafa mitingul prieteni
ei romàno-bulgare, organizat 
cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației de partid /i 
guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria, In frunte cu 
tovarășul Todor Jivkov.

Steagurile Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii So
cialiste România, înfrățite, do
mină fundalul sălii. Sub faldu
rile lor scînteiază o ramură au
rie de lauri. Alături, pe un 
mare panou, stă scrisă In lim
bile română și bulgară — ura
rea „Trăiască prietenia ți co
laborarea frățească româno- 
bulgară /".

Ora 11. în uralele entuzias
te ale participanților, la mi
ting, în prezidiu iau loc to
varășii Todor Jivkov, Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe. 
Maurer, împreună cu tovară
șii Gheorghe Apostol, Ale
xandru Birlădeanu, Emil Bod- 
naraș. Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Ver
ei eț, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Dumi
tru Popa, Mihai Dalea. Roman 
Moldovan, Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, Petru Enache. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, Ioan Bel
dean, ambasadorul României 
la Sofia, academicienii Horio 
Hulubei și Zaharia Stâncii, 
muncitorul Nicolae Constan
tin și studenta luliana Ma- 
tache. în prezidiu au luat loc, , 
de asemenea, membrii delega
ției bulgare, tovarășii Boian 
Bîlgaranov, Pencio Kubadin
ski. prof. Ivan Popov, Kon- 
stantin Popov. Milko Balev, 
Gheorghi Bogdanov.

în sală se află membri, și 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, academicieni 
și alți oameni de știință si 
cultură, generali și ofițeri su
periori. un mare număr de re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile Bucii reștiului, ziariști 
români si bulgari, corespon
denți ai presei străine, stu
denti bulgari aflați la învăță
tură în România.

Sînt prezenti șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, membrii Ambasa
dei bulgare și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Răsună solemn acordurile 
imnurilor de stat ale Bulga
riei și României.

Tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid 
București, deschide mitingul.

Rostesc cuvîntări de salut 
tovarășii Nicolae Constantin, 
muncitor la Uzina „Semănă
toarea.“, acad. Zaharia Stancu, 
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea tovarășului
Todor Jivkov

Stimate tova
rășe Jivkov,

Stimați oas
peți bulgari,

Dragi tova
răși și prieteni,

îngăduiți-mi 
ca, în nume
le Comitetului 
Central al Par
tidului Comu
nist Român, al 
Guvernului Re
publicii Socia
liste România, 
al întregului 
nostru popor, 
să adresez oas
peților noștri 
din Bulgaria 
vecină și prie
tenă, tovarășu
lui Todor Jiv
kov, prim-se
cretar al Comi
tetului Central 
al Partidului 
Comunist Bul
gar, președinte
le Consiliului de Miniștri, ce
lorlalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale 
bulgare, un călduros salut fră
țesc. (Aplauze puternice).

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria în Româ
nia constituie o expresie eloc
ventă a relațiilor frățești care 
unesc popoarele român și bul
gar. a colaborării multilate
rale dintre partidele și țările 
noastre. Ați avut ocazia, dragi 
prieteni, ca în Capitală, în re
giunile Argeș și Oltenia sâ vă 
întîlniți cu numeroși cetățeni, 
cu muncitori, țărani, intelec
tuali. să cunoașteți nemijlocit 
munca și preocupările poporu
lui român. Deși scurtă, această 
vizită, primirea care vi s-a 
făcut pretutindeni pe pămîntul 
României, intîlnirile cu oame
nii muncii s-au transformat 
într-o entuziastă sărbătoare a 
prieteniei frățești romàno
bulgare. (Aplauze puternice).

Prietenia dintre poporul ro
mân și poporul bulgar izvo
răște din trecutul îndepărtat : 
secole de-a rîndul românii și 
bulgarii au avut o soartă ase
mănătoare, au suferit jugul a- 
supririi naționale și sociale și 
nu o dată, fiii înaintați ai ce
lor două popoare au luptat îm
preună. s-au sprijinit în lupta 
împotriva cotropitorilor stră
ini, pentru eliberarea na
țională și socială.

Lupta pentru scuturarea ju
gului asupritorilor a culminat 
cu războiul de independență 
din 1877 în care ostașii români 
și voluntarii bulgari au luptat 
cot la cot alături de ostașii 
ruși, pentru cucerirea victoriei. 
Pe cîmpurile de luptă, la Gri- 
vița, Plevna. Smîrdan, oria 
glorioase fapte de arme, prin 
sîngele vărsat în comun s-a 
pecetluit pe veci prietenia ro- 
mâno-bulgară. (Aplauze).

Vor rămîne pentru totdeauna 
în istoria prieteniei popoarelor 
noastre puternicele legături de

solidaritate lnternaționalistă 
dintre mișcarea muncitorească, 
socialistă din România și Bul
garia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, care au condus 
lupta oamenilor muncii împo
triva exploatării și asupririi, a 
fascismului, pentru instaurarea 
puterii populare în țările 
noastre. în anii socialismu
lui, cînd oamenii muncii 
au devenit stăpîni în țara 
lor, cînd partidele noastre co
muniste au devenit partide de 

guvernămînt. prietenia româno- 
bulgară a căpătat un conținut 
superior. Intre cele două state 
s-au dezvoltat relații de tip 
nou, bazate pe internaționalis
mul socialist. Popoarele român 
și bulgar sînt astăzi trainio u- 
nite prin caracterul comun al 
orînduirii sociale și de stat, 
prin țelurile luptei pentru con
struirea socialismului și apă
rarea păcii. Partidul și poporul 
nostru dau o înaltă prețuire 
prieteniei și alianței cu 
Bulgaria frățească, relații
lor de colaborare și întraju
torare statornicite între nați
unile noastre socialiste, libere 
și suverane. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși,
Poporul român cunoaște și 

se bucură din toată inima de 
succesele remarcabile obținute 
de poporul bulgar în dezvolta
rea economiei, înflorirea cultu
rii. ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale.

Cu prilejul vizitelor în Bul
garia am fost în mod deose
bit impresionați de entuzias
mul și hărnicia cu care mun
citorii, țăranii și intelectualii 
bulgari muncesc, sub conduce
rea Partidului Comunist Bul
gar, pentru înflorirea patriei 
lor socialiste.

Succesele obținute de po
porul frate bulgar pe Galea in-
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Dragf fora- 
varășe și tova
răși,

Dragi prie
teni,

La acest mi
ting al priete
niei bulgaro
romàne. doresa 
ca în numele 

comuniștilor 
bulgari și al 
poporului bul
gar, în numele 
membrilor de
legației noas
tre de partid șl 
guvernamenta
le să vă salut 
din inimă pe 
dv., reprezen
tanții oameni
lor muncii din 
București, iar 
prin dv. între
gul popor ro
mân, să vă urez 
noi succese în 
munca și lupta
dv. nobilă pentru progresul șl 
propășirea României socialiste. 
(Aplauze puternice).

Dorim să salutăm Ia acest 
miting Partidul Comunist Ro
mân, inspiratorul, organizato
rul și conducătorul victoriilor 
poporului român, să salutăm 
pe secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și pe președintele 
său, tovarășul Chivu Stoica, 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și 
pe președintele său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer. (A- 
plauze puternice).

De cinci zile ne aflăm în 
țara dumneavoastră. Pretutin
deni unde am fost, poporul ro
mân ne-a înconjurat cu cor
dialitate și căldură. Nu exage
rez declarînd că zilele vizitei 
noastre în Republica Socialistă 
România s-au transformat în 
sărbători ale prieteniei bulga- 
ro-române.

Mă folosesc de această înal
tă tribună pentru a exprima 
recunoștința noastră poporului 
român și, îndeosebi, pentru a 
vă mulțumi dumneavoastră, 
cetățene și cetățeni ai Bucu- 
reștiului, precum și oamenilor 
muncii din regiunile Argeș și 
Oltenia, pentru primirea emo
ționantă, frățească ce ne-ați 
făcut-o.

In timpul șederii noastre în 
România am avut cu conducă
torii dv. de partid și de stat 
discuții sincere și extrem de 
utile, am făcut un schimb de 
păreri asupra unui larg cerc 
de probleme. Intr-adevăr, pu
tem spune că vizita noastră 
s-a desfășurat sub semnul 
prieteniei și colaborării bul
garo-romàne. (Aplauze).

Este deosebit de îmbucurător 
faptul că în timpul convorbi
rilor ne-am manifestat încă o 
dată dorința și voința noastră 
comună — dorința și voința

comună a celor două partide 
și guverne — de a întări prie
tenia și colaborarea bulgaro- 
română, de a munci și dez
volta relațiile dintre Bulgaria 
și România, ca relații între 
două țări socialiste. (Aplauze 
puternice). Sintern pătrunși de 
dorința și voința comună de 
a valorifica posi bi 1 i I ăți le exis
tente și perspectivele colabo
rării bulgaro-romàne în dome
niul economiei și culturii, de 
a face colaborarea noastră po
litică, economică, tehnico- 
științifică și culturală mai 
rodnică și mai eficientă. Sin
tern pătrunși de dorința și vo
ința comună de a dezvolta re
lațiile și legăturile frățești 
dintre cele două partide mar- 
xist-leniniste ale noastre — 
temelia prieteniei și colaboră
rii multilaterale dintre po
poarele bulgar și român. (A- 
plauze puternice).

Activitatea utilă pe care am 
desfășurat-o în cadrul convor
birilor cu conducătorii dv. și 
în timpul întîlnirilor cu oa
menii muncii ne dă deplina , 
încredere că viitorul priete
niei și colaborării bulgaro-ro
màne este limpede : ele se dez
voltă și se întăresc tot mai 
mult, în interesul țărilor și po
poarelor noastre, în interesul 
cauzei comune a socialismu
lui, progresului, a luptei pen
tru pace.

Vorbind despre actualele re
lații de prietenie, despre le
găturile și colaborarea multi
laterală dintre Bulgaria socia
listă și România socialistă, 
trebuie să le privim în strînsă 
legătură cu prietenia seculară 
dintre popoarele bulgar și ro
mân, istoricește formată, da
torită condițiilor geografice, a 
factorilor politici, economici, 
sociali și culturali asemănă
tori, prin lupta comună împo
triva exploatatorilor și asu
pritorilor.

k (Continuare tn pag. a Il-a)

în cursul dimineții de vineri, 
21 aprilie, la Palatul Republicii 
s-au încheiat convorbirile dintre 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE A R. P. BULGARIA
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

Pe întregul traseu, zeci de mii 
de bucureșteni au salutat priete
nește pe reprezentanții poporului 
frate bulgar. Șoseaua este împo
dobită cu drapelele române și bul
gare; se văd lozinci pe care scrie: 
„Trăiască și înflorească prietenia 
frățească dintre popoarele român 
și bulgari", „Trăiască unitatea 
țărilor socialistei", „Trăiască uni
tatea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale /". Se aud 
aclamații și urale puternice pen
tru prietenia ce leagă cele două 
popoare, pentru colaborarea din

III Clim ZILEI SE I IMI 
§1 1 ZILEI ÎMEÎMI

EXPRESIVITATEA 
CIFRELOR

în cadrul ultimelor ac
țiuni de muncă voluntar- 
patriotică, desfășurată in satele 
șl orașele regiunii Brașov, 
au participat peste 23 000 
de tineri. Rezultatelor de piuă 
acum li s-au mai adăugat ast
fel noi și importante realizări. 
Au fost colectate 122 tone me
tale vechi, au fost făcute împă
duriri pe o suprafață de 5 hec
tare, au fost curățite 578 hec
tare de pășuni, plantați 10 970 
pomi fructiferi și ornamentali, 
au fost redate agriculturii prin 
desecări 40 hectare, s-au ame
najat 66 000 m.p. zone verzi și 
24 000 m.p., baze sportive sim
ple. 

neral al C.C. al P.C.R., și delega
ția de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri.

tre cele două țări și partide fră
țești. Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu răspund, din- 
tr-o mașină deschisă, ovațiilor șl 
aplauzelor numeroșilor locuitori 
ai Capitalei aflați de-a lungul 
bulevardelor.

Aeroportul Băneasa este împo
dobit sărbătorește. Sînt arborate 
drapelele de stat ale celor două 
țări: pe frontispiciu se află por
tretele tovarășilor Todor Jivkov 
ri Nicolae Ceaușescu; de o parte 
și de alta, pe mari pancarte se 
află înscrise în limbile bulgară și 
română cuvintele : „Trăiască 
prietenia frățească româno-bul- 
gară".

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria sînt salutați la 
aeroport de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Birlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc,

TEXTILIȘTII IEȘENI VALORIFICĂ 
SUPERIOR MATERIA PRIMĂ

IAȘI (de Ia cores
pondentul nostru).

Textiliștii de Ia 
Fabrica „Țesătura“ din 
Iași obțin zilnic noi 
succese în muncă, 
confîrmînd realizările 
relevate cu ocazia bi
lanțului făcut la fi
nele primului trimes
tru al acestui an. Ce
lor 1 326 000 lei, cu 
care a fost depășită 
producția globală a 
primului trimestru, 
28 000 kg fire și 
38 000 m.p. țesături

obținute peste preve
derile planului Ii 
s-au adăugat de la 
începutul lunii aprilie 
și pînă acum noi și 
noi succese pe care 
colectivul fabricii le 
închină zilei de 1 
Mai. Datorită măsu
rilor tehnico-organiza- 
torice luate, care au 
dus la o mai bună ex
ploatare a utilajelor, 
la ridicarea parametri
lor optimi de func
ționare a războaielor 
automate, cu care fa

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

In încheierea convorbirilor s-a 
hotărît să se dea publicității un 
Comunicat comun.

(Agerpres)

Petre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Florian Dănălache, Janos Faze
kaș, Mihai Gere, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Mihai Dalea, Vasile Patilineț, 
Constanța Crăciun, Ilie Murgu- 
lescu, Roman Moldovan.

