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Vizita delegației de partid și guvernamentale române, conduse
Nicolae Ceaușescu

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in R. P. D. Coreeană

SOLII POPORULUI ROMÂN 
iNTlMPINA ȚI CU CALDĂ PRIETENIE 

LA PHENIAN
Capitala Republicii Populare De

mocrate Coreene a întîmpinat săr
bătorește, cu sentimente de caldă 
prietenie, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat.

Vizita oficială de prietenie a de
legației țării noastre este apreci
ată aici, la Phenian, ca un eveni
ment memorabil în evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie și 
solidaritate militantă dintre cele 
două partide și state frățești, ca o 
înaltă expresie a legăturilor pro
funde care unesc popoarele român 
și coreean. Ca o reflectare a aces
tor sentimente, cuvintele „priete
nie", „coeziune" sînt înscrise sub 
imaginea a două mîini strînse vi
guros pe fondul drapelelor înge
mănate coreean și român. Aseme
nea panouri domină traseul pe care 
înalții oaspeți urmează să-l par
curgă și de-a lungul căruia s-au 
înșiruit sute de mii de oameni, în
că din primele ore ale dimineții.

Aceeași atmosferă festivă dom
nește la aeroportul Sun An, unde 
au fost arborate pretutindeni dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Numeroși 
oameni ai muncii au venit cu por
trete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu pa
nouri pe care sînt înscrise urări
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RECEPȚIE OFERITĂ DE TOVARĂȘUL KIM IR SEN
Miercuri seara, tovarășul Kim Ir 

Sen și soția sa, Kim Săng E, au o- 
ferit, la Casa Congreselor din Phe
nian, o recepție în cinstea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, a delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România.

Au participat tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Ion Iliescu, George 
Macovescu, Aurel Mălnășan, amba

Toastul tovarășului
Kim Ir Sen

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe
Ion Gheorghe Maurer,
Stimați oaspeți români,
Dragi tovarăși și prieteni,

Sîntem deosebit de bucuroși 
pentru faptul că ne-am în- 
tîlnit astăzi din nou, la Phe
nian, capitala țării noastre, cu 
prietenii noștri apropiați, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Ion Gheorghe Maurer.

Folosesc acest prilej plin de 
semnificație privind relațiile noas
tre prietenești pentru ca, în nu
mele Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, al gu
vernului Republicii Populare De
mocrate Coreene și al întregului 
popor coreean, să salut din nou, cu 
căldură, în țara noastră delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Atît Coreea cit și România sînt 
țări frățești care, după cel de-al 
doilea război mondial, au pășit pe 
drumul construirii socialismului, 
în Orient și Occident, iar popoarele 
celor două țări ale noastre între
țin relații de strînsă prietenie și 
colaborare, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și ale inter
naționalismului proletar.

Partidul Comunist Român fră
țesc are o glorioasă și lungă isto
rie, de 50 de ani, iar poporul ro
mân, sub steagul partidului co

La sosire, pe aeroport, o caldâ strîn gere de mînâ între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen

sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Phenian.-

Din partea coreeană au partici
pat tovarășii Țoi En Ghen, Kim Ir, 
Pak Sen Cer, Kim Iăng Gin, O Jin 
U, Zăng Zung Thek, Yang Hyong 
Sop, Kim Man Ghen, Kan Rian 
Uk, Pek Nam Un, Pak Yeung Sîn, 
Hă Dam, Kang Iăng Săp, ambasa
dorul Republicii Populare Demo
crate Coreene la București.

munist, a parcurs drumul unei 
lupte îndelungate, grele, dar fruc
tuoase, pentru eliberare națională 
și de clasă.

Harnicul și talentatul popor ro
mân a înfăptuit, într-o perioadă 
relativ scurtă, o serie de reforme 
revoluționare, transformînd țara 
dintr-un stat agrar înapoiat în
tr-o țară socialistă înfloritoare, cu 
o industrie modernă și o agricul
tură dezvoltată. /

Astăzi, Republica Socialistă 
România, sub conducerea justă a 
Partidului Comunist Român, în 

' frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, devine din zi în zi tot 
mai frumoasă, tot mai măreață.

Poporul român, călăuzindu-se 
după sarcinile programatice trasate 
de Congresul al X-lea al partidului, 
duce o luptă fermă și continuă 
pentru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și, a- 
părînd cu hotărîre suveranitatea 
țării împotriva imperialismului, de
pune eforturi susținute pentru pace 
și securitate în Europa și în lume.

Poporul coreean dă o înaltă pre
țuire succeselor strălucite pe care 
poporul frate român, strîns unit în 
jurul partidului, le depune în crea
rea vieții noi și își exprimă spri
jinul și solidaritatea activă față de 
lupta sa dreaptă.

Actuala dumneavoastră vizită în 
țara noastră constituie nu numai 
un remarcabil eveniment în conso- 

1 lidarea și dezvoltarea prieteniei și 
coeziunii între partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări, ci și 
o contribuție la extinderea legătu
rilor de solidaritate internaționa- 
listă cu țările socialiste, pe baza 
principiului suveranității.
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Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială, tovarășii Kim Ir Sen 
și Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Participanților la recepție le-a 
fost prezentat, un spectacol, la care 
și-a dat concursul Ansamblul vocal 
și instrumental feminin care a in

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
Stimată tovarășă Kim Săng E,
Stimate tovarășe Țoi En Ghen,
Dragi tovarăși și prieteni,

Ne simțim deosebit de bine în 
mijlocul dv., în atmosfera atît de 
plăcută, plină de căldură priete
nească pe care ați creat-o în jurul 
nostru la acest dineu. Doresc, de 
aceea, să încep acest toast prin a 
vă exprima, în numele meu și al 
tovarășei mele, al întregii dele
gații, cele mai cordiale mulțumiri 
pentru ospitalitatea desăvîrșită pe 
care ne-o acordați, precum și pen
tru frumoasele cuvinte de apre
ciere rostite aici, la adresa parti
dului, a țării și a poporului ro
mân. îmi este deosebit de plăcut 
să folosesc acest prilej pentru a 
vă transmite dv., tovarășe Kim Ir 
Sen, Comitetului Central al Par
tidului Muncii, Prezidiului Adu
nării Populare Coreene Supreme și 
Cabinetului de miniștri, poporului 
coreean, un fierbinte salut frățesc 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și guvernului 
României socialiste, a întregului 
nostru popor.

Ne aflăm încă sub impresia ma
nifestărilor deosebit de călduroase 
cu care am fost întîmpinați în ca
pitala patriei dv. și doresc să ex
prim, în acest cadru, vii mulțu
miri locuitorilor orașului Phenian 
pentru primirea prietenească ce 
ne-au făcut-o astăzi. Noi vedem în 
aceasta o expresie grăitoare a re
lațiilor de strînsă prietenie și co
laborare dintre cele două partide 
și țări, a sentimentelor de stimă 

terpretat cîntece populare și revo
luționare coreene. în semn de o- 
magiu pentru solii poporului ro
mân, ansamblul a interpretat, de 
asemenea, în limba română cu deo
sebită virtuozitate, mai multe cîn
tece populare de pe meleagurile 
țării noastre.

Spectacolul a fost îndelung a- 
plaudat de cei prezenți.

și solidaritate internaționalistă pe 
care le nutresc reciproc popoarele 
român șl coreean. Prietenia și co
laborarea româno-coreeană s-au 
dezvoltat și cimentat trainic în 
lupta dusă de cele două țări și 
popoare ale noastre împotriva im
perialismului, pentru eliberare na
țională și socială, pentru victoria 
revoluției socialiste și făurirea noii 
orînduiri.

în țara noastră este cunoscută 
lupta îndelungată dusă în trecut de 
poporul coreean împotriva colonia
lismului, a militarismului japonez 
și a imperialismului american. Po
porul român și-a manifestat soli
daritatea internaționalistă și a a- 
cordat un sprijin activ Republicii 
Populare Democrate Coreene în 
anii războiului de apărare împo
triva agresiunii imperialismului 
american. în acei ani de grele în
cercări pentru țara dv., România a 
primit cu dragoste la sînul său mii 
de copii, de fii ai Coreei luptă
toare, asigurînd cu grijă părinteas
că condiții pentru a învăța și a se 
pregăti profesional, spre a fi cît 
mai folositori la reîntoarcerea lor 
în patrie.'

Prietenia și solidaritatea româno- 
coreeană a continuat să se întă
rească și să se dezvolte în proce
sul luptei pentr u făurirea noii orîn
duiri în Republica Socialistă Ro
mânia și în Republica Populară 
Democrată Coreeană, al colaborării 
și sprijinului reciproc pe care și 
le-au acordat cele două popoare 
în construcția socialistă.

în România socialistă sînt ur
mărite și salutate cu simpatie rea
lizările pe care poporul coreean
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Ceremonia semnării
comunicatului

Miercuri dimineața, la reședința 
oficială a delegației de partid și 
guvernamentale române a avut loc 
ceremonia semnării comunicatului 
comun româno-chinez.

Comunicatul a fost semnat, din 
partea română, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, iar 
din partea chineză de tovarășul 
Ciu En-lai, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

La semnare se aflau de față 
membrii delegației române — to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al Comi
tetului Centra] al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Manea Mă
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma

COMUNICAT COMUN 
ROMÂNO-CHINEZ

La invitația Comitetului Central al Partidului Comu
nist Chinez și a Guvernului Republicii Populare Chi
neze, între 1—9 iunie 1971, o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut o vi
zită oficială de prietenie în Republica Populară Chi
neză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în aceas
tă vizită de soția sa, tovarășa Elena Ceaușescu.

Tovarășul Mao Tzedun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez, și tovarășul său 
de luptă apropiat, vicepreședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, tovarășul Lin 
Biao, au avut o întrevedere cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și soția sa, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și cu toți tovarășii din delegația de 
partid și guvernamentală română. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordiali
tate, în spiritul solidarității militante dintre cele două 
partide, țări și popoare ale României și Chinei. în con
tinuare, președintele Mao Tzedun, vicepreședintele Lin

Biao și tovarășii Ciu En-lai, Kan Sen și alți tovarăși 
au avut convorbiri prietenești cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți tovarăși din delegația de partid și 
guvernamentală a României.

în timpul șederii în Republica Populară Chineză, de
legația de partid și guvernamentală română a vizitat 
orașele Pekin, Nankin și Șanhai, uzine și fabrici, o 
comună populară și instituții de învățămînt, s-a întîl- 
nit cu masele largi revoluționare. Oaspeții români s-au 
bucurat pretutindeni de o primire deosebit de caldă șl 
o ospitalitate cordială — expresie a sentimentelor de 
prietenie frățească dintre poporul român și poporul 
chinez. Delegația română a exprimat mulțumiri sincere 
pentru ospitalitatea prietenească, pentru sentimentele 
cu care a fost întîmpinată peste tot în Republica 
Populară Chineză.

în timpul vizitei, părțile română și chineză au pur
tat convorbiri într-o atmosferă de prietenie cordială 
și înțelegere reciprocă, în legătură cu dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două par
tide, țări și popoare, precum și asupra problemelor in
ternaționale de interes comun.

(Continuare în pag. a Il-a)

Plecarea din Pekin
PEKIN 9. — Corespondentul A- 

gerpres, Ion Gălățeanu, transmi
te : Delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, și-a încheiat miercuri vizita 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Chineză, efectuată la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și a 
Guvernului Republicii Populare 
Chineze. Delegația a părăsit Peki
nul plecînd spre Phenian.

De la reședința oficială, delega
ția a fost însoțită de premierul Ciu 
En-lai, Huan Iun-șen și alte per
soane oficiale chineze.

Aeroportul din Pekin este pavoa
zat sărbătorește. Sînt arborate dra
pelele de stat român și chinez. Pe 
platoul central se află adunată o 
mulțime de locuitori ai capitalei, 
veniți să-și ia rămas bun de la 
înalții oaspeți români. Se află, de 
asemenea, prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în capita
la R. P. Chineze. Se intonează 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îm
preună cu premierul Ciu En-lai 
trec în revistă unitățile reprezen
tative ale trupelor terestre, marinei 

nent, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid București, 
primarul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant’ al Co
mitetului Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Chineză, con
silieri și experți.

Erau prezenți, din partea chi
neză, Huan Iun-șen, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Iao Ven-iuan, membru 

și aviației, miliției populare și găr- 
zilor roșii aliniate pe aeroport. 
Miile de locuitori prezenți izbuc
nesc în urale, scandează pentru 
prietenia dintre popoarele român și 
chinez. Pe mari pancarte se află 
scrise în limbile română și chineză 
cuvintele : „Călduroase urări de 
drum bun delegației de partid și 
guvernamentale române". Grupuri 
de tineri și tinere, îmbrăcați în cos
tume pitorești, interpretează dan
suri populare chinezești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți membri ai delegației române 
își iau rămas bun cu căldură de 
la premierul Ciu En-lai. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai își 
string cu căldură mîinile, se îm
brățișează.

Apoi, secretarul general al Parti
dului Comunist Român și președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și ceilalți 
membri ai delegației române își 
iau rămas bun de la Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Cian Ciun-ciao, 
membru al Biroului Politic, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
al orașului Șanhai, Iao Ven-iuan, 
membru al Biroului Politic, Li 
Sien-nien, membru al Biroului Po

comun
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat, Ciu Ui-tso, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, adjunct al șefului Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Ken Biao, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, șeful 
Secției relații externe a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, Ci Pîn-fei, ministru ad- 
interim al afacerilor externe, Cian 
Hai-fun, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze în Republica So
cialistă i România.

Au fost prezente, de asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și tovarășa Lim Cia-mei, soția 
vicepremierului Li Sien-nien.

După semnare, tovarășii Nicola» 
Ceaușescu și Ciu En-lai și-au 
strîns cu căldură mîinile.

(Agerpres)

litic, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ie Cien-in, membru al Birou
lui Politic, vicepreședinte al Co
misiei militare din cadrul C.C. al 
P.C. Chinez, Ie Ciun, membru al 
Biroului Politic, soția vicepreședin
telui Lin Biao, U Fa-sien, Li Tso- 
pen, Ciu Ui-tso, membri ai Birou
lui Politic, adjuncți ai șefului Ma
relui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Ciu Den- 
kuei, Li Te-sîn, membri supleanțl 
ai Biroului Politic, Go Mo-jo, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
Ken Biao, membru al C.C., șeful 
Secției relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, U De, membru al Comite
tului Central, al doilea secretar al 
Comitetului municipal Pekin al 
P. C. Chinez, Ci Pîn-fei, ministru 
ad-interim al afacerilor externe, 
Lim Cia-mei, soția vicepremierului 
Li Sien-nien, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Pekin, Aurel Duma, și 
membrii ambasadei.

Delegația de partid și guverna
mentală română a fost salutată 
cu aceleași sentimente de caldă 
prietenie manifestate de poporul 
chinez în tot timpul vizitei făcute 
în China.
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ÎNCHEIEREA VIZI TEI ÎN R. P. CHINEZĂ
Comunicat comun româno-chinez

(Urmare din pag. I)

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat — 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al Partidului Comunist Român, 
primarul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Chineză, Ion 
Florescu, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, șef de secție la 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Con
stantin Mitea și Emilian bobres- 
cu, membri supleanți ai Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, consilieri la Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român.

Din partea chineză, tovarășii : 
Ciu En-lai, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Iao Ven- 
iuan, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, Li Sien-nlen, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Ciu Ui-tso, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Ken Biao, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, șeful Secției relațiilor ex
terne a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Ci 
Pîn-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe, Fan I, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, mi
nistru al relațiilor economice cu 
străinătatea. Li Cian, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, ministru adjunct 
al comerțului exterior, Cian Hai- 
fun, ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze !n Republica Socia
listă România, 14 Lien-cin, Han 
Siu și Liu Ka-min, lucrători cu 
munci de răspundere în ministe
rele interesate.

Partea română a informat par
tea chineză despre realizările obți
nute de poporul român sub condu

cerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în edificarea socialis
mului, despre activitatea creatoa
re pe care o desfășoară muncito
rii, țăranii cooperatori, intelectua
lii pentru îndeplinirea sarcinilor 
planului cincinal 1971—1975 în 
vederea dezvoltării continue a eco
nomiei, științei și culturii, a per
fecționării organizării și conduce
rii vieții sociale, a realizării 
obiectivului trasat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân — făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Partea chineză a informat des
pre istoria luptei celor două linii 
în interiorul Partidului Comunist 
Chinez, despre semnificația și ne
cesitatea marii revoluții culturale 
proletare, inițiată și condusă per
sonal de tovarășul Mao Tzedun, 
și despre marile victorii obținută 
în această revoluție. De asemenea, 
ea a informat despre construcția 
socialismului în Republica Popu
lară Chineză și despre succesele 
obținute de poporul chinez în în
făptuirea sarcinilor de luptă tra
sate de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Chinez pen
tru desfășurarea continuă a pro
cesului luptă-critică-transformare, 
pentru transpunerea multilaterală 
în practică a liniei de a promova 
revoluția, de a stimula munca, pro
ducția și pregătirile împotriva 
războiului.

Partea română a subliniat uria
șa însemnătate internațională a 
victoriei luptei revoluționare a po
porului chinez, sub conducerea 
partidului comunist. Crearea Re
publicii Populare Chineze a de
terminat o cotitură radicală în 
destinele poporului chinez și, tot
odată, a produs o schimbare isto
rică în raportul de forțe pe plan 
internațional, sporind considerabil 
potențialul socialismului în lume. 
Prin munca sa eroică și plină de 
abnegație, harnicul și talentatul 
popor chinez a înfăptuit, sub con
ducerea gloriosului partid comu
nist, în frunte cu tovarășul Mao 
Tzedun, profunde transformări 
revoluționare în toate domeniile 
vieții sociale, a obținut succese 
strălucite în opera de făurire a 
societății noi, socialiste. Poporul 
român se bucură din toată inima 
de marile realizări dobîndite 
de poporul frate chinez în 
sporirea continuă a potențialului 
economic, tehnic și științific al ță
rii, văzînd în acestea o contribuție 
de preț la creșterea puterii și pres
tigiului socialismului în lume, la 
consolidarea forțelor care luptă 
împotriva politicii agresive a im
perialismului, pentru libertate și 
independență, pentru salvgardarea 
păcii. Poporul român adresează 
poporului chinez felicitări cordiale 
și îi urează noi succese în opera 
de construire a socialismului în 
Republica Populară Chineză.

