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PLECAREA DIN SOFIA <
SOFIA 18. Corespondentul Ager- 

pres, C. Linte, transmite:
Sîmbătă dimineața a părăsit So

fia delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., care, la in- 
vite“a Comitetului Central al 
Par jlui Comunist Bulgar și a 
Сое iului de Miniștri al Republi
ca opulare Bulgaria, a făcut o 
viz oficială în această țară.

1 bulevardele Sofiei erau arbo

C ivîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

Scampe tovarășe Ceaușescu,
Scumpe tovarășe Maurer,
Stimați oaspeți și prieteni români,

Peste puțin timp, veți părăsi Republica Populară 
Bulgaria în drum spre patria dvs. Vă rugăm să duceți 
poporului frate român, comuniștilor români salutul nos
tru cald, tovărășesc.

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România în țara noastră a durat nu
mai șase zile. Dar și în timpul acestei scurte șederi dv.. 
dragi tovarăși, ați avut posibilitatea să vizitați o se- 

de orașe, și sate, să vă întâlniți cu muncitori, ță- 
rani-cooperatori, cu oameni de știință și cultură. Spe
răm că aceste vizite și întâlniri v-au dat posibilitatea 
să cunoașteți viața oamenilor muncii de Ia noi, reali
zările lor în construirea socialismului, sentimentele 
frumoase și respectul pe care poporul nostru Ie poartă 
vecinului și prietenului său — poporul român.

In zilele vizitei dv., am stat de vorbă cu dv. într-o 
atmosferă de cordialitate, de înțelegere reciprocă și 
prietenie frățească, despre problemele legate de rela
țiile reciproce dintre partidele și țările noastre, despre 
problemele fundamentale ale contemporaneității.

înainte de a ne despărți, aș vrea să-mi exprim sa
tisfacția pentru aceste convorbiri, pentru rezultatele 
obținute. Sîntem convinși că vizita delegației dv., în
tâlnirile și convorbirile pe care le-am purtat, vor crea 
condiții și mai favorabile pentru dezvoltarea și întări
rea pe mai departe a prieteniei dintre poporul bulgar 
și poporul român, pentru lărgirea colaborării . frățești 
dintre partidele și guvernele noastre în interesul so
cialismului și păcii

Vă urăm dumneavoastră, dragi tovarăși, poporului 
român noi succese în construcția socialismului, pentru 
avîntul multilateral ai Republicii Socialiste România.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Să se întărească și să se dezvolte prietenia frățească 

dintre poporul bulgar și poporul român !
Drum bun, scumpi tovarăși și prieteni !

Sosirea la București
Sîmbătă dimineață s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Sofia, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, a făcut o vizită oficială 
în această țară. Din -delegație au 
făcut parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Alexandru Drăghici, Virgil Trofin, 
loan Beldean, ambasadorul Repu

rate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria. De-a lun
gul traseului ce duce la aeroport, 
un mare număr de locuitori ai So
fiei au salutat călduros pe repre
zentanții poporului român.

Aeroportul din capitala Bulga
riei era pavoazat cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Se vedeau 
portretele tovarășilor Nicolae Ceau
șescu și Todor Jivkov. Pe o pan
cartă era scrisă în limbile bulgară 

blicii Socialiste România în Repu
blica Populară Bulgaria. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, delegația a 
fost salutată de tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Constantin Drăgan, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu. Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, membri ai Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., de mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretari ai C.C. al P.C.R., 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ăi guvernu
lui, conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, ge
nerali, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

și română urarea: „Drum bun. 
scumpi tovarăși I".

Membrii delegației române au 
fost conduși de tovarășii: Todor 
Jivkov, Jivko Jivkov, Ivan Mihai
lov, Encio Staikov, Stanko Todo
rov, Boris Velcev, Pencio Kuba- 
dinski, Lîcezar Avramov, Ivan Pri
mov, Ivan Bașev, ministrul aface
rilor externe, membri ai C.C. al 
P.C. Bulgar, ai prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, miniș- 

(Continuare in pag. 2-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,

încheind vizita plăcută și deosebit de bogată în re
zultate delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România mulțumește din inimă Parti
dului Comunist și guvernului, întregului popor bulgar 
pentru calda ospitalitate cu care ne-au primit, pentru 
toate dovezile de prietenie frățească pe care ni le-au 
dat în cursul vizitei. Părăsim pămîntul Bulgariei cu sen- 
limentul că străvechea prietenie dintre popoarele 
noastre s-a întărit și mai mult, că vizita noastră va con
tribui la lărgirea și intensificarea relațiilor de colabo
rare frățească dintre cele două țări si partide.

Am călătorit prin țară, am vizitat puternice unități 
ale industriei dv., cooperative agricole de muncă, am 
văzut peste tot. Ia orașe și sate, în viața oamenilor 
muticii, schimbările înnoitoare aduse de regimul so
cialist. Cu multă bucurie am constatat pretutindeni în
crederea nestrămutată a poporului în cauza măreață a 
socialismului și comunismului, hotărîrea lui fermă de 
a munci, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, 
pentru înflorirea continuă a patriei sale socialiste, 
pentru făurirea unei vieți tot mai îmbelșugate. Noi vă 
dorim din tot sufletul, dragi tovarăși, să obțineți vic
torii cît mai mari în această muncă nobilă.

Noi considerăm că numai depunînd toate eforturile 
pentru întărirea potențialului economic al țărilor noas
tre, pentru dezvoltarea științei și culturii, ne aducem 
contribuția la sporirea forței sistemului socialist, la 
creșterea influenței pe care acesta o exercită în lume.

Ceea ce unește țările noastre, toate țările socialiste, 
este cauza victoriei socialismului și păcii. Pornind de 
la această bază, să cimentăm coeziunea sistemului so
cialist — principala forță care determină azi cursul 
dezvoltării societății, al vieții internaționale.

Permiteți-mi să închei exprimînd cele mai calde mul
țumiri populației orașului Sofia, care ne-a salutat cu 
atâta cordialitate, locuitorilor din Plovdiv, Plevna, Gri- 
vița, Botevgrad. Kremikovți, Pordim și din celelalte 
localități, care ne-au înconjurat cu dragoste si priete
nie frățească, tuturor tovarășilor care s-au îngrijit ca 
vizita noastră să fie rodnică și plăcută.

Urăm poporului bulgar din adîncul inimii succes de
plin în munca sa nobilă închinată înfloririi patriei so
cialiste fericire și prosperitate.

Trăiască prietenia româno-bulgară I
Trăiască unitatea țărilor socialiste I
Trăiască pacea in lume !
La revedere, dragi tovarăși și prieteni !

Au fost de fată șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați in Repu
blica Socialistă România, membrii 
Ambasadei Republicii Populare Bul
garia și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cu același avion a sosit la Bu
curești și ambasadorul ; Republicii 
Populare Bulgaria în Republica So
cialistă România, Gheorghi Bogda
nov.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați cu călduță de numeroși ce
tățeni ai Capitalei. Pionieri le-au 
oferit flori.

(Agerpres)

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și a gu
vernului Republicii Populate Bulga
ria, între 13 și 18 septembrie 1965, 
o delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar generai 
•1' Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită ofi
ciată în Republica Populară Bulga
ria.