Sînt de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, academicieni și alți oameni 
de știință, cultură și artă, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Se aflau, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica Socialistă 
România, precum și membrii 
ambasadei R. P. Bulgaria la 
București.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări; în semn de 
salut se trag 21 de salve de arti
lerie. O gardă militară a prezen
tat onorul. Tovarășii Todor Jiv
kov și Nicolae Ceaușescu au tre
cut în revistă garda de onoare.

(Continuare in pag. a IlI-a) 

brica a fost recent 
înzeslrată, precum și 
metodei de ocolire a 
deslrămătorului ver
tical cu bumbacul fin, 
ridicării gradului de 
calificare a filatoriști- 
lor și țesătorilor, s-a 
ajuns la o scădere 
simțitoare a consumu
lui specific la mate
riile prime, economi- 
sindu-se 5 000 kg 
bumbac puf, 4 000 kg 
fire bumbac. S-au 
realizat peste plan 
2 000 kg fire bumbac 
și 4 500 m.p. țesături,



MITINGUL PRIETENIEI ROMÀNO-BULGARE

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea
Todor

tovarășului
Jivkov
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dustrializării țârii au făcut ca. 
în anii construcției socialiste, 
economia bulgară să-și schim
be radical structura, rolul con
ducător preluindu-1 industria, 
care se dezvoltă în ritm înalt. 
Progrese însemnate s-au reali
zat. de asemenea, in agricul
tura socialistă a Bulgariei. 
Tabloul prosper al satului 
bulgar, imaginea noilor con
strucții de locuințe și institu
ții de cultură și sănătate fău
rite în anii puterii populare 
oglindesc ridicarea nivelului 
de trai al țărănimii.

Creșterea continuă a avuției 
naționale. înflorirea științei, 
îr.vățămintului și culturii, ri
dicarea bunăstării oamenilor 
muncii, marile prefaceri din 
viața întregii țări — toate a- 
ceste realizări se datoresc po
liticii Partidului Comunist 
Bulgar, capacității sale de a 
mobiliza și conduce masele, 
încrederii și devotamentului 
cu care poporul bulgar urmea
ză călăuza sa încercată. (Vii 
aplauze).

Vă adresăm, dragi oaspeți, 
dumneavoastră, poporului bul
gar. calde felicitări din partea 
întregului popor român pentru 
rezultatele dobindite. și vă 
urăm din toată inima noi și tot 
mai mari succese în îndepli
nirea sarcinilor planului cinci
nal. in munca pentru prospe
ritatea și progresul continuu 
al Bulgariei socialiste. (Vii 
aplauze).

Dragi tovarăși,
Vizita oasDeților bulgari are 

loc în condițiile in care po
porul român înfăptuiește cu 
elan și energie hotărîrile Con
gresului al TX'-lea al partidu
lui Comunist Român. Sarcini
le primului an al planului cin
cinal au fost îndeplinite și de
pășite. în primul trimestru al 
acestui an. planul producției 
globale industriale a fost în
deplinit în proporție de 101.4 
la sută, obținîndu-se o crește
re de 14.1 la sută față de pri
mul trimestru al anului trecut
— un ritm sensibil mai înalt 
decît cel planificat. Realizări 
importante s-au obținut in a- 
gricultură. precum și în dome
niul învățămîntului. științei, 
culturii și artei, cărora partidul 
și guvernul le acordă o deo
sebită importanță ca factori 
activi ai progresului social. 
Succesele construcției socialis
te se răsfring pozitiv in viața 
de zi cu zi a celor ce muncesc, 
în ridicarea continuă a nive
lului de civilizație din patria 
noastră.

în centrul preocupărilor ac
tuale ale partidului și guver
nului se află problemele dez
voltării și modernizării indus
triei și agriculturii, ridicarea 
nivelului calitativ al întregii 
economii, corespunzător cerin
țelor revoluției științifice-teh- 
nice contemporane, perfecțio
narea conducerii și planifică
rii economiei naționale, orga
nizarea științifică a producției 
și muncii, creșterea eficienței 
în toate ramurile și în toate 
întreprinderile.

Muncitorii, țăranii și inte
lectualii din România, pă
trunși de neclintită încredere 
în politica partidului, iși pun 
întreaga pricepere și energie, 
spiritul lor gospodăresc în 
slujba realizării cu succes a 
obiectivelor planului cincinal, 
pentru propășirea patriei. (A- 
plauze puternice).

Succesele României ți Bul
gariei în dezvoltarea econo
miei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al populației
— materializare strălucită a 
ideilor marxism-leninismului
— constituie un aport de sea
mă la dezvoltarea și întărirea 
sistemului socialist mondial, 
la creșterea influenței ideilor 
socialismului în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
în cursul vizitei, delegațiile 

română și bulgară au avut un 
larg schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea colaborării 
frățești și cooperării multilate
rale dintre cele două țări, a ra
porturilor dintre partidele noa
stre. precum și asupra unor 
probleme privind viața inter
națională. mișcarea comunistă 
și muncitorească. Convorbirile, 
purtate intr-un spirit de priete
nie, înțelegere și stimă recipro
că — caracteristic relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bul
gar. dintre conducerile noastre 
de partid și de stat — au fost 
rodnice. (Aplauze puternice). 
Comunicatul comun semnat 
astăzi exprimă hotărirea am
belor partide șî guverne 
de a dezvolta în continuare re
lațiile politice, economice, cul
turale. de a întări prietenia in
tre popoarele, țările si partide
le noastre (Vii aplauze).

Ne-am bucurat cu toții să 
constatăm in cursul convorbi
rilor evoluția pozitivă in toa
te domeniile a colaborării ro- 
mâno-bulgare. Cunosc o creș
tere continuă schimburile co
merciale. care în 1967 vor fi 
dp 2.5 ori mai mari decit în 
1965 depășind astfel nivelul 
prevederilor pentru 1970 din 
Acordul comercial de lungă 
durată. Apreciind rolul impor
tant al cooperării în producție 
pentru dezvoltarea celor două 
țări, am hotărit împreună să 

Intensificăm activitatea fn a- 
ceas'ă direcție, să stabilim 
programe concrete de coope
rare in principalele ramuri ale 
economiei naționale — con
strucția de mașini, chimia, 
metalurgia, industria ușosră 
și in alte sectoare care cores
pund intereselor celor două 
țări.

Delegațiile noastre au subli
niat importanța realizării pen
tru economiile naționale ale 
României și Bulgariei, a com
plexului hidroenergetic de pe 
Dunăre, din zona Islaz-Somo- 
vit. trasind organelor de spe
cialitate sarcina să concretize
ze in timpul cel mai scurt so
luțiile tehnico-economice.

S-a stabilit, de asemenea. 
se intensifice colaborarea în 
domeniul asistenței tehnice și 
al cercetării științifice, schim
burile cultural-artistice dintre 
cele două țări. în cadrul tra
tativelor s-au reliefat marile 
posibilități existente pentru 
extinderea colaborării în do
meniul turismului in folosul 
ambelor țâri.

Sîntem încredințați că lăr
girea și adîncirea continuă a 
relațiilor multilaterale dintre 
România și Bulgaria slujesc 
ambelor noastre popoare, cau
zei întăririi unității și coeziu
nii țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. inte
reselor socialismului, păcii și 
colaborării internaționale (A- 
plauze puternice, prelungite).

Tovarăși,
Viața arată că forțele anti

imperialiste, ale socialismului, 
păcii și progresului, exercită o 
influență tot mai puternică pe 
arena mondială, in dezvoltarea 
șocială contemporană. Nu pu
tem însă să nu remarcăm fap
tul că în ultima vreme cercu
rile imperialiste reacționare, 
în frunte cu principala lor for
ță — imperialismul american 
— încercind să țină pe loa 
mersul înainte al omenirii, or
ganizează comploturi și inter
venții armate, atentează la in
dependența și suveranitatea al
tor țări. încurajează cercurile 
neonaziste și revanșarde din 
Republica Federală a Germa
niei și alte cercuri reacționare, 
manifestă ostilitate față de e- 
forturile depuse pentru însă
nătoșirea vieții internaționale.

Aceasta impune, mai mult 
ca oricînd. unirea tuturor for
țelor antiimperialiste pentru a 
zădărnici planurile și acțiunile 
agresive ale imperialismului, 
pentru a asigura triumful lup
tei de eliberare națională, pro
gresul social, pacea și securi
tatea mondială. (Aplauze pu
ternice).

Pornind de la răspunderea 
ce revine fiecărui popor, mare 
sau mic. fiecărui guvern în 
această luptă. Republica So
cialistă România desfășoară o 
intensă activitate internațio
nală în slujba păcii și securită
ții, pentru colaborarea între 
popoare.

în centru] politicii externe 
a partidului și guvernului țării 
noastre se află întărirea prie
teniei și alianței frățești, adin- 
cirea colaborării și cooperării 
multilaterale cu toate țările 
socialiste. In același timp, Ro
mânia dezvoltă relații cu toa
te țările lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială. Partidul 
și guvernul nostru pun la baza 
politicii lor externe principiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta. (Aplauze puternice). 
Aceste principii se afirmă 
tot mai puternic pe arena mon
dială. devin un motto al vieții 
politice internaționale contem
porane.

Viața arată că o chestiune 
de stringentă actualitate po
litică — hotăritoare pentru 
normalizarea vieții internațio
nale — este asigurarea secu
rității și păcii pe continentul 
european.

Evoluția evenimentelor a 
confirmat și confirmă jus
tețea Declarației Consfătuirii 
de la București din vara 
anului trecut cu privire la 
securitatea europeană, fap
tul că in ultima vreme s-au 
creat condiții șj posibilități fa
vorabile pentru abordarea in
tr-un mod nou a problemei 
securității, pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre state cu orîn- 
duiri sociale diferite. în cercu
rile politice cele mai largi din 
Occident — inclusiv în unele 
cercuri guvernamentale — se 
conturează tot mai pregnant 
curentul de opinie care se pro
nunță pentru înlăturarea rezi
duurilor războiului rece, pentru 
lichidarea discriminărilor în 
relațiile dintre țări, pentru 
realizarea unor măsuri de des
tindere, inclusiv de ordin mi
litar, pentru lărgirea și inten
sificarea cooperării intereuro- 
pene. Dezvoltarea acestor ten
dințe realiste se oglindește în 
imbunătățirea continuă a re
lațiilor economice, politice, 
științifice și culturale dintre 
țări europene cu orînduiri so
ciale diferite, într-o serie de ac
țiuni concrete întreprinse de 
diferite state pe linia cooperă
rii reciproc avantajoase.

România consideră că un as
pect esențial al securității eu
ropene este necesitatea unei 
atitudini realiste față de 
schimbările petrecute în peri
oada postbelică în viața conti

nentului. recunoașterea exis
tenței celor două state germane
— Republica Democrată Ger
mani — primul stat al mun
citorilor și țăranilor germani
— și Republica Federală a 
Germaniei. garantarea in
violabilității frontierelor sta
tornicite după război. Re
publica Socialistă România 
a militat și va milita în 
continuare cu consecvență 
pentru înfăptuirea dezideratu
lui securității europene, încre
dințată că aceasta servește in
tereselor tuturor popoarelor 
de pe continentul nostru, pre
cum și cauzei păcii și securi
tății generale (Aplauze puter
nice).

O contribuție importantă la 
extinderea colaborării euro
pene multilaterale, la reali
zarea securității pe continen
tul nostru și in lumea întrea
gă o constituie dezvoltarea 
pozitivă a raporturilor dintre 
țările balcanice. Cunoaștem și 
prețuim activitatea desfășu
rată de Bulgaria pentru ame
liorarea raporturilor dintre 
statele cu orînduiri sociale di
ferite în Balcani. După cum 
se știe, țara noastră depune e- 
forturi susținute pentru stator
nicirea unui climat de înțele
gere și colaborare între toate 
statele balcanice, atit socialiste, 
cit și nesocialiste, pentru trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, fără arme ato
mice. în care sâ se dezvolte re
lații de bună vecinătate și 
cooperare intre popoare, în 
folosul securității internațio
nale. Acest deziderat, care-și 
menține întreaga actualitate, 
va sta și în viitor in atenția 
partidului și guvernului no
stru. va forma obiectul unei 
activități neslâbite a Republi
cii Socialiste România. (Vii a- 
plauze).

Unul din motivele de îngri
jorare a opiniei publice din 
întreaga lume îl constituie in
tensificarea războiului agresiv 
dus de Statele Unite ale Ame- 
ricii în Vietnam. Deplin soli
dar cu cauza justă a poporului 
vietnamez, cu lupta sa pentru 
apărarea dreptului sfînt de 
a-și hotărî singur soarta, po
porul român i-a acordat și 
va continua să-i acorde spri
jin material, moral, politic și 
diplomatic. Partidul și guver
nul român, întreaga opinie 
publică din țara noastră se 
pronunță pentru încetarea i- 
mediată, necondiționată și de
finitivă a bombardamentelor 
asupra Republicii Democrate 
Vietnam, pentru curmarea a- 
gresiunii împotriva poporului 
vietnamez ; poporul vietnamez 
sâ fie lăsat sâ-și hotărască sin
gur soarta, fără amestec din 
afară. (Aplauze puternice).

Poporul român, care în de
cursul istoriei a dus lupte în
delungate pentru independență 
națională, privește cu profun
dă simpatie și deplină înțele
gere lupta tuturor popoarelor 
subjugate pentru eliberarea 
de sub dominația imperialis
mului, străduințele tinerelor 
state pentru consolidarea in
dependenței politice și econo
mice, pentru dezvoltarea lor de 
sine stătătoare pe drumul unei 
vieți prospere, împotriva ori
căror forme ale colonialismu
lui și neocolonialismului.

