
Proletari din toate tarile, uniti-vă I
ANUL XXVI, SERIA II

Nr. 6689

4 PAGINI —30 BANI

VINERI

20 NOIEMBRIE 1970

Ieri, in sala Congreselor din Sofia, a avut loc

Mitingul prieteniei
româno-bulga re

SEMNAREA TRATATULU
DE PRIETENIE 

ROMÂNO-BUL GAR

ln marea sală a Congreselor 
din Sofia, joi după-amiază a 
avut loc mitingul prieteniei 
româno-bulgare, prilejuit de 
vizita în țara vecină și prie
tenă a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România și de sem
narea noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală româno-bulgară.

Mitingul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, expresie a tradițio
nalei prietenii ce leagă de 
veacuri popoarele celor două 
țări și care a dobîndit în anii 
noștri fundamentul de neclin
tit al comunității de interese 
în construcția socialismului, în

înfăptuirea unei politici de 
pace în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume, în realizarea 
unei colaborări trainice între 
toate țările socialiste, în întă
rirea mișcării comuniste ji 
muncitorești.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C. Bulgar, ai Pre
zidiului Adunării Populare și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, personalități ale 
vieții științifice, culturale, ar
tistice, deputați, generali, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile din Sofia.

La miting au asistat șefi ai 
unor misiuni diplomatice

acreditați la Sofia și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Pe fundalul scenei, încadra
tă de drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria, 
se afla urarea „Să se întă
rească prietenia dintre po
poarele bulgar și român'.

Este ora 16,30. Puternice 
aplauze, urale și ovații salută 
apariția în prezidiu a tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Todor 
Jivkov și Gheorghi Traikov. 
Toți cei prezenți scandează 
„Vecina drujba", „Prietenie 
veșnică".

In prezidiu iau loc membrii 
delegației de partid și guver
namentale române, tovarășii

llie Verdeț, Leonte Răutu, 
Vasile Patilineț, Cornelia Mă- 
nescu, Vasile Vlad, Nicolae 
Blejan și membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
bulgare, tovarășii Boris Vel- 
cec, Lîcezar Avramov, Ivan 
Bașev, Konstantin Tellalov.

Mitingul a fost deschis de 
Anghel Todorov, prim-secretai 
al Comitetului Orășenesc So
fia al Partidului Comunist 
Bulgar, care, în numele comu
niștilor, al locuitorilor Sofiei a 
adresat un cald salut delega
ției de partid și guvernamen
tale române.

A luat apoi cuvîntul Slave 
Gavrilov Dimitrov, turnător 
la Uzina „Sredet", Erou al

muncii socialiste, care a salu
tat, în numele muncitorilor din 
Sofia, pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkoo și 
pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România. 
El a exprimat sentimentele de 
prietenie și dragoste față de 
poporul român, de care po
porul bulgar este legat prin- 
tr-o amiciție seculară și prin 
țelurile comune ale făuririi 
unei vieți noi. Evocînd impor
tanța noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două 
țări, el a subliniat că a-
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Cuvintarea tovarășului Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
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făurească o viață nouă, să pășească în 
rîndul popoarelor avansate ale lumii, 
pe calea socialismului și comunismu
lui. (Aplauze).

Și dacă popoarele noastre s-au în- 
trajutorat și s-au prețuit secole de-a 
rîndul, dacă numeroși luptători bul
gari au găsit sprijin în rîndul popo
rului român în lupta pentru indepen
dența națională, cu atît mai mult as
tăzi ne revine nouă, comuniștilor, con
ducătorilor de partid și de stat, sarci-
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S. <Țwg3u£at pnțM BT. ia numele oa- 
MHOflir Boncfi Ab CBpîtălă ■ și al în— 
meczl— popor bulgar să adresez cel 
■mă cordial salut și să felicit cu pri- 

semnării Tratatului pe scumpii 
■utili oaspeți — membri ai delegației 
române de partid și guvernamentale, 
in frunte cu eminentul activist de păr
ui s. de stat, secretar general al Par- 
tidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze prelungite).

Prietenia dintre cele două popoare 
vecine ale noastre este veche, cu ră
dăcini adînci, numeroase trăsături co
mune caracterizează destinul lor isto
ric. Faptele sînt cunoscute tuturor și 
eu nu mă voi referi amănunțit la ele. 
Nu pot, însă, să nu amintesc, cu pro
fundă recunoștință, de ospitalitatea pe 
care poporul român a acordat-o revo
luționarilor noștri din perioada renaș
terii, luptătorilor pentru eliberarea 
națională a poporului bulgar, lui Ra- 
kovski și Karavelov, lui Botev și Lev- 
ski, cetelor lui Hagi Dimitarși Stefan 
Karagea, Panaiot Hitov și Filip Totiu, 
care au fost formate și înarmate pe 
teritoriul român, pentru a trece Du
nărea albă și lină și a-și da viața pen
tru libertatea Bulgariei. (Aplauze pu
ternice). Nu pot, de asemenea, să nu 
amintesc de bravura și spiritul de sa
crificiu al fiilor României, care umăr 
la umăr cu fiii Rusiei și cu volun
tarii bulgari și-au vărsat sîngele și au

tor
revxxupei socialiste in Bul

garia s in România a deschis calea 
realizării năzuințelor celor mai lumi
noase rmnti ale popoarelor noastre, iar 
tratatul de Dr.etenie, colaborare și a- 
s stern,ă mutuală, semnat in Capitala 
R: mâniei — București în 1948 a de
venit o bază solidă a relațiilor noi, 
frățești dintre cele două țări, care au 
pornit pe drumul construcției socia
liste. Anii ce s-au scurs de atunci au 
confirmat în întregime cuvintele ma
relui fiu al poporului bulgar Gheorghi 
Dimitrov, rostite la mitingul din Bucu
rești, că se deschide o pagină nouă 
în relațiile noastre reciproce ca țări 
vecine și frățești. (Aplauze însuflețite).

După victoriile decisive ale Uniunii 
Sovietice în cursul celui de-al doilea 
război mondial și doborîrea regimuri
lor antipopulare, reacționare din ta
rile noastre, popoarele bulgar și ro
mân au trecut la edificarea noii socie
tăți. Douăzeci și șase de ani sînt o 
perioadă istorică scurtă. însă în de
cursul acestor douăzeci și șase de ani, 
sub conducerea partidelor lor comu
niste, oamenii muncii din țările noas
tre au obținut succese imense. Succe
sele acestea constituie în primul rînd, 
rodul muncii eroice a popoarelor noas
tre. Un merit mare, însă, pentru ob
ținerea unor astfel de cuceriri de sea
mă are și colaborarea frățească dintre 
țările noastre și celelalte țări socia
liste.

Noi, bulgarii, nutrim o profundă re
cunoștință față de dubla noastră eli
beratoare — marea Uniune a Republi
cilor Sovietice Socialiste. (Aplauze). 
Ne dăm clar seama de ajutorul teore
tic și practic de neprețuit pe care l-am 
primit în toți acești ani ai construcției 
socialiste din tezaurul experienței

Joi, la ora 16, la Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria a avut loc semnarea 
Tratatului de prietenie, cola
borai^ și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Bulgaria.

Tratatul a fost semnat din 
partea română de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Miniștri, și din partea 
bulgară de tovarășii Todor 
Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Ccdsiliu’.u: de Miniștri, și 
Gbecrghi Traikov. președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
a Reptih.tdi Pnț^ '* a re Bulgaria.

La solemnitatea semnării 
au participat tovarășii Hi» 
Verdeț. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.,

secretar al C.C. al P.C.R., Cor- 
neliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Blejan, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România la £ofia, membrii 
delegației de partid și guver
namentale române și persoa
nele oficiale române care în
soțesc delegația.

Din partea bulgară au par
ticipat tovarășii Boian Bîlga- 
ranov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului Național al 
Frontului Patriei, Jivko Jiv
kov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Todor Pavlov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. Ivan Popov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Comi
tetului de Stat pentru știință 
și progres tehnic, Stanko To
dorov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., Lîcezar Avramov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Anghel Țanev, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., Venelin 
Koțev, secretar al C.C. al

P.C.B., Petar Tancev, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vladimir Bonev și 
Gheorghi Bokov, membri ai 
Secretariatului C.C. al P.C.B., 
Sava Ganovski, președintele 
Biroului Adunării Populare, 
Dancio Dimitrov și Gheorghi 
Kulișev, vicepreședinți ai Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Mincio-Mincev, 
secretar al Prezidiului Adună
rii Populare, Ivan Bașev, mi
nistrul afacerilor externe, 
Konstantin Tellalov, șeful sec
ției de politică externă și re
lații internaționale a C.C. al 
P.C.B., Spas Gospodov, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Bulgaria la 
București, membri ai C.C. al 
P. C. Bulgar, ai Prezidiului 
Adunării Populare și ai gu
vernului.

După semnare, în aplauzele 
celor prezenți. conducătorii de 
partid și de stat români și 
bulgari își string călduros 
miinjle. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov se 
îmbrățișează.

La ieșirea din sediul Consi
liului de Miniștri, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, însoțiți de conducă
tori de partid și de stat ai ce
lor două țări, sînt salutați cu 
deosebită căldură de numeroși 
cetățeni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde ovațiilor 
mulțimii.

TRATAT 

de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală între Republica Socialistă 

România și Republica Populară 

Bulgaria
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Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia,

însuflețite de dorința de a 
întări și adînci legăturile de 
prietenie frățească, colabora
rea multilaterală și relațiile 
de bună vecinătate între po
porul român și poporul bul
gar, pe baza principiilor inter
naționalismului socialist, ale 
respectării suveranității și in
dependenței naționale, egali
tății în drepturi, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovă
rășești, neamestecului în tre
burile interne,

ferm convinse că dezvoltarea 
legăturilor de prietenie fră
țească dintre poporul român 
și poporul bulgar, cimentate în 
lupta comună pentru țelurile 
eliberării naționale și so
ciale, împotriva reacțiunii și 
fascismului, corespunde inte
reselor vitale ale celor două 
popoare, cauzei păcii și socia
lismului,

conștiente fiind că solidari
tatea frățească între statele so
cialiste își are temelia de 
neclintit în comunitatea orîn- 
cuirii sociale, în unitatea sco
purilor și aspirațiilor funda- 
mer.tale ale popoarelor celor 
două țări și întregii comunități 
socialiste.

ferm hotărîte să consolideze 
■mMb* și coeziunea țărilor 

t :l Triuitj; ce
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reciproc, al păcii și seesîtățb 
generale și ferm botirfte de a

se opune forțelor imperialis
mului, militarismului și revan- 
șismului care amenință pacea, 

promovind neabătut o poli
tică de coexistență pașnică în
tre state cu sisteme sociale di
ferite,

călăuzite de scopurile și 
principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite,

dînd o înaltă apreciere ro
lului pe care l-a avut Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală româno-bulgar, 
din 16 ianuarie 1948 în dezvol
tarea continuă a prieteniei fră
țești și a colaborării dintre po
porul român și poporul bulgar, 

luînd în considerare expe
riența și realizările celor două 
state în construirea socialis
mului, precum și schimbările 
survenite în Europa și în lume, 

au hotărît să încheie pre
zentul Tratat, și în acest scop 
au convenit asupra celor ce 
urmează :

ARTICOLUL 1

înaltele Părți Contractante 
vor întări și în viitor prietenia 
trainică dintre poporul român 
și poporul bulgar și vor dez
volta colaborarea în domeniile 
politic, economic, social, știin
țific și cultural între cele două 
state, pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist, ale 
respectării suveranității și in
dependenței naționale, egali
tății în drepturi, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovă
rășești, neamestecului în tre
burile interne.

vărășești și diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, vor 
dezvolta și în viitor colabora
rea și cooperarea între cele 
două țări în domeniile econo
mic și tehnico-științific și își 
vor aduce contribuția la dez
voltarea și întărirea legăturilor 
economice și a colaborării în 
cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, precum și 
cu celelalte state socialiste.

ARTICOLUL 2

înaltele Părți Contractante, 
■rmad de la principiile rela- 

dintre statele socialiste, 
elirsiv principiile avantaju- 
. recrnroc. întrajutorării to

ARTICOLUL 3

înaltele Părți Contractante 
vor dezvolta și întări relațiile 
în domeniile științei, învăță- 
mîntului, artei, culturii, presei, 
radioteleviziunii, cinematogra
fiei, ocrotirii sănătății, culturii 
fizice și turismului și vor spri
jini colaborarea între organi
zațiile obștești, în scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce 
a valorilor materiale și spiritu
ale și al întăririi în continuare 
a prieteniei dintre cele două 
popoare.

ARTICOLUL 4

înaltele Părți Contractante 
vor acționa și în viitor pentru 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare multilate
rală între statele socialiste, 
pentru întărirea unității și coe
ziunii sistemului socialist mon
dial, în interesul păcii și pro
gresului în lume

ARTICOLUL 5

înaltele Părți Contractante, 
promovind consecvent politica 
de coexistență pașnică, vor de
pune eforturi pentru crearea 
unui climat de destindere in-

(Continuare în pag. a ll-a)



VINERI 20 NOIEMBRIE 1970
f

„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2

Ieri după amiază, a avut 
loc la sedaul C.C. al P.C.R. o 
htîlnire între tovarășul Paul 
Jiculesou-Mfizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre- 
idiului Permanent, secretar 
il C.C. al P.C.R., și Pierre 
țensous, secretar general al 
'ederației Sindicale Mondi- 
,le, care se află în țara noas- 
ră la invitația Uniunii Gene- 
ale a Sindicatelor din Româ- 
lia.
La discuții a participat to- 

'arășul Florian Dănălache, 
ireședintele Consiliului Cen- 
ral al Uniundi Generale a 
indicatelor din România.