In timpul șederii în Republica 
Populară Bulgaria, delegația a vizi
tat întreprinderi industriale, gospo
dării agricole cooperatiste de mun
că, instituții culturale și științifice, 
monumente istorice din Sofia, Plov
div, Plevna, Botevgrad, Kremikovți, 
Grivița și alte localități, s-a intîlnit 
cu muncitori, țărani cooperatori, re
prezentanți ai intelectualității, con
ducători ai unor organe locale de 
partid și de stat, luînd cunoștință și 
cu acest prilej de realizările obținu
te de poporul bulgar în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Solii poporului român au fost în
tâmpinați pretutindeni în modul cel 
mai cordial de populația bulgară. 
Delegația și-a exprimat mulțumirea 
sinceră pentru primirea frățească, 
plină de căldură de care s-a bucu
rat în Republica Populară Bulgaria, 
aceasta fiind o expresie a prieteniei 
trainice româno-bulgare.

In timpul vizitei, delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România s-a întâlnit cu 
tovarășii Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Gheorghi Trai- 
kov, președintele Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria și cu alți conducători 
de partid și de stat bulgari.

Intre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale celor două țări au 
ayut Io» convorbiri, lă care iii păril- 
cipat: ,., -

Din -partea Republicii Socialiste 
România : Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Cotnunist Român, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ale
xandru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului E-
xecutiv și al Prezidiului Per
manent al Comitetului 
ai Partidului Comunist 
secretar al Comitetului

Central 
Român, 
Central

al Partidului Comunist Român,
Virgil Trofin, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român și loan Beldean, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la Sofia.

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria: Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central ăl Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Boris 
Velcev, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Părtidului 
Comunist Bulgar, Pencio itubadin- 
ski, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, mi
nistrul transporturilor și comunicați
ilor, Lîcezar Avramov, secretar al 
Comitetului Central al.Partidului Co
munist Bulgar, ministru, Ivan Ba
șev, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe al Repu

blicii Populare Bulgaria, și Gheor
ghi Bogdanov, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria la București, mem
bru al Comisiei Centrale de Revi
zie a Partidului Comunist Bulgar.

In timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de înțelegere reciprocă, de
legațiile s-au informat asupra desfă
șurării construcției socialiste în cele 
două țări, au discutat problemele 
dezvoltării și întăririi continue 
a prieteniei și colaborării mul
tilaterale între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, a relațiilor tovă
rășești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, au 
făcut un schimb de păreri asupra 
problemelor actuale ale situației in
ternaționale și mișcării comuniste șl 
muncitorești mondiale.

I
I

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia subliniază cu bucurie succe
sele obținute de harnicul și talenta
tul popor bulgar, sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar, în con
struirea societății socialiste. Indus
tria, care are rolul conducător în 
întreaga economie, înregistrează 
progrese însemnate, determinînd 
adinei prefaceri în viața social-eco- 
nomică a țării. Se dezvoltă agricultu
ra cooperatistă; se înfăptuiește un 
program bogat de măsuri în vede
rea creșterii continue a producției 
agricole. Suflul înnoitor al socialis
mului se resimte cu putere în toate 
domeniile Vieții economice, sociale, 
culturale, la orașe și sate, în ridica
rea nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii.

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bulgaria 
se bucură sincer de succesele re
marcabile ale poporului frate român 
în construirea socialismului. Sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în, Republica Socialistă Ro
mânia au fost înfăptuite adinei tran
sformări revoluționare în toate do
meniile vieții, reflectate în noua 
Constituție ă tării. Se dezvoltă în 
ritm rapid ramuri hotăritoare ale 
economiei, ca metalurgia, construc
țiile de mașini, chimia modernă, e- 
nergetica. Mari succese au fost ob
ținute în dezvoltarea agriculturii so
cialiste, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Se desfășoară larg 
revoluția culturală, se dezvoltă ști
ința și învățămîntul. In prezent e- 
forturile poporului român sînt în
dreptate spre înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Exemplul României și Bulgariei a 
demonstrat încă o dată marea forță 
vitală a orînduirii socialiste. Expe
riența celor două popoare confirmă 
din nou faptul că industrializarea 
socialistă este singura cale care 
deschide în fața țărilor ce constru
iesc noua orînduire perspectiva pro
gresului și civilizației, ridicării con
tinue a bunăstării materiale a popo
rului. Prin succesele dobîndite în 
făurirea vieții noi, Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria își aduc contribuția 
la întărirea sistemului socialist mon
dial, la victoria cauzei socialismului 
și păcii.

II
Prietenia dintre popoarele român 

și bulgar are adinei și trainice ră
dăcini istorice; ea s-a făurit în de
cursul secolelor în lupta eroică și 
colaborarea celor două popoare pen- 
tril eliberare și independență națio
nală. Din cele mai vechi timpuri, po
poarele român și bulgar au fost 
unite prin apropierea geografică, 
destinul istoric asemănător și lupta 
comună împotriva cotropitorilor 
străini.

Poporul român a acordat adăpost 
și sprijin frățesc patrioților care 
au luptat pentru eliberarea naționa
lă a Bulgariei.

(Continuare In pag. 2-a)



COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România in Republica Populara Bulgaria
(UiBnQte (Un рдд. bs)

p»pwui bulgar ciwtwt» memoria 
liilw poporului român căsuți ta ras*  
bolul de еЦЬешо din 1877-1Ж îm
preună cu «stafii ruși și voluntarii 
bulgari, pentru libertatea Bulgariei.

După cucerirea independenței na
țional», popoarele român și bulgar 
eu continuat «a întărească prietenia 
lor. în pofida poUticli claselor ex
ploatatoare din Românie ei Bulga
ria. Aceasta prietenie s-a călit ți mai 
mult în lupta popoarelor celor două 
țări vecine, în frunte cu partidele 
lor comunista, Împotriva jugului 
burghezo-moșieresc și fascist, pen
tru deplina independență națională, 
libertate si progres social.

După eliberarea României și Bul
gariei de sub jugul fascist, intre po
poarele român și bulgar s-au creat 
relații de tip nou, socialist, consfin
țite prin Tratatul de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală, în
cheiat la 16 ianuarie 1948,

Cele două delegații constată cu 
satisfacție că prietenia dintre po
poarele român și bulgar, relațiile 
politice, economice și culturale între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria se întă
resc și se dezvoltă cu succes pe baza 
principiilor de nezdruncinat ale 
marxism-leninișmului, internaționa
lismului socialist, colaborării șl în
trajutorării tovărășești, în condițiile 
Strictei respectări a egalității în 
drepturi, independentei și suverani
tății, neamestecului reciproc în tre
burile interne și îmbinării pe aceas
tă bază a intereselor fiecărei țări 
CU interesele generale ale sistema 
lui socialist mondial.

Lărgirea relațiilor comerciale din
tre cele două țări iși găsește expre
sia în creșterea volumului livrărilor 
reciproce de mărfuri în 1964 cu 80 
la sută față de 1959, Un rol impor
tant în dezvoltarea colaborării eco
nomice între cele două țări are Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mânobulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Cele două delegații au constatat 
cu satisfacție că specialiștii români 
fi bulgari efectuează cu succes lu
crările de proiectare a Complexului 
hidrotehnic din sectorul Islaz-Somo- 
viț de pe Dunăre, obiectiv de mare 
importanță pentru economia Repu
blicii Socialiste' România și a Repu 
blicii Populare Bulgaria.

Succesele obținute de Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria în domeniul eco
nomiei Și îndeosebi în dezvoltarea 
rapidă a industriei deschid noi posi
bilități pentru extinderea legăturilor 
economice reciproce,

In -timpul vizitei a fost semnat 
Acordul privind schimbul de măr
furi și plățile, pe perioada 1966-1970, 
care prevede majorarea volumului 
schimburilor de mărfuri între cele 
două țări în perioada 1966-1970 cu 
aproape 50 la șută fată de ultimii 
cinci ani. S-a convenit ca organele 
competente ale celor două părți să 
examineze noi posibilități pentru 
creșterea schimburilor de mărfuri, 
îndeosebi în domeniul industriei con
structoare de mașini și al industriei 
chimice.