Victoria în lupta pentru 
statornicirea păcii, pentru a- 
părarea independenței și su
veranității popoarelor, centru 
democrație și progres social 
este condiționată in mod ho- 
tărîtor de unitatea și coeziu
nea frontului antilmperialist, 
și în primul rînd a țârilor so
cialiste, a mișcării comunista 
și muncitorești internaționale, 
țyii aplauze). Pornind de 
la convingerea că grija 
pentru unitatea mișcării co
muniste ete îndatorirea su
premă a fiecărui partid, Par
tidul Comunist Român desfă
șoară o activitate intensă pen
tru întărirea relațiilor de prie
tenie frățească cu toate țările 
socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, în 
interesul reciproc și al cauzei 
generale a socialismului și 
păcii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Viața arată că, în condi
țiile uriașei diversități de îm
prejurări în care comuniștii 
își desfășoară lupta, a unor ce
rințe și sarcini specifice, deo
sebite de la țară la țară, de la 
partid la partid, singura bază 
pe care se pot clădi relații 
trainice între partidele fră
țești este respectarea dreptu
lui fiecăruia de a-și elabora 
politica de sine stătător, apli- 
cînd adevărurile generale ale 
marxism-leninismului. la si
tuația concretă din țara res
pectivă. (Aplauze puternice). 
Numai pornindu-se de la a- 
ceastă realitate obiectivă și 
ireversibilă, punîndu-se pe pri
mul plan interesele și țelurile 
generale care prevalează asu
pra deosebirilor de păreri, în 
spiritul principiilor marxism- 
leninismuJui și internaționalis
mului proletar, se poate asigu
ra o unitate trainică, inde
structibilă în mișcarea comu
nistă internațională. (Aplauze 
puternice).

Partidul Comunist Român 
consideră că în momentul de 
față esențial este să nu se în
treprindă absolut nimic care 
să poată agrava divergențele 
existente și adînci sciziunea, 
să se facă totul pentru conso
lidarea unității. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Anul acesta poporul nostru, 

alături de popoarele Uniunii 
Sovietice, de întreaga omenire 
progresistă, va cinsti in loaiâ 
țara, prin ample manifestări, 
aniversarea a 50 de ani de la 
victoria Marii Revoluții Socia
listo din Octombrie — eveni
ment care a deschis o nouâ eră 
în istoria omenirii.

Ideile Marelui Octombrie, 
ideile socialismului, acționează 
in zilele noastre ca o puterni
că forță materială, cucerind 
gindirea și conștiința unor ma
se tot mai largi, exercitind o 
uriașă influență asupra dez
voltării sociale contemporane.

Niciodată în istoria sa, miș
carea comunistă, partidele cla
sei muncitoare, forțele sociale 
care se pronunță pentru trans
formarea revoluționară a so
cietății nu au fost mai puter
nice ca în zilele noastre.

O măreață întruchipare a a- 
totbiruitoavelor idei ale lui Oc
tombrie o constituie victoria 
socialismului în 14 țări ale 
lumii, ca urmare a luptei re
voluționare desfășurate. sub 
conducerea partidelor comuni
ste, de către clasa muncitoare, 
oamenii muncii, popoarele a- 
cestor țări.

Sistemul socialist mondial 
reprezintă astăzi un sfert din 
suprafața globului terestru și 
cuprinde peste o treime din 
populația sa. Influența pe care 
o exercită socialismul pe plan 
internațional este rezultatul 
atît al modului în care țările 
socialiste rezolvă problemele 
dezvoltării lor social-economi- 
ce pe calea civilizației socia
liste. al succeselor pe care le 
obțin în opera de construire a 
noii societăți, cit și al felului 
in care clădesc relațiile econo
mice, politice, culturale între 
ele.

Aceste relații principial noi, 
deosebite de relațiile existente 
in societatea bazată pe exploa
tare și asuprire, pe dominația 
celor puternici asupra celor 
slabi, înfățișează în germene 
prototipul viitoarelor relații 
dintre toate statele și popoa
rele lumii. în această perspec
tivă, capătă o și mai mare im
portanță promovarea neabătu
tă în relațiile dintre statele so
cialiste a principiilor solidari
tății internaționale și întrajuto
rării tovărășești, ale respectă
rii suveranității, egalității de
pline în drepturi și neameste
cului în treburile interne. A- 
ceasta răspunde cerințelor dez
voltării multilaterale și înflo
ririi fiecărei țări și națiuni so
cialiste și în același timp cores
punde cauzei generale a socia
lismului. (Aplauze puternice).

în ceea ce îl privește, parti
dul nostru va acționa, ca și 
pînă acum, cu toată perseveren
ța pentru promovarea activă a 
acestor principii, militînd neo
bosit pentru coeziunea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, adueîndu-și 
contribuția la întărirea solida
rității comuniștilor din lumea 
întreagă, la triumful ideilor so
cialismului și colaborării între 
popoare. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,
Constatăm cu satisfacție că 

relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar se dezvoltă în spi
ritul prieteniei și colaborării 
tovărășești. Vizitele reciproce 
și întîlnirile dintre reprezen
tanții celor două partide și gu
verne constituie o vie expresie 
a prieteniei șl solidarității fră
țești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar. (Aplauze). Hotărirea 
pe care am luat-o de co
mun acord în cursul tra
tativelor. de a dezvolta re
lațiile, de a stimula schim
burile de experiență între or
ganele de partid, de stat și ob
ștești, pentru mai buna cu
noaștere reciprocă a realizări
lor și preocupărilor noastre 
corespunde pe deplin interese
lor celor două partide și țări, 
cauzei generale a socialismului.

Acum, cînd vizita stimaților 
noștri oaspeți se apropie de 
sfîrșit, putem aprecia cu sa
tisfacție că ea se înscrie ca un 
eveniment de seamă în dezvol
tarea prieteniei romàno-bul
gare și, totodată, ca un aport 
la întărirea unității sistemului 
mondial socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. (Vii aplauze).

Dragă tovarășe Jivkov, 
Dragi tovarăși,
Vă rugăm să transmiteți co

muniștilor bulgari, întregului 
dumneavoastră popor salutul 
nostru fierbinte, sentimentele 
frățești ale poporului român, 
urările sincere ale tuturor oa
menilor muncii din țara noas
tră pentru noi victorii pe dru
mul progresului și prosperită
ții, pentru înflorirea Bulgariei 
socialiste frățești. (Aplauze 
puternice).

Trăiască poporul frate bul
gar și conducătorul său încer
cat — Partidul Comunist Bul
gar ! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia româno- 
bulgară ! (Aplauze puternice).

Să se întărească unitatea ță
rilor socialiste, coeziunea miș
cării comuniste și mimeitorești 
internaționale ! (Aplauze pu
ternice).

Să triumfe cauza păcii șî 
progresului în întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate. Asistența, în picioare, 
ovaționează pentru prietenia 
româno-bulgară).

(Urmare din pag. I)

Nu putem să nu re
levăm aici cu recunoștință 
câ pe pâmintul românesc 
au găsit adăpost și spri
jin frățesc conducătorii 
revoluției nationale bulgare 
Hristo Botev, Vasil Levski, 
I .iuben Karavelov și mulți al ți 
pntrloți și revoluționari bul
gari. luptători pentru elibera
rea Bulgariei de sub jugul 
străin.

Nu putem să nu relevăm 
aici că acum 90 de ani armata 
română și-a dat contribuția la 
eliberarea națională a Bulga
riei. Osemintele ostașilor — fii 
glorioși ai poporului muncitor 
român — se odihnesc în pă- 
mîntul bulgar și cimentează 
trainic prietenia noastră. Mo
numentele de lingă Plevna și 
Crivița sînt o expresie a recu
noștinței profunde a poporului 
bulgar față de memoria ostași
lor români, ce și-au vărsat sin- 
gele pentru eliberarea Bulga
riei. (Aplauze puternice).

Nu putem să nu relevăm că 
ambele noastre popoare au 
participai împreună la lupta 
împotriva jugului monarho- 
fascist și burghezo-moșieresc, 
împotriva cotropitorilor hille- 
riști, la lupta pentru libertate 
și independență, pentru drep
tate și progres social.

Astăzi, celor două partide 
ale noastre, celor două condu
ceri de partid și de stat. le 
revine importanta îndatorire
— imperativ’ și al istoriei și al 
prezentului nostru socialist, al 
dezvoltării noastre viitoare — 
să întărească și să lărgească 
tot mai mult prietenia si cola
borarea bulgaro-română. (Vii 
aplauze). In ceea ce ne priveș
te. dragi tovarăși și prieteni 
români, pot să vă încredințez, 
că Partidul Comunist Bulgar 
și Comitetul său Central, po
porul și guvernul nostru vor 
face și în viitor tot ceea ce 
este necesar și vor întări prie
tenia bulgaro-română. (Aplau
ze puternice).

Tovarăși,
Am vizitat regiunile Argeș 

și Oltenia, ne-am întîlnit cu 
colectivele unor întreprinderi 
industriale și institute de în- 
vâțămînt, cu cooperatori și re
prezentanți ai intelectualității. 
Pretutindeni — la București, 
Pitești, Slatina, Craiova. Se- 
garcea — am văzut transfor
mările pozitive care au loc în 
România frățească, am simțit 
cum muncește și trăiește po
porul român. Poporul român 
este constructor al socialismu
lui, un popor cu un spirit nou, 
un popor cu încredere în Par
tidul său Comunist, în propri
ile șale forțe și în viitorul pa
triei sale socialiste. (Aplauze 
puternice).

Nu putem să nu subliniem 
realizările dv. în dezvoltarea 
industriei. Uzinele „Vulcan“, 
Uzina de aluminiu din Slatina, 
Uzinele „Electroputere“ și 
Combinatul chimic de la Craio
va, pe care le-am vizitat, uzinele 
și întreprinderile industriale 
despre care am avut posibili
tatea să luăm cunoștință cu 
prilejul altor vizite ale noastre, 
dovedesc că în România se 
creează o industrie modernă. 
Faptul că la sfîrșitul acestui 
cincinal industria dv. va rea
liza în numai 24 de zile pro
ducția pe care România 
antebelică o realiza într-un an 
întreg, ilustrează în mod grăi
tor amploarea și ritmurile dez
voltării sale industriale.

Am făcut cunoștință ți cu 
agricultura dv. La întîlnirea 
noastră cu cooperatorii din 
cooperativa agricolă de pro
ducție Unirea din Segarcea și 
în discuțiile cu tovarășii din 
conducerea dv. ne-am dat 
seama de problemele ce ur
mează să fie rezolvate la sate. 
Agricultura României, care 
este o agricultură pe deplin 
socialistă, se dezvoltă cu 
succes și, ceea ce este deosebit 
de important, odată cu dez
voltarea construcțiilor de 
mașini — în special a con
strucțiilor de mașini agricole
— cu dezvoltarea industriei 
chimice, care să asigure îngră
șăminte și alte substanțe, se 
creează premize pentru întă
rirea în continuare a agricultu
rii. pentru sporirea producției 
și ridicarea eficienței sale.

Nu putem, de asemenea, să 
nu relevăm și faptul că Româ
nia și-a creat o intelectualitate 
proprie.

Creșterea numărului tehni
cienilor, oamenilor de știință, 
economiștilor și specialiștilor 
în celelalte sectoare ale dez
voltării sociale a țării dv. este 
o realizare. Cu prilejul vizite
lor noastre în institutele de 
învățămînt superior, în uzine, 
instituții de cultură, ne-am 
convins că intelectualitatea dv. 
este talentată, rezolvă cu avînt 
creator probleme complexe ale 
construcției materiale și cultu
rale.

Aș vrea să vă aduc la cu
noștință că și poporul bulgar, 
sub conducerea Partidului Co
munist Bulgar, pășește înainte, 
consacrîndu-se muncii pașnice, 
constructive pentru dezvol
tarea Republicii Populare 
Bulgaria ca o țară modernă, 
socialistă. într-un viitor apro
piat, poporul nostru va repurta 
de asemenea, succese de seamă 
în dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și culturii.

în convorbirile cu conducă
torii dv. de partid și de stat 
am ajuns la concluzia comună. 

că dezvoltarea economiei 
Bulgariei și României in etapa 
fldualâ creează posibilități 
favorabile de lărgire a colabo
rării economice, pe baza spe
cializării și cooperării în pro
ducție, in toate ramurile eco
nomiei naționale și mai ales în 
domeniile construcțiilor de 
mașini, chimiei, metalurgiei, 
industriei ușoare.

Specializarea și cooperarea 
în domeniul economiei țărilor 
socialiste este o forță puternică 
și un factor important pentru 
propășirea fiecărei țări so
cialiste. Ele dau posibilitatea 
de a introduce mai rapid 
și mai eficient progresul 
tehnico-științific, de a realiza 
diviziunea maximă a muncii 
sociale, de a ridica rentabili
tatea economiei fiecărei țări, 
de a rezolva cu succes sarcina 
principală — îmbunătățirea 
vieții poporului, ridicarea ni
velului de trai și de cultură al 
color ce muncesc pentru socia
lism.

Aș vrea să menționez cu 
satisfacție că în timpul discu
țiilor am constatat dorința 
sinceră, reciprocă, a partidelor 
noastre și a Comitetelor lor 
Centrale de colaborare, de 
schimb de experiență în con
strucția de partid și socialistă 
din țările noastre.

Tovarăși,
Am purtat discuții sincere 

într-o serie de probleme ale 
situației internaționale și ale 
mișcării comuniste mondiale. 
Noi considerăm util acest 
schimb de păreri pentru că 
ne-a dat posibilitatea, încă o 
dată, să clarificăm pozițiile 
noastre în problemele cele mai 
actuale ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste 
mondiale.

Am constatat dorința și nă
zuința comună a celor două 
conduceri de partid de a se în
treprinde măsurile necesare și 
de a se face tot posibilul pentru 
întărirea comunității noastre 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești internațio
nale, a întregului front antiim- 
perialist. (Aplauze).