întrevederea s-a desfășurat 
ntr-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

Ambasada Republicii Popu- 
are Congo-Brazzaville La 
Juourești a oferit joi seara o 
ecepție în cinstea delegației 
ongoleze participantă la se- 
iunea Comisiei mixte de coo- 
jerare economică și tehnică

între Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Congo, condusă de tova
rășul Justin Lekoundzou, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Congolez al Mun
cii, împuternicit pentru în
treprinderile industriale de 
stat

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent. secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Alexandru Albescu și 
Vasile Răuță, adjuncți ai mi
nistrului comerțului exterior, 
conducători ai unor întreprin
deri de comerț exterior și alte 
persoane oficiale.

A luat parte Jean Baptiste 
Lounda, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Popu
lare Congo la București.

Au fost prezenți șefi
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

de

SPORT

In cursul vizitei în Româ
nia, delegația a avut convor
biri la C.C. al P.C.R., la Co
mitetul municipal București, 
Comitetele județene Prahova 
și Cluj și Comitetul munici
pal Sibiu ale P.C.R., a vizitat 
obiective economice, cultu
rale și de invățărrunt din Ca
pitală și din județele Pra
hova, Cluj și Sibiu, precum 
și Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România și Muzeul Dof- 
tana.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții iugoslavi au 
fost salutați de tovarășii Va- 
sile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de par
tid

Au fost de față Iso Njego- 
van, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și mem
bri ai ambasadei.

Joi dimineața, a plecat la 
Berlin o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Gheorghe Tănase. membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. 
al P.S.U.G., va face o vizită 
în schimb de experiență. In 
Republica Democrată Ger
mană.

luat parte Barbu Popescu, ad
junct al ministrului agricultu
rii și silviculturii, și Nicolae 
Ciovică, directorul Institutului 
de meteorologie și hidrologie.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvol
tarea colaborării dintre țara 
noastră și Organizația Meteo
rologică Mondială.

<r
în cadrul unei solemnități 

care a avut loc joi după-a- 
miază, secretarului general al 
Organizației Meteorologice 
Mondiale. Arthur David Da
vies, i-a fost conferit titlul de 
,.Doctor Honoris Causa“ al 
Universității din București, 
pentru merite deosebite in cer
cetarea științifică și pentru 
contribuția la promovarea co
laborării internaționale

După ..Salonul național al căr
ții" 1970, un alt eveniment edi
torial important vine și se în
scrie In agenda culturală a 
acestei săptămîni : ..Decada 
cărții românești*. manifestare 
ce se va desfășura In localită
țile urbane din întreaga țară, 
între 20 și 29 noiembrie.

SAVANTUL 
HENRI COANDA

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

ÎN R.P. BULGARIA
CONVORBIRI OFICIALE SPECTACOL

Și in cea de-a treia zi a tur- 
îeului, spectatorii clujeni, în- 
r-un număr de peste 3 000, au 
ivut prilejul să urmărească me- 
iuri de mare spectacol, desfă- 
urate într-un ritm rapid.
în principala partidă a etapei, 

-au intilnit formațiile România 
V și Ungaria. Handbaliștii ro- 
nâni ne-au dat emoții mai ales 
n prima repriză cind Liciu, 
Iruia și ceilalți au ratat de 
nulte ori în situații clare și ast
ei au fost conduși cu 4—2, 5—3 
ar apoi, in minutul 24 cu 6—4. 
n finalul reprizei, dar în spe
cial după pauză, jucătorii ro- 
nâni ne-au reamintit că sînt de- 
inătorii titlului suprem evolu- 
nd de o manieră care a smuls 
leseori ropote de aplauze la 
oenă deschisă. Ei s-au desprins 
le adversarii lor (min. 42 : 12— 
7) dar au fost suficiente citeva 
nomente de respiro pentru ca 
landbaliștii maghiari să echili- 
ireze din nou jocul. în final, 
chipa României a cîștigat cu 
corul de 17—15 (7—6). Cei mai 
ficace Kicsid (6) și Gruia (4) 
le la învingători, și respectiv 
larga (5) din echipa maghiară.

Echipele Uniunii Sovietice și 
ugoslaviei au furnizat un joc 
le rar dramatism în care după

Joi la amiază, a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația de activiști al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, condusă de Boșko 
Siliegovici, membru al Prezi
diului U.C.I., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de schimb de experiență 
în țara noastră.

Vicepreședintele C 
de Miniștri. Iosif Bai 
mit joi după-amiază 
tarul general al Or 
Meteorologice Mondi, 
thur David Davies, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată in
tr-o atmosferă cordială, au

Bitfui

pe
a pri-

rgan izației
laie. Ar-

A 
FOST NUMIT CONSI
LIER CU RANG DE 
MINISTRU LA CONSI

LIUL DE STAT

de :

Prima jumătate a zilei de 
joi a fost consacrată convor
birilor oficiale dintre delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovară
șul Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Din partea română la con
vorbiri au participat tovară
șii U:e Verde;, membru al 
Comitet ui u: Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.B.. priro-vicepreședinte al 
Con»Irului de Miniștri. Leonte 
Răutu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de

ÎN INTÎMPINAREA CONCHISULUI U.T.C

tului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretar al C.C. al 
P.CJL. Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.FL, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Vlad. membru supleant 
ai CC. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Blejan. ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la 
Sofia.

Din partea bulgară la con
vorbiri au participat tovară
șii Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare. Boris Velcev, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, 
LIcezar Avramov, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ivan Bașev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
afacerilor externe, Konstantin 
Tellalov, membru supleant al 
C.C. al P.C. Bulgar, șeful sec
ției de politică externă și re
lații internaționale a C.C. al 
P.C. Bulgar, Spas Gospodov, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar,

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Bulgaria 
la București.

La convorbiri au participat, 
de asemenea, experți ai celor 
două țări.

In timpul convorbirilor, de
legațiile s-au informat reci
proc asupra preocupărilor 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar, 
privind dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, ridicarea 
nivelului de viață al popoare
lor din cele două țări pentru 
asigurarea progresului multi
lateral al societății socialiste. 
Au fost abordate probleme re
feritoare la extinderea relații
lor bilaterale în diferite do
menii.

Delegațiile au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale situației 
internaționale actuale.

Convorbirile, care au avut 
loc la reședința guvernamen
tală Lozeneț, s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de deplină înțelegere și res
pect reciproc.

(Agerpres)

Prilej de sărbătoare

Primirea unor noi tineri
in rindurilc organizației

Un concurs
„Să ne cunoaștem 

orașul'"

TROFEUL „CĂRPAII" 
LA HANDBAL *

Echipa 
României la

a treia victorie

Investirea cu calita
tea de membru al or
ganizației revoluționa
re de tineret trebuie 
să constituie întotdea
una un eveniment so
lemn și trainic în via
ța fiecărui tinăr și a 
colectivului organiza
ției în care va fi pri
mit. Tocmai din a- 
ceste considerente 
credem că merită să 
fie popularizată ini
țiativa comitetului co
munal U.T.C. fi a co
mitetului U.T.C. al li
ceului din Sînmartin, 
județul Harghita, ca
re au ținut neapărat 
să dovedească că ziua 
primirii în
poate fi, cum de 
fel și trebuie să 
o zi a bucuriei 
care să participe, 
turi de tineri, și 
rinții lor. Prilejul
terializării acestei ini
țiative a fost dat de 
cererile de intrare în 
U.T.C. ale unui grup 
de 20 de elevi din 
clasa a VUI-a a li
ceului din comună. 
După ce au fost

>—5 tabela de marcaj a indicat 
le 8 ori egalitate. De altfel așa 
-a și încheiat meciul : 13—13, 
6—6). Notabil este însă faptul 
:ă handbaliștii iugoslavi au scă- 
>at victoria printre degete în- 
rucit în minutul 58 cind condu
ceau cu 13—12 Pokrajac a ratat 
> aruncare de la 7 m oferind 
josibilitatea echipei sovietice ca 
iă egaleze cu citeva secunde ina- 
nte de sfîrșit,' tot dintr-o arun- 
•are de la 7 metri transformată 
le Kulev care, în acest joc, a 
narcat 8 goluri pentru echipa sa.

în sfirșit. citeva cuvinte des
ire meciul dintre echipele R.D.G. 
i România-tineret. Ca și în a; 
un. tinerii noștri reprezentanți 
u fost la un pas de a furniza 

i surpriză. Pină la urmă însă 
xperiența vicecampionilor mon- 
liali și-a spus cuvintul. echipa 
l.D.G. terminînd învingătoare 
:u scorul de 14—13 (7—8). După 
rei zile, în clasament conduce 
“chipa România A cu 6 puncte. 
Iiind urmată de Iugoslavia cu 5 
lunete. R.D.G. cu 4 puncte, U- 
îiunea Sovietică 3 puncte. Unga- 
ia și România tineret zero 
lunete.

Vineri zi de pauză. Turneul 
'a fi reluat simbătă cu meciuri- 
e România (tineret)—Ungaria. 
l.D.G.—Uniunea Sovietică și 
lomânia—Iugoslavia.

PAUL RADVANI

U.T.C. 
ali
fie, 

la 
ală- 
pă- 

ma-

dezbătute și aprobate 
de uteciftii organiza
ției de bază U.T.C. a 
clasei, în ziua rnmî- 
nării carnetelor în
treaga școală era în a- 
lertă: se puneau la 
punct ultimele amă
nunte ale progrumu-'- 
lui artistic care urma 
să fie dat în cinstea 
noilor utecifti. toboșa
rii fi trompetă exer
sau in fiecare pauză 
dintre ore. După- 
amiaza aceea de no
iembrie a găsit sala 
de clasă frumos împo
dobită cu flori fi de
sene ale elevilor cind 
fi-au făcut apariția 
primii oaspeți. Părin
ții, profesorii, repre
zentanții organelor lo
cale de partid și ai 
comitetului comunal 
U.T.C. au asistat la 
ceremonie, ascultînd 
emoționați urările pio
nierilor care au înmî- 
nat celor mai tineri 
utecifti buchete de 
flori. In răspunsul lor, 
aceștia au arătat că și 
pe viitor își vor da

silința să le menfind 
printre fruntașii la 
învățătură, si mente 
pe deplin titlul de 
utecist. Apoi, după ce 
membrii cercului foto 
au imortalizat desti- 
•vnrea ceremoniei, 
părtfăpanții aa fost 
incitați aă asiste ia 
micsoconcumsnie os

ana loc o seară dss- 
tredscă care a imeba- 
•at o si de eesâtat 
centru toți cei pre
zenți fi mm ales pen
tru ooH membri ai or
ganizației V.TjC. săr
bătoriți ața cum sa 
cuvine de către ute- 
ciftii clasei in care în
vață Afa cum reco
mandau și mcttofu 
prezenți la festivitate 
acesta trebuie să fie 
doar un început care, 
continuat fi îmbogă
țit, să devină o tra
diție in viața organi
zației U.T.C. a liceu
lui din Sînmartin, a 
întregii comune.

IO AN POP

In județul Maramureș:

PÎNĂ LA CONGRES, 8 COMUNE VOR

AVEA CLUBURI ALE TINERETULUI
IERI, A FOST INAUGURAT PRIMUL

In comuna suburbană Vadul 
Izei din județul Maramureș a fost 
deschis Clubul tineretului, pri
mul de acest fel amenajat pînă 
acum în localitățile rurale ale 
județului. Aici se vor organiza 
toate activitățile educativ-dis-

tractive pentru 
rnună. Această 
extinsă, urmirxi ca încă în acest 
an tineri din alte 7 localități 
maramureșene să-și creeze un 
dub al lor unde să-și desfă
șoare activitatea.

tineretul din co- 
inițiativă a fost

cnertcin! la teahzarea jarcsncor 
de producție ale coîectndoc dm 
care fac parte. In fiecare între
prindere. m constrnctri. transpor
turi. m unitățiie de comerț p 
cooperație, in insbtuțn, prima 
fază a concursului este preceda
tă de un complex de activități, 
initiate de organizațiile de bază 
U.T.C., cuprinzind expuneri asu
pra realizărilor economice din »- 
nitătile respective, intilniri ca 
specialiști, vizite la locurile isto
rice și obiectivele industriale. E- 
chipaje reprezentative, câștigătoa
re în faza ..de masă" la n:\elul 
ramurilor, se vor întrece apoi In
tr-un sistem „cine știe, cișrigă" 
pentru desemnarea celor care vor 
reprezenta fiecare oraș, pînă in 
finala județeană. Concomitent cu 
desfășurarea concursului, două al
bume intitulate „File din activi
tatea organizației de tineret' 
străbat în circuit-ștafetă trasee ce 
includ toate organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile și instituțiile 
orășenești. Finalul întrecerii va 
coincide cu desfășurarea fazei 
județene a concursului cultural- 
artistic „Tinere speranțe", pentru 
interpret de muzică ușoară și 
populară, instrumentiști și recita
tori. Speotacolul festiv va fi sus
ținut de cele mai bune formații 
ale caselor de cultură din muni
cipiul Constanța și celelalte orașe 
ale județului.