Delegațiile au exprimat dorința 
ambelor părți de a dezvolta colabo
rarea economică șl tehnico-științifică 
cu țările din cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, cu 
toate țările socialiste, în ca
drul diviziunii internaționale so
cialiste a muncii. Cele două 
țări subliniază că relațiile de cola
borare economică între statele so
cialiste suverane și egale în drep
turi, pe bata avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, a neames
tecului în treburile interne și a in
ternaționalismului socialist contribu
ie la dezvoltarea si înflorirea fiecă
rui stat socialist, la întărirea siste- 
tnulul socialist In ansamblu, sporesc 
fotta de atracție a socialismului.

III
Schimbul de păreri a demonstrat 

Unitatea de vederi Intre cele două 
părți in aprecierea celor mai im
portante probleme internaționale 
contemporane.

Cale două părți constată că e- 
volutta situației internaționale în 
epoca actuală 
prin Întărirea 
mondiale șie 
determini intf-

se caracterizează 
pozițiilor foițelor 
socialismului, care 

măsură tot ma> 
mar» directa Întregii dezvoltări a 
societății, prin avintui mișcării de 
«liberare națională și el miielw 
muncitorești Internationale, crește
rea forțelor c<re luptă pentru a- 
părarea si întărirea păcii In în
treaga lume.

Totodată, delegațiile ?lnt unani
ma în a sublinia că. ase cum de
monstrează viata internațională, 
atîta timp cît există imperialismul 
se mențin focare da încordare în 
lume, continuă sa existe terenul 
primejdiei unui război mondial. 
Forțele reaetiunii internaționale, 
care se străduiesc să Împiedice 
progresul iștoric, recurg la acte 
agresive împotriva statelor socia
liste, a mișcării revoluționare, a 
popoarelor șl țărilor care luptă 
contra dominației coloniale.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria con
sideră că actele de agresiune ale 
imperialismului american agravea
ză situația în Asia de sud-eșt. Ele 
condamnă cu hotărîre acțiunile 
militare «le S-U-A- împotriva Re
publicii Democrate Vietnam și in
tervenția lor brutală împotriva po
norului din Vietnamul de sud, ca
re luptă pentru dezvoltarea liberă 
și independentă a patriei șale, Po
litica agresivă a Statelor Unite ale 
Americll împotriva Vietnamului re
prezintă o încălcare flagrantă a 
acordurilor de la Geneva din 1954, 
constituie o amenințare gravă pen
tru pace nu numai In Asia de 
sud-ost, ci in întreaga lume Re
publice Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria .declară 
că sprijină, intru totul pozițiile gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud cu privire la căile de rezol
vare a problemei vietnameze pe 
baza acordurilor de la Geneva din 
1954, încetării bombardării Repu
blicii Democrate Vietnam, retrage
rii tuturor trupelor străine din 
Vietnamul de sud, respectării drep
tului poporului vietnamez de a-și 
rezolva treburile interne corespun
zător voinței și intereselor sala.

Cele două părți declară că slnt 
gata să acorde șl în viitor poporu
lui vietnamez ajutor în lupta sa 
justă, plină de abnegație, împotri
va agresorilor americani.

Ele consideră Frontul Național 
de eliberare din Vietnamul de sud 
drept adevăratul reprezentant al 
voinței și năzuințelor poporului din 
Vietnamul de sud, unicul său re
prezentant legitim.

Cele două părți condamnă in
vadarea teritoriului Republicii Do
minicane de către trupele ameri
cane și insistă ca Statele Unite 
ale Americti să-și retragă neîntîr- 
ziat armatele lor de pe teritoriul 
acestui stat suveran.

Ambele părți condamnă eu ho- 
tărlre orice încălcare a indepen
denței și suveranității popoarelor 
de către forțele imperialiste, imix
tiunile și presiunile de orice fel 
ale acestora asupra unei țări sau 
alteia; ele consideră că interesele 
majore ale menținerii păcii, cauza 
progresului omenirii impun res
pectarea dreptului sacru a] fiecă
rui popor, fie el mare sau mic, de 
a-și hotărî singur soarta, de a-si 
alege nestingherit calea dezvoltă? 
rit politlco-sociale șl economice, 
corespunzător cu voința șl intere
sele sale vitale.

Partea română și partea bulgară 
condamnă In mod hotarlt toate ma 
nifestarile colonialismului st neo- 
coloalalismului, reafirmi solidarita
tea for cu popoarele încă subjuga
te, oare lupți pentru libertate și 
independența, cu popoarele din A? 
frica. Asta șl America latina, c?re 
lupta pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului, pentru consoli
darea independentei ei auveranită*  
tii lor naționala

Principala forță a prograsului 
social contemporan, a asigurării 
păcii și securității o constituie sis
temul socialist mondial, De aceea, 
ambele delegații apreciată cj țn 
condițiile internaționale actuale, 
întărirea unității, fi coeziunii sale 
capătă o importantă deosebita. 
Ambele părți vor milita neabătut 
pentru întărirea continuă a coe
ziunii sistemului socialist mondial.

Totodată, în politica lor exter
nă, guvernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bulgaria militează pentru dezvol
tarea colaborării cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială 
pe baza respectării stricte a prin
cipiilor independentei fi auvarani- 
tatit naționale, egalității in drep
turi, neamestecului tn treburile in
terne și avantajului reciproc.

Cele două părți constată că e- 
xistă o atmosferă favorabilă pen
tru lărgirea colaborării economice 
și culturale intre țările balcanice 
și că în ultimii ani s-au realizat 
o serie de pași pozitivi în această 
direcție. Lupta pe care o duc po
poarele Republicii Socialiste Româ
nia șj Republicii Populare Bulga
ria pentru pace șl colaborare paș
nică între țările balcanice este o 
contribuție la cauza generală a 
apărării pecii Cele două delegații 
declară că Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria vor lupta și în viitor ca 
Balcanii și regiunea Mării Negre 
șă devină o zonă a păcii și prie
teniei între popoarele balcanice.

Consecvente politicii lor de slu
jire a cauzei păcii și securității 
popoarelor, cele două țări vor con
tinua să militeze pentru dezarma
rea generală, încetarea cursei înar
mărilor, interzicerea necondiționa7 
tă a folosirii armelor. atomice și 
distrugerea completa a, stocurilor 
existente, lichidarea blocurilor ml*  
litere, desființarea bazelor militare 
si retragerea tuturor trupelor stră
ine aflate pe teritoriul altor sta
te, împotriva planurilor de creare 
a forțelor nucleare multilaterale 
s*u  atlantice «le N.A.T.Q., a încer
cărilor de a crea acees Republicii 
Federale Germane la arma atomi
că. Cele două părți sprijină pro
punerea de a se convoca o confe
rință mondială în problema dezar- 
mării.

Cele doua părți se pronunță pen
tru crearea unui sistem eficace de 
securitate europeană. Ele conside
ră că încheierea tratatului de pa
ce german pornindu-se de la 
realitatea obiectivă a existenței 
celor două state germane —• ar 
contribui la destinderea în Europa 
șl în lumea întreagă.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria ca țări 
membre ale O.N.U. se pronunță 
pentru întărirea și creșterea efica
cității activității acestui for inter
național în menținerea păcii și se
curității în întreaga lume, pe baza 
principiilor Cartei O N.U., pentru 
universalitatea acestei organizații 
și reprezentarea echitabilă a noi

Secretar General al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
ION GHEORGHE MAURER

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

TODOR ЛѴКОѴ

Plecarea din Sofia
(Urmare din pag. l-a)

trî, conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, ge
nerali, oameni de știință, cultură 
și arta, numeroși oameni ai muncii.