Fără îndoială, problema cea 
mai acută a actualei situații 
internaționale, care alarmea
ză, și nu poate să nu alarme
ze partidele și popoarele noas
tre, comuniștii din toate țări
le. întreaga omenire progre
sistă, este intervenția Statelor 
Unite ale Americii în Viet
nam.

Un popor — cel vietnamez, 
o țară socialistă — Republica 
Democrată Vietnam, sînt su
puse bombardamentelor bar
bare și nimicirii. împotriva lor 
imperialismul american duce 
un război criminal, tîlhăresc, 
întreprinde noi pași periculoși 
de escaladare a războiului în 
Vietnam ; acțiunile militare 
cuprind teritorii tot mai vaste. 
Agresiunea Statelor Unite în 
Vietnam complică situația din 
lume, influențează asupra so
luționării unor probleme im
portante internaționale.

Pentru poporul vietnamez 
nu există o altă cale decît 
să-și apere pămîntul, să-și a- 
pere independența, libertatea 
și drepturile. Agresorii nu vor 
zdrobi voința viteazului popor 
vietnamez. Hotărirea lui de a 
continua lupta pentru cauza 
sa dreaptă este de neclintit.

Poziția Partidului și țări! 
noastre în problema vietna
meză este clară. Ea este 
stabilită prin hotărîrile celui 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului nostru și este în concor
danță eu Declarația statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, adoptată la Consfă
tuirea ce a avut loc la Bucu
rești anul trecut. Noi admirăm 
eroismul poporului vietnamez, 
atît din nord, cît și din sud. 
Condamnăm cu mînie agresiu
nea americană din Vietnam. 
Ne asociem în mod hotărît 
glasului popoarelor din țările 
socialiste, glasului mișcării 
comuniste internaționale, gla
sului întregii omeniri progre
siste care cer încetarea acestui 
război infam. (Aplauze puterni
ce).

în lupta sa dreaptă împo
triva agresiunii americane, 
poporul vietnamez nu este 
singur. Alături de el sînt țări
le socialiste. Alături de el sînt 
forțele democratice și pro
gresiste din lume. Și noi, co
muniștii și oamenii muncii 
bulgari, credincioși îndatoririi 
noastre internaționale, sîntem 
întrulotul de partea poporului 
vietnamez, l-am sprijinit și-l 
vom sprijini din punct de ve
dere material, politic și mo
ral.

Sîntem pe deplin convinși 
că victoria va fi a poporului 
vietnamez. Și aceasta se va 
realiza cu atît mai grabnic, cu 
cît sînt mai unite țările socia
liste, partidele noastre frățești, 
toate forțele revoluționare din 
lume. Nu o dată viața a de
monstrat că, acolo unde im
perialismul a avut de-a face 
cu frontul comun al țărilor so
cialiste. al mișcării comuniste 
internaționale și al forțelor 
democratice și antiimperialiste, 
a fost nevoit să cedeze, să re
nunțe la scopurile și intențiile 
sale aventuriste.

Imperialiștii nord-americani 
tind, acolo unde le reușește să 
încingă atmosfera internațio
nală, să creeze focare active 
și potențiale de încordare.

Nu se poate trece cu vede
rea o astfel de parte a glo
bului cum este continentul 
nostru european.

Exprimind interesele po
poarelor lor, și ale întregii o- 
meniri, statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia au 
adoptat anul trecut la Bucu
rești o declarație specială, au 
elaborat un vast program de 
pace și securitate in Europa. 
Acesta a devenit baza unei se
rii de acțiuni ale țărilor socia
liste, menite să întărească pa
cea in Europa. Securitatea și 
pacea în Europa au devenit o 
idee care cucerește mințile și 
inimile. Este o idee născută din 
suferințele popoarelor europe
ne. Aici, în Europa, s-a dez
lănțuit și primul și cel de-al 
doilea război mondial. Aici. în 
Europa, s-au adus milioane de 
jertfe omenești. Aici, în Euro
pa, au fost distruse uriașe va
lori materiale istorice si cubu- 
rale. Aici, în Europa, este de
pozitată o importanta cantitate 
de arme moderne și tehnică de 
război, armate imense sînt ți
nute gata de luptă.

Nu se poate privi cu nepăsa
re actuala situație din Euro
pa, cînd aceleași forțe revan
șarde, care au început cel 
de-al doilea război mondial, se 
regrupează din nou astăzi, în 
Germania occidentală. Ajutate 
de inspiratorii lor de peste o- 
cean. ele se pregătesc intens 
pentru revanșă.

Se spune că istoria s-ar repe
ta. Desigur, în sensul cel mai 
strict al cuvântului, acest lucru 
nu este tocmai exact. Dar poa
te este adevărat in sensul că pe 
continentul nostru și în special 
în Germania occidentală se 
maturizează evenimente, evo
luează fenomene, asemănătoa
re celor clin preajma celui 
de-al doilea război mondial. 
Vedem că in prezent, în Ger
mania occidentală, se activi
zează forțele militariste, care 
se pregătesc pas cu pas să 
treacă la înfăptuirea — sub di
verse forme — a planurilor lor 
revanșarde, ce constituie o 
amenințare la adresa securită
ții europene, a păcii în Euro
pa și în lume. Imperialiștii 
vest-germani refuză cu încă- 
pățînare să recunoască faptul 
rea] al existenței celor două 
state germane suverane și ega
le in drepturi, încearcă, fără 
nici un temei, să vorbească în 
numele întregului popor ger
man, ridică pretenții teritoria
le față de țări socialiste, își 
pun drept scop să „înghită“ 
Republica Democrată Germa
nă, sâ intre in posesia armei 
nucleare. Iată de ce Declara
ția de la București din iulie 
1966 arată pe deplin întemeiat 
că imperialiștii șj militariștii 
vest-germani constituie o ame
nințare serioasă pentru pacea 
europeană și mondială.

Noi, partidul și țara noastră, 
luptăm pentru asigurarea secu
rității europene, pentru întări
rea păcii în Europa, deoarece 
aceasta este o sarcină de im
portanță vitală pentru crearea 
unei atmosfere normale pe 
continentul nostru, pentru dez
voltarea unor relații de priete
nie, înțelegere și colaborare 
între popoarele europene. Lup
ta pentru securitatea europea
nă este o luptă împotriva pla
nurilor revanșarde ale impe
rialiștilor vest-germani, împo
triva pericolului dezlănțuirii u- 
nui nou incendiu mondial, ter
monuclear, este o luptă pentru 
pace în lume, pentru fericirea 
popoarelor europene, a între
gii omeniri.

Republica Populară Bulgaria 
își va aduce și in viitor aportul 
la rezolvarea pașnică a pro
blemelor europene nesoluțio
nate, la întărirea securității și 
a păcii pe continentul nostru. 
Securitatea și pacea în Europa 
și în lume constituie un obiec
tiv important al politicii noas
tre.

Sîntem pe deplin conștient! 
că problemele europene nu pot 
fi rezolvate dintr-o dată. Ele 
sînt complexe și necesită parti
ciparea tuturor popoarelor eu
ropene, examinarea cu răbda
re și în mod constructiv a 
punctelor de vedere, pentru a 
se ajunge la soluții general ac
ceptabile. De aceea urmează 
să examinăm cu atenție și să 
sprijinim orice propunere', ori 
de unde ar veni, care ar putea 
să contribuie la găsirea unor 
puncte de contact pentru crea
rea unei atmosfere mai senine 
în Europa.

Trebuie să spunem că situa
ția politică din peninsula Bal
canică în ultimul timp s-a îm
bunătățit. In această privință, 
țările noastre — Republica 
Populară Bulgaria și Republi
ca Socialistă România — și-au 
adus, și iși vor aduce contri
buția.

Nu se poate, tovarăși, să nu 
se vadă, că în prezent un fe
nomen legic în lume este creș
terea forțelor socialismului, 
păcii și progresului. Aceasta 
se face simțită atît în Europa, 
cît și în Asia, Africa și în A- 
merica Latină. Năzuința ome
nirii de a trăi într-o atmosfe
ră prietenească, în înțelegere 
și colaborare, în pace și pro
gres, este generală.

Forțele reacțiunii nu pot în
toarce cursul dezvoltării mon
diale, orientat spre socialism 
și comunism. Ele nu pot rea
liza aceasta, indiferent de an
ticomunismul pe care ar încer- 
za să-1 dezlănțuie. Comunismul 
—- stafia comunismului, după 

cum s-au exprimat, în med 
plastic, Marx și Engels — nu 
este o sperietoare pentru po
por. Comunismul este sperie
toare numai pentru reacțio
nari și exploatatori, pentru a- 
supritori și militariști. Din ce 
în ce mai mult, comunismul și 
ideile sale mărețe eliberatoare 
cuceresc masele largi popu
lare și se afirmă ca o forță 
materială puternică, care 
impulsionează dezvoltarea lu
mii. (Aplauze puternice).

Anul acesta se împlinesc 50 
de ani de la victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie. Această aniversare glo
rioasă va constitui o mare săr
bătoare — sărbătoarea po
poarelor sovietice, și a po
poarelor noastre, sărbătoarea 
întregii mișcări comuniste in
ternaționale, a clasei munci
toare și a întregii omeniri pro
gresiste.

Cincizeci de ani statul so
vietic — rod al Revoluției din 
Octombrie — a rezistai, sub 
conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, tu
turor greutăților și încercări
lor. Astăzi Uniunea Sovietică, 
reazim al socialismului și pă
cii. este o forță puternică, o 
forță invincibilă.

De cincizeci de ani mărețe
le idei ale Revoluției din Oc
tombrie — ideile lui Marx, 
Engels și Lenin — cuceresc 
victorie după victorie. Ele au 
învins în statele socialiste, în 
sistemul mondial socialist, ca
re are o istorie de peste două 
decenii. Apariția a mai mult 
de 70 de state independente, 
pe locul fostelor colonii ale 
imperialiștilor, este rezultatul 
spărturii care a avut loc în 
sistemul capitalist și imperia
list, rezultatul influenței idei
lor Revoluției din Octombrie, 
al socialismului pe plan mon
dial. Sub steagul ideilor Ma
rii Revoluții din Octombrie, 
clasa muncitoare din țările 
capitaliste a reușit să cuce
rească poziții puternice. Sub 
steagul Marelui Octombrie, 
mișcarea comunistă, care s-a 
născut în urmă cu peste 100 
de ani. s-a transformat în cea 
mai puternică forță politică a 
contemporaneității. In această 
perioadă pe drumul său, pe 
drumul progresului, au apărut 
nu puține greutăți, dar comu
niștii au știut întotdeauna să 
le învingă. în pofida unor 
greutăți, existente in momen
tul de față, mișcarea comu
nistă internațională, dezvol- 
tîndu-se sub stindardul idei
lor Revoluției din Octombrie, 
călăuzindu-se după învățătura 
marxist-leninistâ, va merge 
înainte în lupta pentru pace 
și libertate, pentru progresul 
omenirii, pentru socialism și 
comunism. (Aplauze puternice).

Tovarășe și tovarăși,
Cu puțin timp înainte am 

semnat Comunicatul comun cu 
privire la vizita delegației 
noastre de partid și guverna
mentale* în Republica Socialis
tă România. Comunicatul sin
tetizează principalele rezultate 
ale tratativelor și convorbiri
lor noastre. Nu ne îndoim că 
și el va juca un rol pozitiv 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și țările noastre.

Vizita noastră în țara dum
neavoastră ospitalieră se apro
pie de sfîrșit. Sîntem bucuroși, 
după cum reiese și din Co
municatul comun, că vizita 
noastră va contribui la întă
rirea și dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării bul- 
garo-române. Ca țări vecine, 
pe noi ne desparte Dunărea 
bogată în ape. Dar ea ne șl 
apropie. Dunărea este un flu
viu minunat și puternic și 
urmează ca noi, să folosim cu 
eforturi unite puterea sa în 
slujba avîntului economic al 
țărilor noastre. (Vii aplauze). 
Peste Dunăre trece podul 
nostru, al prieteniei. Acum 
peste Dunăre, întindem un nou 
pod „electric“ al prieteniei — 
linia pentru transportul ener
giei electrice „Craiova—Boici- 
novți“ și ne pregătim să în
cepem într-un viitor apropiat 
construcția hidrocentralei e- 
lectrice din zona Somovit— 
Islaz. Astăzi, cel mai puternic 
pod al prieteniei noastre il 
constituie ideile marxism-leni- 
nișmului și internaționalismu
lui proletar, colaborarea fră
țească, ajutorul reciproc în 
construirea socialismului. (A- 
plauze puternice).

Fie ca Dunărea albă, liniș
tită — cîntată de poeții, scrii
torii și compozitorii bulgari și 
români — să constituie tot
deauna artera prin care 
pulsează prietenia bulgaro-ro
mână, fie ca ea să ne lege de 
celelalte state dunărene, să 
servească cauzei păcii, înțele
gerii și progresului ! (Aplauze 
puternice).

Trăiască poporul frate ro
mân și conducătorul său — 
Partidul Comunist Român! 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia bulgaro- 
română ! (Aplauze puternice).

Trăiască sistemul mondial 
socialist și mișcarea comu
niști și muncitoreasci inter
națională ! (Aplauze puternice).

Trăiască pacea și socialis
mul ! (Aplauze puternice, pre
lungite. Asistenta, în picioare^ 
ovaționează îndelung).
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președintele Uniunii Scriitori
lor. yi luharuj Matnrhe, rtu- 
dentă lo Universitatea din 
București.

Intimpinați cu mâții și urale 
îndelungi au luat cui intui to
varășii A'irnlor l Mușescu, se
cretar genera] al Comitetului

Central al Partidului Comunist 
Român, și Todor Jivkov, prim- 
secreiar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de 
Minșitri al R P Bulgaria.

Cuvântările, urmările cu 
deosebită atenție, au fost sub
limate >n repetate rînduri de 
tii aplauze, ovații și vrale.

In aclamațiile asistenței. to
varășii Nicolae Ceaușescu ri 
Todor Jivkov fyi st ring căl
duros mîinile, se îmbrățișează.