ION TRONAC

S PEN TRU TIMPUL P V. LIBER g

FANTASME : rulează la Patria 
orele 9 30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Capitol (orele 19; 21,15).
KING KONG EVADEAZA : ru- 

ează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
3 30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
i,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30). 
Victoria (orele 8,45: 11; 13,30; 16: 
.8 30; 20,45)
RĂZBUNAREA SFlNTULUI: ru- 

ează la București (orele 8; 10; 
2 15: 14,30; 16,45: 19; 21,15), Capi- 
oi (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45).
CĂLUGĂRITĂ DIN MONZA : 

ulează la Festival (orele 9; 11.15; 
3.30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore- 
e 9; 11.15; 16; 18,15; 20 30).

MAYERLING (ambele serii); ru- 
ează la Central (orele 9: 12.30: 16: 
.9,30).

O PĂRERE DEOSEBITA : rulea- 
:ă la Lumina (orele 9.30—15 30 în 
continuare; 18,15: 20,30).

HIBERNATUS rulează la Doi- 
îa (orele 11.30: 13,45; 16; 18.15;
0,30), Buzești (orele 15.30: 18;
10.30) Progresul (ora 20).
TARZAN OMUL MAIMUȚA : 

■ulează la Timpuri Noi (orele 9— 
7.30 în continuare) FILME DO
CUMENTARE (orele 19.30—21 în 
continuare).

CICLUL DE FILME „AVENTU- 
ÎA“: rulează la Feroviar (orele 
1.30. 11. 13 30 16; 18.30: 21).

SECHESTRUL DE PERSOANA : 
rulează la Excelsior (orele 9; 
1115. 13.30: 16; 18 15: 20.30) Melo
dia (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 18.30: 
20.45). Modern (orele 9; 11.15; 13 30: 
16. 18.15: 20 30)

DEPARTE DE . LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Grivița

(orele 9,30—12.30 în continuare; 
16,15; 19,30), Tomis (orele 8,30—14 
în continuare; 16,45; 19.45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la înfrățirea (orele 17.30; 20).

FLACARA OLIMPICA : rulează 
la înfrățirea (ora 15).

100 DE CARABINE ; rulează la 
Dacia (orele 8,45—20,30) în conti
nuare, Miorița (orele 9; 11,15; 
13 30: 16; 18,15; 20.30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Bucegi (orele 15,30: 18; 20,30).

A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20,30).

SENTINȚA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17,45;
20), Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 17 45; 
20).

ÎNTÎLNIREA : rulează la Pacea 
(orele 15.30; 18; 20).

STRĂINII ; rulează la Crîngași 
(orele 16: 18; 20).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Volga (orele 15; 17).

AFURISITUL DE BUNIC . ru
lează la Volga (ora 19,15).

OMUL RAS ÎN CAP • rulează la 
Viitorul (ora 16)

ÎNTR-O SEARA. UN TREN : ru
lează la Viitorul (orele 18; 20).

CICLUL DE FILME DIN ..ISTO
RIA WESTERNULUI" rulează la 
Gloria (orele 9: 11.15: 13.30: 16;
18,15; 20.30)

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI ; 
rulează1 la Aurora (orele 9: 11.15: 
13.30; 15.45. 18, 20 15). .

MĂSURA RISCULUI rulează la 
Meilor (ora 15 30)

DEGETUL DE FIER rulează la 
Moșilor (orele 11; 18; 20,15).

AGONIE ȘT EXTAZ : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

GREȘEALA REGELUI ; rulează 
la Munca (ora 14).

RĂPIREA FECIOARELOR : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

PETRECEREA rulează la Fla
căra (orele 16: 18; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea. 
ză la Arta (orele 14—16 în conti
nuare; 18,15; 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,30).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

VIRSTA INGRATA: rulează la 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

CICLUL DE FILME ,,CAPĂ ȘI 
SPADĂ": rulează la Vitan (orele 
15,30; 19).

gheru): REBELUL — ora 19,30;
(Sala Studio): CERCUL MORȚII 
— ora 20; Teatrul Giulești: TAN
GO LA NISA — ora 19,30; Stu
dioul I.A.T.C.: COMODHLE VRE
MII — ora 20; Teatrul ,.Ion Crean
gă" : ROATA MORII—ora 16 ; Tea
trul „Ion Vasilescu": FETELE DI- 
DINEI — ora 19,30; (la Sala Pa
latului): REVISTA LA VOLAN — 
ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei): GULIVER ÎN ȚARA
PĂPUȘILOR — ora 17; (Str. Aca
demiei): STROP DE ROUĂ; BRO- 
TĂCELUL — ora 17; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): LA GRĂDI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19.30; (Ca
lea Victoriei): SONATUL LUNII — 
ora 19,30; Circul „Globus": STAR 
CIRCUS ’70 — ora 19,30.

VINERI, 20 NOIEMBRIE 1970

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Fizică — clasele XI— 
XII — Aparate electrice. Utiliza
rea lor. Geografie — clasele VIII— 
XII — Cetățile Bîrsei și ale Făgă
rașului — film TV. Matematică — 
clasa a Xll-a — Schema Poisson
• 18,00 Un „Cămin" cu și despre 
bărbați o 18,50 Revista economică
• 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici • 19,30 , Telejur
nalul de seără • 20 00 Reflector
• 20,15 Film de Elia Kazap — „A- 
merjea, .America"! (.pai"tea’,„.a , â-a)
• 21.35 Mai., aveți p întrebare ?
Dialog din ădîTi'cirl •
22,50 Telejurnalul de noapte.

VINERI, 20 NOIEMBRIE 1970

Opera Română: DON QUIJOTE 
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SÎNGE VIENEZ — ora 19,30; 
Teatrul Național ,1. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): HEIDELBERGUL 
DE ALTĂDATĂ — ora 20; (Sala 
Studio): CUI I-E FRICĂ DE VIR
GINIA WOOLF? — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): LEONCE ȘI 
LENA — ora 20; (Sala Studio): 
PURICELE ÎN URECHE — ora 20; 
Teatrul de Comedie: DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20; Tea
trul Mic; DANSUL SERGENTU
LUI MUSGRAVE - ora 20: Tea
trul ,,C. I. Nottara" (B-dul Ma-

Patilineț, 
l Comite-

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
LA TOVARĂȘUL

ION GHEORGHE MAURER
Joi seara, tovarășii Kiril 

Nesterov, adjunct al minis
trului afacerilor externe al 
R. P Bulgaria, și Spas Gos
podov, membru al C.C. al 
P C. Bulgar, ambasadorul 
Bulgariei la București, au fost 
primiți intr-o vizită protoco
lară de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, ai Prezi
diului Permanent ai C.C. ai 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România,

Cu acest prilej, în numele 
tovarășului Todor Jivkov și 
al lor personal, ei au adresat 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer cele mai călduroase 
urări de bine și însănătoșire 
grabnică.

La întrevedere, care a de- 
:urs într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au luat parte 
Nicoiae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Nicolae Blejan, ambasado
rul României la Sofia.

FESTIV
Comitetul orășenesc Sofia 

al Partidului Comunist Bul
gar și Comitetul pentru artă 
și oultură au organizat joi 
seara, la Opera națională din 
Sofia, un spectacol festiv în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

La spectacol au asistat 
membri ai C.C. al P. C. Bul
gar, ai Prezidiului Adunării 
Populare, ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, perso
nalități ale vieții științifice, 
culturale și artistice, precum 
și șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice din capitala Bul
gariei.

Asistența a făcut o însufle
țită manifestare de simpatie 
conducătorilor de partid și de 
stat români și bulgari, care 
au luat loc în lojile oficiale. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au răspuns o- 
vațiilor celor prezenți.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Bulgaria.

Soliști de frunte ai primei 
scene lirice bulgare și alți ar
tiști de seamă, mari ansam
bluri artistice, au interpretat 
lucrări de compozitori bulgari 
și români, precum și din cre
ația muzicală universală- In 
încheiere a fost prezentat un 
program de cîntece și dansuri 
populare. Spectacolul s-a bu
curat de un deosebit sudees.

Artiștilor le-a fost oferit 
un coș cu flori din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu

Reportajul vizitei 
a fost realizat ne: 

ION MĂRGINEANU
SORIN STRlJAN 

DUMITRU ȚINU

FOTOGRAFII DE ANGHEL 
PASAT ȘI RADU CRIS- 
TESCU

TRATAT
de prietenie, colaborare și asistență mutuală

(Urmare din pag. I)

ternațională și de colaoorare 
între toate stateie. indiferent 
de sistemul lor social, pentru 
reglementarea pe tale pașnică 
a diferendelor dintre state, 
pentru zădărnicirea planurilor 
agresive ale cercurilor impe
rialiste. încetarea cursei înar
mărilor, realizarea dezarmării 
generale și totale, pentru lichl- 
darea definitivă a colonialis
mului și neocolonialism uni. 
Părțile Contractante vor acor
da sprijin țărilor care s-au eli
berat de sub dominația colo
nială și pășesc pe calea întă
ririi suveranității și indepen
denței naționale.

Cele două Părți Contractan
te vor milita și in viitor pen
tru întărirea păcii și secu
rității în Europa și pentru 
crearea unui sistem eficace de 
securitate europeană.

Părțile Contractante vor 
sprijini activ și în viitor sta
bilirea unor relații de bună 
vecinătate, precum și dezvol
tarea colaborării și înțelegerii 
reciproce între țările din Pe
ninsula Balcanică, in vederea 
asigurării păcii trainice în a- 
ceastă regiune.

ARTICOLUL 6

l'.-..teie Părți Contractante 
d- ară ~ă una din premisele 
-r.-. .p^.e ale garantării secu
rity;:: europene o constituie 
inviolabilitatea frontierelor de 
stat <fin Europa, statornicite 
după cri de al doilea război 
mondial.

Păr;:.e Contractante. în con
formitate cu Tratatul de la 
Varșovia de prietenie, colabo
rare s: asistență mutuală din 
14 ma: 1S55. îș: exprimă ho- 
tărirea lor fermă ca împreună 

, țări membre <•- 
sigure inviolabilitatea frontie
relor statelor membre ale Tra
tatului și să adopte toate mă
surile necesare pentru prein- 
timpinarea oricărei agresiuni 
din partea forțelor imperialis
mului. militarismului și revan- 
șismului.

ARTICOLUL 1

în cazul în care una din 
înaltele Părți Contractante va 
fi supusă unu, atac armat din 
partea unui stat sau unu: grup 
de state, cealaltă Parte, exer- 
citindu-și dreptul inalienabil

la autoapărare individuală 
sau. cplectivă, în conformitate,., 
cu articolul 51 al Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite, îi, va 
acorda neîntîrziat ajutor mul
tilateral prin toate mijloacele 
pe care le are la dispoziție, 
inclusiv militar, necesar res
pingerii atacului armat.

Părțile vor aduce neîntîrziat 
la cunoștința Consiliului de 
Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite măsurile luate 
in baza prezentului articol și 
vor acționa în conformitate cu 
prevederile Cartei Organizați
ei Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 8

înaltele Părți Contractante 
se vor informa asupra con
strucției socialiste din cele 
două state, vor avea schimburi 
de vederi cu privire Ia dezvol
tarea relațiilor 'bilaterale și se 
vor consulta asupra principa
lelor probleme internaționale 
de interes comun.

ARTICOLUL 9

Prevederile prezentului Tra
tat nu afectează drepturile și

obligațiile înaltelor Părți Con
tractante ce decurg din acor
durile bilaterale și multilate
rale în vigoare.

ARTICOLUL 10

Prezentul Tratat este sup-s 
ratificării și va intra în - 
goare la data schimbului 
strumentelor de ratifi =*e. 
care va avea loc la București 
în cel mai scurt timp.

Tratatul se încheie pe un 
termen de 20 de ani, cu înce
pere de la data intrări: -ale 
în vigoare. El se va prei ungi 
automat, de fiecare dată, pen
tru perioade de cîte cinci ani 
dacă nici una din înaltele 
Părți Contractante nu va co
munica în scris, cu douăspre
zece luni înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a 
Tratatului, intenția sa de a-1 
denunța

încheiat la Sofia, la 19 no
iembrie 1970, in două exem
plare originale, fiecare în lim
ba română și in limba bulga
ră, ambele texte avînd aceeași 
valabilitate.

în numele Republicii 
Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ION GHEORGHE MAURER

în numele Republicii 
Populare Bulgaria, 

TODOR JIVKOV 
GHEORGHI TRAIKOV



MITINGUL PRIETENIEI 
BULGARE

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

na de a face totul pentru tri
umful prieteniei dintre popoa
rele și țările noastre. (Aplauze 
furtunoase).

Ca urmare a activității eroi
ce a clasei muncitoare, țărăni
mii și intelectualității, conduse 
de partidul comunist, Româ
nia se înfățișează astăzi ca o 
țară a cărei economie este în 
plin proces de dezvoltare și 
modernizare, o țară unde știin
ța și cultura se afirmă tot mai 
puternic ca factor al progresu
lui material și spiritual al so
cietății, unde sînt create con
diții mereu mai bune de via
ță pentru întreaga populație, 
în ciuda dificultăților provo
cate de calamitățile naturale, 
încheiem planul cincinal 
1966—1970 cu rezultate supe
rioare celor stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului; 
aceasta constituie o expresie 
vie a elanului cu care popo
rul român înfăptuiește progra
mul partidului nostru, a vi
gorii și dinamismului econo
miei noastre noi, a superiori
tății societății socialiste. Viito
rul plan cincinal — în confor
mitate cu hotărîrile Congresu
lui al X-lea al partidului pri
vind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate va 
asigura continuarea creșterii 
în ritm î.,alt a economiei na
ționale și, în același timp, ac
celerarea proceselor calitative 
din economie : introducerea 
tehnicii și tehnologiei avansa
te, perfecționarea organizării, 
conducerii și planificării eco
nomice. sporirea eficienței în
tregii activități de producție.