Partea chineză a elogiat în mod 
călduros spiritul revoluționar de 
luptă al poporului român. Harni
cul și curajosul popor român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a ținut piept 
cu hotărîre presiunilor imperialis
te, obținînd astfel victorii însem
nate în lupta pentru apărarea in
dependenței naționale și a suvera
nității țării. Poporul român, du- 
cînd în mod consecvent o politică 
independentă de sine stătătoare, 
de valorificare a propriilor forțe și 
a resurselor țării, a dezvoltat, 
prin munca sa harnică, economia 
într-un ritm accelerat și a dobîndit 
în felul acesta mari succese în ope
ra de construire a socialismului. 
Partea chineză a reafirmat că po
porul chinez, călit prin marea re
voluție culturală proletară, înde- 

plinindu-și îndatoririle internațio
naliste, sprijină cu fermitate, ca și 
pînă acum, lupta dreaptă a po
porului român .pentru apărarea 
independenței naționale și suvera
nității de stat, sprijină cu fermita
te poporul român în opera sa de 
construire a socialismului.

La convorbiri, cele două părți 
au subliniat că poporul român și 
poporul chinez și-au manifestat în
totdeauna simpatia unul față de 
altul, s-au sprijinit reciproc și au 
închegat o profundă prietenie mi
litantă în lupta comună împotriva 
imperialismului și reacțiunii, îm
potriva politicii de forță, precum 
și în opera de construire a socia
lismului în ambele țări.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție că, în ultimii ani, s-au 
dezvoltat foarte puternic relațiile 
dintre cele două partide, țări și 
popoare ale României și Chinei, au 
sporit întîlnirile dintre conducătorii 
celor două țări, s-a adîncit cu
noașterea reciprocă, a cunoscut o 
întărire și lărgire însemnată co
laborarea româno-chineză în do
meniile politic, economic, cultural 
și în alte domenii.

Relațiile de prietenie și colabora
re dintre cele două partide, țări 
și popoare ale României și Chinei 
sînt bazate pe marxism-leninism și 
internaționalism proletar, pe res
pectarea cu strictețe a principiilor 
egalității depline în drepturi, inde
pendenței, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne, 
relații care pot rezista la încercări. 
Dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
China este în folosul cauzei revo
luționare a celor două popoare și a 
popoarelor din lumea întreagă. 
Ambele părți au exprimat în una
nimitate hotărîrea de a întări mai 
departe prietenia revoluționară și 
unitatea de luptă dintre cele două 
partide, țări și popoare, de a lărgi 
relațiile de colaborare în diferite 
domenii.

Partea română a exprimat și cu 
acest prilej Partidului Comunist 
Chinez și Guvernului Republicii 
Populare Chineze vii mulțumiri 
din partea poporului român pentru 
solidaritatea tovărășească și priete
nească manifestată prin ajutorul 
material prețios acordat, în mod 
gratuit. în legătură cu calamitățile 
naturale din primăvara anului 
1970.

Partea chineză a exprimat mul
țumiri cordiale pentru sprijinul și 
ajutorul pe care Partidul Comunist 
Român, Republica Socialistă Ro
mânia și poporul român le-au a- 
cordat poporului chinez în lupta sa 
revoluționară și în opera de con
struire a socialismului.

Ambele părți consideră că evolu
ția situației internaționale actuale 
este tot mai favorabilă popoarelor 
lumii și tot mai defavorabilă impe
rialismului american și tuturor 
reacționarilor.

Cele două părți au arătat că In
dochina constituie în prezent prin
cipalul cîmp de bătălie în cadrul 
luptei duse de popoarele din în
treaga lume împotriva imperialis
mului american. în deplin acord, 
părțile au reafirmat Că sprijină cu 
hotărîre eroicele popoare vietna
mez, cambodgian și laoțian în răz
boiul lor de rezistență împotriva 
agresiunii americane și pentru a- 
părarea ființei naționale. Ele au 
constatat cu bucurie că, după con
ferința la nivel înalt a popoarelor 
din Indochina, unindu-se strîns și 
coordonîndu-și eforturile, popoare
le din Vietnam, Cambodgia și Laos 
au devenit tot mai puternice pe 
măsură ce luptă, au creat o situa
ție excelentă pe cîmpul de bătălie. 
Ambele părți felicită cu căldură 
cele trei popoare din Indochina 

pentru marile victorii dobindite în 
războiul de rezistență împotriva a- 
gresiunii americane și pentru apă
rarea ființei naționale. Ele felicită 
cu căldură poporul cambodgian 
pentru marile victorii obținute sub 
conducerea șefului de stat, prințul 
Norodom Sianuk, și a Frontului 
Unit Național din Cambodgia, în 
lupta dreaptă împotriva imperia
lismului american și a lacheilor lui 
de la Pnom Penh și Saigon ; ele 
salută cu căldură marea victorie 
obținută pe șoseaua nr. 9.

Ambele părți consideră că pro
blema vietnameză trebuie șă fie 
rezolvată pe baza soluției globale 
în zece puncta și a inițiativei în 
opt puncte prezentate de Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de Sud și Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Suri.

De asemenea, ele consideră că 
problema laoțiană trebuie soluțio
nată de poporul laoțian însuși, în 
conformitate cu propunerile în 
cinci puncte privind rezolvarea po
litică, prezentate de partidul Neo 
Lao Haksat, la (J martie 1970.

Cele două părți sprijină cu fer
mitate poziția solemnă, cuprinsă 
în declarația în cinci puncte, fă
cută la 23 martie 1970, de prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia.

Trupele agresoare ale Statelor 
Unite ale Americii și ale sateliți
lor lor trebuie să fie retrase com
plet din Indochina și să fie res
pectat dreptul popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian de a-și 
hotărî singure destinele, fără nici 
un amestec din afară. Popoarele 
din Indochina vor învinge în mod 
sigur, iar imperialiștii americani 
și lacheii lor vor eșua cu sigu
ranță-

Ambele părți sprijină cu hotărî
re lupta popoarelor japonez, co
reean și din alte țări ale Asiei îm
potriva reînvierii militarismului 
japonez de către reacțiunea ame- 
ricano-japoneză.

Părțile sprijină cu fermitate 
lupta dreaptă a eroicului popor 
coreean contra agresiunii imperia
lismului american și pentru unifi
carea pașnică a patriei.

Cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea și sprijinul hotărît cu 
lupta popoarelor din Asia. Africa 
și America Latină împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru elibe
rarea națională și menținerea 
independenței naționale și a su
veranității de stat.

Părțile sprijină în mod ferm 
lupta poporului cubanez împotriva 
agresiunii și amenințării din 
partea imperialismului american, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității naționale.

Expunîndu-și pozițiile în legă
tură cu soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat, cele două 
părți au reafirmat solidaritatea cu 
lupta dreaptă a popoarelor arabe 
împotriva imperialismului, pentru 
apărarea independenței naționale, 
pentru progres social. Ele se pro
nunță pentru rezolvarea problemei 
populației palestiniene în confor
mitate cu interesele ei naționale.

Ambele părți sînt solidare cu 
lupta popoarelor din diferite țări 
pentru retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul altor state, 
pentru desființarea tuturor baze
lor militare străine, pentru desfiin
țarea tuturor blocurilor militare.

Cele două părți au subliniat că 
imperialismul întreprinde agresi
uni, promovează o politică de dic
tat, dominație și subminare, se a- 
mestecă în treburile interne ale al
tor state. Aceasta constituie sursa 
încordării situației internaționale. 
Atîta vreme cît mai există impe-

Pretutindeni, în China Populară, solii României socialiste au fost întîmpinafi cu calde și entuziaste manifes
tări de prietenie

rialismul, continuă să existe peri
colul unui nou război mondial. De 
aceea, popoarele lumii trebuie să 
fie vigilente și pregătite. Cele două 
părți consideră că prin lupta po
poarelor se pot obține cu siguran
ță noi victorii împotriva imperialis
mului, pentru pace.

Părțile au relevat că, în ultimii 
ani, tot mai multe state mici și 
mijlocii se unesc și se împotrivesc 
politicii' imperialiste de forță, își 
apără interesele naționale, inde
pendența și suveranitatea. Aceasta 
constituie o componentă importan
tă a luptei ce se desfășoară în pre
zent împotriva imperialismului și 
neocolonialismului.

Ambele părți consideră că rela
țiile dintre state, indiferent de re
gimul lor social, indiferent dacă 
sînt mari sau mici, trebuie să se 
întemeieze pe respectul reciproc al 
principiilor suveranității, indepen
denței și integrității teritoriale, al 
neagresiunii reciproce, al neames
tecului reciproc în treburile inter
ne, al egalității și avantajului re
ciproc. al coexistenței pașnice.

Partea română a informat des
pre activitatea desfășurată de Ro
mânia în vederea realizării secu
rității în Europa, pentru a se pre
veni orice agresiune sau acte de 
folosire a forței, ori de amenința
re cu forța. Partea chineză a 
exprimat sprijinul său față de 
această activitate a României 
și a afirmat că, pentru men
ținerea păcii și securității, 
popoarele din Europa trebuie să se 
pronunțe cu hotărîre împotriva 
imperialismului, a politicii de do
minație și dictat; trebuie ca po
poarele și țările europene, mari sau 
mici, să depună eforturi comune, 
să întreprindă măsuri concrete și, 
în felul acesta, să obțină pacea și 
securitatea europeană.

Partea română declară că rezol
varea durabilă a marilor proble
me ale vieții internaționale nu 
poate fi concepută astăzi fără par
ticiparea Republicii Populare Chi
neze. Tendințele tot mai pronun
țate care se observă, în ultimul 
timp, din partea unor state capita
liste pentru normalizarea relații
lor cu Republica Populară Chineză 
corespund cauzei colaborării între 
state cu orîndifiri sociale diferite, 
intereselor păcii și securității in
ternaționale. România se pronun
ță cu hotărîre pentru retragerea 
bazelor militare ale S.U.A. din 
Taiwan — teritoriu inalienabil al 
Republicii Populare Chineze. Par
tea română reafirmă și cu acest 
prilej sprijinul său hotărît în fa

voarea restabilirii dreptului legi
tim al Republicii Populare Chi
neze la Organizația Națiunilor 
Unite, în Consiliul de Securitate și 
în alte organisme internaționale.

Cele două părți au constatat cu 
bucurie că relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez au cunoscut o 
nouă dezvoltare în ultimii ani. 
Ambele părți au căzut de acord să 
întreprindă măsuri corespunză
toare pentru a dezvolta și mai 
mult relațiile bilaterale dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez.

Părțile au apreciat că vizita de 
prietenie în Republica Populară 
Chineză a delegației de partid și

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Pekin, 9 iunie 1971

Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele C.C. al Partidului Comunist Chine»

Tovarășului LIN BIAO
Vicepreședintele C.C. al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

PEKIN
Părăsind teritoriul Republicii Populare Chineze, adresăm încă o dată 

calde mulțumiri pentru sentimentele prietenești și ospitalitatea desă- 
vîrșită cu care am fost primiți pretutindeni, în cursul vizitei noastre în 
marea dumneavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile rodnice pe 
care le-am purtat împreună vor întări și mai mult prietenia și colabo
rarea multilaterală dintre partidele și țările noastre, în interesul popoare
lor român și chinez, al întăririi forțelor socialismului și păcii în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, comu
niștilor și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Chineză 
urarea tovărășească de a obține noi și mari succese în construcția so
cialistă, în întărirea și înflorirea continuă a patriei.

De la bordul avionului 

guvernamentale a Republicii So
cialiste România a adus o contri
buție prețioasă la întărirea și mai 
puternică a prieteniei militante și 
a unității revoluționare dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Guvernul Re
publicii Socialiste România au a- 
dresat Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez și Guver- 

Tiului Republicii Populare Chineze 
invitația ca o delegație de partid 
și guvernamentală să efectueze o 
vizită de prietenie în Republica So
cialistă România. Partea chineză 
a acceptat cu plăcere această invi
tație, data efectuării vizitei urmînd 
să fie stabilită ulterior.

CIU EN-LAI
membru al Comitetului permanent 

al Biroului Politic 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

Aspecte din timpul vizitei în R. P. Chineză a delegației de partid și guvernamentale român»
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ROMÂNE IN R. P. D. COREEANĂ

Toastul tovarășului Toastul tovarășului

Kim Ir Sen Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

In timpul acestei vizite, veți avea 
prilejul să vedeți nemijlocit imagi
nea luptei avîntate a poporului co
reean care, sub conducerea clarvă
zătoare a partidului nostru, tradu- 
cînd în ideologia Juche, a realizat, 
într-o perioadă relativ scurtă, sar
cina istorică a industrializării so
cialiste și, consolidîndu-și cu fer
mitate cuceririle revoluționare, a- 
pără cu nădejde avanpostul de ră
sărit al socialismului. Datorită ac
țiunilor tot mai intense ale impe
rialiștilor americani îndreptate spre 
provocarea unui nou război și 
uneltirilor agresive tot mai fățișe 
ale militariștilor japonezi, care au 
intrat în cîrdășie cu imperialiștii 
americani, situația țării noastre 
este în continuare ascuțită și 
încordată. Poporul nostru conti
nuă lupta fermă pentru a fi gata 
oricînd de a zădărnici orice agre
siune prin surprindere din partea 
dușmanului, pentru accelerarea în 
ritm susținut a construcției socia
liste în partea de nord a Republi
cii și a desăvîrși revoluția sud-co- 
reeană, venind în ajutorul poporu
lui sud-coreean, precum și pentru 
a realiza unificarea independentă 
și pașnică a patriei.

în preajma și după farsa „alege
rilor" ilegale ținute sub amenința
rea baionetelor de imperialiștii a- 
mericani și marionetele lor, s-a in
tensificat tot mai mult mișcarea ti
nerilor, studenților patrioți și a ma
selor populare, sub steagul antiim- 
perialist, antifascist și al democra
tizării țării, devine tot mai puter
nică tendința de a forma Frontul 
Unic pentru salvarea națională, an- 
tiamerican, și a se face mai puter
nic ca oricînd auzit glasul celor 
care cer înfăptuirea contactelor 
dintre Nord și Sud, unificarea paș
nică a patriei.

Aceasta atestă faptul că domina
ția colonială a imperialiștilor a- 
mericani în Coreea de Sud este ză
dărnicită din temelii și că actualele 
marionete sînt izolate complet de 
popor, iar sfîrșitul lor nu este de
parte.

Prin unirea forțelor și desfășu
rarea unei vaste lupte comune de 
către toate forțele patriotice din 
Sudul și Nordul Coreei, vor fi ză
dărnicite toate manevrele criminale 
ale agresorilor imperialiști ameri
cani și ale actualei clici de mario
nete și va fi înfăptuită, fără în
doială, sarcina istorică a unificării 
patriei.

Lupta grea a poporului coreean 
pentru retragerea agresorilor impe
rialiști americani din Coreea de 
Sud, pentru realizarea unificării 
independente, pașnice a patriei, se 
bucură și de sprijinul și solidari
tatea tot mai activă din partea po
poarelor progresiste ale lumii. Atât 
în timpul războiului de eliberare, 
cît și în timpul reconstrucției post
belice, popbrul frate român ne-a 
acordat din toată inima un ajutor 
multilateral, dezinteresat, iar as
tăzi sprijină activ, în diverse do
menii, lupta poporului coreean 
pentru unificarea patriei.

Pentru aceasta adresez tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, partidului 
și guvernului român, întregului 
popor român, profunda noastră 
gratitudine.

Relațiile de prietenie și colabo
rare, care se dezvoltă pe zi ce 
trece în mod fericit între cele două 
țări, Coreea și România, servesc 
nu numai intereselor popoarelor 
noastre, ci și intereselor întregii 
mișcări comuniste internaționale.

Sprijinul reciproc și unitatea ță
rilor socialiste, ale partidelor co
muniste și muncitorești constituie 
un factor important pentru victo
ria cauzei noastre comune și dacă 
se întemeiază pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, suveranității 
și respectului reciproc și neames

Pe străzile Phenianului, populația salutâ cu bucurie pe reprezentanții poporului român prieten

tecului în treburile interne, ale co
laborării tovărășești, atunci a- 
ceastă unitate poate fi, într-ade- 
văr, liber consimțită șl consoli
dată.

Astăzi, pe arena internațională 
se desfășoară o continuă luptă în- 
dîrjită între socialism și imperia
lism, între forțele revoluționare și 
cele contrarevoluționare ; în a- 
ceastă luptă, socialismul și forțele 
iubitoare de pace sînt învingă
toare, iar forțele imperialiste, a- 
gresive, cunosc o înfrîngere și un 
faliment inevitabil.

Actuala situație cere ca țările 
revoluționare din lume, în frunte 
cu statele socialiste, popoarele ță
rilor care luptă, toate forțele in
teresate în lupta antiimperialistă 
să se unească, să izoleze total im
perialismul american și, dindu-i 
lovituri comune, să grăbească și 
mai mult prăbușirea imperialismu
lui intrat în declin.