Mitingul prieteniei romăno- 
hulgare ia sfirșit intr-o atmos
feră de puternic entuziasm, ex
presie a sentimentelor frățești, 
sub semnul cărora s-a desfășu-

rat întreaga vizită a oaspeților 
bulgari în țara noastră.

Prin intermediul radioului 
și televiziunii, mitingul prie
teniei român o-bulgare din Sala 
Palatului a fost urmărit dc mi
lioane de oameni din întreaga 
țară. Televiziunea bulgară a 
transmis, de asemenea, mitin
gul dc la București.

AVEA DREPTUL SĂ FIE EXIGENT
Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Constantin

muncitor la Uzinele „Semănătoarea"

Dragi tovarăși și tovarășe.

Stă in firea poporului ro
mân să-și primească oaspeții 
cu sufletul deschis, sa-i în
conjoare cu simpatie si dra
goste — cu «Ui mai mult rînd 
este vorba de buni vecini, de 
vechi și sinceri piieleni. de to- 
varâsi de idei și de luptă, cum 
sinteti dumneavoastră, stimate 
tovarășe Jivkov. dragi tovarăși 
bulgari. Permiteti-mi ca *-â vă 
adrescz — sumați oaspeți — 
soli ai poporului frate bulgar, 
salutul tovărășesc al muncito
rimii bucureștene. să exprim 
adinca noastră satisfacție pen
tru vizita pe care o faceți in 
România socialistă.

Tara dumneavoastră ne este 
apropiată nu numai prin așe
zarea geografica, dar înainte de 
toate prin oiinduirea ei socia
listă. prin telurile și aspirațiile 
noastre comune Urmărim cu 
viu interes, cu simpatie frățeas
că munca si realizările oame
nilor muncii dm tara dum
neavoastră. Spiritul creator si 
gospodăresc al poporului bul
gar. condus de partidul său 
comunist, dau necontenit roa
de bogate dr < are ne bucurăm 
ca de propriile noastre înfăp
tuiri Bulgaria socialistă >e 
poate mindri pe bună drepta
te cu economia ei in plina 
dezvoltare, cu succesele dobin- 
dite pe lărîniul culturii și ști
inței. cu creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Dorim din inimă ca toate 
năzuințele de progres și pros
peritate ale poporului frate 
bulgar, toate planurile și vi
surile sale de fericire și bună
stare sâ-si găsească o strălu
cită împlinire 1

Iubiți oaspeți, prețuim cu 
atît mai mult eforturile și vic
toriile oamenilor muncii din 
Bulgaria, cu ci: și noi. mun
citorii României. întregul po
por român, sîntem angajați 
într-o uriașă activitate con
structivă. care ne-a înnoit din 
temelii viața, a dat o nouă și 
mîndrâ înfățișare patriei noa
stre Sub conducerea hotărî fă 
a Partidului Comunist Român, 
am lăsat în urmă greaua 
moștenire a trecutului, am 
creat România socialistă

Astăzi, dind viață progra
mului elaborat de partid, ne 
dăruim întreaga energie crea
toare operei de ridicare a eco
nomiei naționale pe noi trep
te. Muncitorii, ineinerii. teh
nicienii desfășoară o luptă 
susținută pentru organizarea 
științifică a producției și a 
muncii, pentru promovarea 
tehnicii noi, pentru o cît mai

bună gospodărire și asigurare 
a unei înalte rentabilități a 
întreprinderilor, pentru reab- 
zarea unei producții dc cali
tate superioară. Uzinele bucu- 
reșlene. care realizează o cin
cime din producția industria
lă a țării, se străduiesc să fio 
in primele rînduri in această 
complexă activitate, acordînd 
o permanentă atenție moder
nizării proceselor de muncă.

în acest efort creator își în
cadrează activitatea și colec
tivul Uzinei ..Semănătoarea“, 
unde lucrez Dăm toată aten
ția calității mașinilor pe care 
le construim și pol spune cu 
acest prilej solilor din țara 
vecină și prietenă — căreia 
anul acesta îi livrăm un nu
măr important do semănători 
— că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii uzinei noastre țin 
la marca fabricii pe care o 
consideră o chestiune de o- 
noare și prestigiu.

Pătrunși de marea însemnă
tate a sarcinilor trasate de 
partid sîntem hotârîți să nu 
ne precupețim eforturile pen
tru ca România să cunoască o 
dezvoltare continuă si rapidă.

Noi știm că în felul acesta 
.slujim interesele poporului 
nostru și ne îndeplinim, tot
odată. o înaltă îndatorire in
ternaționalist»

Noi. muncitorii bucureșteni, 
ca Și oamenii muncii din în
treaga țară, sprijinim pe de
plin politica partidului și sta
tului nostru de dezvoltare a 
prieteniei și solidarității fră
țești cu toate țările socialiste, 
de întărire a unității mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. Noi vedem in a- 
ceasta chezășia victoriei forțe
lor socialismului și progresu
lui. a forțelor antiimperialis'.e 
de pretutindeni in lupta lor 
pentru mersul înainte al în
tregii omeniri, pentru pacea 
și securitatea popoarelor.

Vă rugăm, stimate tovarășe 
Jivkov. să transmiteți oame
nilor muncii din Bulgaria 
salutul nostru frățesc, calda 
urare de a dobîndi noi și mari 
victorii în lupta pentru pros
peritatea și fericirea patriei 
dumneavoastră, precum și do
rința noastră sinceră de a ve
dea colaborarea româno-bul- 
gară tot mai rodnică, mai în
floritoare.

Trăiască prietenia frățească 
dintre comuniștii români și 
bulgari, dintre muncitorii ro
mâni și bulgari, dintre po
poarele noastre !

Trăiască unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale !

prilej de permanentă Incìn
ta re, un prilej de nețărmurită 
bucurie. Cu cit priveam 
mult ceea 
mereu se 
noștri. cu 
deam seama că intre Bulga
ria anului 1946 și Bulgaria 
anului 1966 deosebirea era 
uriașă. Noua Bulgarie. Bulga
ria ronstrudorilor socialismu
lui, ne arăta ci ni puri lucrate 
cu migală pînă la ultima 
palmă de pămint, sate noi și 
mindre, orașe înfloritoare de
venite importante centre in
dustriale sau turistice, și pre
tutindeni — ceea ce ne plăcea 
și mai mult — o lume 
nică. mulțumită, cu 
îndreptați cu încredere către 
viitor Am fost foarte fericit 
să văd în Bulgaria ceea ce am 
văzut, pentru că știm bine, 
bine de tot. că orice succes al 
unei țări socialiste este un 
succes al nostru, a) 
celor ce ne străduim 
răsputeri să construim o 
nonă, o viată nouă.

In aceeași perioadă în 
Bulgaria vecina și prietenă a 
progresat și a înflorit sub 
conducerea Partidului ei Co
munist, aici. Ia noi, — așa cum 
ați putut vedea si dumnea- 
voastă zilele acestea — s-a 
dezvoltat și a înflorit, sub 
conducerea Partidului nostru 
Comunist, Republica noastră 
socialistă, patria noastră inde
pendentă, suverană, liberă.

mai
ce mereu și 

înfățișa ochilor 
atit ne dă-

har- 
ochii

este 
tuturor 

din 
lume

care

Cuvîntul

Cuvîntul tovarășului 
Zaharia Stancu

Stimate tovarășe Jivkov,
Stimați membri ai delegației 

bulgare,

Vă rog să-ml îngăduiți să vă 
aduc aici salutul călduros al 
oamenilor noștri de artă și 
cultură, al scriitorilor din 
Republica Socialistă România. 
Totodată, vă rog să-mi permi
teți să-mi exprim adînca 
satisfacție pentru prezența 
dumneavoastră în mijlocul nos- 
stru ca reprezentanți de seamă 
ai Partidului Comunist Bulgar, 
ai Guvernului Republicii Popu
lare Bulgaria, ai poporului 
fra’e bulgar. Căldura si ospita
litatea cu care ați fost primiți 
de noi toți, pe străvechiul nos
tru pămint. bucuria pe care ați 
fost in măsură s-o citiți mereu 
pe chipurile noastre sînt — 
toate — dovezi temeinice că 
tradiționala orietenie și frăție 
dintre partidele noastre comu
niste si dintre popoarele noas
tre mindre și harnice se întă
rește necontenit și se dezvoltă 
cu mult spor spre folosul, spre 
fericirea ambelor popoare.

Dragi oaspeți și dragi tova
răși.

Este bine știut că încă din 
cele mai îndepărtate timpuri 
popoarele ncasire au trăit in 
acesie pârli ale Europei, unul 
lingă altul, este știut că ele 
s-au ajuta’ reciproc. ori de 
cite ori a fost posibil, și nu o 
dată au colabora’ slrins in 
luoîa împotriva acelorași asu
pritori.

Prietenia dintre popoarele 
noastre s-a manifestat. de ase
menea, de-a lungul anilor, 
între cei mai buni cărturari, 
oameni de știință si cultură ai 
țărilor noastre.

Aceste îndelunea’e ’radi’ii 
s-au dezvoltat în chip fericit în 
anii noștri.

Personal. îmi aduc aminte cu 
multă plăcere că. printre pri
mele cărți care mi-au căzut în 
m;nă în copilărie, două erau 
traduse din limba bulgară si 
purtau semnătura lui Ivan 
Vazov. Din aceste două cărți, 
apărute în limba română îna
inte de întîiul război mondial, 
am luat întiia oară cunoștință 
de literatura bulgară, de tara 
F^rină. de poporul bulgar. 
Lectura lor mi-a trezit dorința

să cunosc țara de dincolo de 
Dunăre și pe oamenii care tră
iesc acolo. Astăzi, sînt nenu
mărate cărțile din bibliotecile 
noastre traduse din bulgară. 
Nenumărate sînt, in același 
timp, cărțile de literatură ro- 
mînă traduse în bulgară. Sînt 
încredințat, tovarăși, că schim
burile noastre de cărți și toate 
celelalte schimburi pe linie 
culturală și artistică au ajutat 
mult și vor continua să ajute 
și mai mult la cunoașterea 
reciprocă a popoarelor noastre, 
la o și mai mare întărire și 
dezvoltare a prieteniei și stimei 
reciproce. Spunînd acestea, 
dragi tovarăși, mă gîndesc 
iarăși și iarăși la cît de mare, 
la cît de important poate fi 
folosul adus de scriitori pro
priilor lor popoare și, poate, 
tuturor popoarelor lumii, dacă 
literatura pe care ei o scriu 
este o literatură valoroasă, 
inspirată din viața popoarelor, 
din lupiele pentru libertate ale 
popoarelor, din visurile și nă- 
zuin’ele lor cele mai nobile.

Noi. scriitorii români, avem 
în activitatea noastră scriitori
cească, ca scop principal, de a 
da o contribuție cît mai mare 
în uriașa muncă de construire 
a socialismului, desfășurată de 
partidul și poporul nostru, în 
vastul efort unanim de desă
vârșire a construcției socia
liste. De aceea, ne aducem 
întreaga noastră contribuție la 
înfăptuirea politicii interne a 
partidului și a guvernului nos
tru. după cum milităm activ 
pentru politica externă a 
partidului și a tării noastre — 
politică d*> promovare a rela- 
țiilor multilaterale, frățești, cu 
toate tarile socialiste, a unită
ții mișcării comuniste și mun
ci’crești internaționale, poli
tică de păzire și întărire a 
păcii pe plan european și 
mondial.

Dragi oaspeți.
Acum un an și ceva am 

vizitat Republica Populară 
Bulgaria, după ce vreme de 
douăzeci de ani n-o mai văzu
sem. Drumul pe care l-am 
făcut atunci de la Ruse la 
Sof.a. prin Plevna, și de la 
Sofia la Ruse prin Tirnovo. a 
fost pentru mine și pentru 
tovarășii care mă însoțeau un

Stimate tovarășe Jivkov.
Stimați membri ai delegației 

bulgare.
In ceasul acesta sîntem cu 

toții adine încredințați că 
vizita dumneavoastră in țara 
noastră, convorbirile pe care 
dumneavoastră le-ați avut cil 
secretarul genera) al Partidului 
nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cu nlți fruntași 
ai noștri de partid și de stat, 
vor contribui mult la o și mai 
mare întărire a prieteniei din
tre partidele și popoarele 
noastre, la întărirea prieteniei 
dintre toate țările socialiste, 
dintre toate partidele comu
niste și muncitorești din în
treaga lume, la păstrarea și 
întărirea păcii.

Peste puține ore, plăcuta ci 
prețioasa ’dumneavoastră 
zită in tara noastră va 
sfirsit. Peste puține oro. 
veți afla în mîndra 
voastră 
rugăm 
ajunși 
din partea 
de artă și cultură bulgari, 
scumpilor noștri colegi, scri
itorii bulgari — și întregului 
popor frate bulgar — urările 
noastre de bine, urările noas
tre de succes, de fericire, pen
tru întărirea prieteniei dintre 
partidele și popoarele noastre.

Trăiască prietenia româno- 
bulgarâ !

vi- 
lua 
vă 

dumnea- 
capitalâ, Sofia. Vă 

stimați tovarăși ca. 
acasă, să transmiteți 

i noastră oamenilor 
și cultură

tovarășei
luliana Matache

studentă la Universitatea din București

Stimați oaspeți din Republica 
Populară Bulgaria,

Am deosebita cinste ca, în 
numele colegelor și colegilor 
mei, al studențimii bucureștene. 
să exprim de la această tribună 
salutul fierbinte și mesajul 
tineresc adresat delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Bulgaria, 
în frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov.

Vechile legături de prietenie 
dintre poporul român și 
poporul bulgar, statornicite 
de-a lungul secolelor, dezvolta
te și consolidate în anii con
strucției socialiste, sînt bine 
cunoscute de studențimea țării 
noastre. Exemplele înaintașilor 
noștri constituie un îndemn 
pentru tinerele generații, cres
cute și educate în anii 
luminoși ai socialismului, de a 
duce mai departe, nestinsă, 
făclia acestei prietenii fră
țești.