Cunoaștem, de asemenea, 
succesele obținute la rindul 
său de poporul bulgar în con
strucția socialistă, profundele 
transformări care au avut loc 
în viața economică și socială 
a țării dumneavoastră. Actua
la noastră vizită în Bulgaria, 
ca și cele precedente, ne-au 
permis să apreciem amploarea 
eforturilor pe care le depune 
poporul bulgar, sub conduce
rea partidului comunist, pen
tru dezvoltarea și moderniza
rea forțelor de producție, pen
tru progresul multilateral al 
tării. Oamenii muncii din 
România. care urmăresc cu 
sentimente de adîncă simpa
tie activitatea creatoare a po
porul x bulgar. se bucură sin
ter de realizările acestuia in 
construe, îa socialistă. Vreau 
sâ folosesc acest prilej pentru 
a adresa cele mai calde fe'.i- 
cstârt aatnenițor muncii din. 
B-^aria socialistă pentru sjc- 
■eseie iobtncite și să le urez 

v aci jocr.r pe drumul

pcooareî* rirli r. bulgar au

penam exrmderea ș> d.ressT-
area cotabarârî- lor reciproc

rrants.-oaee. Vorianul schtss- 
bor -r- dintre cele dcuâ târî a 
kt t<ia> 1 ta ptatoada 19*6— 
1975 aproape o dublare fată ie 
realtzâ* e dm cincinalul an
terior. nep4rindo-*e în mod
substanțial prevederile tai- 
țiale.

Expresie elocventă a rapor
turilor frățești dintre popoare
le român și bulgar. Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală semnat astăzi 
deschide noi perspective ex
tinderi: pe toate planurile a 
acestor legături. Aș dori să re
lev că pentru următorii cinci 
ani se prevede o creștere de 
aproximativ 65 la sută a 
schimburilor de mărfuri. în 
comparație cu realizările peri
oadei 1966—1970. ponderea 
mașinilor și utilajelor fiind, ca 
și pînă acum, precumpănitoa
re. Așa cum am stabilit și cu 
prilejul întîlnirii noastre pre
cedente din cursul lunii sep
tembrie, urmează să punem în 
valoare pe scară și mai largă 
posibilitățile pe care le oferă 
dezvoltarea economiilor noas
tre naționale, în mod deosebit 
în domeniul cooperării și spe
cializării în producție.

Convorbirile purtate în a- 
eeste zile cu delegația de par
tid și guvernamentală bulga- 

V condusă de tovarășul To- 
.or Jivkov, remarcabil activist 

de partid și de stat, prim se
cretar ai Comitetului Central 
aâ Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, au reliefat dorința 
comună de a înfăptui aseme
nea noi acțiuni în industria 
construcțiilor de mașini, me
talurgie, industria chimică și 
petrolieră, industria ușoară, 
precum și în domeniul trans
porturilor. Ne exprimăm, de 
asemenea, speranța că munca 
desfășurată de specialiștii ro
mâni și bulgari se va materia

liza în timp cît mai scurt în 
realizarea marilor proiecte de 
valorificare în comun a po
tențialului hidroenergetic al 
Dunării pe teritoriul celor 
două țări.

Apreciem că un rol impor
tant în mai buna cunoaștere 
reciprocă, în dezvoltarea 
schimbului de experiență între 
popoarele noastre au lărgirea 
vizitelor de delegații din cele 
mai diverse domenii de activi
tate. intensificarea contactelor 
și discuțiilor atît pe linie de 
partid cît și pe linie de stat, 
la toate nivelurile. Hotărîtoare 
pentru adîncirea colaborării 
dintre țările noastre, pentru 
întărirea prieteniei româno- 
bulgare este dezvoltarea rela
țiilor de solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar. în
temeiate pe principiile mar- 
xism-leninismuiui și interna
ționalismului proletar.

Dorința expresă și hotărîrea 
popoarelor noastre de a ac
ționa și mai intens în viitor 
pe calea colaborării și coope
rării, de a întări prietenia din
tre ele în folosul propriului lor 
progres, în interesul cauzei ge
nerale a socialismului și păcii, 
își găsesc o puternică reflec
tare și un cadru juridic adec
vat în noul Tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală. Conceput în spiritul 
internaționalismului, al rela
țiilor interstatale de tip nou. 
Tratatul nostru se întemeiază 
pe principiile trainice ale res
pectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, avantajului re
ciproc, întrajutorării tovără
șești și neamestecului în tre
burile interne.

Consfințind linia de evolu
ție și principiile pe baza căro
ra se vor dezvolta prietenia, 
alianța $i colaborarea dintre 
România și Bulgaria, Tratatul 
stabilește, totodată, unele din 
direcțiile fundamentale ale po
liticii externe a celor două țări, 
precum și domeniile vieții in
ternaționale în care ele vor 
continua să conlucreze activ 
pentru apărarea păcii și secu
rității, pentru destindere și 
cooperare între popoare.

Astfel, România și Bulgaria 
se angajează să militeze și în 
viitor pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală între statele so
cialiste, pentru întărirea uni
tății și coeziunii sistemului so
cialist mondial. în interesul 
păcii și progresului în lume. 
Aceasta constituie, de altfel, o 
preocupare neabătută, un ele
ment central al politicii exter
ne a partidului și statului nos
tru. în calitate be membră a 
Cens—ului de Ajutor Econo
my Reciproc și a Tratatului 
de ta Varșovia- România ex- 
nnde coiaboraree economică și 
- Har* ca țările care fac 

din aceste organizație 
pnxnovind. totodată. rotațiile 
pe târimuri multiple cu toate 
statele socialiste. Eficiența co
laborării dintre țările so- 
cta’.îste se exprimă in posibi
litatea de a favoriza progresul 
și înflorirea fiecărei națiuni, 
libere și independente, de a 
asigura accelerarea edificării 
noii orinduiri și. prin aceasta, 
sporirea puterii economice și 
politice a întregului sistem so
cialist mondial, creșterea for
ței de atracție a ideilor socia
lismului în lume.

Tratatul reflectă hotărîrea 
ambelor părți de a promova 
consecvent politica de coexis
tență pașnică, de a depune 
eforturi pentru destinderea in
ternațională, pentru colabo
rarea între toate statele, fără 
deosebire de sistem social-po
litic. România consideră că 
realizarea acestor deziderate 
reprezintă însăși piatra un
ghiulară a politicii internațio
nale contemporane. în condi
țiile de astăzi, politica impe
rialistă de dominație și dictat, 
de nesocotire a intereselor al
tor popoare și amestec în tre
burile lor interne, de folosire 
a forței și de amenințare cu 
forța a devenit profund ana
cronică și este sortită eșecului. 
Dacă un popor este hotărît 
să-și apere cu orice preț liber
tatea și independența naționa
lă — bunuri sacre și de nepre
țuit — el nu poate fi înfrînt 
de nimeni și de nimic. Așe
zarea relațiilor dintre state pe 
baza respectului independen- 
denței și suveranității naționa
le, a egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și decide soarta 
conform intereselor și voinței 
sale supreme se impun ca o 
condiție sine qua non a secu
rității și destinderii, a progre
sului și civilizației în epoca 
noastră.

Aoționînd împreună cu cele
lalte popoare iubitoare de 
pace pentru preîntîmpinarea 
războiului, animate de con
vingerea că forțele progresului 
vor salvgarda securitatea in
ternațională, că rațiunea va 
triumfa în politica mondială, 
popoarele român și bulgar — 
preocupate de necesitatea apă
rării patriilor lor împotriva u- 
nui atac din afară — au înscris 
în actualul Tratat hotărîrea 
ca, în cazul unei agresiuni din 
partea unui stat sau unui grup 
de state asupra uneia din 
părți, cealaltă parte să-i acor
de neîntîrziat. potrivit Cartei 
O.N.U., ajutor multilateral, in
clusiv militar, pentru respin
gerea atacului armat. (Aplauze 
puternice). Desigur, tovarăși, 
noi avem în vedere că va tre
bui să depunem toate eforturi
le pentru a împiedica izbuc
nirea unui nou război — 
considerăm că aceasta este 
una din sarcinile de bază ale 
partidelor noastre comuniste. 
România va milita întotdeauna 
pentru a face să nu fie nevoie 
să aplicăm această clauză. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

în scopul consolidării secu
rității internaționale. România 
face tot ce depinde de ea pen
tru stingerea focarelor de 
război și încordare care pun 
în primejdie pacea mondială. 
Manifestîndu-și deplina solida
ritate cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez, a celorlalte 
popoare din peninsula Indo
china. România se pronunță 
pentru încetarea imediată a 
operațiunilor militare și retra
gerea trupelor Statelor Vnite 
ale Americii. consfințindu-se 
dreptul inalienabil al po
poarelor vietnamez, cam
bodgian și laoțian de a-și de
cide singure, fără amestec din 
afară, calea propriei lor dez
voltări. Față de evenimentele 

.din Orientul Apropiat, care in»r. 
grijorează legitim popoarele. 
România subliniază necesita
tea unei soluționări pe cale 
politică, potrivit rezoluției din 
noiembrie 1967 a Consiliului 
de Securitate, se pronunță 
pentru retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, pentru recunoașterea 
dreptului la existență a tutu
ror statelor din această zonă, 
pentru reglementarea situației 
populației palestiniene cores
punzător cu interesele și aspi
rațiile sale naționale, conform 
principiului autodeterminării, 
inclusiv al dreptului de a-și 
forma un stat național pro
priu. (Aplauze).

Unul din imperativele vitale 
ale epocii noastre, de care de
pind lichidarea pericolului u- 
nui război mondial și elibe
rarea popoarelor de o uriașă 
povară — imperativ pentru 
realizarea căruia România mi
litează neabătut — este în
cetarea cursei înarmărilor, 
dezarmarea generală și, în 
primul rind, cea nucleară. 
Țara noastră consideră că 
esențial in clipa de față este 
să se treacă de la declarații 
generale despre dezarmare la 
măsuri concrete, practice și în 
mod deosebit la acțiuni în ve
derea interzicerii fabricării de 
arme atomice, a distrugerii și 
scoaterii lor în afara legii. îm
preună cu cercurile largi ale 
opiniei publice mondiale, con
siderăm că un pas înainte 
deosebit de pozitiv în direcția 
dezarmării ar fi lichidarea 
blocurilor militare, desființa
rea bazelor militare de pe te
ritorii străine, retragerea tu
turor trupelor în interiorul 
frontierelor naționale.

în Tratatul semnat astăzi, 
România și Bulgaria — state 
aparținînd continentului euro
pean — se angajează să mili
teze în continuare pentru cre
area unui sistem eficace de 
securitate în Europa. Viața de
monstrează că principala con
diție pentru realizarea acestui 
obiectiv, pentru destindere pe 
continent o constituie luarea 
în considerare a realităților 
postbelice, recunoașterea in
violabilității granițelor exis
tente, normalizarea relațiilor 
de către toate statele cu Re
publica Democrată Germană, 
stabilirea de raporturi cu am
bele state germane, precum și 
între acestea, pe baza dreptu
lui internațional, asigurîndu-se 
participarea lor deplină la via
ța internațională.

Considerăm că organizarea 
și ținerea unei conferințe eu
ropene, în sprijinul căreia se 
pronunță cercuri tot mai largi 
ale opiniei publice, ar marca 
un jalon important în reali
zarea securității pe continent, 
exercitînd. totodată, o influen
ță pozitivă asupra întregului 
climat internațional.

Subliniem în mod deosebit 
necesitatea dezvoltării contac
telor între state și guverne și, 
în acest spirit, considerăm 
demn de o apreciere deosebită 
tratatul încheiat între Uniu
nea Sovietică și Republica Fe
derală a Germaniei, care con

stituie un pas important pe 
calea destinderii în Europa.

Apreciem, de asemenea, pa
rafarea Tratatului între Re
publica Populară Polonă și 
Republica Federală a Germa
niei, care are o importanță 
majoră atît pentru relațiile 
dintre cele două țări, cit și 
pentru îmbunătățirea situației 
pe continent.

Un obiectiv important pen
tru care România militează în 
viața internațională este reali
zarea universalității Organiza
ției Națiunilor Unite și. în a- 
cest sens, pentru ca Republica 
Populară Chineză să-și ocupe 
locul ce i se cuvine de drept 
în această organizație (Aplau
ze puternice).

Acordăm, de asemenea, spri
jinul nostru lupte-; poporului 
coreean, ne pronunțăm pentru 
retragerea trupelor americane 
din Coreea de sud, pentru uni
ficarea pașnică a Coreei. 
(Aplauze puternice).

România și Bulgaria se află 
în același spațiu geografic. 
Balcanii și este firesc interesul 
deosebit t>e care cele două po
poare îl acordă creării unei 
atmosfere de pace și colabora
re în această regiune. în acest 
spirit, țările noastre au înscris 
în Tratat hotărîrea lor de a 
sprijini activ și in viitor sta
tornicirea unor relații de bună 
vecinătate între toate statele 
aparținînd acestei zone. Româ
nia consideră că mai buna 
cunoaștere reciprocă, dezvol
tarea încrederii, a colaborării 
și oooperării intre țările balca
nice. transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și destinde
rii, fără arme nucleare, slujesc 
intereselor fundamentale ale 
fiecărui popor care trăiește în 
această parte a Europei și au, 
în același timp, o importanță 
deosebită pentru întărirea pă
cii și securității pe întregul 
continent. Poporul român va 
face totul pentru înfăptuirea 
acestui deziderat.