Poporul coreean, unit cu toate 
popoarele revoluționare din lume, 
va lupta cu fermitate și în viitor 
pentru victoria cauzei comune, a 
păcii, democrației, independenței 
naționale și a socialismului și va 
acorda sprijinul’ și ajutorul său 
activ luptei tuturor popoarelor și 
țărilor împotriva imperialiștilor a- 
mericani.

Noi sprijinim orice luptă eroică*  
antiamericană, de salvare a patriei, 
desfășurată de popoarele din Viet
nam, Laos și Cambodgia și cele
lalte popoare indochineze, precum 
și lupta împotriva imperialismului 
american și militarismului japonez 
dusă de poporul chinez, cel japonez 
și de toate popoarele revoluționare 
din Asia.

Noi sprijinim activ lupta tuturor 
popoarelor arate, inclusiv a po
porului palestinean, împotriva im
perialismului american și a slugi
lor lor, agresorii israelieni, lupta 
popoarelor din Africa împotriva 
imperialismului, colonialismului, 
rasismului, pentru consolidarea li
bertății și independenței naționale, 
lupta poporului cubanez, construc
tor al socialismului, pentru zădăr
nicirea acțiunilor continue de a- 
gresiune și sabotaj ale imperialis
mului american, precum și lupta 
antiamericană și antidictatorială a 
tuturor popoarelor din America 
Latină și ne exprimăm solidaritatea 
cu lupta popoarelor europene pen
tru pace și securitate în Europa.

Dacă țările socialiste, partidele 
comuniste și muncitorești, ținînd 
sus stindardul marxism-leninismu- 
lui, vor colabora strîns și se vor 
uni ferm cu toate forțele revolu
ționare din lume, popoarele vor 
dobîndi pe fiecare front superiori
tatea covîrșitoare și vor putea do
borî imperialismul, vor reuși să 
înfăptuiască pacea, independența 
națională și progresul social.

Sîntem ferm convinși că priete
nia și coeziunea cu poporul frate 
român se vor adînci și dezvolta și 
în viitor, în toate domeniile, prin 
lupta comună pentru victoria cau
zei socialismului, împotriva impe
rialismului.

In aceste momente plăcute, în 
care întîmpinăm pe solii prieteniei 
poporului frate român, propun să 
ridicăm un pahar

pentru prietenia și coeziunea de 
nezdruncinat dintre poporul co
reean și poporul român,

pentru coeziunea țărilor socialis
te și a mișcării comuniste interna
ționale,

în sănătatea stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, 
tovarășa Elena Ceaușescu,

în sănătatea stimatului tovarăș 
Ion Gheorghe Maurer,

în sănătatea tuturor membrilor 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia,

în sănătatea șefilor misiunilor 
diplomatice și a tuturor tovarăși
lor și prietenilor aici de față.

(Urmare din pag. I)

le-a obținut în cadrul uriașului 
efort de refacere a țării, distruse 
de război, de dezvoltare a patriei 
pe baze noi, socialiste. Ne bucură 
sincer, dragi tovarăși, că avem as
tăzi prilejul să fim oaspeții unui 
oraș erou care, asemenea întregii 
dv. țări, a renăscut din propria sa 
cenușă și cunoaște o puternică în
florire. Apreciem în mod deosebit 
importantul succes pe care poporul 
coreean, condus de Partidul Mun
cii, în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, l-a repurtat în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, a științei, 
învățămîntului și culturii, în ridi
carea nivelului de viață al oameni
lor muncii, precum și întărirea și 
apărarea țării.

Ca prieteni și tovarăși de luptă 
împotriva imperialismului și pen
tru victoria socialismului, noi vă 
felicităm călduros pentru tot ceea 
ce ați înfăptuit pînă acum și vă 
dorim noi și mari succese în fău
rirea noii orînduiri, în înflorirea 
patriei dv.

Țin să subliniez și cu acest pri
lej că țara noastră sprijină cu ho- 
tărîre aspirațiile legitime ale po
porului coreean de 40 milioane, 
îndreptate spre restabilirea unită
ții patriei sale, pe o bază pașnică 
și democratică. Ne pronunțăm pen
tru retragerea trupelor Statelor 
Unite ale Americii și desființarea 
bazelor americane din Coreea, pen
tru asigurarea dreptului inaliena
bil al poporului coreean de a ho
tărî singur asupra problemelor care 
îl privesc. în acest sens, susținem 
noile propuneri ale Republicii 
Populare Democrate Coreene, me
nite să pună capăt dezmembrării 
artificiale a Coreei, considerînd că 
ele se află în deplină concordanță 
cu interesele destinderii și păcii în 
Asia și în lume.

Stimați tovarăși,
Doresc să arăt că, la rîndul său, 

poporul român a obținut rezultate 
de seamă în construcția socialistă, 
în ridicarea economică, culturală 
și socială a țării. înfăptuind cu 
succes prevederile planului 1966— 
1970, poporul nostru își concentrea
ză în prezent forțele în vederea 
transpunerii. în viață a programu
lui elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
pentru făurirea-societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Noul cinci
nal — care va reprezenta o etapă 
hotărîtoare în realizarea acestui o- 
biectiv fundamental — asigură, 
prin prevederile sale, un puternic 
avînt al forțelor de producție ale 
țării, progresul rapid și intens al 
științei și culturii, creșterea conti
nuă a bunăstării întregului popor.

Clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, strîns unite în ju
rul Partidului Comunist Român — 
care a sărbătorit recent împlinirea 
a 50 de ani de existență — acțio
nează în mod ferm pentru a în
făptui politica marxist-leninistă a 
partidului. Noi considerăm că, asi- 
gurînd realizarea în cele mai bune 
condiții a programului de edificare 
socialistă a țării, de ridicare și în
florire a patriei, ne îndeplinim nu 
numai o înaltă îndatorire națională 
și o obligație supremă față de pro
priul nostru popor, ci și o îndato
rire internaționalistă față de cauza 
generală a socialismului, a întăririi 
forțelor revoluționare, antiimpe- 
rialiste din întreaga lume.

Partidul și guvernul țării noas
tre dau o înaltă apreciere relații
lor de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, dintre poporul român și 
poporul coreean. Constituie pentru 
noi un motiv de deosebită satis
facție faptul că aceste relații fră
țești se dezvoltă în mod fericit, pe 
temelia solidă a comunității de 
orînduire și de țeluri, a ideologiei 

marxist-leniniste, pe principiile 
respectării independenței și suve
ranității; naționale, a neamestecu
lui în treburile interne, egalității 
depline în drepturi, ale solidarită
ții și întrajutorării tovărășești. Ne 
exprimăm convingerea că în ca
drul întilnirilor și convorbirilor pe 
care le vom avea vom putea evi
denția și pune în valoare noi posi
bilități de a întări și dezvolta prie
tenia româno-coreeană, de a con
lucra fructuos pe multiple planuri 
— politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural — în interesul am
belor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

România situează în centrul po
liticii sale externe dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și solidaritate 
cu toate țările socialiste, depune 
eforturi susținute în direcția uni
tății și colaborării dintre ele, vă- 
zînd în aceasta o condiție funda
mentală a întăririi forțelor socia
lismului, a frontului revoluționar 
antiimperialist. De asemenea, par
tidul nostru promovează largi re
lații cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu mișcările demo
cratice și progresiste de pretutin
deni, cu toate forțele care se ri
dică împotriva politicii imperialis
te, de agresiune și dominație, pen
tru apărarea libertății și indepen
denței lor naționale, pentru pro
gres social.

România acordă sprijinul său 
mișcărilor de eliberare națională, 
dezvoltă continuu relațiile cu 
noile state independente, fiind 
convinsă că prin aceasta își aduce 
contribuția la lupta antiimperia
listă, la zădărnicirea politicii de 
promovare a colonialismului și 
neocolonialismului.

Țara noastră este pe deplin soli
dară și sprijină activ lupta eroică 
a poporului vietnamez, a celorlalte 
popoare din Indochina, împotriva 
intervenției militare a imperialis
mului american. Ne pronunțăm^ cu 
toată energia pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, pentru retra
gerea totală a trupelor S.U.A. din 
această zonă. Popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să fie lăsate 
să-și rezolve singure problemele, 
fără nici un amestec din afară !

Considerăm că fiecare țară — 
mare, mijlocie sau mică — poartă 
nemijlocit răspunderea pentru 
soarta păcii și civilizației umane și 
de aceea trebuie să participe la so
luționarea problemelor cu care se 
confruntă astăzi omenirea.

România dezvoltă relații cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, văzînd în aceasta o cale 
importantă a promovării destinde
rii și a consolidării păcii. La baza 
raporturilor sale internaționale, 
România situează în mod ferm 
principiile respectării suveranității 
și independenței, egalității,în drep
turi, neamestecului, avantajului re
ciproc — principii care se impun, 
tot mai mult, drept singurele în 
stare să chezășuiască dezvoltarea 
fructuoasă a colaborării între na
țiuni, să asigure pacea.

Ca țară europeană, România ac
ționează consecvent pentru reali
zarea securității pe continent, pen
tru organizarea unei conferințe 
consacrate acestui scop, la care să 
participe toate statele interesate. 
Milităm ferm pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, des
ființarea blocurilor și a bazelor 
militare, pentru retragerea trupelor 
în limitele granițelor naționale, a- 
vînd convingerea că orice pas în 
această direcție se va răsfrînge po
zitiv asupra întregului climat in
ternațional.

Stimați tovarăși,
Doresc, în încheiere, să-mi ex

prim încă o dată convingerea că 
vizita pe care o facem în Coreea 
populară, întîlnirile și schimbul de 
păreri pe care îl vom realiza cu 
acest prilej vor întări și mai pu
ternic prietenia și solidaritatea 
noastră de luptă, vor face ca țările 
și partidele noastre să coopereze 
cu rezultate și mai însemnate în 
lupta pentru afirmarea socialismu
lui în lume, pentru zădărnicirea 
planurilor agresive ale imperialis
mului, pentru progres social și 
pace.

Permiteți-mi să toastez
în sănătatea tovarășului Kim Ir 

Sen și a soției sale, tovarășa Kim 
Săng E,

în sănătatea tovarășului Țoi En 
Ghen,

în' sănătatea celorlalți conducă
tori de partid și de stat ai Coreei 
populare,

în sănătatea reprezentanților 
corpului diplomatic prezenți aici și 
a soțiilor lor,

pentru prosperitatea și fericirea 
poporului coreean,

pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre,

pentru unitatea țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor revoluționare și 
antiimperialiste,

pentru triumful cauzei mărețe a 
socialismului, păcii și prieteniei în
tre toate popoarele lumii l

Flori pentru oaspeții dragi

Vizita protocolară la tovarășul Kim Ir Sen
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, cu 
soția, Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul țării noas
tre la Phenian, au făcut o vizită pro
tocolară tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri, și soției 
sale, Kim Săng E.

Au fost prezenți, din partea co

Sosirea la Ph
(Urmare din pag. I)

de bun venit, cuvinte de salut 
închinate prieteniei dintre po
poarele român și coreean : „Trăias
că Partidul Comunist Român", 
„Bun venit delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România, conduse de to
varășul Nicolae Ceaușescu". Ba
loane uriașe au ridicat deasupra 
aeroportului steaguri ale României 
și Coreei, precum și lungi eșarfe 
de mătase cu urările „întîmpinăm 
cu căldură solia de prietenie a 
României", „Trăiască prietenia și 
coeziunea frățească statornicite în
tre poporul coreean și poporul ro
mân".

Orele 11,30. Avionul oficial ro
mânesc își face apariția pe cerul 
Phenianului, însoțit de reactoare 
ale forțelor aeriene militare co
reene, care au alcătuit o escortă 
de onoare de la frontiera țării.

Salutați cu puternice aplauze, 
cu ovațiile și uralele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației ro
mâne coboară scara avionului. 
Ei sînt întîmpinați cordial de se
cretarul general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri, tova
rășul Kim Ir Sen, împreună cu soția 
sa, Kim Săng E. Conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări își string cu căldură mîinile.

Tovarășul Kim Ir Sen salută 
apoi pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale române 
— tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru ai Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid 
București, primarul general al 
Capitalei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R.,, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Un grup de pionieri, lmbrăcați 
în costume naționale coreene, în
conjoară cu voioșie pe oaspeții ro
mâni, le oferă buchete de flori. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa se fotografiază împreună 
cu pionierii.

Ceremonia oficială a sosirii de
legației este marcată de momentul 
solemn al Intonării imnurilor de 
stat ale României și Coreei. în 
timp ce sînt trase 21 de salve de 
artilerie în cinstea delegației ro
mâne, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Kim Ir Sen și Ion Gheorghe 
Maurer trec în revistă unitățile de 

reeană, Țoi En Ghen, membru al 
Comitetului Politic al C.C., secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme, Kim Ir, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, prim-vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Kim Iăng 
Gin, membru al Comitetului Poli
tic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, O Jin U, mem
bru al Comitetului Politic, secretar 

infanterie, aviație și marină care 
alcătuiesc garda de onoare aliniată 
pe aeroport.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți ro
mâni sînt salutați de personalită
țile coreene venite în întâmpinarea 
delegației române : Kim Ir,. Pak 
Sen Cer, Kim Iăng Gin, O Jin U, 
membri ai Comitetului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Ten Diun 
Theak, Yang Hyong Sop, Kim Man 
Ghen, membri supleanți ai Comi
tetului Politic, Kan Rian Uk, vice
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Pek Vam Un, 
președintele Adunării Populare 
Supreme, Hă Dam, ministru de 
externe, precum și Kang Iăng Săp, 
ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, ai 
guvernului, conducători ai organi
zațiilor de stat și obștești, gene
rali.

Pe aeroport erau, de asemenea, 
prezenți Aurel Mălnășan, amba
sadorul României la Phenian, 
membru al delegației de partid șl 
guvernamentale române, și membri 
ai ambasadei.

Sînt prezentați șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Phenian.

Tovarășii Nicolae .Ceaușescu și 
Kim Ir Sen primesc defilarea găr
zii de onoare.

în încheierea ceremoniei, condu
cătorii de partid și de stat ai celor 
două țări rostesc scurte cuvîntări.

CUVÎNTAREA DE SALUT 
A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

Stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,
Stimați și distinși oaspeți români, 
Dragi tovarăși și prieteni,
în numele Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
al guvernului Republicii Democra
te Coreene și al întregului popor 
coreean, salut fierbinte vizita în 
țara noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, conduse de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Poporul nostru vă întîmpină 
astăzi cu nespusă bucurie pe 
dumneavoastră, solii prieteniei po
porului frate român.

Actuala vizită in țara noastră a 
delegației de partid și guverna
mentale române este o expresie 
elocventă a prieteniei și coeziunii 
dintre popoarele țărilor noastre, 
care se dezvoltă pe zi ce trece in 
mod fericit.

al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Statului Major al Ar
matei populare coreene, Zăng Zun 
Thek, membru supleant al Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, Yang 
Hyong Sop, membru supleant al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Hă Dam, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, ministrul 
afacerilor externe.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care , s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

enian
Poporul coreean și poporul ro

mân sînt unite prin legături pu
ternice, de nezdruncinat, de priete
nie, încă din trecut.

Poporul nostru dă întotdeauna 
o inaltă prețuire relațiilor de prie
tenie și colaborare cu poporul ro
mân, statornicite in lupta pentru 
realizarea țelurilor și idealurilor 
comune, se bucură în mod sincer 
de realizările strălucite dobindite 
de harnicul și talentatul popor ro- 
mîn în construirea societății noi, 
sub conducerea justă a Partidului 
Comunist Român, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

România, republică socialistă 
suverană, pășește astăzi viguros pe 
drumul spre noi progrese și civili
zație, pe drumul luptei Împotriva 
imperialismului, pentru apărarea 
păcii.

Delegația de partid și guverna
mentală română a sosit in țara 
noastră aducind cu ea simbolul a- 
vîntului creator al poporului ro
mân și dorința nobilă de a Întări 
solidaritatea frățească cu poporul 
coreean.

Aceasta reprezintă un puternic 
Imbold pentru ponorul nostru care, 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, luptă pentru consoli
darea și dezvoltarea pe mai depar
te a.orînduirii socialiste in țara 
noastră, pentru izgonirea imperia
liștilor americani din Coreea de 
Sud și realizarea unității indepen
dente a patriei.

Stimați oaspeți,
Pretutindeni în țara noastră, 

dumneavoastră vă veți bucura de 
o primire ospitalieră, caldă și veți 
constata în mod nemijlocit senti
mentul profund de prietenie nutrit 
de poporul nostru față de poporul 
frate român.

Noi dorim ca. în timpul șederii 
in țara noastră, dumneavoastră, 
scumpii noștri oaspeți, să petrecețl 
zile plăcute și utile pentru ca vi
zita dumneavoastră să fie încunu
nată de rezultate minunate.

Trăiască prietenia și coeziunea 
de luptă nezdruncinată dintre po
porul coreean și poporul român 1 

CUVÎNTAREA DE RĂSPUNS 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimatg tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim Săng E, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Sosit pe pămintul Republicii 

Populare Democrate Coreene prie
tene, doresc să adresez Comitetului 
Central ai Partidului Muncii din 
Coreea, Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme și guvernului țării 
dumneavoastră, întregului popor 
coreean, un călduros salut tovără
șesc din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialist*  
România, a Întregului popor ro
mân.

(Continuare in pag. a IV-a)
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VIZITA
DELEGAȚIEI ROMÂNE
IN R. P. D. COREEANĂ

GYORGY LUKÂCS

(Urmare din pag. * * IlI-a)

• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : O femele cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce șl Lena — 15,30; 
Play Strindberg — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Povestiri din 
pădurea vleneză — 20.

EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, TO
MIS — 9; 12,30; 16, la grădină — 
20, GRADINA DOINA — 20.
• Dă-i înainte, cowboy : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, BUCUREȘTI — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 15,45; 16; 18,15;
20,30, GRĂDINA CAPITOL — 20,15, 
ARENELE ROMANE — 20.
• Conflict conjugal — 9, Cine-i 
criminalul? — 10,30; 12,30; 14,30, 
Criminalul — 16,30 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Z : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
• Elefantul Slowly : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Butch Cassidy și Sundance Kid:
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Domiciliul conjugal : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină —
20,15.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
DACIA — 8,45—20 în continuare.
• Prețul puterii : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Serata : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : MUNCA — 15; 19.
• Mihai Viteazul : COSMOS — 
15; 19.
• Cazul C.L. : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.

Doresc să exprim vii mulțumiri 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii și Cabinetului de Miniștri, 
personal tovarășului Kim Ir Sen, 
pentru invitația ca o delegație de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste Rom&nia să Iacă o 
vizită oficială de prietenie în Co
reea frățească. Sîntem bucuroși, 
dragi tovarăși, că avem astfel po
sibilitatea de a lua contact nemijlo
cit cu munca și preocupările en
tuziastului și dinamicului popor 
coreean, ale cărui strălucite reali
zări dobîndite sub conducerea glo
riosului său partid, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, sint urmă
rite cu sinceră satisfacție și întru
nesc o înaltă prețuire din partea 
întregului nostru popor.

Vizita noastră este urmarea fi
rească * bunelor relații de priete
nie ce se dezvoltă continuu între 
partidele și țările noastre, pe baza 
principiilor de nezdruncinat ale 
marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, de stimă și 
încredere reciprocă, constituie o 
expresie a solidarității poporului 
român cu lupta poporului coreean 
pentru realizarea sarcinilor sale le
gitime de reunificare pașnică a 
patriei.

Exprimăm convingerea, dragi to
varăși, că vizita pe care o înce
pem astăzi, într-o atît de plăcută 
ambianță tovărășească, convorbiri
le pe care le vom avea, intîlnirile 
ou populația vor adinei și mai mult 
cunoașterea reciprocă, vor contri
bui la consolidarea și dezvoltarea 
In continuare a prieteniei și colabo
rării între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, spre binele 
celor două popoare și in interesul 
unității țărilor socialiste, al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, al tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru progres social și pace în 
lume.

Vă mulțumesc din Inimă, stimați 
tovarăși, pentru primirea plină de 
cordialitate ce ne-o faceți, pentru 
cuvintele calde cu care ne-ați salu
tat pe pămîntui patriei dumnea
voastră.

Să trăiască șl să se întărească 
continuu prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană, dintre popoarele român și 
coreean.

★
în urale puternice, se înalță spre 

văzduh, ritmate de mii de glasuri, 
urările în limbile coreeană și ro
mână „Huan Yang" — „bun venit1*,  
„Josan România cinsan manse“ — 
„Trăiască prietenia româno-coreea- 
nă“.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, împreună cu soțiile, 
precum și membrii delegației ro
mâne și personalitățile oficiale co
reene, părăsesc aeroportul, îndrep- 
tîndu-se spre oraș.

Primul popas are loc la intrarea 
în Phenian, în piața Ianmotdong. 
„Piața nufărului**,  înconjurată de 
parcul cu același nume, dominată 
de portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen și de u- 
rarea „Bine ați venit, soli ai prie
teniei poporului român !“. Mulți
mea aflată aici înconjoară cu căl
dură pe oaspeții români. Tinere în 
costume naționale coreene oferă 
trandafiri roșii tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen și soții
lor lor, membrilor delegației ro
mâne.

Conducătorii de partid și de stat 
al celor două țări străbat apoi o- 
rașul într-o mașină deschisă. O 
grandioasă și impresionantă săr
bătoare populară intîmpină pe 
înalții oaspeți români de-a lungul 
întregului drum străbătut. Mași
nile parcurg arterele principale ale 
orașului în mijlocul uralelor care 
nu mai contenesc. Sute de mii de 
locuitori flutură stegulețe româ
nești și coreene, agită buchete de 
trandafiri roșii, eșarfe de mătase, 
lansează în văzduh sute de baloa
ne viu colorate. Din loc în loc, se 
află orchestre populare, coruri de 
bărbați și femei. Cîntecele coreene 
alternează cu melodii românești. 
Grupuri folclorice interpretează 
frumoase dansuri populare : „dan
sul coșulețelor cu flori**,  al evanta
ielor, „dansul cu tamburine și to
be", „dansul suveicii".

La trecerea peste Canalul Boton- 
gang, în întîmpinarea oaspeților au 
venit purtătorii de drapel ai tutu
ror unităților de pionieri din oraș. 
Mașinile se opresc. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
primesc raportul prezentat de un 
băiat și o fată, purtători ai crava
telor roșii.

în această atmosferă sărbăto
rească sînt străbătute bulevardele 
Ryong-hing și Ual-Hiang. în de
părtare se zărește binecunoscuta 
statuie „Cian-Li-Ma“, un adevărat 
simbol al cutezanței și izbînzii 
dăltuit în bronz. „Cian-Li-Ma“, — 
calul înaripat din străvechea legen
dă toreeană —poate trece dintr-un 
salt, fără să fie de nimic împie
dicat, peste ape șl munți ; el poar
tă, avîntîndu-se spre înălțimi, un 
grup statuar înfățișind un munci

tor și o țărancă. Este acesta un 
simbol al mersului înainte al Co
reei spre socialism și comunism, 
al forței și energiei descătușate a 
maselor populare cărora partidul, 
orînduirea socialistă le-au conferit 
noi valențe și noi dimensiuni. 
„Cian-Li-Ma“ este astăzi și numele 
unei largi mișcări emulative de 
masă, care a reliefat măsura hărni
ciei și talentului creator al poporu
lui coreean. Aceeași imagine a sta
tuii, alături de cifra 6, poate fi vă
zută pe clădirile înalte ale orașului, 
mărturie a hotărîrii clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității 
coreene de a înfăptui în termenul 
cel mai scurt obiectivele prevăzute 
în actualul plan de șase ani. De-a 
lungul traseului pot fi văzuți nu
meroși muncitori și muncitoare, 
îmbrăcați în haine de lucru, care 
au venit să aducă oaspeților din 
România salutul colectivelor de 
muncă din acest puternic centru 
economic, unde 30 la sută din pro
ducția industrială a țării este con
centrată în cele peste 500 de fabrici 
și uzine existente.

Drumul spre acest monument 
care domină orașul de pe una din 
înălțimile sale, colina Mansude, 
este străjuit de numeroase blocuri 
moderne. Ele alcătuiesc o repre
zentativă poartă de intrare a ca
pitalei reclădite din temelii, 
după agresiunea imperialistă 
americană din anii 1950—1953 
în urma căreia mai rămăsese in
tactă doar o singură clădire a Phe
nianului. Fațadele blocurilor sînt 
împodobite cu drapelele celor două 
țări, cu mari panouri pe care se 
află înscrise, în limbile coreeană și 
română, cuvintele „prietenie", 
„coeziune", urările „trăiască prie
tenia dintre popoarele român și co
reean", „întîmpinăm cu căldură de
legația de partid și guvernamentală 
română". Imagini ale globului pă- 
mîntesc, pe care cele două state — 
România și Coreea— sînt unite 
prin steagurile lor naționale, sem
nifică mesajul de prietenie adus de 
solii poporului nostru, faptul că, în 
pofida distanței geografice, oamenii 
muncii din țările noastre se simt 
alături, uniți prin aceleași năzuințe 
în lupta lor pentru construcția so
cialismului, pentru pace în lumea 
întreagă.

Sosirea coloanei oficiale în drep
tul monumentului „Cian-Li-Ma“ 
marchează un moment deosebit. Se 
aud sunete de trompetă. Membri 
ai gărzilor de autoapărare prezintă 
onorul. Pe terasele de gazon ale 
monumentului este compusă din 
trandafiri roșii urarea de „bun ve
nit", în limba română.

Locuitorii Phenianului au rezer
vat oaspeților, înainte de sosirea la 
reședința oficială Hîngbu, aflată 
într-o pitorească regiune străbătu
tă de fluviul Dedongan, și o altă 
surpriză : un numeros grup de ti
neri și tinere au înscris cuvintele : 
„Bun venit !“, țu ajutorul unor plă
cuțe diferit colorate care, printr-o 
ingenioasă manevrare, compun a- 
poi alternativ steagurile naționale 
ale celor două țări.

Prin întreaga sa desfășurare, 
grandioasa primire făcută de ca
pitala Republicii Populare Demo
crate Coreene oaspeților din Româ
nia a constituit o vibrantă mani
festare a sentimentelor de trainică 
prietenie, de stimă și respect pe 
care le nutresc reciproc partidele, 
țările și popoarele noastre. i

Dînd glas acestor sentimente, 
ziarul „Nodon Sinmun", organ al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, sublinia — în editorialul a- 
părut astăzi în pagina întîi sub 
titlul „Misiune de prietenie, soli 
dragi" : „Noi, toți membrii de 
partid și întregul popor coreean, 
întîmpinăm cu căldură pe solii 
dragi ai prieteniei poporului ro
mân frate. Vizita delegației de' 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, reprezintă 
o mare contribuție la dezvoltarea 
și întărirea pe mai departe a rela
țiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare între poporul coreean 
și poporul român, o contribuție în
demnată la coeziunea și solidarita
tea țărilor socialiste. încercăm 
sentimente de mare satisfacție 
pentru relațiile de prietenie și 
întrajutorare care se dezvoltă în
tre cele două popoare, pe baza 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. Avem con
vingerea că aceste relații de prie
tenie și colaborare între popoarele 
noastre se vor dezvolta continuu, 
în interesul luptei împotriva impe
rialismului, pentru victoria cauzei 
socialismului".

Toate ziarele coreene publică, 
de asemenea, pe prima pagină, 
biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de fotografia 
sa. Manșetele ziarelor poartă pe 
toată lățimea paginii întîi, în lim
bile coreeană și română, urarea 
„Bun venit delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu !**.

I. MARGINEANU 
R. CAPLESCU 
A. IONESCU
Foto : A. PASAT

Ecoul amplu ai chemării
Consiliului National

9

al Frontului Unității
9

Socialiste
Numeroase alte colective de muncă își exprimă hotărîrea 

de a-și depăși propriile angajamente în întrecerea 
socialistă

Numeroase alte colective de muncă de pe întreg cuprinsul țării au răs
puns cu entuziasm la chemarea Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste majorindu-și considerabil angajamentele asumate in întrecerea 
socialistă pe acest an. Participind la citeva din adunările in care oamenii 
muncii din întreprinderi și-au exprimat hotărirea de a contribui la realiza
rea in condiții optime a planului cincinal, la creșterea potențialului econo
mic al patriei noastre socialiste, corespondenții ziarului au transmis însem
nările de față.

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Din întreprinderile industriale ale 
Capitalei au sosit vești care ilustrea
ză dorința și eforturile colectivelor de 
muncă pentru sporirea angajamen
telor inițiale asumate în întrecerea 
socialistă pe acest an. Colectivul cu
noscutei uzine constructoare de ma
șini „23 August", de exemplu, a 
găsit noi posibilități pentru folosirea 
mai bună a capacităților existente și, 
în acest fel, va da in plus față de 
angajamentul inițial încă 60 tone uti
laje pentru industria chimică. In 
sectorul oțelărie angajamentul între
prinderii a fost suplimentat cu 300 
tone de oțel. Gospodărindu-se mai 
bine, constructorii de mașini de aici 
vor economisi, de asemenea, în plus 
210 tone combustibil convențional și 
un milion kWh energie electrică.

Colectivul Uzinei de mașini grele 
și-a suplimentat și el angajamentul 
la producția marfă cu 6,5 milioane 
lei, propunîndu-și să realizeze, tot
odată, în plus circa 200 tone utilaje 
metalurgice. La uzinele „Steaua ro
șie", chemarea Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste a în
suflețit. de asemenea, întregul colec
tiv, care s-a angajat să realizeze în 
plus anul acesta 50 trolii. 200 vin- 
ciuri și 100 macarale portal, venind 
astfel în sprijinul constructorilor de 
pe șantierele patriei. La rîndul lui, 
colectivul de la Industria Optică Ro
mână și-a suplimentat angajamentul 
la producția globală cu 1,5 milioane 
lei, iar la beneficii cu un milion lei.

Cu noi și însuflețitoare angajamen
te au răspuns chemării Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste și oamenii muncii din între
prinderile industriei ușoare ale Ca
pitalei. Prin valorificarea superioară 
a materiilor prime, folosirea mai ju
dicioasă a capacităților de producție, 
colectivul Filaturii românești de 
bumbac și-a propus să mărească an
gajamentul inițial la producția glo
bală cu 3 milioane lei, realizind ast
fel o producție suplimentară de peste 
40 000 kg fire bumbac. La Filatura de 
lină pieptănată s-au găsit, de aseme
nea, resurse pentru suplimentarea 
angajamentului la producția globală 
cu un milion lei. La fel, la fabrica 
de încălțăminte „Flacăra roșie", * 
cărei producție este orientată spre 
satisfacerea celor mai exigente gus
turi ale populației, s-a suplimentat 
producția cu 3,8 milioane lei.

(Agerpres)

JUDEȚUL OLT
Adunarea prilejuită de chemarea 

Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste a oferit colectivului 
Uzinei de produse cărbunoase din 
Slatina, înainte de orice, posibilitatea 
să constate că sarcinile de producție, 
ca și angajamentele luate in întrece
rea socialistă sint realizate în cele 
mai bune condiții. Astfel, printr-o 
mai bună organizare a activității pro
ductive, linia de pastă a fost dată în 
funcțiune și lucrează la parametrii 
proiectați cu 8 luni mai devreme față 
de termenul prevăzut. Aceasta 
a permis obținerea peste plan 
în primul trimestru al anului a 62 
tone pastă și a 29 tone cocs petrol 
calcinat. De asemenea, in aceste zile 
tînărul colectiv de muncă al uzinei 
a produs primii electrozi siderurgici 
de mari dimensiuni, precum și pri
mele blocuri catodice necesare uzinei 
de aluminiu.
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• Hello, Dolly (ambele serii — pe 
ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : 
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21.30, FESTIVAL — 7,45; 10,30; 
13,15; 16; 18,45; 21,30, la grădină —
20.15, STADIONUL DINAMO —
20.15.
• Și caii se împușcă, nu-1 așa ? :
CAPITOL — 9,15; 11,45, FERO
VIAR — 9; 11,45; 15; 18; 20,30,
MODERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 20.30.
• Regele Lear : CAPITOL — 
14,15; 17; 20.
• Apa ca un bivol negru : CEN
TRAL — 9,15; 11,30 13,45; 16,15;
18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, AURO
RA — 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină 
— 20, FLAMURA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Facerea lumii ; BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.30, 
FLOREASCA — 15,30; 18,15; 20,30.
• Vulpile și șoriceii : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 în continuare.
• Printre colinele verzi : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari î LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 

în continuare, cei prezenți la adu
nare au stăruit în luările lor de 
cuvînt asupra rezervelor ce pot fi 
valorificate pe planul creșterii pro
ducției și productivității muncii. Cu 
deosebire s-a insistat asupra posibi
lităților de utilizare cit mai rațio
nală a capacităților de producție și 
forței de muncă, de economisire a 
materiilor prime și materialelor. To
varășul Valerian Mangiurea, ingine- 
rul-șef al uzinei, a arătat că există 
toate premisele ca în prima etapă de 
dezvoltare a uzinei să se realizeze 
întreaga capacitate proiectată cu 6 
luni mai devreme. Acesta este, de 
altfel, principalul angajament al co
lectivului de muncă de aici. La rîn
dul său, economistul Mihai Banglu 
a remarcat, printre altele, că succese
le de pînă acum au menirea să Îmbăr
băteze și mai mult întregul colectiv 
în devansarea termenelor de punere 
in funcțiune a unor noi capacități de 
producție.

Participanții la adunare au hotărît 
să devanseze termenul de punere în 
funcțiune al celui de-al doilea cup
tor de calcinare din trimestrul III 
1972 în trimestrul I 1972, ceea ce va 
însemna o producție suplimentară 
de cocs petrol calcinat de peste 10 000 
tone.

Emllian ROUĂ

JUDEȚUL BIHOR
Chemarea Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste a însu
flețit pe toți oamenii muncii, români 
și maghiari, din fabricile si uzihele 
municipiului Oradea. în fiecare fa
brici și uzină, în fiecare schimb și 
secție s-a făcut, zilele acestea, bilan
țul realizărilor și s-au reînnoit anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă la începutul anului. La Fa
brica de confecții, inginerul Gheor
ghe Maxim, șeful unității, ne-a de
clarat : „Am pășit cu dreptul în acest 
an. In primele 5 luni colectivul fa
bricii noastre a realizat o producție 
suplimentară în valoare de aproape 8 
milioane lei, indeplinindu-ne astfel 
angajamentul pe întregul an. După 
lansarea chemării Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 
am analizat din nou posibilitățile pe 
care le avem și am hotărît ca pînă 
la finele anului să dăm o producție 
suplimentară în valoare de 12 mi
lioane lei".

La Uzina de alumină angajamen
tul reînnoit este dublu *ață  de cel 
inițial, iar la fabrica „Crișul" pro
ducția realizată în plus pînă la sfîrși
tul anului va fi de 3 ori mai mare 
decît angajamentul inițial. La între
prinderea de industrie locală „Biho
reana", una din unitățile fruntașe ale 
județului Bihor, am aflat de la Flo-

V
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rian Litvin, președintele comitetului 
sindicatului, că toți muncitorii între
prinderii și-au reînnoit angajamen
tele luate și că pină la sfîrșitul anu
lui vor da o producție suplimentară 
în valoare de 5 200 000 lei.