Pe aeroport se aflau șefi și mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați în R. P. Bulgaria, ziariști bul
gari șl corespondenți străini.

Erau prezentl membrii Ambasa
dei Republicii Socialiste România 
la Sofia.

La sosirea pe aeroport, membrii 
delegației române au fost intim- 

lor state independente, Cele două 
părți se pronunță pentru restabili
rea nelntirzlată a drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chi
nei» la O.N.U,

Cele două părți sînț ferm holă- 
rite ce și în viitor să promoveze 
o politică de pace ai coexistența 
pașnică, să lupte cu perseverentă 
pentru unirea tuturor forțelor anti*  
imperialiste, împotriva- oricăror a. 
gresiuni și atentate la adreșa li
bertății și independenței popoare
lor, pentru salvgardarea păcii și 
securității mondiale.

IV
Reprezentanții Partidului Comu

nist Român și Partidului Comunist 
Bulgar s-au informat reciproc în 
legătură cu activitatea partidelor 
și au făcut un schimb de păreri 
cu privire la relațiile dintre cele 
două partide, precum și cu privi
re la situația actuală dip mișcarea 
comunistă și muncitorească mon
dială- Schimbul de păreri a de
monstrat unitatea de vederi în 
principalele probleme ale dezvol
tării societății contemporane.

Cele două delegații au subliniat 
că situația internațională actuală 
cere în mod imperios întărirea u- 
nității mișcării comuniste și mun
citorești. pentru aceasta fiind ne
cesar să depună eforturi toate parti
dele frățești.

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Bulgar consideră că, corespunză
tor internaționalismului proletar, 
fiecare partid, aplicând în mod 
creator învățătura marxișt-leninistă 
la condițiile concrete și la stadiul 
de dezvoltare ale țărit sale are 
dreptul de a-și hotărî, singur pro
pria linie politică, formele și me
todele atjt îp lupta pentru cuceri
rea puterii politica eît șl In брега 
vastă și complexă de construire a 
noii societăți. In felul acesta fle
care partjd Iși aduce contribuția 
la îmbogățirea tezaurului comun 
al marxiem-leninismului.

Ambele delegații consideri că 
atunci clnd apar deosebiri de ve
deri Intre diferite partide, în le
gătură cu problemele dezvoltării 
sociale contemporane, ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, precum și probleme de 
interes comun, acestea trebuie să 
fie discutate de la conducere la 
conducere, în mod sincer șl tovă
rășesc, într-o atmosferă de încre. 
dere și respect reciproc, depunîndu- 
se eforturi perseverente pentru în
țelegere reciprocă în scopul reali
zării unității de aețlune. Delega
țiile pornesc de la principiul că 
divergentele de păreri nu trebuie 
extinse asupra relațiilor tovără
șești, internaționaliste dintre ță
rile sistemului socialist mondial.

Unitatea partidelor comuniste și 
muncitorești se înfăptuiește numai 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului, internaționalismului pro
letar, a respectării principiilor in
dependenței, egalității în drepturi 

pinati cu urale și ovații Garda de 
onoare a prezentat onorul, s-au in
tonat Imnurile de stat ale celor 
două țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășul 
Todor Jivlcov, a trecut îh revistă 
compania de onoare.

Tovarășii Todot JivkoV și Nico
lae Ceaușescu au rostit euvintări 
de rămas bun. Mulțimea venită pe 
aeroport a aplaudat și ovaționat 
puternic în cinstea popoarelor și 
partidelor comuniste ale celor două 
țări, a prieteniei dfotfe popoarele 
român și bulgar.

înaltă îndatori- 
a lor să mili- 

neabătut pentru 
comuniste șl

pe., baza 
ratio- 
sțiilor 

cițo-

și neamestecului în treburile inter
ne ala altor partide.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar își ex
primă convingerea că partidele co
muniste și muncitorești, punînd pe 
primul plan ceea ce le unește și 
ceea ce ește precumpănitor — 
lupta pentru democrație și progres 
social, pentru socialism șl pace — 
vor Întări unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Cele două partide 
consideră drept o 
re internaționalistă 
teze consecvent șj 
întărirea mișcării 
muncitorești, pentru unirea tuturor 
forțelor revoluționare în lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
progres social și pace, 
marxism-leninjsmului și in' 
«alternului proletar, a dec 
partidelor comuniste și i, 
reșți din 1957 și I960.

Delegațiile au subliniat 
tatea lărgirii pe mai depart 
gâturilor dintre Partidul C< 
Român și Partidul ComunN 
gar în vederea cunoașteri4 
proce a experienței în do 
construcției socialiste în ceh } două 
țări, precum și a activității parti
dului Comunist Român șl Partidu
lui Comunist Bulgar. Ambele părți 
consideră utilă folosirea mai lar
gă a unor asemenea forme âe co
laborare intre partide, 
schimbul de delegații și 
riale Informative, vizite 
neoficiale, efectuarea de 
asupra problemelor de interes co
mun

cesi- 
s le- 
unist 
!Bul- 
reci- 

j miile 
j două

g 1 u -

cum sînt 
de mate- 

oflclala și 
consultări

■й-

Vizita, delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Sorta- 
liste România în Repu eca 
Populară Bulgaria. convorbirile 
între reprezentanții celor două 
partide și guverne, precum și 
întâlnirile cu oamenii mun
cii bulgari vor contribui la 
dezvoltarea și adîncirea continuă 
a prieteniei tradiționale și a co
laborării frățești dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, la întărirea uni
tății țărilor comunității socialiste, 
la cauza socialismului și păcii în 
lume.

Delegația română a transmis in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri ai Republi
cii Socialiste România ca o dele
gație de partid și guvernamentală 
bulgară, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkav, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, să facă o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, la o dată convenabilă 
părții bulgare. Invitația a fost ac*  
ceptată cu plăcere.

Sofia, 17 septembrie 1965.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România și-au luat 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale bulgare, de la corpul diplo
matic și membrii Ambasadei româ
ne la Sofia. Un grup de pionieri 
au oferit oaspeților buchete de 
flori.

Membrii delegației române Ișl 
iau apoi un călduros rămas bug 
de la conducătorii de partid și de 
stat bulgari.



Sfîrșit de vară pe dealurile Dîljei
Septembrie pe dealul Dilj«l M»ri. 

Qttlva bănuți de aromi risipiți in 
jocul vintulul JU unintMC că, de 
fapt, vara s-a sfîrșit. Ridici privirea 
la pădurea punctată pe alocuri de 
aceiași bănuit da aramă ei sentimen
tul vag al ungi pierderi tot nu te 
părăsește. Dar, la doi pași de tine, 
In fata ta, în spatele tău, înfipte so
lid cu picioare de beton în pămîn- 
tul stîncos, neclintite, înlr-un decor 
static, dovezi din beton și metal ale 
entuziasmului omenesc. Iarna șau 
varo, primăvara sau toamna oamenii 
au staționat o vreme pe aceete lo
curi marcîndu-și prezenta prin bra
țele acestea de metal ridicate în ca
lea vînturilor — piloni de funicular, 
turnuri de puțuri. Sentimentul vag 
de pierdere, rezultat din vara oare 
devine de domeniul trecutului, sa ii- 
șipește. Semnele trecerii oamenilor 
pe aței te îndeamnă șă pleci pe ur
mele lor.