Cred că putem aprecia, to
varăși, cu deplină convingere 
că Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
între România și Bulgaria co
respunde întrutotul intereselor 
și aspirațiilor celor două po
poare, țelurilor nobile ale so
cialismului, progresului și pă
cii în lume. (Aplauze însufle
țite).

Doresc să vă asjgur, tova
răși, că comuniștii români, po
porul român vor face totul 
pentru ca prietenia dintre 
partidele și țările noastre să se 
dezvolte neîncetat, pentru ca 
România și Bulgaria să-și a- 
ducă tot mai activ contribuția 
la cauza socialismului în în
treaga lume.

Iată de ce apreciem și dorim 
să exprimăm convingerea că 
actuala noastră vizită în țara 
dumneavoastră, semnarea nou
lui tratat, oglindind sta
diul și perspectivele le
găturilor multilaterale sta
tornicite între Republica So
cialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, mar
chează un moment istoric în 
evoluția raporturilor din
tre popoarele noastre. Noul 
tratat va constitui, fără îndo
ială, o pagină istorică în dez
voltarea prieteniei și colaboră
rii româno-bulgare, contri
buind, în același timp, la uni
tatea țărilor socialiste, la cauza 
păcii și socialismului. (A- 
plauze).

Trăiască prietenia româno- 
bulgară ! (Aplauze prelungite).

Trăiască prietenia și unita
tea țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste și democrate ! (Aplauze 
puternice).

Sâ se întărească colabo
rarea și prietenia între po
poarele lumii, să triumfe cau
za păcii pe pămînt! (Aplauze 
prelungite).

Vă urez din toată inima, 
dumneavoastră și întregului 
popor frate bulgar, multă feri
cire și prosperitate. (Aplauze 
furtunoase, prelungite).

(In sală se scandează pentru 
prietenia dintre cele două po
poare ! „Drujba", „Drujba!“).

(Urmare din pag. I) 
ceșta v& contribui la în
tărirea prieteniei și colabo- 
rii dintre poporul român și po
porul bulgar, le va asigura noi 
succese pe calea construirii so
cietății socialiste dezvoltate. Eve
nimentul semnării Tratatului co
incide cu un alt eveniment de o 
mare importanță pentru care se 
pregătește poporul bulgar — 
al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar. Vorbitorul 
și-a exprimat bucuria pentru 
succesele obținute de po
porul frate român, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, în construirea socia
lismului. Vă asigurăm, dragi 
tovarăși, a subliniat el, că pe vii
tor vom face tot ce depinde de 
noi pentru întărirea pe mai de
parte a prieteniei noastre, în nu

Cuvîntarea tovarășului 
TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. I)

sovietice, din parte* economiei 
naționale sovietice, a inimii 
generoase și dezinteresate fră
țești a popoarelor sovietice — 
pioniere ale comunismului. 
(Aplauze).

Noi, bulgarii, dăm o înaltă 
apreciere prieteniei și colabo
rării cu popoarele celorlalte 
țări socialiste — tovarăși de 
luptă și de muncă ai noștri în 
făurirea socialismului frați ai 
noștrj în familia comuniîâț.i 
socialiste. Noi apreciem au: 
tratatele bilaterale de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală ce ne leagă de ateste 
țări cit și Tratatul de ia Varșo
via și Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc, care garan- 

' tează independența noastră și 
j ne asigură posibilități imense.

■ inepuizabile de progres eco-
■ nomic și prosperitate. (Aplauze 

puternice. îndelungate).
Inseparabil de succesele 

noastre în edificarea Bulgariei 
socialiste, este și aportul prie
teniei colaborării și asistenței 
mutuale dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republi
ca Socialistă România și vreau 
să-i încredințez pe tovarășii 
noștri români că noi conducă
torii de partid și de stat bul- 

i gări, comuniștii buigari. între- 
I gul nostru popor, apreciem 
1 corespunzător colaborarea cu 

partidul, guvernul și poporul 
. României socialiste. Linia și 
I politica noastră in relațiile 
. noastre reciproce cu România 
I sînt și vor fi o linie și o politi

că de extindere, aprofundare și 
dezvoltare multilaterală, con
țin uâ a prieteniei și colaborării 
bulgaro-române. (Aplauze pu
ternice).

Roadele acestei colaborări, 
roadele Tratatului semnat în 
1948, sint prezente. Eu voi co
munica numai eiteva date su
mare,, de ...sinteză, privitor la 
ultimul deceniu. Astfel, de 
pildă, schimburile de mărfuri 
între Bulgaria și România în 
1960 au fost de 16 milioane 
ruble, în 1970, volumul acesto
ra se ridică deja la 52 milioane 
ruble. Deci o majorare de mai 
bine de trei ori. Paralel cu 
creșterea schimburilor de 
mărfuri a intervenit și amelio
rarea structurii acestora. In 
perioada 1966—1970 ponderea 
mașinilor și utilajelor este de 
43 la sută, față de 29 la sută 
în perioada cincinalului prece
dent. în același timp, raportul 
între exportul și importul 
de mașini se egalează.

Care este semnificația a- 
cestui fapt, tovarăși ? Faptul 
acesta înseamnă că. drept ur
mare a construcției socialiste, 
posibilitățile economice ale ce
lor două țări au sporit neîn
cetat. Aceasta înseamnă că in
dustria lor s-a dezvoltat ne
încetat, că economiile celor 
două țări au avut nevoie una 
de alta. Aceasta înseamnă că 
noi. bulgari și români, am pă
șit împreună pe drumul ascen
siunii.

Dragi tovarășe și tovarăși,
Ori de cîte ori ne-am întâl

nit și am discutat cu tovarășii 
români am constatat utilitatea 
colaborării noastre. Nu înca
pe îndoială că vizita actuală 
a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va da un nou imbold, și mai 
mare, extinderii și adîncirii 
legăturilor și colaborării din
tre partidele, țările și popoa
rele noastre.

Dar această vizită a delega
ției guvernamentale și de 
partid a Republicii Socialiste 
România în Republica Popu
lară Bulgaria are și semnifi
cația unui fapt istoric în via
ța țărilor noastre socialiste, 
vecine, pentru că ea este le
gată de semnarea noului Tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

Atît Bulgaria, cît și Româ
nia sînt țări socialiste. Ele sînt 
adversare principiale ale răz
boaielor agresive, luptă pen
tru pace în lume și pentru 
coexistență pașnică între sta
tele cu orînduire socială dife

rită. Bulgaria și România nu 
intenționează sâ atace pe ni
meni. Ele insă nu intenționea
ză să stea cu mîinile încruci
șate dacă ’.rec forță dușmană 
trece frontierele și aprinde 
incendiul războiului în curtea 
vecinului

Tratabil de prietenie. cola
borare și asistență mutuală 
confirmă aceasta ic mod clar 
ș; newaivoc. Și noi sperăm 
că acest fapt, ncrucmd orice 
iluzii de altă comportare, se 
va reflecta favorabil asupra 
salvgardăm păcii ta Europa 
șl ta special ta șoca noastră 
geografică — Peninsula Bal
canică.

Poporul și guvernul Repu
blicii Populare Bulgaria sint 
profund convinse că tratatele 
bilaterale de prietenie, co
laborare și assster.ță mutuală 
dintre țările membre ale Tra
tatului de ta Varsovi». ca si 
însuși Tratatul de la Varșo
via constituie acea bază in
ternațională, solidă și nece
sară care garantează inde
pendența națională, existența 
și dezvoltarea liberă a țărilor 
r. oastre. întărește unitatea și 
coeziunea comunității socia
liste. leagă mîinile amatorilor 
de aventuri militare și contri
buie Ia lupta popoarelor pen
tru pace și progres.

în ultima vreme se contu
rează o oarecare îmbunătățire 
a situației internaționale. în 
primul rind. despre aceasta 
vorbește înțelegerea necesi
tății ținerii unei conferințe 
pentru asigurarea securității 
europene, cane ciștigă tot mai 
mult teren nu numai în cercu
rile opiniei publice europene, 
ci și în cercurile conducătoare. 
Ideea țârilor socialiste de ga
rantare a securității europe
ne și de ameliorare și dezvol
tare a relațiilor dintre statele 
europene ciștigă tot mai mulți 
adepți și noi sperăm că nu cva 
trece mult timp și oamenii 
de stat europeni se vor așeza 
în jurul mesei conferinței pe 
care o propunem noi.

Un fapt incontestabil pozi
tiv în viața internațională îl 
constituie tratatul încheiat 
între Uniunea Sovietică și Re
publica Federală a Germaniei 
în august anul curent. Acest 
tratat este o înfrîngere pen
tru forțele militariste și revan- 
șiste și un succes serios pen
tru forțele iubitoare de pace 
de pe continentul nostru. El 
întărește tendințele de redu
cere a încordării, pentru afir
marea principiilor coexistentei 
pașnice dintre țările cu orîn
duire socială diferită, pe baza 
situației realmente existente 
în Europa.

Un mare succes pentru pa
cea în Europa îl constituie și 
tratatul dintre Polonia și Re
publica Federală a Germaniei, 
despre a cărui parafare am 
aflat cu satisfacție.

Acum, noi așteptăm și pa
sul următor în această direc
ție — reglementarea relații
lor dintre Republica Fede
rală a Germaniei și Republi
ca Democrată Germană.

în legătură directă cu îm
bunătățirea atmosferei în Eu
ropa este și contribuția țări
lor noastre la crearea unei 
situații normale în Peninsula 
Balcanică. Politica Bulgariei 
în această zonă este clară, ea 
este îndreptate neabătut spre 
buna vecinătate și colaborare 
cu toate țările balcanice. Și 
această politică dă rezultatele 
sale bune. Guvernul Republi
cii Populare Bulgaria va de
pune și in viitor, în mod ener
gic, eforturi și va sprijini 
toate inițiativele, ori de unde 
ar veni îndreptate spre men
ținerea păcii, dezvoltarea bu
nei vecinătăți, extinderea și 
aprofundarea colaborării în
tre statele balcanice. Tratatul 
încheiat astăzi între țările 
noastre este și el chemat să 
servească pacea, buna vecină
tate și colaborarea in Bal
cani.

Totodată, alături de ten
dința crescîndă spre pace și 
coexistență pașnică, nu putem 
să închidem ochii în fața ten
dințelor contrare — tendinței

de ură și învrăjbire. Imperia
lismul mondial, dușmanii pro
gresului uman, nu vor să se 
împace cu mersul istoriei. Ei 
se opun nu numai prin mij
loace ideologice, politice și e- 
conomiee. prin șantaje și di
versiuni, prin mașinații diplo
matice secrete și publice- Ei 
duc împotriva popoarelor o 
luptă armate fățișă, un răz
boi barbar, crunt și nemilos.

Credincios principiilor sale 
revoluționare, marxism-leni- 
nismului și internaționalis
mului proletar, poporul bul
gar este intrutotul solidar cu 
popoarele din Indochina. în 
lupta lor Împotriva agresori
lor imperialiști și a regimuri
lor lor de marionete. Noi nu 
numai că simpatizăm popoa
rele din Vietnam. Laos și 
Cambodgia. noi le acordăm și 
le vom acorda din pita ajuto
rul nostru moral, politic, di
plomatic. economic și de orice 
altă narară, pentru a duce Ia 
bun sfîrșit cauza lor dreaptă. 
Guvernul bulgar dă o înal
tă apreciere și sprijină pa
șii capsecvențt a- Gjverr.j- 
itli Revoluționar Provizoriu 
al Vietnamului de sud și ai 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam pentru o re
glementare rezonabilă și 
dreaptă a problemei vietna
meze. Incendiul războiului din 
Indochina trebuie stins, po
poarele trebuie să capete 
dreptul lor legitim de a hotărî 
singure soarta țărilor lor — a- 
cesta este imperativul nu 
numai al dreptății umane, ci 
și al intereselor păcii mon
diale, pentru că nu poate 
exista o adevărată pace în 
lume fără pace în Vietnam.

Nu se poate vorbi de pace 
în lume fără revenirea O- 
rientultaf Apropiat la viață 
pașnică. De aceea, situația din 
Orientul Apropiat ne îngrijo- 

•- rea fă Pbîiția noastră
este clară, noi sprijinim cere
rea de lichidare a consecințe
lor agresiunii israeliene, de 
retragere a trupelor străine 
de pe teritoriile arabe ocupate 
în mod ilicit, de rezolvare 
prin mijloace pașnice a pro
blemelor existente, ținîndu-se 
seama de interesele tuturor 
popoarelor care trăiesc în a- 
ceastă zonă a lumii, inclusiv 
de cele ale poporului palesti
nian.

Tovarășe și tovarăși

Vorbind despre noul Tratat 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Repu
blica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România, 
trebuie să subliniem in mod 
special importanța lui pentru 
dezvoltarea în continuare a 
prieteniei și colaborării multi
laterale bulgaro-române.

Colaborarea economică din
tre țările noastre în viitor se 
va realiza, in principal, in 
domeniul construcțiilor de 
mașini, al industriei chimice și 
a! metalurgiei- De asemenea, 
se conturează anumite posi
bilități de colaborare și schimb 
de sortimente ta industria 
ușoară.

Ca urmare a hotărârilor a- 
doptate la întîlnirea de la 
Ruse-Giurgiu in septembrie 
anul curent, acum grupe de 
lucru formate din specialiști 
studiază posibilitățile de spo
rire a schimburilor de măr
furi convenite anterior pen
tru perioada 1971—1975. Lu
crările vor continua și noi 
sintem convinși că schimbu
rile comerciale dintre țările 
noastre frățești în următorul 
cincinal vor marca o creștere 
serioasă de aproape două ori 
în comparație cu schimburile 
scontate în cincinalul în 
curs.