Totalizînd angajamentele suplimen
tare luate în adunările ce au avut loc 
pînă acum în întreprinderile muni
cipiului Oradea se poate estima că 
pină la sfîrsitul acestui an va fi 
obținută o producție globală supli
mentară în valoare de 73,5 milioane 
lei, aproape dublu față de angaja- 
mehtele asumate inițial.

Aurel POP

JUDEȚUL GALAȚI
Printre primele unități din județ 

în care s-a dezbătut chemarea Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste se numără și Combina
tul textil din Galati. Cu deosebire, 
atenția colectivului s-a îndreptat 
spre mai buna folosire a capacități
lor de producție și a forței de muncă.

— Din acest punct de vedere co
lectivul nostru dispune de importan
te rezerve — a conchis in adunare 
ing. Valeriu Stoenescu, directorul 
general al combinatului. Putem să 
realizăm în acest an, peste angaja
mentul inițial, o producție globală in 
valoare de 3.5 milioane let Vom 
produce în plus, numai pe seama 
devansării montajului unor noi uti
laje în secții și creșterii coeficientu
lui de schimb, 118 tone fire bumbac, 
360 000 metri pătrați țesături crude și 
30 000 metri pătrați țesături finite.

— întreaga producție suplimentară 
de fire va fi realizată de colectivul 
nostru, a spus ing. Vasile Arnău- 
țeanu, șeful unității B 2. Soluția pre
conizată : montarea unui număr spo
rit de instalații in cadrul acelorași 
spații de producție. In acest fel, con
siderăm că îndeplinim o datorie pa
triotică de a fructifica superior fon
durile investite de stat.

întrunit în cadrul unei adunări si
milare de lucru, ieri, colectivul de 
muncă al întreprinderii de sîrmă, 
cuie și lanțuri din Galați a hotărît ca, 
prin utilizarea la parametrii proiec
tați a tuturor capacităților de produc
ție și prin organizarea mai judicioasă 
a locurilor de muncă, să-și suplimen
teze angajamentele cu 1,5 milioane 
Iei la producția globală și cu 1 mi
lion lei la producția-marfă. Aceasta 
va însemna o producție de 300 tone 
sîrmă trasă și bare trase, 50 tone sîr
mă zincată, 50 tone cuie și 30 tone 
lanțuri. De asemenea, s-a hotărît 
realizarea peste angajamentele supli
mentare inițiale a încă 200 000 lei be
neficii, economisirea a 80 tone com
bustibil convențional, precum și li
vrarea de produse la fondul pieței în 
valoare de 2 milioane lei.

In cuvîntul lor la adunare, munci
torii, inginerii și tehnicienii de la în
treprinderea de prefabricate din be
ton Galați au argumentat că există 
posibilitatea ca să se realizeze In plus 
față de angajamentele inițiale o pro
ducție globală în valoare de 1,5 mi
lioane lei. Totodată s-a preconizat 
obținerea unui beneficiu suplimen
tar de peste 500 000 lei și reducerea 
prețului de cost pe seama economi
sirii materiilor prime și materialelor 
cu 500 000 lei.

Ion CENUȘA

• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Stu
dio) : CInd Luna e albastră — 20.
• Teatrul „Giulești" : Comedie cu 
olteni — 19,30; (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Tango la Nisa — 
20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Căluțul cocoșat
— 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Revista la volan
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul Infern
— 19,30; (la grădina „Boema") :
La grădina „Cărăbuș*  — 20. ,
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• Circul ,,Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

*

*

*

• 100 de carabine : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Eu, Francisc Skorina : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sunetul muzicii : GIULEȘTI —
15,30; 19, VOLGA — 9,30; 12,45;
16,15; 19,45, GRADINA PARCUL
HERĂSTRĂU — 20,15.
• Pe cometă : PACEA — 16; 18; 
20.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Los Tarantos : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• De șapte ori șapte : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cronometrul : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• B. D. intră în acțiune : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

t V
PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

Recent, ziarele ne-au adus vestea 
încetării din viață a filozofului un
gur Gyorgy Lukâcs, a cărui gîndire 
vie, creatoare, s-a impus, cu toate 
contradicțiile ei, în marea confrun
tare de idei din lumea contemporană. 
Prin aceasta, poporul maghiar pierde 
o eminentă personalitate a culturii 
sale, un binecunoscut și apreciat re
prezentant al gîndirii marxiste din 
țara sa.

Născut la Budapesta, în 1885, 
Gyorgy Lukăcs și-a desăvirșit forma
ția intelectuală prin studiile uni
versitare făcute la Budapesta, la Ber
lin, și, mai tîrziu, la Heidelberg. In 
timpul studiilor el a cunoscut — fie 
avindu-i profesori, fie prin relații de 
prietenie — personalități de seamă 
ale gîndirii filozofice a epocii. Con
tactul cu opera și gindirea acestora 
se va răsfrînge în creația sa, cu deo
sebire în cea de început, desigur nu 
în sensul unei asimilări mecanice, ci 
prilejuind afirmarea unei vocații și 
personalități autentice, influențate 
vizibil de tendințele filozofiei idealis
te. Mai tîrziu, după Revoluția din 
Octombrie, va avea loc' orientarea tot 
mai riguroasă a gîndirii sale către 
filozofia marxistă : „Este cert că re
voluția rusă și piișcările revoluțio
nare ungare care i-au urmat au fă
cut din mine un socialist ; am rămas 
socialist consecvent intreaga mea 
viață. Consider că aceasta este una 
din cele mai pozitive laturi ale vieții 
mele", va declara filozoful intr-un 
interviu, iar într-o prefață va face 
mărturisirea, de mare utilitate în în
țelegerea evoluției gîndirii sale, că 
„notele filozofice ale lui Lenin, în
deosebi cele destinate criticii filozo
fiei hegeliene, și scrierile lui Marx 
au contribuit la modificarea gîndirii 
mele".

Prestigiosul savant în urma căruia 
rămîne o operă vastă, de o rară 
adincime a ideilor, animată de aspi
rația către o atitudine constructivă, 
novatoare în plan ideologic și cul
tural, a fost, în același timp, un 
militant, un participant activ la nu
meroase evenimente social-politice 
care au avut loc in ultima jumătate 
de . veac. Ideile sale, aderarea la 
marxism-leninism, pe care l-a înțe
les ca pe o învățătură călăuzitoare 
și nu ca pe o dogmă imuabilă, s-au 
intîlnit firesc — în momente decisi
ve ale istoriei — cu faptele sale. 
Astfel, el s-a aflat printre primii 
membri ai noului Partid Comunist 
Ungar, iar la vîrsta de 34 de ani a 
fost comisar al poporului pentru 
problemele educației al Republicii 
Ungare a Sfaturilor.

Evenimentul de înaltă ardență re
voluționară la care a participat in 
primăvara anului 1919 își va lăsa 
puternic amprenta în viața și acti
vitatea gînditorului ungur, nevoit. să 
trăiască, după acest an, multă vreme 
în afara țării sale, de care și-a știut 
însă întotdeauna legat destinul, pe 
care a slujit-o cu gîndul și, nu o 
dată, cu faptele sale. „începind cu 
această dală — se scrie intr-un arti
col omagial, publicat in „Nepszabad- 
sag“, organul central al C.C. al 
P.M.S.U. — activitatea sa teoretică și 
practică a lost călăuzită de țelul 
găsirii armoniei intre revoluția so
cială și cea spirituală, de dorința 
de a da o definiție științifică in 
sfera ideilor marxism-leninismului. 
dezvoltării mondiale care a dus la 
revoluție, căii pe care a trebuit să 
o parcurgă revoluția — și în mod 
special acelor posibilități și condiții 
care au existat pentru revoluția 
maghiară și pentru partidul maghiar 
in funcție de împrejurări decisive, 
determinate". Această realitate a e- 
xistenței sale, faptul că s-a consi
derat implicat în istorie, răspunzător 
față de natura evenimentelor și fi
nalitatea lor, conștient de necesita
tea unei atitudini bazată pe o medi
tație activă, adîncă asupra sensurilor 
istoriei și-au aflat reflectarea orga
nică în opera realizată de-a lungul 
multor decenii. Autoritate de talie 
mondială, filozoful și esteticianul 
maghiar și-a ilustrat cultura vastă, 
profundă, capacitatea de sinteză și 
interpretare originală, în lucrări teo
retice, estetice cu caracter general, 
în lucrări de literatură universala, 
precum și în lucrări istorico-literare 
aplicate fenomenului literaturii ma
ghiare. De la prima sa carte tipărită 
„Istoria dezvoltării dramei moderne", 
(scrisă în 1908 și publicată în 1911) 
pînă la cele două volume din mo
numentala „Estetică" (1963), sau la 
proiectatele opere de sinteză „Onto
logia existenței sociale" și „Etica", 
Lukăcs a adus o contribuție impor
tantă la aplicarea creatoare a dialec
ticii marxiste. Lucrări ca „Su
fletul și formele", cuprinzînd 
celebrul eseu „Metafizica tragediei", 
care i-a adus autorului său prețui
rea marelui scriitor Thomas 
Mann, „Teoria romanului", „Goethe 
și epoca sa", „Istoria și conștiința de 
clasă", una din operele mult discu
tate ale filozofului, eseurile dedicate 
personalității lui Lenin, sau cele pu
blicate, după cel de-al doilea război 
mondial, între care cele dedicate lui 
Balzac, Stendhal, Zola, lui Hegel, Karl 
Marx și Friedrich Engels, ori lucră
rile cu caracter teoretic „Existen
țialism sau marxism", „Realismul 
rus în literatura mondială", „Detro
narea rațiunii", „Scurtă istorie a lite
raturii germane", „Semnificația 
prezentă a realismului critic" etc. 
vin să întregească o bibliografie con
stituind tot atîtea contribuții remar

18,50 Timp și anotimp In agricul
tură.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară • Sport. 
20,05 15 minute despre sănătate. 

Copilul în primii ani de via
ță. Invitații emisiunii de as
tăzi : conf. dr. Coman Pe
trescu, dr. Constantin Pău- 
nescu. Redactor : Tereza 
Budura.

20.20 Aveți cuvîntul ! Dezbatere 
lunară organizată de redac
ția pentru tineret. ,.Locul și 
rolul tineretului în procesul 
dezvoltării societății contem
porane". Raportul dintre 
tînăra generație și societatea 
adultă, rolul educației în 
perspectiva acțiunii sociale 
vor constitui temele prin
cipale puse în dezbaterea in- 
vitaților emisiunii, partici
pant! la lucrările reuniunii 
europene care s-a desfășurat 
la București : Gabor Boldiz- 
sar (Ungaria) ; Roland Brul- 
mans (Belgia) ; Roger Eg
gleston (Anglia) ; Bernadette 
Enreille (Franța) ; Jan Fjel- 
lander (Suedia) ; Fred Ma
hler (România) ; Krzysztof 
Opalski (Polonia) ; Mihai 
Stoica (România). Emisiune 
de Vartan Arachelian.

21,05 Antologia umorului. Două 
schițe din literatura clasică 
românească : • „Rațe cu re
petiție" de Gheorghe Brăes- 
cu, în interpretarea actori
lor : Marcel Anghelescu, 

cabile în domeniile investigate, să 
ilustreze practic o prodigioasă și 
prestigioasă activitate de gîndire și 
de creație.

Opera lui Gyorgy Lukăcs, a aces
tui ginditor preocupat, cu deosebire 
după 1923, de aplicarea creatoare a 
marxismului în interpretarea feno
menelor sociale și spirituale, por
nește permanent de la convingerea 
de esență că pozițiile artistului și 
ale savantului sînt în strinsă inter
dependență cu realitatea socială și 
sint determinate de aceasta. Creația 
sa vădește preocuparea de a ține sea
ma de complexitatea fenomenelor 
vieții spirituale ; Gyorgy Lukăcs a 
militat întotdeauna pentru o abordare 
de pe aceste poziții a problemelor 
culturii. Desigur, nu s7ar putea afir
ma că în lucrările sale — ca, de alt
fel, în orice operă de cercetare știin
țifică — toate ideile și aprecierile 
au o valabilitate integrală. Dar, in 
ansamblul său, analiza operei lui 
Lukăcs va reliefa conștiința su
periorității marxismului ca meto
dă, încrederea filozofică în su
perioritatea acestei metode, încre
dere reieșită cu pregnanță și din lu
crările ultimei perioade cind, pornind 
de la realitățile sociale și spirituala 
ale contemporaneității, savantul vor
bea despre o „autentică renaștere a 
marxismului". în acest context, stră
daniile sale de a interpreta epoca 
în mod marxist, de a se opune opi
niilor iraționaliste, burgheze, potriv
nice cauzei progresului, fie pe plan 
filozofic sau estetic, fie în viața so
cială ; încrederea sa in izbînda socie
tății socialiste și demonstrația perti
nentă privind legitimitatea revolu
ției ; contribuțiile sale la clarifi
carea teoretică a realismului socia
list, afirmarea sa ca adept al artei 
partinice, al spiritualității angajate ; 
îmbinarea cu remarcabile rezultate 
în analiza literară a punctului de 
vedere social-istoric cu cel strict es
tetic ; concluzia privind natura isto
rică a genezei esteticului, considera
rea artei ca rezultat al unei îndelun
gate și complexe dezvoltări sociale 
și culturale, ca o „formă supremă de 
autoconștiință a umanității" ; situarea 
realismului ea o’ categorie centrală 
a esteticii sale ; definirea polemicii 
raționale ca o condiție a progresului, 
ca o formă indispensabilă de evolu
ție a vieții spirituale etc. se vor con
cretiza, în fapt, in bunuri ale gîndi
rii creatoare, dialectice.

Savantul comunist, cel care și-a le
gat numele de revoluția proletariatu
lui ungar din 1919, cel care a luptat 
activ împotriva ideologiei fascismu
lui, împotriva imperialismului, cel 
care a militat pentru ideile democra
ției, eminentul intelectual marxist, 
cărturarul care a știut să aplice ma
terialismul dialectic și istoric la este
tică, să găsească, în spiritul aceleiași 
filozofii, o legătură organică intre 
gindirea umanistă clasică și marxism, 
declara încă în 1933 în publicația 
„Internaționale Literatur", autoca- 
racterizîndu-se : „Au trecut mai mult 
de 30 de ani de cind, băiat tinăr fiind, 
am citit pentru prima oară „Manifes
tul comunist". Adîncirea progresivă
— deși contradictorie și rectilinie — 
în scrierile lui Marx a devenit isto
ria dezvoltării mele intelectuale Și
— mult dincolo de aceasta — isto
ria întregii mele vieți, întrunit a- 
ceastă viață are vreo însemnătate 
pentru societate. Consider că in 
epoca următoare acțiunii Iuî Mar„x. 
clarificarea atitudinii față de Marx 
trebuie să devină o problemă cen
trală pentru fiecare ginditor care își 
ia propria persoană in serios ; că 
modul și gradul în care el știe să-și 
însușească metodele și rezultatele lui 
Marx sînt factorii care îi determină 
rangul în dezvoltarea omenirii". A- 
cest gind, această profesiune de cre
dință s-a străduit, în ultima jumă
tate de veac, să le ilustreze prin 
creația 6a Gyorgy Lukâcs, adău
gind filozofiei și esteticii marxista 
opere de notorietate mondială, opere 
apărute și la noi in! limbile română, 
maghiară și germană, bucurindu-se 
de ecou, de prețuire din partea ci
titorilor din țara noastră.

O expresie a aprecierii operei șl 
activității sale o constituie și faptul 
că a fost distins de două ori cu pre
miul Kossuth, cu medalia „J. Curie**  
a Consiliului Mondial al Păcii, cu 
premiul Goethe, precum și alegerea 
sa ca membru al mai multor acade
mii din diferite țări.

Gyorgy Lukăcs și-a manifestat nu 
o dată sentimentele prietenești, de 
simpatie față de țara noastră, față 
de poporul român. El a avut legă
turi și contacte prietenești cu oameni 
de cultură români, și-a manifestat 
interesul față de fenomenul cultural 
din țara noastră. Totodată, persona
litatea sa, creația sa filozofică și ar
tistică au fost binecunoscute în rîn- 
durile oamenilor de cultură din 
România socialistă.

Acum, cind Gyorgy Lukâcs nu mai 
este, cind în gindirea marxistă con
temporană se înregistrează această 
pierdere, oamenii de cultură din țara 
noastră, toți cei ce l-au cunoscut își 
exprimă regretul și profunda compa
siune. Aducem omagiul nostru ce
lui care timp de peste șase decenii 
s-a ilustrat ca o personalitate mar
cantă a mișcării muncitorești revo
luționare maghiare și internaționale, 
eminentului filozof și estetician 
marxist.

Nicolae DRAGOȘ

Dem. Rădulescu, Mircea Con- 
stantinescu. Anatolie Spînu, 
Florin Zamfirescu, Gabriel 
Iencec. • „Metamorfoza" de 
Al. I. Brătescu Voinești, în 
interpretarea actorilor : A- 
driana Popovici, Aurel Giu- 
rumia, Dumitru Chesa, Ada 
D’Allion.

21,35 Cadran internațional. Comen
tarii, documentare, reportaje 
din actualitatea internațio
nală.

22,20 Interpretul săptămînii : Gică 
Petrescu.