Tineretul patriei noastre, 
condus și educat cu dragoste 
părintească de Partidul Comu
nist Român, își aduce din plin 
și cu devotament contribuția 
la opera măreață de desăvâr
șire a construcției socialiste, 
de înflorire a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă 
România. Pe marile șantiere 
socialiste, în uzine șl combi
nate, pe ogoare sau în institu
tele de cercetări, în institutele 
de învățămînt, tineretul nostru 
învață și muncește cu entu
ziasm și pasiune, pentru ridi
carea țării pe cele mai înalte 
culmi ale progresului și civili
zației.

Studențimea noastră este în
suflețită de puternice sentimen
te patriotice, de fierbinte devo
tament față de cauza parti-

duluî nostru. Folosind din plin 
condițiile create prin grija și 
atenția partidului și guvernu
lui. studenții se pregătesc cu 
perseverență, se străduiesc 
să-și însușească o înaltă califi
care la nivelul cerințelor ac
tuale. Studenții de azi au con
știința răspunderilor de mîine, 
își călesc forțele și își înmul
țesc cunoștințele pentru ca 
tradițiile științei și culturii să 
fie duse mai departe cu cinste, 
din generație în generație, 
pentru ca patrimoniul spiritual 
al națiunii noastre socialiste 
să se îmbogățească necontenit.

Educat de partid în spiritul 
prieteniei frățești cu tineretul 
țărilor socialiste, al internațio
nalismului proletar, tineretul 
român, studențimea patriei 
noastre, nutresc cele mai 
profunde și mai calde senti
mente față de tineretul și stu
dențimea bulgară, față de 
harnicul și talentatul popor 
bulgar.

Știm și ne bucură 
faptul că tineretul

sincer 
bulgar 

prieten, studențimea, își inte
grează cu entuziasm eforturile 
în opera de construire a 
Bulgariei socialiste, aduc o 
contribuție efectivă la întă
rirea și propășirea țării sale. 

Vă rugăm, scumpi oaspeți, să 
transmiteți tineretului din țara 
dumneavoastră salutul nostru 
frățesc, mesajul nostru de 
prietenie și urarea fierbinte de 
noi succese în însușirea știin
ței, tehnicii, culturii, în 
slujirea cu devotament a cauzei 
păci! și socialismului.

Trăiască prietenia 
tineretul român și 
dintre popoarele și 
noastre I

dintre 
bulgar, 

țările

FATA DE ALȚII
PENTRU CA ERA

EXTREM
DE EXIGENT

...Era de ajuns să stai 
puțin de vorbă cu Lenin 
pentru a-ți da seama că 
din el emana o forță și o 
energie cu adevărat efer
vescentă. de luptător pa
sionat, inventiv, plin de 
succes și cu o vastă eru
diție.

Fie că mergea la o șe
dință importantă a C.C. 
sau C.C.P., sau își propu
nea să ia cuvîntul în fata 
unei numeroase adunări de 
muncitori într-o mare sec
ție de uzină (și aceste ex
puneri erau deosebit de e- 
mofionante pentru el), sau 
se pregătea să ia cuvîn
tul la Teatrul Mare, sau 
aștepta la el acasă, în mi
cile și primitoarele lui ca
mere de la Kremlin. pe 
cutare sau cutare vizitator, 
— Vladimir Ilici era în
totdeauna același, întot
deauna concentrat într-un 
fel aparte, întotdeauna în
armat într-un fel special 
împotriva a tot cc-i îm
piedică pe oameni să tră
iască omenește, atît de 
simplu și de irezistibil prin 
clara putere de convingere 
care emana din tot ce 
spunea el.

Și oamenilor care-1 aștep
tau Ie spunea numai ceea 
ce considera el ca 
deosebit de 
ceea ce corespunde princi
palului adevăr al vieții, le 
smmea deschis, fără să 
rină seama că. poate multi 
dintre cei ce-1 ascultau nu 
se simțeau bine privind 
acest adevăr drept în fată.

Cît de nlastic se expri
ma A. M. Gorki rînd scria :

„Avea un fel de magne
tism care atrăgea spre el 
inimile și simpatiile oame
nilor muncii". Si mai de
parte : „Rîsul lui era fer
mecător — rîsul „din ini
mă" al omului care, deși 
vedea deopotrivă de lim
pede sttngăcia prostiei o- 
menești și echilibristica a- 
bilB a minții. $tia să guste 
din plin naivitatea copilă
rească a celor „simpli".

Un bătrîn pescar, Gio
vanni Spadaro, a spus des
pre el : „Numai un om cin-

este 
important,

stit poale să rîdă astfel", 
îmi aduc aminte cum 

odată eu și cu unul dintre 
comisarii poporului de a- 
lunci, cu care nu mă în
țelegeam niciodată, am dat 
buzna în cabinetul lui Vla- 
dimii Ilici. care se afla a- 
lătuii de sala de ședințe a 
C.C.P. — de data aceea el 
transmisese altcuiva sarci
na de a prezida ședința 
— aducînd unul celuilalt 
un potop de învinuiri. Vla
dimir Ilici a încercat să as
culte ce-i spuneam, dar 
am observat de îndată că 
obrajii i se înroșesc, o- 
cliii încep să-i strălucească 
de veselie și începe să 
rîdă cu obișnuitul său rîs 
sincer, pînă la lacrimi, 
spunînd :

— Ia uitați-vă la ei : își 
închipuie că aș putea înțe
lege ceva din acest torent 
de vorbe !...

Și noi. adversarii furioși, 
n-am avut altceva de fă
cut decît să ne asociem a- 
cestui rîs.

Intr-adevăr, era un om- 
magnet !

Dacă am spune că Vla
dimir Ilici căuta întotdea
una să se înconjoare de 
oameni •înzestrați cu mult 
talent și cu multă energie 
ar fi prea puțin. El era. 
pur și simplu, gata „să facă 
curte" unor astfel de oa
meni se bucura de succe
sele lor. le ierta adesea 
multe din slăbiciunile lor. 
care, după cît se pare, nu 
outeau scăpa ochiului său 
atent.

...Vladimir Ilici scria și 
citea extraordinar de re
pede, iar aceste îndeletni
ciri aveau specificul lor 
leninist, care ne era 
de drag.

Scrisul lui era citeț, 
mos și „mărunt" și 
ștersături. îi plăcea 
sublinieze ceea ce i se nă- 
rea deosebit de esențial (în 
special în bilețelele cu 
caracter particular) : sub
linia cu o linie, iar cîte- 
odată chiar cu două... Ceea 
ce suna deseori ca o aver
tizare prietenească, dar 
categorică : vezi să nu gre
șești în ace6t punct I

atît

fru
irà 

te

Recepție oferită de tovarășul Todor Jivkov

Primul secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, tovară
șul Todor tivkov. conducăto
rul delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Populare Bulgaria care face o 
vizită oficială în țara noastră, 
a oferit joi seara o recepție în 
saloanele Casei Centrale a Ar
matei.

La recepție au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol Alexandru 
Bîrlâdeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drâghici, Paul 
Niculescu-Mizil, II ie Verdeț, 
Max»m Betghianu. (’oiistantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vilcu, 

Petre Blajovici, 
C o 1 I u, Flnrian 
Janos Fazekaș, 

Petre Lupu, 
Dumitru 

Vasile 
Crăciun, 

Gheorghe 
Roman

Iosif Banc. 
Dumitru 
Dânălache, 
Mihai
Manea 
Popa,

Gere.
Mănescu,

Mihai Dalea.
Patilineț. Constanța
Ihe MurgulPscu,
Gaston Marin, 
Moldovan

Au luat parte tovarășii 
Boian Bilgaranov, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. ai Partidului Comunist 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele

Comitetului de Stat pentru 
știință și progresul tehnic, 
Konstantin Popov, ministrul 
energeticii și combustibilului, 
Milko Balev, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Gheorghî Bogdanov, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Bulgaria la București.

Au fost prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organl/ații obștești, generali și 
ofițeri superiori, academicieni 
și alți oameni de știință, cul-

tură și artă, ziariști români și 
bulgari, corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost, de asemenea, de față 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Republica Socia
listă România.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor, două țări.

In timpul recepției, tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie. (Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID

(Urmare din pag. I)

Inalții oaspeți își iau un căl
duros rămas hun de la conducă
torii de partid și de stat ai țării 
noastre, de la șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, de Iq celelal
te persoane oficiale, precum și de 
la oamenii muncii aflați pe aero
port.

Un mare grup de pionieri îi 
înconjoară pe conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări și le oferă buchete de flori.

Tovarășii Todor Jivkov, Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe

Maurer își strîng călduros mîinile, 
se îmbrățișează.

De pe scara avionului, tovară
șul Todor Jivkov și ceilalți mem
bri ai delegației de partid și gu
vernamentale bulgare salută per
soanele oficiale prezente, răspund 
aclamațiilor și uralelor miilor de 
bucureșteni aflați pe aeroport.

La ora 14,-30 nava aeriană a 
decolat, fiind escortată pînă la 
graniță de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

Festivitatea de la aeroport a 
fost transmisă direct de posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

a citi aveaFelul lui de
și el un caracter aparte : 
ochii vii, seînteietori ur
măreau cu repeziciune pa
ginile de carie sau de ma
nuscris, ei erau intr-ade
văr „atotvăzători" : nu le 
scăpa nimic.

Dacă în prezența mea 
lua în mină o carte nouă, 
zâmbeam fără să vreau... 
Știam din proprie expe
riență că cine caută găseș
te, că va fi vai și amar 
pentru orice șiretlic de 
gîndire al autorului, pentru 
orice tentativă servilă de 
conformism.

Chiar dacă era vorba de 
o carte a lui proprie, Ilici 
nu pregeta să facă, cu cre- 

I ionul, scurte și necruțătoa
re adnotări.

Dacă sublinia și punea 
două semne de întrebare, 
puteți fi siguri că autorul 
fesese prins cu ocaua mi
că, dacă nota pe margine 
expresivul său „hm, hm 1“. 
însemna că aici era de a- 
juns să zgîndărești puțin 
pentru ca autorul să fie 
demascat.

Firea tumultoasă a lui 
Vladimir Ilici sc manifesta 
și în rapiditatea și armonia 
mișcărilor lui, în privirea 
ironică, iscoditoare a mi- 
nunaților lui ochi, într-o 
anumită bună dispoziție, 
firească și obișnuită pen
tru întreaga lui ființă, în
tr-o anumită ascuțime de a 
percepe tot ce se întîmplă 
în jurul său...

O dată, în ultimii 
activității lui, l-am 
bat:

— Vladimir Ilici, 
n-ai încerca să te distrezi 
măcar cu puțină muzică 
bună ?

— Nu pot, Gleb Maksi- 
mllianovici, mă impresio
nează prea puternic.

Și simțeai că omul aces
ta, care avea atîta putere 
asupra celor din junii său, 
are o putere și mai mare 
asupra lui însuși.

Desigur, această „edu
cație" Vladimir Ilici o da
tora atît înrîuririi exerci
tate asupra lui de familia 
sa excepțional de strîns u-

nită și de talentată, cît și 
călirii lui în luptă de-a 
lungul evenimentelor 
ccpționale în a căroi vii
toare fusese aruncat de 
destinul revoluționar al 
patriei noastre ; în primul 
rînd însă și, mai ales, și-o 
datora lui însuși, discipli
nei de fier impuse sieși 
prin voința cc-1 caracteri
za pe Vladimir Ilici încă 
din tinerețe și pe care el 
și-a păstrat-o pînă la sfîr- 
șitul zilelor sale. El avea 
dreptul să fie exigent față 
de alții, pentru că era ex
trem de exigent cu sine 
însuși.

Pe Vladimir Ilici îl pu
teai supăra repede dacă 
făceai o caracterizare va
gă a upui om, spunînd 
despre el că este, în gene
ral, un om „cumsecade". 
„Ce rost are aici „cumse- 
cădenia ?“ — obiecta el.

Mai bine spuneți-mi 
care este linia lui de con
duită politică...“.

X'ladimir Ilici a fost un 
tovarăș de partid în sen
sul cel mai bun al cuvîn- 
tului, și sub acest raport 
nu-și avea egal. Cît timp 
a trăit el, am simțit cu 
toții că ochiul lui atent de 
prieten ne urmărește ne
contenit : cu multă delica
tețe era întotdeauna gata 
să sară numaidecît în a- 
jutor, de îndată ce se con-

ex-

de

vingea că tovarășii se află 
intr-o situație dificilă. In- 
tr-uii cerc de prieteni, 
Vladimir Ilici devenea 
imediat sufletul întregii so
cietăți. In preajma lui se 
iscau discuțiile cele mai 
pasionate și rîsul ce) mai 
vesel. El cunoștea foarte 
bine particularitățile fiecă
rui tovarăș și se pricepea 
minunat de bine să se a- 
propie de oameni, ținînc 
seamă tocmai de aceste 
particularități. Un singui 
lucru nu putea suferi Vla
dimir Ilici. ca și Marx dt 
altfel : ipocrizia, poza, fra 
zoologia.