La întîlnirile și convorbirile 
cu tovarășii români. întot
deauna am constatat că exis
tă și o serie de posibilități 
suplimentare pentru extinde
rea specializării și cooperării, 
în legătură cu aceasta am ho
tărît să procedăm la o spe
cializare și cooperare de lungă 
durată în domeniul tehnicii

de calcul electronic ?i de or
ganizare, in construcțiile de 
mașini agricole și de trans
port, in linijle tehnologice și 
instalațiile complexe pentru 
diverse ramuri ale economiei
naționale.

în conformitate cu hotărî
rile adoptate la cea de-a 23-a 
și a 24-a sesiuni ale C.A.E.R. și 
la întîlnirile noastre cu tova
rășul Ceaușescu. am convenit, 
de asemenea, să continuăm 
lucrările comune de proiec
tare a complexului hidroteh
nic pe Dunăre în zona Somo- 
vit-Islaz. Consider că nu e 
nevoie să se explice impor
tanța valorificării complexe a 
potențialului hidroenergetic 
al Dunării. Vreau numai să
subliniez că dacă, cîndva, Du
nărea despărțea cele două 
țări- dacă după victoria revo
luției socialiste le-a legat, a-
cum a venit timpul ca fluviul 
Dunărea să ia activ parte la
făurirea prosperității Bulga
riei și României. Și apele
sale și energia electrică în
anii apropiați în mod sigur se
vor vărsa în economiile noas
tre și vor înrudi, unind și mai 
mult pe cei doi vecini — cele
două popoare ale noastre. 
(Aplauze).

O nouă verigă însemnată 
de legătură o vor constitui, de 
asemenea, linia electrică și 
conducta de gaze, care vor 
traversa pămintul ospitalier 
român, pentru a transporta în 
Bulgaria, ani de ani, miliarde 
de kilowați/ore de energie e- 
lectrică și miliarde de metri 
cubi de gaze pe care marea 
țară sovietică le va furniza
economiei naționale bulgare. 
(Aplauze puternice).

De acum, nu numai căile 
ferate, ci și linia electrică și 
conducta de gaze vor consti- ■*> 
tui pentru noi acele artere' 
vitale care, traversind terito- 
riifl României socialiste, vor 
lega Bulgaria socialistă de 
partenerul său economic prin
cipal — Uniunea Sovietică. 
(Aplauze).

Tovarășe și tovarăși.
în încheiere, vreau să asi

gur pe tovarășii români că 
noi comuniștii bulgari, oa
menii muncii bulgari, vedem 
și ne bucurăm sincer de suc
cesele remarcabile obținute de 
poporul frate român în cons
truirea socialismului. Ne 
bucurăm de realizările indus
triei și agriculturii românești, 
de viața mai îmbelșugată și 
fericită a oamenilor muncii 
români. Succesele dumnea
voastră sînt și ale noastre. 
Succesele oricărei țări socia
liste sint succese și ale țări
lor noastre. Ele întăresc 
comunitatea socialistă, dau 
puteri și însuflețesc miș
carea comunistă internațio
nală, ajută țările recent eli
berate în lupta lor pentru a- 
părarea independenței națio
nale și pentru progres social, 
contribuie la triumful păcii 
în lume. (Aplauze).

îngăduiți-mi, încă o dată, 
să felicit în modul cel mai 
cordial pe scumpii oaspeți din 
România frățească și pe toți 
cei prezenți aici, să felicit po
porul nostru și poporul român 
cu prilejul semnării noului 
Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală care 
reprezintă nu numai un act 
istoric important în relațiile 
noastre, ci și o contribuție 
prețioasă la cauza comună a 
coeziunii comunității socia
liste, la întărirea păcii și 
securității în lume.

Să trăiască și să se dezvolte 
tot mai mult și mai mult prie
tenia dintre comuniștii bul
gari și români, dintre popoare
le bulgar și român. (Aplauze 
puternice).

Trăiască fraternitatea și 
unitatea dintre țările socia
liste, ziditoare a vieții noi sub 
steagul marxism-leninismului. , 
(Aplauze însuflețite).

Trăiască pacea în lume. Tră
iască comunismul. (Aplauze 
furtunoase, prelungite). în 
sală se scandează: „Drujba“, , 
„drujba"

mele țelului comun — construirea 
comunismului.

Profesorul Stoian Mihailov de 
la Institutul de sociologie de pe 
lîngă Academia bulgară de științe 
a evocat legăturile vechi, tradițio
nale, dintre intelectualitatea bul
gară și oea română, relevînd spri
jinul de care s-au bucurat din 
partea poporului român revoluțio
narii bulgari în perioada luptei de 
eliberare națională. Semințele 
prieteniei dintre cele două po
poare — a spus el — au dat 
roade îmbelșugate, căpătînd un 
nou conținut după victoria socia
lismului în cele două țări. Legă
turile strînse dintre oamenii de 
știință, artă și cultură români și 
bulgari joacă un rol important în 
lupta pentru înflorirea economică 
și culturală a popoarelor noastre. 
El și-a exprimat bucuria pentru

succesele oamenilor de cultură ro
mâni și marile realizări ale po
porului român în construirea so
cietății socialiste.

Veneta ’Andoroca, secretar al 
Comitetului Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist din între
prinderea „8 Martie", a arătat în 
cuvîntul său că tineretul bulgar 
urmărește cu un viu interes vizi
ta delegației de partid și guver
namentale române în Bulgaria. 
Noul Tratat semnat astăzi, a spus 
vorbitoarea, are o deosebită în
semnătate atît pentru popoarele, 
cît și pentru tineretul din cele 
două țări frățești. Sub deviza 
„Credincioși întotdeauna partidu
lui" — a subliniat în continuare 
vorbitoarea — tineretul comunist 
bulgar a repurtat noi succese. în 
muncă și in învățătură, în cinstea

apropiatului Congres al Partidului 
Comunist Bulgar. Exprimîndu-și 
bucuria pentru realizările tinere
tului român, pentru participarea 
sa activă și plină de abnegație la 
edificarea societății socialiste, ea 
a relevat legăturile tradiționale de 
prietenie dintre tineretul român 
și cel bulgar, sudate în trecut 
prin sîngele părinților și conso
lidate în prezent prin unitatea 
țelului comun — victoria idealu
rilor comuniste.

întreaga asistență se ridică și 
aclamă îndelung apariția la tri
bună a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

De asemenea1, întreaga asis
tență se ridică, întîmpinînd cu 
puternice aplauze pe tovarășul 
TODOR JIVKOV, care a luat 
apoi ouvîntul.

După rostirea cuvîntărilor, to- ■ 
varășii Nicolae Ceaușescu și To- , 
dor Jivkov își string călduros : 
mîinile și răspund ovațiilor a- 
sistenței.

Interesul deosebit cu care au 
fost urmărite cuvîntările condu
cătorilor de partid și de stat ai 
celor două țări, entuziasmul cu 
care au fost subliniate prin a- ' 
plauze pasajele care înfățișau 
roadele colaborării româno-bul
gare și perspectivele largi de 
dezvoltare multilaterală a rela
țiilor frățești pe care le deschide 
tratatul semnat azi, au arătat că 
participanții la miting consideră 
acest act ca un document istoric 
în dezvoltarea prieteniei româno- 
bulgare, o contribuție de seamă 
la unitatea țărilor socialiste, la 
cauza socialismului și păcii.



0. N. U.
Intervenția delegatului român 
in Comitetul pentru problemele 

politice și de securitate
După cum am mai anunțat, printr-o rezoluție adoptată cu 

91 de voturi, 2 împotrivă și 6 abțineri Comitetul pentru pro
blemele politice și de securitate a trimis tratatul pentru 
interzicerea amplasării pe fundul mărilor și oceanelor a ar
melor nucleare și a altor arme de distrugere în masă. Adu
nării Generale pentru a-1 recomanda tuturor statelor spre 
semnare și ratificare.

Rezoluția, avansată de 37 de 
țări, printre care și România, ex
primă speranța că tratatul se va 
bucura de adeziunea a cit mai 
multor state.

în intervenția sa, delegatul ro
mân, Nicolae Chilie, a subliniat 
relativ la obiectul tratatului, în
scris în primul articol, că țara 
noastră s-a pronunțat, alături de 
multe alte state, pentru soluțio
narea tuturor activităților milita
re în mediul submarin, pe calea 
unui tratat de demilitarizare com
pletă. După cum este bine cu
noscut, o atare soluție nu a pu
tut fi realizată în această etapă. 
De aceea România acordă o 
mare importanță îndeplinirii pre
vederii cuprinse în articolul al 
V-lea al tratatului, în conformi
tate cu care părțile „se angajea
ză să desfășoare cu bună credin
ță, negocieri asupra unor noi mă
suri în domeniul dezarmării în 
scopul prevenirii cursei înarmări
lor pe teritoriile submarine și 
suboceanice și în subsolul aces
tora".

Referindu-se la mecanismul de 
control al modului de aplicare a 
prevederilor tratatului, vorbitorul 
a subliniat că el trebuie să cre
eze condiții propice pentru par
ticiparea efectivă la exercitarea 
controlului a țărilor mici și mij
locii, care, datorită decalajului 
tehnologic ce le separă de mari
le puteri, nu dispun de mijloa
cele necesare pentru a veghea in
dependent la respectarea acordu
lui la care participă. Legat de 
prevederile inserate în art. III, 
am dori să subliniem în mod deo
sebit importanța pe care o acor
dăm stipulațiilor relative la res
pectarea drepturilor suverane

ale statelor riverane asupra mă
rii teritoriale și platoului lor con- 
tinenetal, a spus vorbitorul, dele
gația română consideră că a- 
doptarea proiectului de tratat 
la actuala sesiune 
tuie o acțiune utilă, 
care va marca un pas 
pe calea demilitarizării 
a teritoriilor submarine 
oceanice, netezind totodată calea 
spre soluționarea altor probleme 
de dezarmare care îți așteaptă 
rezolvarea.

consti- 
pozitivă, 
însemnat 
complete 
și sub-

Procesul 
autorilor 

masacrului 
de la Song My

• CEA DE-a DOUA ZI a 
procesului intentat locotenen
tului William Calley, care a 
ordonat masacrul din luna 
mai 1968 din satul sud-viet- 
namez Song My, ucigind per
sonal 102 civili, a fost consa
crată audierilor martorilor a- 
cuzării. Ronald Haeberte, 
fost fotograf militar, a decla
rat că a văzut cum doi sol
dați americani deschiseseră 
focul asupra unui grup de 
săteni de la Song My. Cițiva 
dintre cei care încercau să se 
salveze prin fugă au fost se
cerați de gloanțele armelor 
automate. Cei rămași au fost, 
la rindul lor, impușcați și a- 
runcați in șanțul de irigație 
care traversa satul.

Un alt martor, Roger Alaux, 
a declarat că a sosit la Song 
My la scurt timp după ce 
plutonul locotenentului Cal
ley intrase in sat și a văzut 
corpurile celor asasinați, din
tre care numeroase femei și 
copii.

El a infirmat pretențiile a- 
părării că in acel moment 
s-ar fi dus lupte in jurul sa
tului și că in cursul acestor 
lupte ar fi fost uciși cei a- 
proape 400 de săteni ai Song 
My-ului.

Expunerea de politică
externă a președintelui Tito

După cum s-a anunțat, 
în ședința comună a ce
lor cinci Vece ale Skup- 
știnei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, președintele 
Iosip Broz Tito a pre
zentat o expunere cu 
privire la unele proble
me ale vieții internațio
nale.

• PROIECTELE privind 
realizarea unei uniunii mo
netare și economice in Piața 
comună au constituit, ca și 
pînă acum, substanța unei 
serii de divergențe în ca
drul dezbaterilor actuale 
ale Parlamentului vest-eu- 
ropean de la Strasbourg. 
Astfel, reprezentanții Fran
ței s-au pronunțat împotriva 
proiectului de realizare a 
acestei uniuni. Edificatoare 
in acest sens este interven
ția deputatului Pierre-Ber- 
nard Couste care a combă
tut ideea transferării către 
organismele comunitare a 
atribuțiunilor statelor națio, 
nale. Deputății francezi au 
propus în acest sens nume, 
roase modificări ale prevede
rilor proiectelor care în e- 
sență sînt menite să limiteze 
eventualele împuterniciri ale 
organismelor C.E.E.

Președintele Tito a spus, că 
Iugoslavia ca țară europeană 
manifestă interes față de toa
te evenimentele ce au loc în 
Europa, în special față de des
tinderea încordării și conti
nuarea proceselor pozitive.

El a arătat că ideea convo
cării conferinței cu privire la 
securitatea europeană este ac
ceptată peste tot, subliniin- 
du-se, totodată, pe bună drep
tate, că drumul spre securita
tea europeană este complex. 
„Noi avem în vedere două lu
cruri, a spus Iosip Broz Tito. 
înainte de toate, pornim de la 
faptul că această conferință nu 
se va bucura de succes dacă 
ea va fi convocată pe bază 
de blocuri, ci că este necesară 
o participare pe bază de egali
tate a tuturor țărilor intere
sate. Pe de altă parte, o con
ferință. chiar dacă ar avea 
succes, nu poate rezolva toate 
problemele de care depind pa
cea trainică și securitatea în 
Europa. Acesta este un proces 
mai lung, în cursul căruia tre
buie să fie rezolvate cu răb
dare și treptat unele probleme 
deschise, să fie depășite barie
rele economice și de altă na
tură existente și să fie create 
baze reale ale sistemului secu
rității europene. Potrivit pro-

fundei noastre convingeri, în 
condițiile divizării în blocuri 
nu poate exista nici o securi
tate trainică".