22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,05 Punct-contrapunct. în cu
prins : • Tableta „Omul po
trivit la locul potrivit" — 
poartă semnătura prof. Mi
ron Nicolescu, președintele 
Academiei • Corespondență 

\ specială : violonistul mexican
1 Henryk Szeryng prezintă

telespectatorilor români, în 
primă audiție, un fragment 
dintr-un concert inedit de 
Paganini • „Glasul comorilor 
tăcute" — reportaj eseu rea
lizat la Muzeul Satului • De 
trei ori laureat al Academiei 
„Charles Cross", Gheorghe 
Zamfir, împreună cu forma
ția sa • Ancheta „Căminul 
studențesc este un cămin 

21,35 Film artistic : „Lancea rup
tă". în rolurile principale : 
Spencer Tracy, Richard Wid- 
mark, Robert Wagner. Re
gia : Edmond Dmytrick.
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Lucrările Comisiei
pentru politică externă 

a Marii Adunări Naționale
La 9 iunie, Comisia pentru politică 

externă a Marii Adunări Naționale, 
întrunită sub președinția tovarășului 
Mihai Dalea, a examinat și discutat 
Proiectul de lege cu privire la cetă
țenia română. Proiectul de lege a 
fost prezentat în fața comisiei de 
Nicolae State, adjunct al ministru
lui afacerilor interne, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Nicolae Popovici, ad
junct al ministrului justiției.

De asemenea, comisia a ascultat o

Reîntoarcerea delegației Consiliului Central 
al U.G.S.R. condusă de tovarășul Virgil Win

Miercuri dimineața, s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., care, 
la invitația Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din R.S.F. Iugo
slavia, a făcut o vizită în această 
țară.

Plecarea in R. S. F. Iugoslavia 
a tovarășului Iosif Banc

Tovarășul Iosif Banc, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a ple
cat, miercuri după-amiază, în R.S.F. 
Iugoslavia, unde va face o vizită la 
invitația președintelui Vecei Execu
tive a Republicii Socialiste Serbia, 
Milenko Boianici.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
•rau prezenți tovarășii Leonte Răutu,

★
In aceeași zi, tovarășul Iosif Banc 

a sosit la Belgrad.
Pe aeroport a fost salutat de Mi- 

lenko Boianici. președintele Vecei 
Executive a Republicii Socialiste

Tovarășul Ion Pățan s-a reîntors 
in Capitală

Miercuri seara s-a Întors în Ca
pitală Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, care a parti
cipat la inaugurarea oficială a ex
poziției naționale „România se pre
zintă", organizată în orașul Diissel- 
dorf.

La aosire, pe aeroportul Otopeni,
★

înaintea plecării din Diisseldorf, șe
ful guvernului landului Renania de 
Nord-Westfalia, Heinz Kuhn, a ofe
rit o recepție in onoarea vicepre- 
mierului român, la cate au luat 
parte persoanele oficiale care l-au în
soțit pe oaspete, precum și amba
sadorul României la Bonn, Constan
tin Oancea. Cu acest prilej, Heinz 
Kuhn a transmis lui Ion Pățan — 
din împuternicirea președintelui R. F. 
a Germaniei, Gustav Heinemann, și 
a cancelarului federal Willy Brandt 
— cele mai călduroase felicitări pen
tru marele succes repurtat de ex
poziția „România se prezintă" și de 
manifestările economice și culturale 
legate de acest eveniment. Totoda
tă, Heinz Kuhn a transmis dorința 
guvernului landului Bavaria ca a- 
ceastă expoziție să fie reeditată la 
Milnchen.

Intr-o convorbire avută cu cores
pondentul Agerpres la Bonn, vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al României, Ion Pățan, a declarat 
că marea expoziție românească, des-

REUNIUNEA DE LUCRU A COMITETULUI 
ROMÂN PENTRU COLABORARE SI ÎNȚELEGERE 
RECIPROCĂ ÎNTRE POPOARELE DIN BALCANI

Miercuri a avut loc în Capitală 
reuniunea de lucru a Comitetului ro
mân pentru colaborare și înțelegere 
reciprocă între popoarele din Bal
cani. La reuniune au participat și 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ai uniu
nilor de creație, presei și radiotele- 
viziunii.

în expunerea pe care a făcut-O cu 
acest prilej, președintele comitetului, 
prof. dr. docent Mihail Ghelmegeanu, 
a prezentat activitatea desfășurată de 
comitetul român și de alte organisme 
neguvernamentale din țara noastră 
în vederea dezvoltării raporturilor cu 
toate popoarele din Balcani. Vorbito
rul a relevat că in munca comitetu
lui s-au reflectat, în mod constant, 
preocupările partidului și guvernu
lui român de a extinde conlucrarea 
între țările din Balcani, pe multiple 
planuri, în vederea stabilirii unul 
climat de pace și securitate în aceas
tă parte a lumii. Au fost dezbătute, 
apoi, principalele acțiuni pe care in
tenționează să le organizeze în viitor
— în același scop și in același spirit
— comitetul.

într-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : Comi
tetul român pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoarele din

Noul orar Navrom
A intrat In vigoare noul orar Na- 

v-rom pentru cursele de pasageri care 
va avea o valabilitate pină la sfirșitul 
lunii mai din anul 1972. Față de pre
cedentele grafice de circulație s-a 
realizat o sporire a traficului fluvial 
de călători, prin înființarea de noi 
curse, precum și o mai bună concor
danță cu orele de plecare și sosire 
ale trenurilor, autobuzelor și avioa
nelor.

Pe toate brațele Deltei Dunării — 
Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe — s-au 
introdus nave rapide, fapt care con
tribuie la reducerea timpului de par
curs cu circa 3—4 ore. Asemenea 
vase au început să circule pe Dunăre 
(i intre Brăila — Piatra Frecăței, 

informare a Ministerului Afacerilor 
Externe asupra acțiunilor României 
Pe plan european, prezentat de Ni
colae Ecobescu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Proiectul de lege cu privire la ce
tățenia română a fost examinat și 
discutat, de asemenea, într-o ședință 
a Comisiei juridice, prezidată de 
prof. univ. Traian Ionașcu.

Lucrările comisiilor continuă.
(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Gheorghe Petrescu și Nicolae 
Gavrilescu. vicepreședinți ai Consi
liului Central al U.G.S.R., de secre
tari și membri ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Au fost de față, Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor ministe
re și instituții centrale.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
★

Serbia, și Radivoie Markovici, mem
bru al Vecei Executive a acestei re
publici.

A fost prezent ambasadorul român 
la Belgrad, Vasile Șandru.' 

erau prezenți Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte perSoane oficiale.

Au fost de față Erich Stratling, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
chisă într-unul din cele mai pu
ternice centre industriale ale R.F.G., 
a reușit să prezinte, prin bogatele 
sale exponate, o frescă elocventă a 
României socialiste, a potențialului 
său economic in continuă dezvolta
re. Discuțiile purtate cu membri ai 
guvernului federal, ai guvernului lan
dului Renania de Nord-Westfalia, 
precum și cu conducătorii unora din
tre cele mai mari firme industriale 
și financiare vest-germane — a sub
liniat vicepremierul român — au 
fost animate de dorința de a dez
volta și diversifica colaborarea și 
cooperarea bilaterală și pe terțe pie
țe. încerc un sentiment de satisfac
ție că unele rezultate concrete în a- 
ceastă privință au fost înregistrate 
chiar in cursul acestor zile și țin 
să subliniez — a menționat Ion Pă
țan — că, în cazurile în care punc
tele de vedere expuse nu au coincis 
cu ale interlocutorilor, discuțiile au 
contribuit la clarificări utile.

(Agerpres)

Balcani își exprimă deplina adeziu
ne la activitatea pe care conducerea 
statului și -partidului, în frunte cu 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, o desfășoară 
în domeniul relațiilor internaționale, 
potrivit intereselor și năzuințelor po
porului nostru, ale cauzei păcii și 
securității în lume.

Membrii comitetului sprijină cu 
hotărire politica statului român de 
dezvoltare a prieteniei cu toate țările 
socialiste, de colaborare cu toate sta
tele lumii, indiferent de 1 orînduirea 
lor socială, politica de transformare 
a regiunii Balcanilor într-o zonă de 
bună vecinătate și înțelegere, de co
laborare și pace, fără arme nucleare.

Călăuzit de principiile indestructi
bile ale respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, pro
movate cu consecvență de partidul 
și statul nostru, Comitetul român 
pentru colaborare și înțelegere reci
procă între popoarele din Balcani va 
milita, în continuare, pentru întări
rea prieteniei și dezvoltarea colabo
rării multilaterale cu toate popoare
le din această zonă. Vă asigurăm că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru ca ideile păcii și colaborării să 
triumfe în regiunea balcanică.

(Agerpres)

Orșova Nouă — Moldova Veche și 
Turnu Severin-Gruia.

Pentru actualul sezon estival. De
partamentul transporturilor auto, 
navale și aeriene, in colaborare cu 
Ministerul Turismului, a prevăzut un 
număr sporit de vase mici pentru ex
cursii pe canalele Deltei. Motonave’e 
,Carpați“ și „Oltenița" vor întreprinde 
noi croaziere pe ruta Hîrșova-Giur- 
giu-Turnu Severin-Belgrad-Buda- 
pesta-Viena și retur. Alte excursii, 
îndeosebi în zona Sistemului hidro
energetic și de navigație „Porțile de 
Fier", vor fi efectuate la bordul noii 
nave „Mehedinți".

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul Stefan Voitec 
a delegatei parlamentare columbiene

Cu prilejul celei de-a doua aniversări 
a creării Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec. a primit miercuri 
dimineața delegația parlamentară 
columbiană, condusă de Ciro Rics 
Nieto, președintele Comisiei de rela
ții externe a Senatului Republicii Co
lumbia, care face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au luat par
te Ilie Murgulcscu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Mihai Da
lea, președintele Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N., Traian Io
nașcu, președintele Comisiei juridice, 
Stanciu Stoian, membru in Comitetul 
de conducere al Grupului român al 
Uniunii Interparlamentar?.

în timpul discuției au fost reliefa
te bunele relații existente între Ro
mânia și Columbia. între parlamen
tele celor două țări. Cu acest prilej, 
parlamentarii columbieni au luat cu
noștință de structura, organ’zarea și 
activitatea Marii Adunări Naționale, 
de realizările economice, sociale și 
cultural-.științifice ale României. A 
fost subliniată, de asemenea, impor
tanța contactelor dintre reprezentan
ții parlamentelor, a grupurilor par
lamentare da prietenie în procesul 
dezvoltării relațiilor bilaterale si mul
tilaterale în spiritul colaborării și 
păcii.

★
Membrii delegației parlamentare 

columbiene au avut miercuri o între
vedere cu ministrul comerțului exte

Sosirea ministrului educației din Danemarca
La invitația Ministerului învăță- 

mîntului, a sosit în Capitală miercuri 
după-amiază Helge Larse.n, minis
trul educației din Danemarca, în 
fruntea unei delegații din care face 
parte și Eiler Mogensen, adjunct al 
ministrului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația daneză a fost salutată de 
ministrul învățămîntului, Mircea Ma
lița, de adjuncți ai ministrului, func
ționari superiori din acest minister,

Cronica zilei
La Ministerul învățămîntului s-a 

întrunit, in prezența ministrului Mir
cea Malița, Comisia de fizică a mi
nisterului, condusă de prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului da 
Stat pentru Energia Nucleară.

Membrii comisiei, academicieni, 
profesori din invățămintul superior 
și liceal, specialiști din unități de 
cercetare și industriale, au dezbătut, 
pe linia unei cît mai strinse legături 
între cercetare, producție și instrui
re, probleme privind perfecționarea 
programelor analitice și a metodelor 
de predare a fizicii ia toate nivelele 
de invățămint.

★
La Ministerul Industriei Construc

țiilor dc Mașini a avut loc marți o 
ședință de lucru a colegiului minis
terului, cu participarea unor cadre 
de conducere din centrale industria
le și unități cu statut de centrală, 
a directorilor noilor uzine construite, 
sau care urmează să intre în func
țiune, a directorilor din licee indus
triale, grupuri școlare și școli pro
fesionale. reprezentanților unor mi
nistere și uniuni sindicale de ra
mură.

Participanții au analizat măsurile 
cuprinse în planul întocmit de mi
nister în legătură cu pregătirea și 
perfecționarea cadrelor, plan dezbă
tut anterior în unitățile productive 
și de invățămint.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

Colegiul a adoptat planul de mă
suri pus în dezbatere.

★
Delegația municipalității orașului 

Rabat, condusă de Brahim Frej, pre
ședintele Consiliului municipal al 
capitalei Marocului, a făcut miercuri 
dimineața o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, unde 
a avut o întrevedere cu Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte, și cu alți 
membri ai Comitetului Executiv.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

FOTBAL

Duelul Dinamo - Rapid 
continuă

REZULTATELE DE IERI
• STEAUA — PROGRESUL 2—2 

(2—1). Au marcat : Cristache (min. 
4) și Tătarii (min. 24) : respectiv 
Năstase (min. 11) și Casai (min. 70)

• DINAMO — RAPID 1—1 (0—0). 
Au marcat : Lucescu (min. 90) ; res
pectiv Neagu (min. 80).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.F.R. CLUJ 1—1 (1—0). Au marcat : 
Niță (min. 18) ; respectiv, M. Bretan 
(min. 65). în min. 10, craioveanul 
Oblemenco a ratat o lovitură de la 
11 m.

• STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
S.C. BACĂU 0—0

• JIUL — PETROLUL 2—0 (0—0). 
A marcat : Naidin (min. 53 și 82)

• F.C. ARGEȘ — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—1 (1—0). Au marcat : 
Dobrin (min 59 și 79), Mehedinți — 
autogol (min. 35) ; respectiv, Secelea- 
nu (min. 76).

• UNIVERSITATEA CLUJ — FA
RUL 3—2 (1—1). Au marcat : Barbu 
(min. 38) și Adam (min. 72 și 85) ; 

rior, Cornel Burtică, și alți membri 
ai conducerii ministerului.

Cu acest prilej, au fost examinate 
posibilitățile de mărire a schimburi
lor comerciale româno-columbiene. 
de cooperare in domeniile industrii
lor petrolieră, minieră și a lemnului, 
în timpul discuției a fost exprimată 
dorința reciprocă de a se găsi noi 
căi pentru dezvoltarea și diversifi
carea relațiilor economice dintre 
cele două țări.

★
în numele Biroului Marii Adunări 

Naționale, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al M.A.N., a oferit miercuri 
un dineu în onoarea delegației par
lamentare columbiene.

Au luat parte Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru politică ex
ternă a M.A.N., membri ai Consi
liului de Stat, deputați, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Co
merțului Exterior, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și alte persoane oficiale.

★
In cursul zilei, delegația parlamen

tară columbiană a fost primită la 
Ministerul Afacerilor Externe de 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui.

Cu acest, prilej au fost discutate 
unele aspecte ale relațiilor bilaterale 
româno-columbiene, precum și unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

(Agerpres)

rectori ai unor instituții de invâțâ- 
mînt superior bucureștene.

Au fost de fața Torben Busck- 
Nielsen, ambasadorul Danemarcei la 
București, și membri ai ambasadei.

Delegația daneză va purta convor
biri cu oameni de știință și cultură 
români, va vizita instituții de invă- 
țămint superior din centrele univer
sitare București, Iași, Suceava.

(Agerpres)

în aceeași zi. delegația municipa
lității orașului Rabat a vizitat insti
tuții sociale și culturale, precum și 
cartiere de locuințe din Capitală.

★
Prof. univ. Adriano Buzatti Tra

verse, subdirector general pentru 
știință la UNESCO, care face o 
vizită în țara noastră, a fost primit 
miercuri de Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului. De asemenea, oaspe
tele a fost primit de Nicolae Ecobes- 
cu. adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

în aceeași zi. subdirectorul general 
pentru știință la UNESCO a avut o 
întrevedere cu vicepreședintele Con
siliului național pentru știință și 
tehnologie, Dinu Buznea, și a vizitat 
Institutul politehnic din Capitală.

★
Miercuri a avut loc Ia sediul ADIRI 

conferința dl. Vittorio Winspeare 
Guiccardi, director general al Oficiu
lui Națiunilor Unite din Geneva, cu 
tema „O.N.U. în lumea contempo
rană".

în aceeași zi, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. din Bucu
rești, Sayed Abbas Chedid, a ofe
rit un dejun în cinstea oaspetelui.

★
Miercuri seara a părăsit Capitala 

delegația Uniunii întrajutorării țără
nești din R. D. Germană, condusă de 
Willi Stephan, membru al Prezidiului 
acestei organizații, care, la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a făcut o vi
zită in țara noastră.

în cursul vizitei, oaspeții au avut 
discuții de informare la Uniunea Na
țională și uniuni județene ale coope
rativelor agricole de producție, au 
vizitat cooperative agricole de pro
ducție, asociații intercooperatiste și 
întreprinderi agricole de stat din ju
dețele Constanța, Brașov, Ploiești și 
municipiul București.

In timpul șederii în țară, delega
ția a fost primită de Gheorghe Pe
trescu, președintele UNCAP.

(Agerpres)

respectiv, Tufan (min. 42) și Badea 
(min. 65).

• POLITEHNICA IAȘI — U.T.A. 
4—1 (3—1). Au marcat : Marica (min. 
13,22 și 49) și Cuperman — din 11 m 
(min. 43) ; respectiv Lereter — din 
11 m (min. 30).

CLASAMENT
Dinamo 27 13 8 6 42-23 34
Rapid 27 11 11 5 31-21 33
Steagul roșu 27 12 6 9 24-22 30
Farul 27 11 8 8 38-37 30
Steaua 27 10 9 8 39-30 29
Petrolul 27 10 9 8 31-31 29
U Craiova 27 11 7 9 23-25 25
Politehnica 27 12 4 11 44-36 28
U.T.A. 27 12 4 11 39-32 28
U Cluj 27 10 X 9 32-27 28
F. C. Argeș 27 9 8 10 36-38 26
Jiul 27 11 3 13 25-29 25
S. C. Bacău 27 10 4 13 31-40 24
C.F.R. Cluj 27 8 7 12 32-42 23
Trogresul 27 7 7 13 27-35 21
C.F.R. Tim. 27 6 3 IX 18-44 15

Mitingul de la uzina mecanică 
„Nicolina" din lași

Cu prilejul celei de-a doua ani
versări a creării Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, miercuri după-a
miază, la uzina mecanică „Nicolina" 
din Iași a avut loc un miting organi
zat sub egida consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste și a 
Comitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez.