Lenin și-a pus întreagî 
energie în slujba celei ma 
mari revoluții din lume 
cu gîndirca sa încordată 
el și-a 
creier, 
ultima 
fatală.
venise ... r_ ___  ___
precedente, mi-a spus o 
dată, cu un zîrribet ienat 
„Da. mi se pare că m 
împovăram cam mult". 
Spunea acest lucru pe. ui 
ton întrebător. Murind, e 
nu era însă sigur dacă con 
tribuția lui, adică însuș 
sacrificiul vieții lui, est 
suficient

mistuit genialul săi 
Cu puțin înainte df 
criză, care i-a fos 
după ce abia-și re 
de pe urma crize

(Din amintirile h 
G. M. Krjijanovski).

ani ai 
între-

de ce
Răspîndirea operelor

lui V. I Lenin
în țara noastră

TELEVIZIUNE
18,00 : Pentru cei mici. Ariciul 

albastru. Prezintă Teatrul de 
păpuși din Brăila ; 18,30 : Pentru 
pionieri și școlari. Concertul 
corului de copii al Radiotele- 
viziunii ; 18,50 : Publicitate ;
18,58 : Ora exactă ; 19,00 : Tele
jurnalul de seară: Agenda eco
nomică ; 19,27 : Buletinul meteo
rologic : 19.30 : Față-n față : 
Edili-cetâțeni (II) ; 20,00 :
Tele-enciclopedia; 21,00 : Să
rîdem cu... Stan și Bran ; 21,15 : 
Film serial : Sfîntul ; 22,05 : 
Emoții >n premieră. Emisiune 
muzicală — concurs ; 22.35:
Finala campionatului mondial de 
baschet (feminin). Repriza a 
Il-a, transmisiune de la Fra
ga : 23.40 : Telejurnalul de
noapte ; 23,50 : închiderea e- 
misiunii.

Sala de gimnastică de la Com
plexul sportiv „Tineretului" din 
Capitală, găzduiește, astăzi și 
tniine, finalele Campionatelor re
publicane universitare de gim
nastică sportivă. La întreceri, 
care se anunță deosebit de atrac
tive, participă un număr de peste 
150 de studenți din nouă centre 
universitare ale țării.

Cu această ocazie va avea loc 
yi un concurs demonstrativ stu
dențesc de gimnastică artistică. 
Festivitatea de deschidere are loc 
astăzi de la ora 15, iar duminică 
întrecerile vor continua de la 
ora 8.

• Pe ringul de la Istanbul au 
continuat întrecerile turneului 
balcanic de box la care partici
pă pugiliști din România,

Editura politici a tipărit pînă acum 157 de titluri 
din scrierile Iul V. I. Lenin într-un tiraj de cea. 
6 200 000 exemplare. S-au publicat 40 de volume de 
Opere după ediția a 4-a rusă, încheindu-se această 
ediție. Tirajul total al acestor 40 de volume însumea
ză 1 624 000 exemplare, lncepînd din 1960, în urma 
unei hotâriri a C.C. al P.C.R. se editează Operele 
complete după ediția a 5-a rusă, din care au apărui 
pînă acum 43 de volume. Editura a mai tipărit 25 de 
culegeri tematice într-un tiraj total de peste 500 000 
exemplare cu lucrări sau fragmente de lucrări ale lui 
VJ. Lenin, printre care : „Lenin despre România", 
„Despre construcția de partid", „Partidul —- forța con
ducătoare în statul socialist și în construcția comu- 

„Despre alianța dintre clasa muncitoare fi 
țărănime", „Despre dezvoltarea industriei grele fi 
electrificarea țării", „Despre mișcarea muncitorească 
Și eomunistă internațională“, „Despre stat“. „Desprt 
religie" etc. Cele mai importante scrieri ale lui V. I 
Lenin au apărut în ediții repetate, în zeci și sute dt 
mii de exemplare : „Ce-i de făcut ?“ (115 000 exem
plare), „Două tactici ale social-democrației în revolu
ția democratică" (peste 100 000 exemplare). „Impe 
rialismu! — stadiul cel mai înalt al capitalismului* 
(218 000 exemplare), „Statul și revoluția“ (126 00( 
exemplare). „Stîngismul“ — boala copilăriei comu 
n.,smul«i“ (peste 200 000 exemplare). „Marea iniția 
tivă* (215 000 exemplare), „Economicul și politicii 
m epoca dictaturii proletariatului“ (80 000 exemplare 
„Materialism și empiriocriticism“ (74 000 exemplare) 
„Tezele din aprilie (125 000 exemplare), „Caiete filo 
zofice“ (25 000 exemplare) etc.

Au fost tipărite numeroase lucrări biografice ș 
memorialistice despre viața și activitatea lui Lenin 
Printre titlurile apărute se numără : „V. I. Lenin — 
Biografie*, „V. I. Lenin — Scurtă schiță biografică“ 
o culegere în două volume de „Amintiri despre 
Lenin precum și „Amintiri despre I.enin" și „Lenir 
și partidul *, ambele de N. K. Knipskaia etc.

Turcia, Iugoslavia și Bulgaria 
(echipa secundă). Boxerii ro
mâni au obținut ci te va victorii 
aplaudate. La cat. cocoș o fru-

naie vor lupta și 7 boxeri i 
mâni.

SPORT
moașă impresie a lăsat N. Gîju 
care l-a învins la puncte pe 
Garvolov (Bulgaria). Iată cele
lalte rezultate : Goanță b. p. 
Sevimli (Turcia) ; Hodoșan b. p. 
Kiriakov (Bulgaria) ; Chivăr b. 
p. Kirkov (Bulgaria) ; Mariuțan 
b. p. Petrov (Bulgaria), care l-a 
înlocuit pe campionul țării 
Par-Iov. Finn’'',e competiției se 
vor desfășura astă seară. In fi-

• Ieri a fost zi de odihnă 
turneul internațional mascu 
de șah care se desfășoară 
Capitală. După șapte runde 
clasament conduc Florin Ghe< 
ghiu (1), Soos și Drimer cu c 
4.5 puncte, urmați de Fichtl 
Pfleger cu cîte 4 puncte, Ghiț< 
cu, Czerniak, Partoș și Cioc 
tea cu cîte 3,5 puncte etc.

• In ziua a doua a turneu 
final al campionatului mond 
feminin de baschet de la Prț 
baschetbalistele sovietice 
ciștigat meciul cu selection! 
Cehoslovaciei cu scorul de 6 
52. în urma acestei victorii, i 
prezentativa U.R.S.S. a făcut 
pas important în drumul s] 
cîștigarea titlului suprem.



• Știri insem 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Vizita delegației

parlamentare
Armata Lucrările

Congresului

române în Turcia
ANKARA 21—Trimisul special 

Agerprr«. Nicolae Ionrscu. trans
mite : Joi după-amiază a sosit Ir 
Ankara delegația Marii Adunări 
N iț’onalr a Republicii Socialiste 
România condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, care, la 
invitația Senatului și Adunării 
Naționale a Republicii Turcia, va 
face o vizită oficială în această 
țară.

Pe aeroportul din Ankara. îm
podobit cu drapelele de stat ale 
celor două tari, oaspeți» români 
au fost întîmpinați de președin
tele Adunării Naționale a Turciei, 
Fcrruh Bnzbelv, de Muslin Gd- 
rentaș. Nurettin Ok. Ahmet Bil- 
gin — vicepreședinți ai Adunării 
Naționale, de Sczai Erkut, preșe
dintele Consiliului Municipal al 
Ankarei, de senatori și deputați. 
in.vlți funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Au fost, de asemenea, prezen- 
ți ambasadorul Ion Drinceanu și 
membrii ambasadei țării noastre.

DUMINICA urmează să 
se desfășoare în landurile 
vest-germane Renania-Pala- 
tinat și Schlesxrig-Holstcin 
alegeri pentru rcinoirea die
telor locale. Este primul test 
electoral după instalarea 
marii coaliții guvernamen
tale vest-germane formată 
din partidele Uniunea creș- 
tln-democrată șl social-de- 
mocrați. Cu acest prilej 
peste 4 milioanr de alegă
tori vor fi chemafi la urne.

Vrind bun venit oaspeților ro
mâni. Femih Bozbevli. președin
tele Adunării Naționale a Turci
ei, și-a exprimat satisfacția de a 
putea saluta pe pămîntul Turciei 
pe membrii delegației parlamen
tare române, după ce în cursul 
anului trecut a avut prilejul să 
viziteze România în fruntea dele
gația parlamentare turce.

Ne bucuram în mod deosebit 
— a subliniat el — pentru re
luarea și dezvoltarea legăturilor 
tradiționale dintre țările noastre. 
O dovadă a extinderii acestor le
gături o constituie vizita între
prinsă anul trecut în Turcia de 
președintele Consiliului de Miniș
tri al României, Ion Gbeorghe 
Maurer. precum și vizitele reci
proce ale delegațiilor adunărilor 
noastre reprezentative.

Mulțumind pentru cuvintele 
calde de bun sosit adresate de
legației parlamentare române, to
varășul Ștefan Voitec a subliniat : 
Ne aflăm în țara dumneavoastră 
animați de dorința sinceră de a 
continua finii legăturilor tradi
ționale de prietenie și colaborare 
între țările și popoarele noastre. 
Speram că aceste legături vor 
cunoaște o continuă dezvoltare și 
avem convingerea că vizita dele
gației noastre parlamentare în 
patria dumneavoastră, ca și vizita 
parlamentarilor turci în România, 
anul trecut, sub conducerea exce
lenței sale, domnul președinte 
Bozbevli, va contribui la o tot 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă.

ATENA 21 ( \gcrpres). — Pos
tul de radin «I armatei grecești 
a transmis vineri dimineață o pro
clamație regală, anunțînd prelua
rea puterii in Grecia de către for
țele armate. Proclamația a fost 
semnată de ministrul de interne 
în numele regelui și al primului 
ministru. A fost anunțată suspen
darea anumitor articole ale con
stituției. instituirea unor restric
ții de circulație în capitală, inter
zicerea stocării de alimente și în
treruperea operațiunilor de bancă 
si de bursă. Școlile sînt închise, 
iar ziarele nu au apărut vineri la 
Atena. Comunicațiile telefonice 
cu Grecia sînt întrerupte.

BERLIN — Trimisul special 
Agerpres. Constantin Varvara, 
transmite în ședința de joi a 
celui do-al VIT-lea Congres al 
P.S.U.G., Erich Ilonecker, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., a 
prezentat raportul cu privire 
la „Rolul partidului în perioada 
desăvîrșirii construirii socia
lismului". Raportul s-a referit 
la obiectivul principal al 
P.S.U.G. în noua fază de dez
voltare a țării, In creșterea ro
lului clasei muncitoare și par- 
tidului ei. la activitatea parti
dului în industrie și agricul
tură, la problemele de edu
care. pregătire și promovare a 
cadrelor, la relațiile 
tionale ale P.S.U.G.

în continuarea 
Congresului a luat 
Paul Verner, membru al Bi-

interna-

lucrărilor 
cuvîntulcu luplatineretuluidin coloniile portugheze

între 23 și 25 aprilie se va desfășura în capitala Guineei 
o conferință internațională de solidaritate cu lupta popoarelor 
din coloniile portugheze, la lucrările căreia participă repre
zentanți ai organizațiilor de tineret din Africa și din alte 
continente. Din Republica Socialistă România, la această 
conferință participă Ncculai Mancaș, membru al C. C. al 
U.T.C., reprezentant permanent al Uniunii Tineretului Co
munist la Federația Mondială a Tineretului Democrat 
(F.M.T.D.). Conferința se desfășoară sub auspiciile F.M.T.D.

i a Uniunii Democrate a Tineretului African din Guineea.

ADEN. — Aspect 
timpul unor recente cioc
niri dintre populație și tru

pele britanice

catastrofei aeriene
• DUPĂ cum anunță agenția 

P.A.P., întreprinderea poloneză 
de comerț exterior „Metalex- 
port" și întreprinderea france
ză „Ateliers et Chantiers de 
Bretagne" au semnat un acord 
de colaborare pentru producția 
de prese hidraulice și de alte 
instalații metalurgice destinate

O anchetă asupra împrejurări- 
or în care s-a produs miercuri 
loaptea catastrofa aeriană de la 
M cosi a, ce a provocat moartea a 
L24 persoane aflate la bordul 
ivionului „Britania" al compa
niei elvețiene „Globe Air", s-a 
leschis vineri la locul acciden- 
ului. Directorul Biroului federal 
slvețian pentru accidentele de 
ivioane, H. Wildmer, și reprezen- 
anți ai companiei „Globe Air" 
iu sosit la Nicosia pentru a par- 
icipa la anchetă.

Cauzele exacte ale acestei tra
gedii fără precedent în istoria 
Lviației elvețiene nu se cunosc 
ncă. Ceea ce se știe deocamdată, 
«te că avionul s-a prăbușit în 
mrsul unei furtuni puternice, vi
abilitatea fiind din această cauză, 
“xtrem de redusă. Se presupune 
i el ar fi fost lovit de trăznet 
■au că, încercînd să aterizeze, 
i-ar fi ciocnit de un deal din 
ipropierea Nicosiei.

Pe de altă parte, 8-a anunțat 
4 cei 4 supraviețuitori ai catas- 
rofei, internați într-un spital din 
Nicosia se află într-o stare sa- 
Ssfăcătoare.

Protestul studenților 
din S. U. A.

S. U. A. — Recent studenții Universității din Oregon au 
organizat-o grevă „șezîndă" in semn dc protest față de con
tinuarea războiului din Vietnam. în fotografie : Chemarea la 

grevă la una din intrările universității

Intre

roulul Politic, secretar al Co
mitetului Central al P.S.U.G., 
care a prezentat delogaților o 
„luare de poziție a Congresu
lui" în care se arata că R. D. 
Germană este dispusă șl pe vii
tor, în principiu, să ducă tra
tative cu Republica Federală 
a Germaniei pe bază de egali
tate, pentru destindere, pentru 
dezarmare, pentru normaliza
rea relațiilor dintre cele două 
stale germane.

în ședința de după-amiază, 
tovarășul Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România, a ro
stit cuvîntul de salut adresat 
participanților la Congresul 
P.S.U.G. din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. (Cuvîntarea to
varășului Chivu Stoica a fost 
publicată în ziarele de ieri).

Congresul a mai fost salutat 
de Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Bela Biszku, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., Stanko Todo- 
rov membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar.