începutul la Dllja l-au făcut orta
cii lui Oprișa cu turnul de zăpare 
ol puțului principal acum 4 ani. 
Pentru șeful de brigadă proaspăt pro
movat a fost un început bun. Și-a 
vertfi^t capacitatea de a conduce 
oam w iar rezultatele l-au confir
mat llastă capacitate. De atunci șl 
pînă °hm ai lui Oprișa au executat 
aici, Dilja, alte și alte lucrări, Au 
mon Ьдадіпі ne extracție, eu ridi
cat ,* turnuri de săpare, au ridi
cat funicular. Nu e greu de țn- 
chip Z de cîtă bărbăție și curaj 
avea nevoie oamenii aceștia, în 
majc tete tineri, care au stat zile 
între^ sub vîntul tăios al iernii 
sau sub arșița nemiloasă a verii 
suspendați cu centurile de siguranță 
le poște 30 de metri înălțime. Dar 
curajul și bărbăția sînt caracteristici

Se extinde metoda 
glisării și finisării 
concomitente

Pe șantierele din Valea Jiului 
extinde glisarea blocurilor cu 

8— І0 etaje și executarea conco
mitentă a finisării exterioare.

In prezent, pe șantierul Vulcan 
se află în plină glisare blocul D 3 
avțnd 8 etaje și 72 apartament*  
O asemenea lucrare este în pre
gătire și pe șantierul Lupeni. Aici, 
ae va ridica blocul D 2 avînd 10 
etaje si 66 apartamente, iar pe 
șantierul Petrila constructorii eu 
trecut la montarea cofrajelor pen
tru a ridica blocul F 3 cu 9 etaje 
șl 40 apartamente. Lucrările de 
pregătire sînt mai avansate pe 
șantierul Lupeni, unde glisarea va 
începe săptămîna viitoare, uimind 
ca pînă Ia sfîrșitul lunii să încea
pă și glisarea de la Petrila. La a- 
mîndouă aceste noi blocuri, o dată 
cu ridicarea pereților se va exe
cuta și finisajul exterior.

PROGRAM DE RADIO
20 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de
știri. Buletin meteorologici 5,06 U- 
verturl de estradă; 5,35 Gimnasti
ca de înviorare) 5,45 Jocuri popu
lare) 6,00 Sport; 6,07 Muzică in
terpretată de fanfară; 6,30 Reco
mandări din program; 6.45 Salut 
voios de pionier,- 7,00 Radiojurnal; 
7,15 Clntă Roxana Matei și Ma
rino Marini; 7,30 Sfatul medicu
lui : Vitamina D 2 și rolul ei în 
dezvoltarea copilului; 7,35 Anun
țuri, mUZică; 7,45 Muzică ușoară 
interpretată la diferite instrumen
te,- 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
țeia"; 8,04 Clntă Nicolae Trofin șl 
Aurel Gore — melodii populare; 
8,50 La microfon melodia prefera
tă; 9,30 Prietenii lui Do-Re-Mi: 
„La școală" (scenetă); 10,00 Bule
tin de știri; 10,03 Opera „Andrea 
Chenier" de Giordano; 12,00 Bule
tin de. știri; 12,03 Dansuri de es
tradă; 12,30 Mutică populară le 
Cererea ascultătorilor; 13,00 Con
cert de print; 14,00 Buletin de 
știri; 14,05 Recomandări din pro
gram; 14.10 Muzică ușoară; 15.00

ф Brafe d« metal rldl- 
•ata fa aer

ф 180 metri spre înalt uri 
Ф Am Invitat meseria 

pe șantiere
ф O treabă dificilă: a fa

ce evidențieri.

ale tinereții, ale tinereții în vîrstă 
și în faptă — calități care se îmbi
nă in mod fericit la cei 0 lăcătuși.

Am încercat să facem cu șeful de 
brigadă puțină matematică distrac
tivă. Gîți metri au înaintat spre 
înălțimi, ai lui, de cînd le e șef de 
brigadă. De șase ori cîte 30 și ceva 
de metri numat la turnurile de să
pate; peste 180 de metri in inaltiiri! 
De fiecare dată a trebuit pusă le în
cercare priceperea, hărnicia, cura
jul, puterea de a supune metalul și 
tlmpuL

La întrebarea! „Unde ati învățat 
meseria?" majoritatea oamenilor lui 
Oprișa răspund invariabil: „Am în- 
vătat-o pe șantiere de la alți meș
teri prlcepuți tn arta construcțiilor 
metalice**.

— La funlcularul de eterii și ram
bleu — spune șeful brigăzii — am 
lucrat timp de 3 luni. In acest timp 
am confecționat o parte din pilonii 
metalici și ăm ridicat cei 12 piloni de 
pe traseu. Păcat că nu avem la în- 
demînă totul ce ne trebuie ca să pu
tem spune că am terminat cu lucrul 
început.

Am citit în glasul omului acesta, 
care ctnd vorbea își mușca într-una 
colțul unei mustăți blonde, o um
bră de părere de rău că dintr-o cau
ză independentă de voința lui n-a 
putut termina un lucru început.

Felul în care își trăiește viata de

Printre obiectivele industriale pe care le ridică constructorii de la Т.СЛЛ.С. in incinta noii mine Paro- 
șeni, se numără și ștatia de compresoare de mare capacitate.

IN CLIȘEU: Montării de la T.C.M.C, execută ultimele lucrări de montare din interiorul stației de com- 
preșoar».

Selectiuni din opereta „Boccaccio" 
de Supp6; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 16,15 Potpu
riuri de muzică ușoară; 16,30 Vreau 
să știu; 17,00 Program de muzică 
populară cerută de ascultători; 
17,30 Pe teme Industriale,- 17,55 
Valsul „Estudiantina" de Wald- 
teufel; 18,00 Buletin de știri; 18,05 
De la o melodie la alta; 18,30 Co
locviu despre tinerețe,- 19,15 Cine 
știe cîștigă; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Clntă Luminița Cos- 
min și Ionel Miron — muzică u- 
șoară; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Din repertoriul interpreților 
de muzică populară Cristina Spe- 
riosu și Dumitru Zamfira; 21,20 
t imba noastră: .Schimbări gra
maticale". Vorbește acad. prof. Al. 
Graur; 21,30 Din cele mar Îndră
gite melodii; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Mar» interpret! ai creației lui Jo
hann Sebastian Bach,- 23,00 Muzi
că ușoară,- 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL U. 730 Buletin de 
Știri; 7,35 (Altarele vesele; 7,45 

colectiv șceaști brigadă a fost ex
primat în citeva cuvinte de șeful el.

•— împreună, la munci si ia dis
tracție. Unii dintre ai noștri mai 
învață și carte. Croitoru merge acum 
pe a IX-a, iar alții își completează 
studiile pînă la а ѴІЦ-а, Au timpul 
și tăria necesară pentru aceasta.

încercam șă scoatem in evidentă 
cîtev» nume mai reprezentativ» si 
observăm că șeful de brigadă tot 
Ocolește mereu răspunsul. Pînă la 
urmă e nevoit tqtusi «fi intre în su
biect.

— Vedeți dumneavoastră, ca să 
scoți în evidență pe eineva dintre 
oamenii pe eare-î conduci, e foarte 
greu. Aț mei îs buni toți pentru că 
altfel nu авд putea realiza în flecare 
lună depășiri de pînă la 40 la sută. 
Și mai ales n-am fi putut realiza 
ceea ce am realizat pe unde am tre
cut. Să facem totuși o încercare. 
Dintre lăcătuși, cei mai buni ar fl 
Croitoru Cornel, Gali Iuliu, Cord!» 
Mihal, Iepure Iile și Coco loan, 
stati, nu-1 ch*aml  Coco, îl ch»amă 
Cauc loan. Coco l-am „botezat1* noi 
aici în brigadă și tot ștrigîndu-l ast
fel, i-am uitat adevăratul num». Și 
să-1 mai notatî pe sudorul Banta 
Gheorghe.