La festivitate au participat prof, 
dr. Constantin Corduneanu, vice
președinte al consiliului județean al 
F.U.S., prof. dr. docent Petre Jita- 
riu, membru al Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, numeroși oameni ai mun
cii din întreprindere.

Au fost prezenți Lam Van-Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, Hoang Manh Tu, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Democrate Vietnam la București, și 
membri ai celor două ambasade.

Directorul uzinei, tovarășul Gheor
ghe Cioacă, a vorbit despre semnifi
cația acestui eveniment memorabil 
în istoria luptei poporului vietnamez. 
Victoriile remarcabile obținute pe 
plan militar și diplomatic au reliefat 
și mai mult hotărîrea nestrămutată 
a poporului vietnamez de a-și cîștiga 
independența și a construi o viață 
pașnică pe pămîntul însîngerat al 
Vietnamului. Poporul român — a 
subliniat vorbitorul — urmărește cu 
deosebită simpatie succesele remar
cabile ale patrioților vietnamezi, 
își afirmă atașamentul profund 
față de aspirațiile legitime de 
libertate ale acestui popor greu 
încercat și, alături de întreaga 
opinie publică mondială, își ma
nifestă deplina solidaritate față de 
cauza dreaptă a Vietnamului. Țara 
noastră, care sprijină activ lupta pli
nă de sacrificii a popoarelor din In
dochina, și-a exprimat în numeroase 
rînduri convingerea că soluția cea 
mai potrivită pentru stingerea foca
rului de război din această parte a 
lumii și pentru asigurarea dezvoltării 
libere a acestor popoare constă în

Delegația de specialiști in construcții 
din R. D. Vietnam in vizită la Brașov

în cea de-a doua zi a vizitei la 
Brașov, membrii delegației de spe
cialiști în construcții din Republica 
Democrată Vietnam, condusă de Bui 
Qang Tao, ministrul construcțiilor, 
au fost oaspeții Institutului de pro
iectare din localitate.

Cu acest prilej,' în sala de consiliu, 
specialiștii brașoveni au împărtășit 
oaspeților din experiența lor în pro
iectarea și executarea construcțiilor 
de locuințe și de turism. în fața ma
chetelor. ing. Mircea Suman, direc
torul institutului, a înfățișat perspec
tivele de dezvoltare ale orașelor și

Manifestări consacrate aniversării 
mișcării revoluționare din 1821

ALEXANDRIA (corespondentul 
„Scînteii", Al. Brad).

Printre manifestările consacrate în 
Județul Teleorman aniversării a 130 
de ani de la mișcarea revoluționară 
din 1821 condusă de Tudor Vladimi- 
rescu se înscrie și adunarea organi

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost instabilă, 

mai ales în zona de munte și jumăta
tea de nord-vest a țării, unde s-au 
semnalat frecvente descărcări electrice 
și averse de ploaie. In rest, aversele șl 
descărcările electrice au fost izolate, 
în zona subcarpatică a Olteniei a căzut 
grindină. Vîntul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 15 grade la Topltța șl 27 
de grade la Iași, Răusenl și Huși. In

Un nou record românesc la campionatele 
internaționale de tir de la Tunari

La Poligonul Tunari au luat sfîrșit 
ieri întrecerile ediției a 14-a a Cam
pionatelor internaționale de tir ale 
României. Proba feminină de pistol 
sport a fast cîștigată de țintașa en
gleză Susan Swallow, cu un total de 
580 puncte. Clasată pe locul secund, 
sportiva româncă Anișoara Matei a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH. — în runda a 8-a a turneu

lui internațional feminin de șah de 
la Budapesta, maestra româncă Mar
gareta Perevoznic (cu piesele albe) a 
învins-o pe Sinka (Ungaria). Bilek 
a cîștigat la Vokralova, Keller la 
Kalchbrenner. Porubslci la Honfi și 
Veroczi la Heemskerk. A fost con
semnată remiza în partida Usakova- 
Karakas. Partida Pogorevici-Finta 
s-a întrerupt. în clasament conduc 
Bilek și Veroczi (ambele (Ungaria) 
cu cîte 5,5 puncte fiecare, urmate de 
Perevoznic (România). Porubșki (Un
garia) 5 nuncte. Pogorevici (Româ
nia) 4,5 puncte (1). Heemskerk (O- 
landa) 4,5 puncte etc.

FOTBAL. — La Toensberg (Norve
gia) s-a disputat meciul dintre se
lecționatele de tineret ale Norvegiei 
și Bulgariei, contînd pentru campio
natul european de fotbal rezervat 
echipelor de tineret. Partida s-a în

retragerea trupelor agresoare, în în
cetarea oricăror intervenții împotri
va RD. Vietnam. In numele întregu
lui colectiv al uzinei, vorbitorul a 
transmis un călduros salut forțelor 
patriotice. întregii populații sud-viet- 
nameze și a urat noi victorii în 
lupta lor eroică pentru apărarea in
dependenței naționale, împotriva a- 
gresorilor imperialiști.

A luat apoi cuvîntul Lam Van- 
Luu, ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud, care s-a referit la 
succesele obținute de popoarele din 
Indochina, de poporul Vietnamului 
de Sud, sub conducerea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu, în lupta lor 
împotriva agresorilor imperialiști. 
Cauza noastră justă — a spus vorbi
torul — s-a bucurat întotdeauna de 
simpatia și sprijinul crescînd al țări
lor frățești și al popoarelor progre
siste ale lumii întregi. Folosim acest 
prilej pentru a reînnoi mulțumirile 
noastre sincere adresate Partidului 
Comunist Român, guvernului Repu
blicii Socialiste România și poporu
lui român frate pentru sprijinul pre
țios și ajutorul multilateral acordat 
luptei juste a poporului nostru.

In încheiere au fost prezentate fil
me documentare vietnameze.

★
Miercuri la amiază, tovarășul Miu 

Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar. al comitetului județean 
de partid, președintele consiliului 
popular județean, a primit la sediul 
comitetului județean de partid pe 
Lam Van-Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud, Hoang 
Manh Tu, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Vietnam, și alți 
membri ai ambasadei.

Au fost de față Constantin Cordu- 
neanu, vicepreședinte al consiliului 
județean al F.U.S., Petre Jitariu, 
membru al Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez.

(Agerpres)

ale altor localități din județul Bra
șov.

Au fost vizitate apoi noile șantiere 
de locuințe din zona gării și stațiu
nea internațională turistică Poiana 
Brașov. Aici, constructorii vor înălța, 
pe baza planului de sistematizare, 
13 hoteluri, numeroase vile, săli de 
sport, un nou complex de deservire 
și alte construcții. <

După-amiază, delegația de specia
liști vietnamezi a plecat spre Con
stanța.

(Agerpres)

zată miercuri la Casa de cultură din 
orașul Roșiorii de Vede, în cadrul că
reia prof. Petre Voivozeanu a vorbit 
despre însemnătatea și rolul acestei 
mișcări — prolog al revoluției bur- 
ghezo-democratice de la 1848 — în 
istoria patriei.

București : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă a fost de 
27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 iunie a.c. In țară ; Vremea va 
fi în general instabilă în prima parte 
a Intervalului, cînd vor cădea averse 
locale de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Apoi, vremea se va ameliora. 
Vîntul va sufla potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 20 șl 30 de 
grade. In București : Vreme ușor Insta
bilă, mai ales în prima parte a Inter
valului. Cerul va fl variabil. Averse de 
ploaie după-amiază. Vînt slab, pînă la 
potrtvit. Temperatura se va menține 
ridicată.

stabilit un nou record național cn 
573 puncte.

în proba similară rezervată junio
rilor victoria a revenit lui D. Schmidt 
(R. D. Germană) cu 583 puncte.

în proba de armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri pe primul loc s-a 
clasat Vladimir Aghișev (U.R.S.S.), 
cu 1151 puncte.

cheiat cu un rezultat de egalitate: 
1-1 (0-1).

TENIS. —■ în cadrul turneului In
ternațional de tenis „open" de la 
Bristol a fost înregistrată o surpriză: 
jucătorul iugoslav Nikola Pilici l-a 
învins cu 9—8, 6—4 pe cunoscutul 
campion australian John Newcombe, 
favoritul nr. 1 al concursului.

CICLISM. — Turul Italiei a conti
nuat cu etapa a 18-a (Lienz-Falcade), 
în care victoria a revenit italianului 
Felice Gimondi, cronometrat pe dis
tanța de 195 km cu timpul de 6h 
11’21”. în clasamentul general, pe 
primul loc a trecut suedezul Gosta 
Pettersson, urmat de italianul Ugo 
Colombo — la 1’34'’, belgianul Her
man van Springel — la 2’01” etc. 
Fostul lider al cursei, italianul Clau
dio Michelotto, se află pe locul 9 la 
7’39".

Ședința conducătorilor 9 9
organelor pentru 
economia apelor 

din țările membre 
ale C.A.E.R.

SOFIA 9 (Agerpres). — între 31 
mai și 6 iunie, în orașul Nesebăr din 
R. P. Bulgaria, a avut loc cea de-a 
17-a ședință a conducătorilor orga
nelor pentru economia apelor din ță
rile membre ale C.A.E.R. Au parti
cipat delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Gprmană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S., 
precum și o delegație a Iu
goslaviei, în conformitate cu acordul 
dintre C.A.E.R. și guvernul R. S. F. 
Iugoslavia. A fost invitat să parti
cipe, de asemenea, un reprezentant 
al secretariatului Organizației Mon
diale a Sănătății.

Au fost adoptate recomandări pen
tru îndeplinirea prevederilor proto
coalelor convenite în cadrul Comite
tului Executiv al C.A.E.R. in privința 
dezvoltării colaborării în domeniu) 
economiei apelor. La ședință au fost 
examinate și adoptate propuneri cu 
privire la coordonarea lucrărilor teh- 
niico-știlnțifice, printre care „mări
rea normei de cheltuire a apei și a 
cantității de apă reziduală pe unita
tea de producție pentru diverse ra
muri ale industriei", „Elaborarea 
metodelor sl a tehnologiei de cură
țare a solului de ape reeiduale în 
asanarea culturilor agricole și sil
vice" și altele. Participanții la șe
dință au acordat o mare atenție pro
blemelor perfecționării în continuare 
a colaborării tehnico-eoonomice în 
domeniul coordonării cercetărilor ști
ințifice și tehnice, care prezintă in
teres reciproc. A fost adoptat rapor
tul cu privire la activitatea consfă
tuirii în anul 1970, precum șl referi
tor la direcțiile activității viitoare a 
acesteia, pentru a fi prezentat Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. S-a 
precizat, de asemenea, programul da 
activitate al consfătuirii în anul 1971 
și s-a adoptat programul de activi
tate pe anul 1972. Cea de-a 17-a șe
dință s-a desfășurat intr-un spirit da 
înțelegere reciprocă, de colaborare, 
de lucru și prietenie.

.................

Lucrările Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru industria 
radiotebnică 

si electronică«
SOFIA 9 (Agerpres). — între 1 șt 

7 iunie, în stațiunea Nisipurile de 
Aur a avut loc cea de-a 10-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria radiotehnică și electro
nică. la care au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria, Uniunea Sovietică, precum șl 
din Iugoslavia.

Comisia a examinat recomandări 
pentru îndeplinirea protocoalelor a- 
doptate la ședințele a 50-a, a 51-a și 
a 52-a ale Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. A fost adoptat raportul co
misiei cu privire la activitatea des
fășurată în 1970, precum și cu pri
vire la principalele direcții ale acti
vității acesteia in perioada urmă
toare.

A fost examinată o informare re
feritoare la desfășurarea și rezulta
tele lucrărilor efectuate în 1970 pe 
temele programului de coordonare a 
cercetărilor științifice care prezintă 
interes reciproc, precum și cu pri
vire la aprecierea rezultatelor obți
nute în această activitate pe perioada 
1966—1970 și au fost adoptate reco
mandări corespunzătoare.

Comisia a examinat, de asemenea, 
materialele și propunerile privind 
specializarea și cooperarea în pro
ducție a produselor radioelectronice.

în timpul ședinței a fost adoptată 
o informare cu caracter general des
pre desfășurarea activității în dome
niul conoordării cercetărilor pe te
mele prevăzute de planul de pers
pectivă privind coordonarea lucrări
lor din acest domeniu care prezintă 
interes reciproc pe perioada 1971— 
1975. Lucrările comisiei s-au desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
de lucru.

PRONOEXPRES
numerele extrase la concursul nr. 23 

din 9 iunie 1971
Fond general de premii: 2 472 968 

lei din care 1 410 111 lei report
EXTRAGEREA I : 1 18 17 37 9 43.
Fond de premH : 1 692 654 lei din 

care 1 140 433 lei report cat. 1.
EXTRAGEREA A II-A : 30 33 33 

22 31.
Fond de premii : 780 312 lei din

care 269 678 lei report cat. A.

LOTO
Ciștigurile tragerii LOTO 

din 4 iunie 1971
EXTRAGEREA I : Categoria 1 1 

1 variantă 100 la sută a 100 000 lei și 
4 variante 10 la sută a 10 000 lei ; a 
2-a : 7 a 13 014 lei ; a 3-a : 13,55 a 
6 723 lei; a 4-a : 32,90 a 2 769 lei ; a 
5-a : 100,40 a 907 lei ; a 6-a : 262,05 a 
348 lei.

Report categoria 1 : 43 413 lei.
EXTRAGEREA A II-A : Catego

ria A : 1 variantă 50 la sută a 100 000 
lei și 1 variantă 10 la sută a 20 000 
lei ; B : 1,35 a 57 399 lei ; C : 9,65 a 
8 030 lei; D: 11,55 a 6 709 lei; El 
25,65 a 3 021 lei; F : 47,20 a 1 642 leL

Report categoria A : 31 603 Iei.
Ambele extrageri : Categoria Z l 

1 158,65 a 100 lei.



Lucrările Congresului al XVI-lea
al Partidului Popular
Revoluționar Mongol

ULAN BATOR 9.— Trimisul spe
cial Agerpres, Gh. Ciobanu, transmi
te : In cea de-a treia zi a lucrărilor 
celui de-al XVI-lea Congres al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
a fost prezentat și aprobat raportul 
Comisiei de validare a mandatelor și 
au continuat discuțiile pe marginea1 
rapoartelor prezentate.

Delegații care au luat cuvîntul au 
Înfățișat succesele obținute de oa

menii muncii din R.P. Mongolă tn 
perioada care a trecut de la ultimul 
congres al partidului. Ei s-au referit 
pe larg la sarcinile ce revin organi
zațiilor de partid pe care le reprezintă 
pentru transpunerea în viață a o- 
biectivelor fixate de congres.

Congresul a fost salutat de repre
zentanții unor partide comuniste și 
muncitorești.

Lucrările congresului continuă.

TOVARĂȘUL JUMJAAGH1IN ȚEDENBAL A PRIMIT 
DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ULAN BATOR 9 (Agerpres). — 
Miercuri seara, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tovară
șul Mihai Gere, membru supleant a! 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care participă la lu
crările Congresului al XVI-lea al 
P.P.R.M., a fost primită de tovară
șul Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M. La primire 
au luat parte B. Lhamsuren, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al Q.C. al P.P.R.M., P. Sagdarsuren, 
membru al C.C. al P.P.R.M., șeful 
secției relații externe a C.C., M. 
Peldje, membru al C.C. al P.P.R.M. 
Au fost de față I. Sandu, ambasado
rul Republicii Socialiste România la

Ulan Bator, și Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole în capitala României.

In timpul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, tovarășul Mihai Gere a 
transmis primului secretar al C.C. al 
P.P.R.M., tovarășului J. Țedenbal, un 
mesaj din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. Mulțumind 
pentru mesajul primit, tovarășul Jum
jaaghiin Țedenbal și-a exprimat bu
curia de a-1 întîlni în curînd pe to
varășul Nicolae Ceaușescu la Ulan 
Bator, cu prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România în Republica 
Populară Mongolă.

Vizita delegației P.C.R. la Combinatul 
industrial de prelucrare a pieilor 

din Ulan Bator
ULAN BATOR 9 (Agerpres). — 

Miercuri la prînz, delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., împreună 
eu alte delegații participante la lu
crările Congresului al XVI-lea al 
P.P.R.M., a fost invitată să facă o 
vizită la Combinatul industrial de 
prelucrare a pieilor din capitala 
Mongoliei.

Combinatul, una din cele mai im
portante întreprinderi ale orașului, 
dispune de utilaje de mare tehnici
tate, peste 160 de ingineri și tehni
cieni dirijează complicatul proces 
industrial, iar 70 la sută din munci
tori sînt sub limita de 30 de ani. 
Pentru realizările obținute, colecti
vul combinatului a fost răsplătit cu 
două din cele mai prestigioase dis
tincții mongole — „Ordinul Suhe 
Bator" și „Steagul Roșu al Muncii".

La intrarea în combinat, oaspeții 
au fost salutați de Sonomin Luvsan, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Damdin, mi
nistrul industriei ușoare și alimen
tare, precum și de alte personalități 
oficiale. însoțiți de directorul între
prinderii, oaspeții au vizitat unele 
secții ale combinatului și s-au între
ținut prietenește cu muncitorii, dînd 
o înaltă apreciere măiestriei acestora 
și au primit explicații asupra pro
cesului de fabricație.

In încheierea vizitei, tovarășul Mi
hai Gere, din partea delegației noas
tre, a mulțumit gazdelor pentru am
plele explicații primite și cordialita
tea cu care a fost întimpinată dele
gația română, expresie a sentimen
telor reciproce de trainică prietenie 
și frăție internaționalistă dintre co
muniștii români și mongoli, dintre 
muncitorii celor două țări.