★
la prînz, membrii dele- 
Partidului Comunist Ro-

Joi, 
gației 
mân care participă la cel de-al 
Vll-lea Congres al P.S.U.G. au 
vizitat Expoziția industriei 
bunurilor de consum și a in
dustriei alimentare, deschisă 
la Berlin, cu prilejul Congre
sului.
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exportului în diverse țări. A- 
cesta este primul acord polono- 
francez pentru producerea în 
comun a unor mașini-unelte.

• LUÎND cuvîntul la prinzul 
oferit in cinstea sa de Camera 
de comerț ruso-britanică, N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului

exterior al U.R.S.S., care face o 
vizită în Anglia, a arătat că în 
prezent Marea Britanie este cel 
mai mare partener comercial al 
Uniunii Sovietice dintre țările 
capitaliste dezvoltate. Ministrul 
sovietic a subliniat necesitatea 
de a se căuta căi pentru lărgi
rea în continuare a relațiilor 
comerciale dintre U.R.S.S. și 
Marea Britanie.

• POTRIVIT ultimului bule
tin oficial privind t 
86 056 portughezi au 
„legal" în Franța în 1965, iar 
23 350 au emigrat 
Țările preferate de emigrant!! 
portughezi sînt, începind din 
1963, Franța, iar din 1965 R.F.G.

Majoritatea emlgranților sînt 
muncitori nccallficațl și munci
tori industriali. Cu cițiva ani în 
urmă, cei mai mulți emigrând 
proveneau din rîndul muncito
rilor agricoli.

emigrația.
1 emigrat

„clandestin".

• PAKISTANUL nu va fi re
prezentat de ministrul de exter
ne la sesiunea Consiliului mi
nisterial al C.E.N.T.O. ale cărei 
lucrări încep săptămîna viitoa
re, relatează agenția Reuter ci-

tînd surse autorizate pakista
neze. Pe de altă parte, agenția 
citată menționează că ministrul 
afacerilor externe al Pakistanu
lui nu a participat nici la lu
crările Consiliului ’ ’ ' ’ ’
S.E.A.T.O., încheiat 
Washington. în mod obișnuit, 
delegațiile țărilor membre sînt 
reprezentate la sesiunile anuale 
ale Consiliului C.E.N.T.O. de 
miniștrii afacerilor externe. A- 
nul acesta. în locul ministrului 
de externe la sesiune va parti
cipa înaltul comisar pakistanez 
la Londra.

ministerlal 
recent la

• PENTRU prima oară piesa 
lui Shakespeare „Hamlet“ a fost 
pusă în scenă la Teatrul Națio
nal din Addis Abeba în limba 
amhară (limba națională etio- 
piană). Traducerea aparține cu
noscutului dramaturg și regizor 
etiopian, Tsegai Hebre Medhin. 
Cu un an înainte, el a tradus 
pus în scenă o altă tragedie 
lui Shakespeare, „Othello“.

și 
a

® DUPĂ „mareea secolului", 
urmată la scurt timp de „ma
reea neagră", o altă „maree" a 
invadat litoralul Franței. De

data aceasta este vorba de 
reea voiajorilor comerciali", care 
asaltează autoritățile locale cu 
fel de fel de mostre de deter
genti. Ofertele, scrie agenția 
France Presse, au devenit atît 
de numeroase șl de felurite, in
cit primarii și subprefecții au 
fost ncvoițl să închidă ușile 
pentru a scăpa de aceștia.

• IN 1966. In țările Americii 
Latine creșterea produsului glo
bal s-a cifrat la numai 3 la sută, 
se arată în raportul Comisiei 
economice a O N.U. pentru A- 
merica Latină (C.E.P.A.L.) pre
gătit în vederea sesiunii din mai 
de la Caracas a Comisiei. Ti- 
nind seama de creșterea popu
lației. acest spor de numai 3 la 
sută este infim — apreciază ra
portul.

Raportul constată că în Ar
gentina, Brazilia, Columbia, E- 
cuador, Venezuela creșterea pro
dusului global a fost sub 3 la 
sută.

• SENATUL statului 
american Tennessee a ___
să abroge celebra „lege a mai
muțelor", aprobînd, in schimb, 
un proiect de lege prin care se 
modifică textul acesteia în sen
sul interzicerii predării teoriei 
evoluționiste a lui Darwin cînd 
aceasta este prezentată ca „un 
fapt". Proiectul de lege urmea
ză să fie înaintat Camerei sta
tului Tennessee.

„Legea maimuțelor“ a fost vo
tată în urmă cu 42 de ani și in
terzice predarea oricărei teorii 
care neagă originea divină a 
omului.

nord- 
refuzat

amfiteatru

si cazarmă

După confirmarea oficială a accep- 
:ării franceze, reuniunea la nivel inalt 
i „celor șase" a intrat în domeniul cer- 
itudinii. Așadar, șefii statelor membre 
ale Pieței comune se vor întruni la 
Roma in cursul lunii mai.

Lansată la Bonn și Roma încă in 
1965, reluată de ministrul de externe 
talian în decembrie 1966, ideea-iniția- 
:ivă a unui „nivel inalt" al C.E.E. cu 
mbtextul „relansării politice a Pieții 
:omune“ a rămas multă vreme o piesă 
le dosar. în această lumină, însuși mo- 
nentul reuniunii din capitala italiană 
— prima la acest nivel după o lungă 
jerioadâ (marcată prin profunde nein- 
elegeri politice intre parteneri) — ofe- 
â unele constatări interesante.

Mai precis, ințelegerea privind reu- 
liunea de la Roma, coincide cu unele 
■eacții care relevă ceea ce 
lenumește „creșterea i 
imide. ale celor șase 
»resiunea economică 
sântă a Americii".

Pentru prima oară, < 
ne, la Bruxelles și la 
nregistrat consecutiv, la un interval de 
’iteva zile, acorduri rapide ale parte- 
lerilor C.E.E. in probleme foarte im- 
jortante. în capitala belgiană, Consi- 
iul Ministerial al Pielei comune a 
ealizat un acord care prevede, in esen- 
:ă, o poziție comună de respingere a 
concesiilor unilaterale revendicate de 
imericani și britanici în cadrul „run- 
lei Kenncdy". La Miinchen. miniștrii de 
iinante ai țărilor C.E.E. au ajuns la un 
»cord in sensul că „cei sase" trebuie să 
idopte in viitor o poziție comună fală 
le preconizata reformă a sistemului 
nonctar internațional (reformă pe care 
inglo-americanii ar dori-o manevrată 
ie așa manieră incit să le mențină in- 
acte avantajele ce le sint conferite de 
ictualul sistem bazat pe dolar și liră). 
Semnificația politică a acestor acorduri 
;u cadru economic nu poate fi ignorată. 
Pentru prima oară s-a vădit o unani-

mitate a celor șase pe o platformă co
mună față de presiunile americane. 
Dacă amintim recentul memorandum 
al organismelor executive ale Pieței 
comune care preconizează măsuri ener
gice pentru înlăturarea decalajului teh
nologic dintre „cei șase" și S.U.A., ima
ginea devine mai completă. „Asistăm 
— notează Bernard Lavergne în TRI
BUNE DES NATIONS — la o verita-

LE MONDE 
tendințelor, incâ 
de a contracara 
și politică sufo-

după multă vre- 
I München s-au

Preludiul
unei

reuniuni

bilă luare de conștiință", la o recunoaș
tere mereu mai pronunțată in interiorul 
C.E.E. a pericolelor dominației econo
mice americane".

Evident, reuniunea de la Roma nu 
poate fi desprinsă de toate aceste ten
dințe, de aceste „recunoașteri" și „luări 
de conștiință".

Premierul francez Tompidou, releva 
joi că reuniunea din capitala italiană 
„va permite să se determine perspecti
vele actuale ale unei cooperări politice 
între cei șase". Așadar, Parisul, reafir- 
mindu-și, în fond, opoziția față de orice

idel de „unificare politică", definește 
limpede limitele și obiectivele esențiale 
ale reuniunii, din punctul de vedere 
francez. Este vorba de a examina posi
bilitățile de cooperare politică. „Ceea ce 
dorește Franța — scrie COMBAT — 
este definirea și aplicarea unei politici 
comune pentru apărarea intereselor 
specifice ale celor șase in fața tăvălu
gului, presiunii economice, politice și 
militare americane".

în strinsă corelație cu recunoașterea 
mereu mai clară a pericolelor domina
ției americane, trebuie privite și ten
dințele ce-și fac loc în rîndul partene
rilor C.E.E. pentru o depășire a limite
lor înguste ale acestei grupări econo
mice închise. Curentul ce se manifestă 
mereu mai puternic in Europa spre de
pășirea divizării artificiale a continen
tului scoate în evidență cu o acuitate 
crescîndă, necesitatea unei cooperări cit 
mai largi în domeniul economic, tehni- 
co-științific, între toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, pe prin
cipiile respectării suveranității și inde
pendenței naționale, ale avantajului 
reciproc. Pornind tocmai de la aceste 
curente și tendințe, revista vest-germa- 
nă DER SPIEGEL observa intr-un ar
ticol consacrat reuniunii de la Roma : 
„în fapt, problema politică fundamen
tală este : ce fel de Europă concep cei 
șase ? O politică comună a „micii Eu
rope" (Piață comună n.n.) nu-și are 
rațiunea decît dacă ea are in vedere 
Europa ca un întreg, fără barierele ri
dicate de războiul rece".

In lumina realităților anului 1967, 
in lumina proceselor noi din sinul 
„celor șase", de pe continentul euro
pean. reuniunea la nivel inalt din ca
pitala italiană va prilejui, probabil, o 
semnificativă confruntare de poziții. 
Este de așteptat ca ea să ofere indicii 
despre evoluția ulterioară a Pieței co
mune.

de închisoare

Condamnat

R. S. F. IUGOSLAVIA. 
Imagine din orașul Zagreb, 
al doilea oraș ca mărime 

din țară

Celebra jefuire a trenului poștal englezesc de acum cițiva ani 
nu se va mai putea repeta ! Specialiștii din Marea Britanie au 
construit și prezentat recent „vagonul inatacabil". Acest vagon 
nu poate fi deschis nicăieri fără controlul șl aprobarea unui 
„creier electronic" aflat la Londra. Orice atac și orice încercare 
de violare a sa pe parcurs sau in gările in care staționează sînt 
semnalate Ia centrul de control.

Gangsterii sînt neliniștiți. Nu le rămlne decît să fure șl... 
creierul electronic.

Curtea de apel din Madrid a 
confirmat joi sentința pronun
țată de o instanță inferioară în 
procesul lui Jose Crespo Ruiz, 
„antreprenor" de construcții de 
locuințe. Ruiz a fost condamnat 
la încarcerare pe un teremen de 
6 616 ani, șase luni și o zi — cea 
mai lungă sentință din istorie — 
întrucît s-a făcut vinovat de es
crocherie. El a vîndut aparta
mente în valoare de 10 milioane 
dolari, iar cînd proprietarii au 
vrut sa se mute în noile locuințe 
cumpărate au constatat că ele 
nu aparțineau lui Ruiz, care nu 
a constniit și nici nu intenționa 
să construiască vreodată aparta
mente.

Pedeapsa pe un termen atît de 
lung se explică prin faptul că , 
tribunalul l-a condamnat pentru 
fiecare apartament vîndut în 
parte, iar cei 6 616 ani reprezintă 
cumulul acestor condamnări.

Manifestațiile studenților In 
fața universităților și colegii
lor, pe străzile marilor orașe 
din Statele Unite, au marcat 
in ultima vreme o etapă nouă, 
suh aspectul intensității lor. 
„Nu vrem să fim părtași la 
războiul din Vietnam", „Să 
se pună capăt clasificărilor" 
— erau lozinci înscrise pe 
pancardele studenților. Ce în
seamnă „clasificarea" împo
triva căreia se ridică studen
ții americani ? Ea reprezintă 
o formă voalată de răfuială 
cu studenții care și-au mani
festat în repetate rinduri de
zacordul cu acțiunile militare 
americane in Vietnam. Stu
denții se află în fața amenin
țării că cei care vor lua par
te la demonstrații publice vor 
fi chemați suh arme, fiind 
astfel obligați să-și întrerupă 
studiile. Presiunile sînt exer
citate prin sistemul clasifică
rii studenților în funcție de 
rezultatele obținute la învă
țătură. O notă mai mică și 
studentul părăsește amfitea
trul pentru a intra pe mii- 
nile serviciilor de recrutare.

Amenințările autorităților și 
înrolarea samavolnică de că
tre serviciile de recrutare a 
unora dintre studenți au sus
citat cele mai aprinse protes
te din partea organizațiilor 
studențești. Mișcările de pro
test au căpătat o intensitate 
mai mare la Universitatea 
Columbia din New York unde 
studenții au cerut conducerii 
universității să nu mai furni
zeze serviciilor de recrutare 
date despre evoluția studenți
lor la învățătură. In ciuda 
promisiunilor date de consi
liul universității, pînă în pre
zent nu s-a adoptat nici o 
măsură care să vină în întim- 
pmarea dorințelor studenților. 
‘ Manifestări de dezaprobare
au mai acut loc fi la univer
sitatea Wayne din Detroit și 
la colegiile Antioch, Haver- 
lord fi Rced. Profesori de la 
universitățile Wayne și Hus- 
lon (din statul Texas) s-au 
pronunțat și ei împotriva 
procedeului „clasificării" pe 
care ii socotesc ilegal. Revis- 
to „Newsweek" cita mărturia 
unui profesor: „Nu e nici o 
legătură intre clasificare și 
războiul din Vietnam — li s-a 
spus studenților, dar toată 
lumea știe că există o astfel 
de legătură". Acțiunile de 
protest ale studenților se a- 
dougă manifestațiilor antirăz
boinice de la New York și 
Son Francisco la care au par- 
Ucipat mii de tineri ce se 
opun războiului din Vietnam, 
război pe care Comitetul de 
acțiune al studenților din Sta
tele Unite il numea în apelul 
său „un război de agresiune, 
un război rasist, un război 
ucigător.
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