Omul mic, blond și cu bascul dat 
înapoi pe cap își mai mușcă o dată 
colțul mustății semn că a terminat 
o treabă dificilă și apoi revine la 
concluzia dinții.

— De fapt, ai noștri toți îs buni.
I-am părăsit pe oamenii aceștia cu 

fețe arse de soare, cu un sentiment 
de părere de rău. Dar drumurile 
noastre se vor mai întîlni. Căci pre
zența unor astfel de oameni se face 
simțită pe oriunde trec ei.

I. CIOCLEI

Recomandări din program; 8,00 
Suita „Scene alsacîene" de Mas
senet,- Trei dansuri de Theodor 
Rogalski; 8,30 Soliști de muzică 
ușoară; 9,00 Buletin de știrii 9,30 
Popas folcloric pe plaiuri moldo
venești; 10,00 Suita pentru cvartet 
de coarde „Pe Argeș în sus**  de 
Theodor Grigoriu; 10,30 Pagini 
orchestrale de estradă; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Duete vocale 
de muzică ușoară; 11,30 Muzică 
corală de Liviu Rusu; 11,40 Pro
gram de cîntece popularei 12,11 
Concert de muzică preclasică; 
13,30 Vă prezentăm volumul: 
„Poezii" de Ion Plllat; 13,45 Un 
nume drag... o melodie; 14,00 Pa
gini din operetele lui Johann 
Strauss; 14,30 Recomandări din 
program; 14,35 Soliști și orchestre 
de muzică populară din diferite 
regiuni ale țării; 15,00 Buletin de 
știri; 15,30 Muzică de estradă; 
16,00 Selectiuni din opera „Nă
pasta" de Sabin Drăgoi; 16,30 
Muzică corală si jocuri populare,- 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 17,15 Recunoașteți melo
dia?,- 17,30 Sfatul medicului: Vi
tamina D 2 si rolul ei în dezvol
tarea copilului; 18,00 Concertai

Mina LOnea. Cltfva membri af brigăzii conduse de minerul Paras- 
ahiv Gheorgh? de le sectorul II. In mijloc: șeful de schimb Luceai 
loan. ' "

La A ÎNCEPUT
Prima pauză mare la Școala ge

nerală din Aninoasa. Curtea s a 
umplut de copii In uniforme școla
re și cu cravate purpurii. Zglobii, 
gălăgioși, nu se mai satu
rau șă-și povestească amintiri din 
vacanță, peripeții din tabere și din 
excursiile pe care le-au făcut. Ca
drele didactice se adunaseră și ela 
intr-un grup, discutau cu aprinde
re de,., vacantă sau de servici, 
priveau cu drăgălășenie chipurile

pentru flaut și orchestră de Cari 
Stârnit? — solist Camilo Vanau- 
sek; Simfonia în Si bemol major 
de Christian Cannabichi 18,34 
Formații de muzică ușoară; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Melodii 
populare,- 19,30 Concertul nr. 2 în 
si minor pentru vioară și orches
tră „La Campanela" de Paganini; 
20,04 Din cintecele și dansurile 
popoarelor; 20,30 Agenda teatrală; 
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,80 
Clntă Johny Halliday, 21,30 Pa
gini din opera „Scara de mătase" 
de Rossini; 22,00 Melodii pe placul 
tuturor; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 „Festival Viena 1965"; 0,09 
Melodii de pretutindeni; 0,52 Bu
letin de știri.

Cinematografe
20 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un lucru făcut la timp; REPUBLI
CA : Săritură In întuneric,- LO- 
NBA: Cronică Cubană; ANINOA- 
SA: Două duminici,• LUPENI — 
MUNCITORESC: Cei trei mușche
tari аегід I și Ц; UR1CANI; Băr- 
bettL 

voioase ale copiilor. ReîntllnitM 
cu ei le prilejuiseră clipe plăcute, 
emotionpnte.

Dar pauza s-a terminat. Glasul 
clopoțelului i-a chemat la ore, în
vățătoarele Eleonora Borcan, Ilea
na Kacso, Eleonora Nițu șl Carola 
Șimo și-au rînduit cu grijă copiii 
afară, apoi i-au condus în eiase. 
Cu ei, cu puștii ăștia dintr-aptlia 
așa trebuie lucrat; Încet, cu calm, 
cu mult tact. Ne-am deplasat la 
cele patru clase I. Din bănci abia 
se distingeau căpșoare bălaie, în
cadrate de gulerașe albe. Cei mai 
mici elevi ai școlii ascultau cu
minți cuvintele calde ale Învăță
toarelor. La I A. un dop de fată 
Și-a manifestat talentul de solistă 
de muzică populară. Și nu-i zicea 
de loc rău. Clnd a terminat de 
cîntat, colegii au aplaudat-o pe 
colega lor, Mariana Chifa. In cla
sele 1 В și I C, micuțele Alina 
Dezrobitu și Rusalina Catîru au re
citat frumoase poezii, iar in clasa 
I maghiară. Margareta Szoloy a 
explicat de ce merg copiii la școa
lă și cine le-a dat lor gratuit ma
nualele școlare.

— Acești copii — spunea tova
rășul Iosif Simo, directorul adjunct 
al școlii — sînt cei: mai drăguți, 
cei mai nevinovat!, cei mai sin
ceri. De aceea, învățătoarele noas
tre vor lucra cu ei cu multă grijă, 
cu răbdare, cu răspundere.

Aici, la Școala generală din A- 
ninoasa, au pășit pentru prima 
dată în clase peste 100 de copii 
ai minerilor și muncitorilor din lo
calitate. Școala i-a primit ospita
lieră, cu porțile larg deschise. 
Clasele i-au primit curate, lumi
noase, cu manualele pe bănci. în
vățătoarele i-au primit cu dragos
te, ca pe propriii lor copii. S-au înfi
ripat primele cunoștințe intre... 
școlari. Pentru că de acum, micu
ții Ioan Mera, Maria Dumitru, Mi
rele Popa, Marian lancu, Mihal 
Gal, Ileana Ungureanu și ceilalți 
copii care au pășit pentru prima 
dată pragul școlii nu mai sînt... ori
cine. Sini școlari.

Așa a fost ia început. Pretutin
deni a fost așa. S-au făcut pri
mele cunoștințe intre copii, între 
învățătoare și elevii lor. Apoi în
vățătoarele au trecut ia cotattnica- 
rea primelor noțiuni despre școa
lă și despre rostul ei, despre tao- 
dul cuta trebuie să învețe și să se 
comporte elevii, despre patria so
cialistă și despre părintele drog — 
partidul — care le-a dat gratuit 
cărți, care veghează ca viața lor 
să fie tot mai fericită.

Așa a fost la început. Mline, 
clnd acești copii vor descifra slo
vele, își vor aminti cu plăcere de 
prunii pași făcut! în școală, !*!  
vor aminti de aceasta întotdeauna



STEAGUL ROȘu

Vizita tovarășului 
Cornelia Mânescu 
îa R. P. Ungară

BUDAPESTA 18 (Agerpres).
„Intre 15 și 17 septembrie a. c., 

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, a făcut o vizită priete
nească in Republica Populară Un
gară, la invitația lui Peter Janos, 
ministru] afacerilor externe al R. P. 
Ungare.

Cei doi miniștri de externe au fă
cut un schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației internaționa
le actuale, precum și asupra posi
bilităților de dezvoltare a colaborării 
dintre cele două țări.

Schimbul de păreri s-a desfășurat 
sub semnul înțelegerii reciproce și 
al respectului prietenesc.