Iosip Broz Tito a arătat, în 
continuare: în aceste zile a 
făcut o vizită în țara noastră 
președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu. Cu prilejul ei, a 
fost continuat schimbul de pă
reri — fapt ce a devenit deja 
o frumoasă tradiție — între 
cele două țâri ale noastre pe 
care le leagă multe aspirații și 
interese comune. Și de această 
dată vizita a constituit o întîl- 
nire prietenească și un pas 
mai departe în dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre 
cele două țări socialiste vecine.

• LA MOSCOVA s-a deschis 
prima ședință a Consiliului 
Băncii Internationale de Investi
ții, la care iau parte delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Mongolia, Polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică 
— informează agenfia TASS.

In calitate de observator a fost 
prezent la ședință un reprezen
tant al României.

Membrii Consiliului l-au ales 
pe economistul sovietic Vitali 
Vorobiev in funcția de pre
ședinte al conducerii Băncii In
ternationale de Investifii.

CANADA

Măsuri drastice împotriva 
terorismului

Intîi a fost legea asupra mă- 
surilor de război care a alertat 
poliția și i-a dat puteri depline. 
Rezultatul: mai mult de 2 000 
de raiduri și 400 de arestări. A- 
poi s-au succedat la intervale 
foarte scurte legea privind mă
surile temporare de asigurare a 
ordinei publice și elaborarea de 
către guvernul provinciei ca
nadiene Quebec a unei „Cărți 
albe", asupra măsurilor excep
ționale adoptate de guvernul 
federal. Evenimentele care s-au 
precipitat incărcind atmosfera 
cu neîncredere și neliniște au 
fost declanșate de strangularea 
ministrului muncii din Quebec, 
Pierre Laporte (după toate a- 
parențele cu lănțișorul cruciu
liței pe care o purta la gît) și 
de răpirea atașatului comer
cial britanic James Cross. Ini
țiatorii „operațiunii" sînt mem
bri ai unei nrganizații interzise 
„Frontul de eliberare a Quebe
cului" care ar dori schimbarea 
identității federale cu una 
franceză pentru 83 la sută din 
cei 6 milioane de locuitori ai 
Quebecului „Frontul de elibe. 
rare a Quebecului" s-a născut 
într-o țară caie de-a lungul 
istoriei sale federale de 103 ani a 
fost deseori confruntată cu pro
blema reprezentării echilibrate 
a locuitorilor de limbă engleză 
și franceză in organele de stat. 
Quebecul însuși, ca cea mai 
dezvoltată provincie industri
ală, a suferit schimbări impor 
tante. Dacă e adevărat că pe 
la 1 861, comerțul fusese acapa- 
rai de englezi, iar populația fran
ceză împinsă în zonele rurale 
ale Quebecului, in proporție de 
80 la sută agrar, pe vremea 
aceea, în 1961 provincia era in
dustrializată intr-o proporție 
mai mare de 50 la sută : în 
1964 educația a _ trecut din 
miinile bisericii în cele ale

statului și ca urmare in ultima 
decadă bugetul destinat învăță- 
mintului s-a triplat. Statisticile 
indică o micșorare a discrepan. 
ței dintre posibilitățile econo
mice ale celor două grupuri et
nice, în ciuda faptului că astăzi 
un canadian englez ciștigă cu 40 
la sută mai mult decît salariu] 
mediu din provincie. Se speră 
că progresele înregistrate în dez
voltarea invățămintului vor asi
gura mai multe locuri in colegii 
și universități pentru studenții 
de limbă franceză, posturi mai 
bine remunerate și, în consecin
ță, micșorarea decalajului între 
veniturile pe cap de locuitor ale 
celor două grupuri etnice.

Frustrind opinia publică cana
diană de atmosfera destinsă, cal
mă, necesară realizării progra
melor de emancipare economică 
și culturală, teroriștii și-au atras 
cele mai aspre condamnări. Este 
semnificativ nu numai votul de 
190 Ia 16 pe care l-a întrunit 
proiectul de lege asupra măsuri
lor de război în Parlament. Dar 
și numărul mare al scrisorilor 
în sprijinul măsurilor drastice 
inițiate de guvern pentru prote
jarea diplomaților de alte even
tuale răpiri, deși au existat și 
glasuri care au avertizat îm
potriva folosirii unor procedee 
antidemocratice. Mulți canadi
eni apreciază poziția fermă a 
primului ministru. Pierre Elliott 
Trudeau, liberal, canadian de 
origine franceză, care încearcă 
să pună capăt șantajului politic 
și amenințărilor la viața oameni
lor. Și aceasta deoarece norocul 
consulului Israelului la Montreal 
și al consulului american 
Harrison Burgess care au scă
pat din miinile teroriștilor nu 
îl pot avea mulți alți diplomați.

DOINA TOPOR

Delegația P.C.R. 
în Cipru

• DELEGAȚIA PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, con
dusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită in Ci-
pru la invitația C.C. al Parti
dului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.), s-a 
întilnit miercuri cu membri ai 
Secretariatului C.C. al A.K.E.L. 
La intilnire au participai, din 
partea cipriotă, tovarășii Ezekil 
Papaioannou, secretar general 
al A.K.E.L.. Andreas Fantis, se
cretar general adjunct, Ioannis 
Katsuridis. Hambis Mihailides 
și Dinos Constantinu, membri 
ai Biroului Politic și ai Secre
tariatului C.C. al A.K.E.L.

• LA ÎNCHIDEREA ȘEDIN
ȚEI SPTAMINALE a cabine
tului francez, purtătorul de

Conferința9

asupra Vietnamului
PARIS 19 (Agerpres). — Joi 

s-a desfășurat la Paris cea de-a 
92-a ședință din cadrul convor
birilor cvadripartite privind pro
blema vietnameză.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției americane, David Bruce, a 
declarat, printre altele, că Statele 
Unite vor continua zborurile lor 
de recunoaștere asupra terito
riului Republicii Democrate 
Vietnam.

Răspunzînd, șeful delegației 
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a 
declarat că țara sa va continua 
să pedepsească actele de război 
și agresiune comise de S.U.A. a- 
supra R. D. Vietnam. Vorbitorul 
a dezmințit din nou că ar exista 
vreun „acord tacit" care ar per
mite Statelor Unite să survoleze, 
în scop de recunoaștere, terito- 
toriul R. D. Vietnam. El a ară
tat totodată că S.U.A. continuă 
să se mențină pe poziția rigidă, 
refuzînd să stabilească o dată 
fixă pentru retragerea totală și 
necondiționată a trupelor ame
ricane și ale aliaților S.U.A. din 
Vietnamul de sud.

NIGERIA. Copii din fosta Biafră refugiați în Coasta de Fildeș 
sînt întimpinați la reîntoarcerea acasă de președintele Gowon.

ORIENTUL APROPIAT
• Evoluția situației din Siria
• Constituirea Consiliului Național

al Apărării in R. A. U.
DAMASC 19 (Agerpres). — La 

Damasc s-a anunțat oficial, că 
Ahmed Al Khatib, desemnat ca 
președinte provizoriu al Repu
blicii Siria, a fost numit în func
ția de secretar general al condu
cerii naționale provizorii (siriene) 
a partidului Baas.

Premierul desemnat, generalul 
Hafez Assad, șy' Comandamentul 
regional provizoriu al partidului 
Baas au continuat joi consultă
rile în vederea constituirii 
noului guvern sirian.

într-o declarație făcută de Mo
hammed Aii Al Halabi, primarul 
orașului Damasc, se menționează 
că viitorul guvern va fi defini
tivat în cursul zilei de vineri.

în capitalele arabe sînt înre- 
Sstrate reacții favorabile actua- 

lor schimbări intervenite in Si
ria.

„Republica Arabă Unită, Libia 
și Sudanul primesc favorabil ori
ce tendință care s-ar manifesta 
în Siria în vederea întăririi rela
țiilor dintre aceste state în ca
drul unității țărilor arabe", trans-

mite din Cairo corespondentul 
Agenției Române de Presă, citind 
ziarul 
cairot i 
tatea ca _______ _____
lea stat în cadrul Uniunii tripar
tite stabilite prin Carta de la 
Tripoli, după intilnirea la nivel 
înalt a președinților R-A.U., Li
biei și Sudanului".

„Al Ahram". Cotidianul 
relevă totodată, „posibili- 
a Siria să devină al patru-

CAIRO 19 (Agerpres). — Po
trivit unui decret prezidențial dat 
publicității la Cairo, în R.A.U. 
a fost format Consiliul Național 
al apărării condus de președin
tele țării, Anwar Sadat. Din con
siliu fac parte membri ai Comi
tetului Executiv Suprem al Uniu
nii Socialiste Arabe, primul mi
nistru. o serie de membri ai gu
vernului, precum și șeful statului 
major al armatei egiptene.

Referindu-se la crearea acestui 
organism, Mohamed Fawzi, mî- 
nistral apărării, a precizat că 
scopul său este de a pregăti în 
timp de război statul și armata, 
pe plan politic, economic și mi- 
Btlr.

cuvânt al guvernului, Leo 
Hamon, a dezminți: zvonu
rile cu privire la existența a- 
numitor presiuni exercitate 
din afară asupra guvernului 
francez cu privire la sistarea 
livrărilor de avioane militare 
de tipul „Mirage* către Libia.

Ionel Perlea in 
memoriam...

• ASOCIAȚIA NAȚIONALA 
ORCHESTRALA din New York 
a debutat in sezonul 1970—1971 
cu un concert în memoria ma
relui muzician român Ionel 
Perlea. Concertul, care a avut 
Ioc la ..Carnegie Hali", a fost 
dirijat de David Gilbert, fost 
elev al muzicianului român, ți 
a cuprins piese de Mozart,

ssy, precum și 
ce pe o temă 
cel Perlea.

AFACERI, 
al Franței 
comunicat 
guvernul

Vizita delegației
guvernamentale române
HANOI 19. — Coresponden

tul Agerpres, Comeliu Vlad, 
transmite: Tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației 
guvernamentale române care se 
află în R D. Vietnam, a vizitat 
în ziua de 18 noiembrie provin
cia Thanb Hoa. Oaspetele român 
a fost însoțit de Ngo Minh Loan, 
ministru' alimentației publice. 
Constantin Băbeanu, ambasado
rul României Ia Hanoi, și de alte 
persoane oficiale.

Programul a inclus vizitarea u- 
nor obiective economice și imitați 
militare de pe teritoriul provin
ciei Thanh Hoa, una din zonele 
R. D. Vietnam asupra cărora a- 
viația americană a efectuat în a- 
cești ani raiduri masive de bom
bardament Conducătorul delega
ției române a vizitat o secție a 
uzinei mecanice a orașului, care, 
evacuată sub stînca unui munte, 
a asigurat permanent producția 
în perioada bombardamentelor.

Aflîndu-se ca oaspete al a- 
părătorilor de la Ham Rong în 
cadrul unei unități de apărare 
antiaeriană, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a elogiat tăria și forța 
morală a poporului vietnamez, 
lupta sa victorioasă împotriva a- 
gresiunii străine, pentru apăra
rea independenței și suveranită
ții sale naționale. In această lup-

Vietnam
tă, a declarat tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, partidul, guver
nul și poporul român au fost și 
vor fi întotdeauna alături de Viet
namul eroic.

Adresîndu-se conducătorului 
delegației române, tovarășul Vo 
Nguyen Luong, membru supleant 
al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, prim-se
cretar al comitetului regional de 
partid, a spus : „cele două mili
oane de locuitori ai provinciei 
Thanh Hoa, laolaltă cu întregul 
nostru popor, își exprimă hotărî- 
rea de a întări prietenia și soli
daritatea combatantă cu poporul 
român. Ajutorul acordat de Ro
mânia luptei poporului vietnamez 
are o semnificație multilaterală și 
foarte importantă", a declarat el. 
Exemplificînd, primul secretar al 
comitetului regional de partid s-a 
referit, printre altele, la ajutorul 
primit chiar de provincia Thanh 
Hoa, la activitatea medicilor ro
mâni în această provincie, la a- 
jutorul primit din partea română 
la mecanizarea construcției de 
drumuri, la faptul că printre stu
denții aflați la studii în Româ
nia se află și tineri din Thanh 
Hoa „Pentru sprijinul deosebit 
acordat de România, a încheiat 
tovarășul Vo Nguyen Luong, a- 
ducem Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului Ro
mâniei socialiste, mulțumirile 
noastre călduroase și sincere".

Ecouri Io Tratatul 
polono-vest-german

Rezultatele 
alegerilor 

din Brazilia
• PARTIDUL GUVERNA

MENTAL Acțiunea pen
tru renovarea națională 
(A.R.E.N.A.) și-a asigurat la 
recentele alegeri legislative 
din Brazilia majoritatea în 17 
state din cele 22 ale federației 
în ce privește scrutinul se
natorial.. In statul Rio 
Grande do Sul. candidatul 
A.R.E.N.A. a obținut victoria 
în ciuda previziunilor care 
indicau drept învingător pe 
candidatul partidului de o- 
poziție Mișcarea democratică 
braziliană (M.D.B.). Rezulta
tele încă neoficiale arată, pe 
de altă parte, că reprezen
tanții M.D.B. și-au adjudecat 
majoritatea locurilor in Adu
narea legislativă a statului 
Guanabara. Se pare 
prezentanții M.D.B. 
șansă excelentă de a 
locurile in Senat din 
statelor Ceara, Sao 
Rio de Janeiro, Espirito San
to și Bahia.

Candidații A.R.E.N.A., au 
cîștigat majoritatea in toate 
adunările legislative ale sta
telor, cu excepția Guana- 
barei.

că re- 
au o 
obține 
partea 
Paulo.

Convorbirile

• MINISTERUL 
LOR CULTURALE 
a dat publicității un 
in care se arată că _ _____
francez a bolârit ca reședința 
particulară a fostului președin
te al Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle, de 
la Colombey-les.Deux.Eglises, 
să se bucure de protecția au
torităților pentru a se evita 
eventualele deteriorări. Comu
nicatul subliniază că Colombey- 
les-Deux-Englises a devenit un 
loc de pelerinaj național vizi, 
tat zilnic de sute de francezi 
și de turiști străini.

VARȘOVIA 19. — încheierea 
tratativelor polono—vest-germane 
și parafarea tratatului cu priviie 
la bazele normalizării relațiilor 
dintre cele două țări, sînt comen
tate pe larg în emisiunile postu
rilor de radio, televiziune, pre
cum și în paginile presei polo
neze.

In cadrul emivmui de politică 
internațxxulă, „Sriatowid*, teie- 
vudunea poloneză a inserat două 
scurte declarații ale miniștrilor 
de externe ai Poloniei și R. F. 
a Germaniei.

într-un comentariu publicat 
joi. „Trybuna Ludu" sublinia că 
opinia publică din Polonia este 
profund satisfăcută de rezultatul 
negocierilor polono—vest-germa- 
ne. După cum notează ziarul, 
„au fost îndeplinite postulatele 
care au constituit încă de la a- 
pariția Poloniei populare piatra 
de hotar a politicii noastre inter
naționale — recunoașterea fron
tierei vestice de pe Odra și 
Nysa". Ziarul apreciază pozitiv

„Lunchod-1

contribuția cabinetului Brandt la 
realizarea acordului final.

BONN 19 (Agerpres) In cursul 
după-amiezii de joi, guvernul 
Republicii Federale a Germaniei 
s-a întrunit în ședință de lucru 
pentru * discuta asupra Tratatu
lui polono-vest-german.

Parafarea acestui tratat a fost 
primită cu satisfacție atit de 
cercurile guvernamentale de la 
Bonn cit și de majoritatea opi
niei publice din R.F.G.

Purtătorul oficial de cuvânt al 
guvernului federal, Conrad Ah
lers, a anunțat că guvernul po
lonez a invitat oficial pe cance
larul Willy Brandt, să viziteze 
Varșovia, în vederea semnării 
Tratatului dintre cele două 
state.

„Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung“ subliniază că „în felul a- 
cesta s-a făcut un început. Sta
bilirea de relații diplomatice în
tre Bonn și Varșovia ar trebui 
să aibă loc în curînd".

S. A. L. T.
HELSINKI 19 (Agerpres). — 

Delegațiile Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite participante la 
convorbirile bilaterale cu privire 
la limitarea cursei înarmărilor 
strategice s-au întrunit joi, pen
tru a șasea oară, în cadrul celei 
de-a treia runde, la Helsinki. 
Ședința, care a durat o oră și 45 
de minute, s-a desfășurat la se
diul Ambasadei americane din 
capitala finlandeză. Delegația 
sovietică a fost condusă de Vla
dimir Semionov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., iar delegația americană 
de Gerard Smith, directorul A- 
genției S.U.A. pentru dezarmare 
și controlul înarmărilor.

Cercurile apropiate conferinței 
menționează că cele două părți 
au continuat să exploreze căile 
care pot duce la o limitare a 
cursei înarmărilor strategice. S-a 
remarcat în același timp că, de la 
începutul celei de-a treia runde 
a convorbirilor — Ia 2 noiem
brie —, joi a avut loc cea mai 
lungă ședință de lucru.

Următoarea intilnire va avea 
loc marți, la sediul Ambasadei 
sovietice din Helsinki.

întrevedere L. Brej- 
nev — G. Husak

• LA MOSCOVA a avut loc 
miercuri o intilnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Gustav Hu
sak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a 
venit în Uniunea Sovietică po
trivit unei înțelegeri reciproce 
stabilite anterior. Informează 
agenția TASS.

ti își continuă programul
• TRUPE FEDERALE ARGENTINTENE au fost deplasate de 

urgență in orașul Catamarca, situat in nord-vestul țării, pentru 
a interveni impotriia manifestanților care cereau demisia gu
vernatorului Guillermo Brizuela. Demonstrația a fost precedată 
de o grevă a polițiștilor din localitate nemulțumiți de situația 
lor economică.

Asupra demonstranților care au protestat in fața clădirii gu
vernatorului, militarii din gardă au deschis focul. Două per
soane au fost ucise, iar alte 10 au fost grav rănite. Liniștea a 
putut fi restabilită abia după intervenția trupelor federale. 
Aproximativ 300 de polițiști locali care au participat la demon
strație au fost arestați. Autoritățile federale au deschis o an
chetă în legătură cu aceste incidente.

Aparatul autopropulsat „Lunohod-1“, depus pe Selena la 
17 noiembrie, își continuă programul de cercetări tehnico- 
științifice, informează agenția TASS. Miercuri, Ia ora 22,00 
(ora Bucureștiului) a fost stabilită legătura prin radio și te
leviziune intre Pămint și „Lunohod-1“. Emisiunea a durat 
4 ore și 40 de minute.

Cu acest prilej au fost puse la 
punct metodele de dirijare a la
boratorului lunar mobil și s-au 
obținut imagini panoramice ale 
porțiunii de sol selenar care în
conjoară „Lunohod“-ul.

După verificarea sistemelor de 
bord și amplasarea bateriei sola-

re în poziția necesară, vehiculul 
lunar s-a deplasat cu cîțiva metri 
de locul unde se afla, răsucin- 
du-se astfel îneît în cîmpul vi
zual al telefotometrului să se afle 
treapta de aterizare a stației 
„Luna-17“. După aceasta, „Lu- 
nohod-l“ s-a așezat în poziția

Despre prezentul ți, mai ales, despre vii
torul Europei se scrie mult. Faptul este fi
resc, chiar dacă îl raportăm doar la exigen
țele istoriei. Continentul acesta a fost scena 
unor războaie soldate cu multe milioane de 
morți, iar ultima încercare a lăsat urme pe 
care timpul nu le-a putut șterge cu ușurin
ță. Dar Europa acestui început de deceniu 
cunoaște un proces de destindere. Nu-i 
vorba doar de speranțe sau de deziderate 
adresate unui viitor imprecizabil, ci de pri
mii pași pe un drum mai lung. Atmosfera 
europeană s-a îmbunătățit și evaluarea rea
lităților — chiar cînd este întocmită cu 
prudență — indică o ameliorare sensibilă a 
raporturilor dintre statele continentului. Ba
rierele născute în anii „războiului rece" sînt 
treptat înlăturate, cu toate că luciditatea 
nu-și croiește drum, totdeauna, cu ușurință. 
Dincolo de deosebirile care pot să apară in 
estimarea gradului destinderii, există o pă
rere larg răspîndită în Europa că legăturile 
dintre țările de pe continent cunosc o evo
luție pozitivă și că noi eforturi în această 
direcție vor favoriza stabilirea climatului în 
care securitatea europeană va deveni o rea
litate. în actualul stadiu, conferința general- 
europeană a devenit o necesitate pe care o 
relevă exponenții autorizați ai multor state, 
chiar dacă se vădesc păreri diferențiate în 
privința modalităților de pregătire. Jean de 
Lipkowski, secretar de stat Ia Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței, sublinia la 
Adunarea parlamentară a Uniunii Europei 
Occidentale că „Franța acordă o atenție 
deosebită unei conferințe general-europene 
pentru securitate, care ar confirma princi
piile pe care trebuie să se bazeze bunele 
relații dintre state: respectarea integrității 
teritoriale, a egalității și independenței sta
telor, precum și a neamestecului în trebu
rile lor interne". Opinii similare a exprimat,

la aceeași adunare, reprezentantul Bonnului 
și nu numai el. Ministrul de externe aus
triac, Kirchschlaeger, vorbind marți laViena, 
afirma: „Considerăm o conferință euro
peană sau o serie corespunzătoare de con
ferințe, ca necesare și utile". Șeful diploma
ției vieneze aprecia că scopul acestor con
ferințe „ar putea fi, într-o perspectivă largă, 
obținerea unui acord asupra renunțării la 
forță sau la amenințarea cu forța în rela
țiile internaționale".

Profesioniștii 
încordării

Glasurile care pledează pentru destindere 
sînt predominante, dar uneori se mai fac 
auziți și cei care trăiesc cu nostalgia „războ
iului rece". Unii se despart cu greu de tre
cut, se eliberează cu dificultate de gîndirea 
in scheme rigide, anacronice, ar vrea să 
readucă Europa într-o epocă lipsită de glo
rie. Profitorii politici de bloc doresc să con
serve structuri desuete, să anuleze actualele 
procese, să împiedice destinderea cu urmă
rile ei previzibile pe toate planurile. La car
tierul general al N.A.T.O. n-au dispărut pro
fesioniștii încordării. Ei pledează pentru 
ziua de ieri deoarece se tem de viitorul unei 
„alianțe" în care s-a cuibărit discordia.

Sarcina ingrată de a le exprima temerile

și de a deveni avocatul trecutului și-a asu- 
mat-o secretarul general al N.A.T.O., Manlio 
Brosio. Conducătorul acestui bloc a luat 
cuvintul în fața Adunării U.E.O. într-o ma
nieră care a amintit perioada lui John Fos
ter Dulles. Domnul Brosio a avertizat Wa
shingtonul împotriva unei reduceri a forțe
lor sale de pe continent, iar pe vest-euro- 
peni i-a sfătuit să nu ceară americanilor să 
procedeze la micșorarea efectivelor S.U.A. 
staționate în Europa. Prezența forțelor mili
tare străine pe teritoriul altor state s-a do
vedit de-a lungul anilor a fi un factor de 
tensiune. Domnul Brosio nu poate, însă, 
concepe viitorul Europei fără trupe depla
sate în afara granițelor naționale. Apelul său 
se adresează, firește, „aliaților" vest-euro- 
peni prea puțin dispuși să finanțeze pre
zența celor 300 000 soldați americani în Eu
ropa apuseană. Secretarul general al 
N.A.T.O., ignorind chemările Ia dezarmare 
și cerințele realităților, cere guvernelor 
vest-europene să-și asume o povară militară 
suplimentară : majorarea bugetelor militare 
cu 5 la sută anual. In sfirșit, adueîndu-și 
aminte de ideea securității europene, dl. 
Brosio nu o poate respinge, dar recoman
dă... „prudență" și o participare la convor
biri „sprijinită prin menținerea intactă a 
forțelor armate occidentale ca bază pentru 
orice acord", ca și cum masa tratativelor ar 
fi un cimp de război.

Reeditarea unor îndemnuri din anii „răz
boiului rece" nu e întîmplătoare. Adversarii 
destinderii mizează pe prejudecățile trecu
tului. Ei săvîrșesc, totuși, o greșeală capi
tală : omit starea de spirit a popoarelor de 
pe continent dornice să clădească pe baze 
trainice edificiul înțelegerii europene.

necesară înaintării sale spre sud- 
est. Traseul pe care s-a deplasat 
vehiculul a străbătut un teren re
lativ neted, avînd pantele cu în
clinații de maximum 10 grade. A- 
paratul a întâlnit în cale pietre și 
cratere de dimensiuni relativ mid 
și a trecut peste cîteva ridică- 
turi de teren.

Sistemele de observare prin te
leviziune și radiotelemetrice au 
permis operatorilor care dirijau 
„Lunohod“-ul de la Centrul te
restru pentru legături cosmice la 
mare distanță să conducă cu pre
cizie aparatul pe traseul propus, 
să controleze felul în care auto
matul depășește obstacole și să 
urmărească funcționarea sisteme
lor de bord. Pe diferite porțiuni 
de pe traseu au fost efectuate 
măsurători ale proprietăților me
canice ale solului lunar. „Luno- 
hod-l“ a parcurs o distanță de 
96 metri. Toate sistemele lui au 
funcționat normal, temperatura 
în compartimentul-laborator a 
fost de 16 grade C, iar presiunea 
750 mm. Programul de cercetări 
științifice și de experimentare a 
vehiculului autopropulsat în con
dițiile selenare este executat 
succes, menționează 
TASS.

cu 
agenția

EUGENIU OBREA

WASHINGTON 19 
preș). — Oamenii de .__
americani, care aduc elogii co
legilor lor sovietici pentru 
succesul obținut cu noua stație 
automată „Luna-17", erau con
vinși pînă acum că primul ve
hicul selenar urma să se depla
seze pe solul lunar în iulie 1971, 
cu prilejul misiunii navei cos
mice americane .,Apollo-15“ — 
relevă din Washington cores
pondentul agenției France Pres- 
se, referindu-se la ecoul stirnit 
în cercurile științifice de spe
cialitate din S.U.A. de noua rea
lizare cosmică a U.R.S.S.

Expert» americani, relevă co
respondentul, care apreciază fo
losirea primului „autotractor" 
care rulează pe suprafața Lunii 
drept „o nouă premieră spa
țială". manifestă, de asemenea, 
un viu interes față de experien
țele ce sînt întreprinse de lase
rul francez, aflat în echiparea 
stației automate sovietice „Luna- 
17".

(Ager- 
știință
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