In cursul șederii sale la Budapes
ta, Corneliu Mănescu a fost primit de 
Komocsin Zoltan, membru al Birou
lui Politic și secretar al С. C. al 
P.M.S.U.

La 17 septembrie a.c., Peter Janos 
a oferit un dejun la care au luat 
parte : Apro Antal, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, și membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Ungare.

Au participat, de asemenea, Mihail 
Roșianu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta, și 
Jozsef Vin.ce, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a făcut o 
vizită în județul Fejer, unde a fost 
primit de conducătorii organelor 
locale de partid și de stat.

La 18 septembrie a.c., Corneliu 
Mănescu și-a continuat drumul spre 
New York.

SITUAȚIA DIN
SAIGON 18 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță, ci

tind o declarație a unui purtător 
de cuvînt militar american, că pa- 
trloții sud-vietnamezi au lansat 
sîmbătă un puternic atac de mor- 
tiere și arme asupra unei baze 
militare americane situată la 270 
mile nord-est de Saigon. Intre for
țele patriotice și subunități din 
prima divizie americană dislocată 
în Vietnamul de sud au avut loc 
lupte înverșunate. Purtătorul de 
cuvînt militar american, relatează 
agenția Reuter, nu a dezvăluit 
pierderile suferite în această luptă. 
Pe de altă parte, din Saigpn se a- 
nunță că forțele de eliberare na
țională din Vietnamul de sud au 
atacat un post de poliție situat în 
apropierea bazei militare aeriene 
americane Da Nang. Surse militare

I1.R.S.S-

Cinci sateliți artificiali 
lansați cu o singură rachetă

MOSCOVA 18 (Agerpres).
La 18 septembrie, în Uniunea 

Sovietică a fost efectuată lansa
rea sateliților artificiali ai Pămîn- 
tului „Cosmos-86", „Cosmos-87", 
„Cosmos-88", „Cosmos-89", „Cos- 
mos-90".

Plasarea pe orbită a celor 5 sa
teliți a fost realizată cu o singură 
rachetă purtătoare.

La bordul sateliților este insta
lat aparataj științific destinat cer
cetării spațiului cosmic în confor

Frontiera Republicii Congo (Brazzaville) 
inca'cată de trupele ‘

BRAZZAVILLE 18 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează, ci

tind surse din Brazzaville, că forțe 
armate mercenare ale lui Chombe au 
încălcat frontiera de stat a Republi
cii Congo (Brazzaville), invadînd lo
calitățile situate în partea de sud din 
prefectura Mfouati. Postul de 
radio Brazzaville relatează că forțe 
armate din Congo (Brazzaville) și 
miliția au respins atacul trupelor 
mercenare chombiste. La Brazzaville 
și în alte orașe din țară au avut loc 
demonstrații de protest împotriva ac
țiunilor agresive organizate de auto
ritățile de la Leopoldville împotriva 
securității și integrității teritoriale a 
acestei țări. La aceste acțiuni au par
ticipat muncitori, studenți și repre
zentanți ai diferitelor pături ale 
populației, care și-au exprimat ho- 
tărîrea de a lupta împotriva intrigi
lor și atacurilor îndreptate împotri-

VIETNAM
sud-vietnameze de 
făcut cunoscut că 
printre care șapte 
omorîți.

HANOI 18 (Agerpres).
Intr-un mesaj de protest adresat 

Comisiei internaționale de supra
veghere și control din Vietnam, 
misiunea de, legătură a înaltului 
comandament a] Armatei Populare 
Vietnameze arată că la 17 septem
brie numeroase reactoare de luptă 
americane au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian al R.D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
cartiere populate din provinciile 
Thanh Hoa, Ha Tinh și Vinh Linh, 
precum și insula Hon Me. Avioa
nele americane au atacat din nou 
zona podului Hine Luong, aflată 
pe linia de demarcație militară. 

mitate cu programul anunțat de 
agenția TASS, la 16 martie 1962.

Pentru alimentarea cu energie 
pe unul din sateliți funcționează 
o centrală electrică care funcțio
nează pe bază de izotopi radioac
tivi. In legătură cu aceasta au fost 
luate măsuri care exclud complet 
posibilitatea răspîndirii izotopilor 
radioactivi în atmosferă său pe 
suprafața Pămîntului.

Evoluția celor 5 sateliți are loc 
pe orbite, apropiate.

lui Chombe
va integrității și unității Republicii 
Congo (Brazzaville).

In cercurile politice africane se 
exprimă îngrijorarea în legătură cu 
faptul că în ultima vreme acțiunile 
autorităților de la Leopoldville îm
potriva securității țărilor vecine au 
devenit tot mai frecvente, îndeosebi 
împotriva Congo (Brazzaville). De alt
fel, presa africană relata recent 
pre ajutorul pe care Chombe 
cordă și elementelor disidente 
Sudan, ale căror acțiuni au ca 
separarea provinciilor meridionale 
de cele nordice. Se semnalează, 
totodată, că acțiunile agresive ale 
autorităților de Ia Leopoldville împo
triva guvernului de la Brazzaville au 
ca scop să readucă în această țară 
pe fostul președinte Youlou, care, 
după ce a fost înlăturat, și-a găsit 
azil la Leopoldville de unde unelteș
te împotriva guvernului central din 
tara vecină.

des- 
îl a- 

din
scop

la Da Nang au

BONN 18 (Agerpres).
In capitalele occidentale a fost co

mentată cu oarecare neliniște o de
clarație formulată în cursul campa
niei electorale din Germania occi
dentală de către liderul Partidului 
social-democrat, Brandt, care cerea 
pentru țara sa dreptul de a primi in
formații confidențiale în ce privește 
energia atomică din partea aliatilor 
mai privilegiați, în primul rînd din 
partea Statelor Unite. Brandt se re
ferea în primul rînd la informații 
privind progresele tehnologice deve
nite posibile în urma fabricării ar
melor nucleare. El afirma că ar exis
ta pentru Germania federală riscul 
de a ajunge „o țară înapoiată" dacă

Conflictul indo«pakistanez
SRINAGHAR 18 (Agerpres).
Vineri după-amiază și sîmbătă 

dimineață, între trupele indiene și 
cele pakistaneze au avut loc noi 
lupte, anunță agențiile de presă.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului indian a anunțat, potrivit a- 
genției France Presse, că vineri 
seara au continuat lupte în veci
nătatea orașului pakistanez Sial- 
kot, iar trupele indiene, care au 
pătruns pe teritoriul pakistanez 
dinspre Jammu controlează nume
roase centre feroviare importante 
din Pakistan. Purtătorul de cuvînt 
a adăugat că pe frontul de la La
hore trupele indiene resping con
traatacurile pakistaneze. Totodată 
s-a anunțat că pe frontul din

Comunicatul dat publicității 
la încheierea Conferinței araiM 
de la Casablanca

CASABLANCA 18 (Agerpres).
Vineri seara s-a încheiat la Casa

blanca cea de-a treia Conferință ara
bă la nivel înalt. In comunicatul dat 
publicității se arată că cele 12 țări 
reprezentate la conferință au semnat 
un pact de solidaritate arabă, care 
urmărește să „asigure o atmosferă 
de prietenie și fraternitate între ță
rile arabe". Potrivit pactului, țările 
semnatare se angajează să respecte 
orînduirea internă a celorlalți parte 
neri și să nu se amestece în trebu
rile lor interne, să folosească presa, 
posturile de radio și alte mijloace de 
informație „în interesul cauzei 
arabe".

nu va primi în viitorii cîțiva ani a- 
semenea informații, astăzi conside
rate secrete de către Statele Unite. 
In realitate însă, comentau ziarele 
americane, această declarație — si 
altele similare făcute în cursul cam
paniei electorale și de reprezentanții 
Partidului creștin-democrat — urmă
resc un scop precis: obținerea „pe 
cale ocolită" a accesului R. F. Ger
mane la armele nucleare. „Felul în 
care au fost formulate aceste decla
rații și revendicări — scrie ziarul 
„New York Times" într-un editorial 
— ne lasă să vedem limpede la ce 
fel de presiuni ne putem aștepta da
că nu se va găsi o soluție pentru 
această problemă".

Radjastan au avut loc schimburi 
de focuri de artilerie. Aviația in
diană a bombardat localitățile 
Peshavar și Kohat.

Postul de radio Rawalpindi a a- 
nunțat, potrivit agenției France 
Presse, că trupele pakistaneze con
trolează în prezent zone din teri
toriul indian, în sectoarele Khem 
Karan, Radjastan și altele. Sîmbă
tă dimineața, avioane pakistaneze 
au bombardat localitatea Ambala 
la 190 kilometri de Delhi. Totoda
tă, agenția Reuter relatează, refe- 
rindu-se la postul de radio Ra
walpindi, că a fost atacat statul
major al 
naghar.

trupelor indiene din Sri-
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• MOSCOVA. Agenția TASS 
relatează că între 4 și 16 septem
brie în Uniunea Sovietică s-a a- 
flat o delegație braziliană condu
să de Robert Campos, ministrul 
planificării și coordonării economi
ce a Braziliei. Delegația a dus tra
tative cu instituțiile sovietice co
respunzătoare în legătură cu pro
blemele colaborării economice și 
tehnice dintre cele două țări și. 
în special, cele referitoare la 
construirea în Brazilia a unei mari 
uzine hidroelectrice și a unei u- 
zine de prelucrare a șisturilor cu 
utilaj și asistentă tehnică sovietică.

• OTTAWA. La Ottawa au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 54-a se
siuni a Uniunii interparlamentare. 
Au leat parte aproximativ 600 de 
delegați din peste 60 de țări. Din 
partea grupului național român al 
Uniunii interparlamentare la se
siune au participat deputății Teo
dor Marinescu și Tudor Drăgan.

• CARACAS. Săptămînalul „Que 
pasa en Venezuela" publică în ul
timul număr scrisorile lui Orlando 
Araujo și Frederico Alvarez, di
rectorii publicației, aflați în închi

Participanții la conferință 
primat dorința ca lucrările' yie 
viere a apelor Iordanului ș,țr'ale 
fluenților săi să fie continuate, auto- 
rizînd Consiliul directorilor organi
zației de aplicare a proiectelor Ior
danului să folosească fondurile puse 
la dispoziție potrivit noilor termene 
și „în lumina protecției militare e- 
xistente". Alocarea unor fonduri pen
tru proiectele din Siria și Iordania, 
a fost, însă, amînată, urmînd ca 9 
hotărîre în acest sens să fie luată la 
viitoarea conferință Ia nivel înalt.

Șefii de stat arabi și-au reaF-mat 
sprijinul pentru mișcarea de e- ^era- 
re din Arabia de sud, din On»Lj și 
a populației din protectoratele din 
Golful Persic, precum și pentru miș
carea de eliberare din Angola, Mo- 
zambic, Guineea Portugheză, Rhode
sia de sud și Republica Sud-Africană.

Comunicatul se pronunță pentru 
întărirea colaborării dintre țările 
afro-asiatice, pentru înfăptuirea de
zarmării și lichidarea bazelor străine 
„care amenință securitatea țărilor a- 
rabe și lumea în general".

S-a căzut de acord ca următoarea 
conferință arabă Ia nivel înalt să 
aibă loc în septembrie 1966 la Al» 
ger.

Calamitățile 
naturale din Japonia

soare pe motiv că au scris articole 
în care protestează împotriva mă
surilor represive luate de guvern. 
In scrisorile lor sînt descrise tor
turile barbare la care sînt supuși 

PE SCURT • PE SCURT
în închisori și se face apel la so
lidaritate în lupta pentru amnis
tierea tuturor deținutilor politici 
din Venezuela.

• JOHANNESBURG. Un număr 
de 11 mineri sud-africani au fost 
îngropați de vii in urma unei pră
bușiri a galeriilor minei de aur din 
localitatea Germiston, din apropie
rea orașului Johannesburg. Gale
riile prăbușite se află la adinciml 
de 1 700 și 2 700 metri.

• WASHINGTON. Camera Re- 
prezentantilor a Congresului S.U.A. 
a respins cererea Partidului de
mocrat al libertății din Mississippi 
de a anula mandatul a 5 membri 
ai Congresului din partea acestui 
stat. Cererea se baza pe faptul că 

în acest stat sudic numeroși ce
tățeni de culoare au fost privați 
de dreptul la vot.

In sprijinul acestei cereri la 
Washington au avut loc mai mul

te demonstrații, iar în ziua votu
lui în fața clădirii Congresului au 
fost postate pichete.

• ROMA- Intr-o declarație a 
Ministerului Muncii al Italiei se 
arată că In luna iulie anul acesta 
Яі Italia erau 1 075 000 de șomeri, 
mai mult cu 78 de mii decit in a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Concedierile la întreprinderile ita
liene continuă.

• SEUL. Potrivit relatărilor a- 
genției sud-coreene, epidemia de 

■ encefalită din Coreea de sud a 
luat în ultimele zile proporții în
grijorătoare. La 14 septembrie au

-fost înregistrate în tară 652 de ca
zuri de encefalită. Potrivit datelor 
-oficiale, aproximativ 200 de per

soane au încetat din viață.
• NEW YORK. Poliția din ora

șul Forrest City, statul Arkansas, 
a arestat din ordinul adjunctului 
șerifului, aproape 250 de negri ca
re au demonstrat vineri prin fața 
școlii superioare „Lincoln" și a 
școlii de silvicultură din localita
te. Demonstranții au protestat în 
numele populației de culoare a 
orașului împotriva discriminării 
rasiale care continuă să se men
țină în școlile din acest oraș.

• SÂNTO' DOMINGO. La Santo 
Domingo s-a anunțat că fostul 
președinte al Republicii Domini
cane, Juan Bosch, se va înapoia 
din exil Ia 25 septembrie. Știrea 
reîntoarcerii în tară a lui Bosch 
a fost anunțată de un purtător de 
cuvînt al Partidului revoluționar 
dominican, partid din care face 
parte și fostul președinte. Se știe 
că Bosch a fost înlăturat de Ia pu
tere în 1963 în urma unei lovituri 
de stat și de atunci se află în 
Porto Rico.

TOKIO 18 (Agerpres).
Vineri seara taifunul „Trix" s-a 

abătut asupra capitalei japoneze și 
a altor localități din partea cen
trală a Insulei Honsiu. Viteza vîn- 
tului a atins 224 kilometri pe oră. 
O dată cu primele rafale ale vîn- 
tului a avut loc și un cutremur de 
pămint cu o intensitate care a a1- 
tins 5 grade în prefectura Fukusi. 
ma, 4 grade în prefecturile Mito 
și Ibaraki, iar în Tokio, Yokoha
ma și Utsunomya — 3 grade. In
tr-o singură noapte, în partea cen
trală a insulei Honsiu au căzut 
precipitații pină la 200—300 mili
metri.

In cursul acestei săptămîni un 
număr de 63 de persoane au mu
rit din cauza calamităților natu
rale, iar 235 au fost rănite. Au 
fost inundate sau distruse peste 
800 000 de locuințe. In numeroase 
localități din regiunea Kanto s-a 
întrerupt circulația din cauza a- 
lunecărilor de teren. ;
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