„R.A.U. este gata să accepte o perioadă
de încetare a focului pe timp de șase luni**

0 CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI A. SADAT
CAIRO 9 (Agerpres). — Președintele R.A.U., Anwar Sadat, însoțit de ge

neralul Mohamed Sadek, ministru al apărării și comandantul șef al torțe
lor armate egiptene, a vizitat zona Canalului de Suez, relatează agenția 
M.E.N. In fața soidaților și ofițerilor din zonă, menționează agenția, el a 
rostit un discurs, afirmînd, in legătură cu situația din Orientul Apropiat, că, 
tn prezent, există șanse, deși reduse, de a se ajunge la un acord.

Expunînd In detaliu punctul de 
vedere egiptean privind o soluționa
re pașnică a conflictului din Orien
tul Apropiat, Anwar Sadat a men
ționat, potrivit agenției M.E.N., că 
R.A.U. este gata să accepte o perioa
dă de Încetare a focului pe timp de 
șase luni, dacă Israelul este de acord 
să procedeze la o retragere parțială 
a trupelor sale, pentru a permite re
deschiderea Canalului de Suez. Pre
ședintele R.A.U. a respins însă in 
mod categoric întreruperea nelimita
tă a ostilităților. In intervalul de 
șase luni, a afirmat el, Gunnar Jar
ring ar urma să-și reia misiunea in 
vederea aplicării rezoluției Consiliu
lui de Securitate, iar forțele egipte
ne să traverseze canalul.

„Dacă trupele Israeliene nu vor fi

complet retrase in această perioadă, 
a spus președintele Sadat, forțele 
egiptene vor avea dreptul să-și înde
plinească sarcina lor de a elibera te
ritoriile ocupate".

Referindu-se la problemele interne, 
Anwar Sadat a relevat că bilanțul 
economic este pozitiv, subliniind că, 
în cursul acestui an, recoltele au bă
tut toate recordurile și că au fost 
descoperite noi zăcăminte petrolifere 
în deșertul occidental.

AMMAN 9 (Agerpres). — La Am
man a fost dat publicității un decret 
prin care se instituie pedeapsa ca
pitală pentru deținerea ilegală de 
arme de foc și muniții. Pină acum, 
pentru acest delict se prevedea o pe
deapsă de cinci ani închisoare.

Delegația guvernamentală 
iugoslavă a sosit ia Pekin
PEKIN 9 (Agerpres). — Delegația 

guvernamentală iugoslavă, condusă 
de Mirko Tepavaț, secretar de stat 
pentru afacerile externe, ă sosit la 
Pekin.

Delegația a fost întîmplnată de 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat, Ci Pin-fei, ministru 
ad-interim al afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale chineze.

Agenția China Nouă transmite că

Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și Ci 
Pin-fei, ministru ad-interim al aface
rilor externe, au avut convorbiri, 
miercuri după-amiază, cu delegația 
guvernamentală a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Mirko Tepavaț, secretar 
de stat pentru afacerile externe.

Convorbirile, precizează agenția, 
s-au desfășurat într-o atmosferă prie
tenească.

In favoarea normalizării
13(511 r cu R. P. Chineză

VIENA
VIENA 9 — Corespondentul Ager

pres transmite : în ședința de marți 
a Parlamentului austriac, ministrul 
afacerilor externe, Rudolf Kirchsch- 
laeger, a prezentat o informare în 
legătură cu etapele premergătoare â- 
cordului intervenit între guvernele 
Austriei și R. P. Chineze privind sta
bilirea relațiilor diplomatice.

După această expunere, purtătorii 
de cuvînt ai celor trei partide repre
zentate în Parlament și-au exprimat 
adeziunea față de hotărîrea guver
nului Kreisky de a stabili relații di
plomatice cu R. P. Chineză. Deputa
tul Bruno Pittermann, președintele 
grupului parlamentar al partidului 
socialist, de guvernămînt, a subliniat 
importanța pe care o prezintă aceas
tă acțiune pentru menținerea păcii, 
apreciind că ea constituie pentru 
Austria expresia unei politici exter
ne independente. O apreciere simi
lară a exprimat și deputatul Kara-

sck, purtătorul de cuvint pentru pro
blemele de politică externă al parti
dului populist.

TOKIO
TOKIO 9 — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : Președin
tele partidului Komei, Yoshikatsu 
Takeiri, a declarat că tratatul dintre 
guvernul de la Tokio și ciankaișiști 
„trebuie să fie abrogat pentru a se 
netezi calea spre normalizarea rela
țiilor japono-chineze". Takeiri a rea
firmat poziția partidului său favora
bilă normalizării relațiilor japono- 
chineze, subliniind că guvernul Chi
nei populare este singurul reprezen
tant legitim al întregii Chine. Taiva- 
nul, a spus liderul Komeito, este o 
parte a teritoriului chinez ; Komeito 
se opune „teoriei celor două Chine" 
și cere guvernului japonez să spri
jine restabilirea drepturilor R. P. 
Chineze la O.N.U.

R.S.F. IUGOSLAVIA

ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR
PUBLICE PE MARGINEA AMENDAMENTELOR

LA CONSTITUȚIE
BELGRAD 9 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc o ședință a Con
ferinței federale a U.S.P.M.I., în ca
drul căreia au fost examinate acti
vitatea politică și rezultatele dezba
terilor publice pe marginea amenda
mentelor la Constituție, anunță a- 
genția Taniug. Au participat repre
zentanți ai organizațiilor politice și 
sociale, ai organelor de presă din 
republici și regiunile autonome. Au 
luat, de asemenea, parte Marian 
Brețeli, președinte ad-interim al 
Skupștinei Federale, Veliko Vlaho- 
vici. președinte în exercițiu al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
și Miloș Minici, reprezentant al co
misiei federale pentru problemele 
Constituției.

In cuvîntul său, Veliko Milatovici, 
președintele conferinței federale, a 
declarat că dezbaterile publice în 
problema modificărilor ce urmează 
să fie aduse Constituției R.S.F. Iugo
slavia, propuse inițial de președintele 
Tito, și explicate ulterior la Confe
rința federală a U.S.P.M.I., în mod 
practic s-au încheiat. Ele au depă
șit prin amploarea și intensitatea lor

așteptările scontate, a spus Veliko 
Milatovici, iar Uniunea Socialistă a 
reușit să le asigure spiritul demo
cratic și caracterul public.

Intr-o rezoluție adoptată se arată 
că în cursul vastei acțiuni de dez
bateri politice, cu participarea acti
vă a presei, radioului și televiziunii, 
oamenii muncii, cetățenii iugoslavi 
și-au manifestat larga adeziune și 
satisfacția față de spiritul și esența 
schimbărilor constituționale preconi- 
zate, cerînd ca acestea să fie adop
tate și înfăptuite cît mai repede.

Uniunea Socialistă s-a afirmat în 
continuare ca o formă de mobilizare 
politică și de manifestare a tuturor 
forțelor socialiste organizate din Iu
goslavia. Aceasta obligă organizațiile 
și organele U.S.P.M.I. să se anga
jeze și mai mult în crearea condi
țiilor politice pentru înfăptuirea 
consecventă a amendamentelor la 
Constituție, ceea ce asigură posibili
tăți mai mari pentru aplicarea mă
surilor adoptate la Congresul al 
VI-lea al U.S.P.M.I. și în documen
tele adoptate ulterior.

CAMBODGIA ACȚIUNI ALE FORȚELOR 
POPULARE DE REZISTENȚĂ

PNOM PENH 9 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că marți 
după-amiază au avut loc ciocniri ex
trem de violente între triipele regi
mului de la Pnom Penh și unități ale 
forțelor populare de rezistență la nu
mai 20 de kilometri nord-est de ca
pitala Cambodgiei. Patrioțil cam-

bodgieni au declanșat atacul asupra 
unei coloane a trupelor regimului de 
la Pnom Penh, luptele continuând 
timp de peste trei ore. Agenția 
France Presse menționează că în în
treaga zonă se desfășoară de mai 
multe zile o largă acțiune a forțelor 
patriotice cambodgiene.

laos Scrisoare adresată 
de prințul Sufanuvong

XIENG KUANG 9 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Khaosan Pathet Lao, Biroul Comi
tetului Central al Frontului Patriotic 
din Laos a publicat un comunicat

R. P. POLONĂ

Ambasadorul României 
și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
VARȘOVIA 9. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La 9 iunie, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Polonă, Marin Mihai, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Jozef Cyrankiewicz.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, Jozef Cyrankiewicz a avut 
o convorbire tovărășească cu amba
sadorul român.

La ceremonie au participat Ștefan 
Jedrychowski, ministrul afacerilor 
externe, Ludomir Stasiak, secretar 
al Consiliului de Stat, și membri ai 
ambasadei române.

semicentenarului P.C.R

„Zilele culturii 
românești**  

la Hradec Kralove

A

Zi de intensă activitate
pe stația 
sovietică

Comunicat 
cehoslovaco- chilian

PRAG A 9 (Agerpres). — La Praga 
a fost dat publicității comunicatul 
cehoslovaco-chilian <’u privire la vi
zita întreprinsă în R. S. Cehoslovacă 
de ministrul relațiilor externe al Re
publicii Chile, Olodomiro Almeyda. 
O atenție considerabilă a fost acor
dată problemelor legate de comerțul 
dintre cele două țări și cooperarea 
tehnico-științifică, relevă comunica
tul.

Clodomiro Almeyda și ministrul 
comerțului exterior al R. S. Ceho
slovace, Andrei Barcak, au semnat 
un protocol în care sînt stabilite do
meniile în care cele două țări pot co
labora cu succes. A fost discutată, de 
asemenea, problema acordării de 
credite de către băncile cehoslovace 
pentru realizarea unor proiecte în 
Chile, cu participarea Cehoslovaciei.
' Președintele guvernului federal al 

R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
l-a primit marți la Praga pe minis
trul chilian al relațiilor externe.

v|ENa Conferința internațională 

consacrată problemelor dezvoltării
VIENA 9. — Corespondentul A- 

gerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
Conferința internațională extraordi
nară a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) și-a încheiat lucrările 
prin adoptarea unei rezoluții finale.

Luind cuvîntul în legătură cu re
zoluția finală, ambasadorul Dumitru 
Aninoiu, reprezentantul permanent 
al României pe lîngă O.N.U.D.I., a 
declarat : Delegația noastră conside
ră că activitățile O.N.U.D.I. trebuie 
să se bazeze pe sprijinul constructiv 
și activ al tuturor țărilor, indiferent 
de nivelul dezvoltării lor economice, 
de sistemul lor social-economic sau 
de regiunea geografică în carj se 
află situate. In chestiuni de o ase
menea importanță cum sînt cele le
gate de modificarea structurii orga
nizației, trebuie să se acționeze 
gradual, studiindu-se atent necesita
tea și modalitățile de schimbare a 
actualei structuri, să se ia în con
siderare toate punctele de vedere și

să se examineze, totodată, în ce 
măsură structurile existente au fost 
folosite la maximum. Aceasta ar 
permite găsirea unei soluții general 
acceptabile și ar crea premisele 
lărgirii și intensificării cooperă
rii internaționale prin interme
diul O.N.U.D.I.

In ședința de marți după-amiază, 
a fost prezentat și raportul Biroului 
conferinței cu privire la validarea 
deplinelor puteri. In legătură cu 
acest raport, reprezentantul Româ
niei a contestat validarea puterilor 
delegaților ciankaișist, ai regimuri
lor de la Saigon, Pnom Penh și din 
Coreea de sud. El a subliniat că îm
piedicarea unor țări ca R. P. Chi
neză, R. p. Germană, R.P.D. Co
reeană, R. D. Vietnam, a Guvernu
lui Regal de Uniune Națională din 
Cambodgia de a participa la lucră
rile conferinței, aduce prejudicii se
rioase vocației universale a 
O.N.U.D.I.

referitor la întrevederile avute de 
Tiao Souk Vongsac, trimisul special 
al președintelui C.C. al F.F.L., prin
țul Sufanuvong, cu șeful guvernului 
de la Vientiane, prințul Suvanna 
Fuma. Tiao Souk Vongsac. informea
ză comunicatul, a avut misiunea de 
a transmite prințului Suvanna Fuma 
noile propuneri ale Frontului Patrio
tic din Laos în vederea unei regle
mentări pașnice a problemei laoțiene.

Agenția Khaoisan Pathet Lao rela
tează. totodată, că Biroul C.C. al 
Frontului Patriotic dm Laos a pu
blicat textul integral al scrisorii prin
țului Sufanuvong. „Soluția rezona
bilă, în cinci puncte, prezentată de 
Frontul Patriotic din Laos, a întrunit 
sprijinul tuturor păturilor populației 
laoțiene și a fost salutată de majo
ritatea opiniei publice mondiale. To
tuși, problema iaoțiană rămîne nere
zolvată, deoarece S.U.A. nu vor să 
renunțe la planurile de agresiune 
împotriva Laosultu", se afirmă în 
scrisoare.

„Statele Unite — se subliniază In 
același document — trebuie să pună 
capăt agresiunii In Laos, să înceteze 
imediat toate bombardamentele asu
pra întregului teritoriu laoțian, fără 
să pună nici o condiție ; după sista
rea bombardamentelor americane, 
forțele armate din Laos vor înceta 
imediat focul și toate acțiunile îm
potriva zonei aflate sub controlul 
părții oponente ; părțile laoțiene in
teresate vor începe imediat convor
birile privind formarea unui guvern 
de coaliție provizoriu și alte proble
me de interes mutual, inclusiv ga
ranțiile de respectare strictă a neu
tralității regatului Laos, așa cum 
prevăd acordurile de la Geneva din 
anul 1962".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București,

I

I

In zilele de 7 și 8 iunie, Con
siliul cultural al orașului Hra- 
dec Kralove, din Cehia de Est, 
în colaborare cu Ambasada ro
mână din Praga au organizat, 
în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român 
„Zilele culturii românești". In 
prezența a numeroși locuitori ai 
orașului, a reprezentanților or
ganelor locale de partid și de 
stat, a membrilor ambasadei 
române, luni seara, a avut loc o 
interesantă discuție intitulată : 
„Despre țările noastre prietene". 
Au fost, de asemenea, prezen
tate filme documentare. In cea 
de-a doua zi a fost inaugurată 
expoziția de fotografii docu
mentare : „România ieri și azi".

*

I
I
I
I
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Crearea „Comitetului 
sovietic pentru 

securitatea 
europeană"

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, in urma con
sultărilor care au avut loc recent în
tre organele de conducere ale orga
nizațiilor sindicale, de tineret, de fe
mei, tehnico-științifice, culturale și 
grupului parlamentar din U.R.S.S., a- 
cestea au hotărît să creeze „Comite
tul sovietic pentru securitatea euro
peană". Marți, la Moscova, a avut loc 
adunarea de constituire a acestui or
ganism obștesc. Ca președinte al co
mitetului a fost ales Alexei Șitikov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Grupului parlamentar al 
U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — In 
conformitate cu programul de zbor 
al stației orbitale sovietice „Saliut", 
la ora 10,06, ora Moscovei, a fost 
efectuată astăzi cea de-a doua corec
tare a orbitei de zbor. In urma a- 
cestei manevre, stația s-a plasat pe 
o nouă orbită cu următorii parame
trii : apogeul — 282 kilometri, perigeul 
— 259 kilometri — perioada de ro
tație in jurul Pământului — 89,7 mi
nute, înclinarea orbitei — 51,6 grade.

Cea de-a treia zi de lucru a cosmo
nauților Gheorghi Dobrovolski, Vla
dislav Volkov și Viktor Pațaev a luat 
sfîrșit la 9 iunie, orele 15,00, ora 
Moscovei, fiind consacrată efectuării 
unor experiențe și pregătirii stației 
pentru activitatea viitoare. In cursul 
acestei zile de lucru a fost terminată 
operația de conservare a unor sis
teme ale navei cosmice „Soiuz-ll“. 
Cosmonauții au efectuat în repetate 
rinduri experimente medical-biologi- 
ce. In vederea menținerii unei bune 
forme fizice in timpul zborului, ei 
folosesc costume speciale cu ajutb'rul 
cărora se realizează simularea sarci
nilor la care este supus sistemul osos 
și muscular uman in condițiile te
restre. Echipajul stației a comunicat

că această îmbrăcăminte este comodă 
și nu produce senzații neplăcute.

Conform programului de zbor, n» 
început experiențele destinate măsu
rării nivelului de radiație și efec
tuării de observații asupra prezenței 
micrometeoriților in spațiul cosmic.

La ora 15,00, cind a început noua 
perioadă de odihnă a cosmonauților, 
„Saliut" efectuase 38 de rotații in 
jurul Pămintului cu echipaj uman 
la bord.

Cosmonauții sovietici Gheorghi Do- 
brovolski, Vladislav Volkov și Viktor 
Pațaev au transmis, din Cosmos, un 
salut constructorilor, inginerilor și 
muncitorilor care au creat stafia or
bitală științifică „Saliut", informea
ză agenția T.A.S.S. In telegramă, cos
monauții exprimă mulțumiri con
structorilor pentru realizarea primei 
stații orbitale pilotate.

De la bordul stației „Saliut", cos
monauții au adresat un salut popoa
relor țărilor socialiste. Ei au salu
tat aparte popoarele Europei. „Fia 
ca Europa să devină un continent al 
păcii trainice și al colaborării paș
nice a statelor", se spune in telegra
ma de salut.

Articol special pentru „Scînteia"

Cum s-a efectuat 
operațiunea de cuplare 

a celor două nave cosmice
Crearea și zborul primei stații orbitale pilotate — această mare 

realizare a științei și tehnicii sovietice — au presupus soluționarea 
unor probleme complexe, între care manevrarea, apropierea fi cupla
rea navelor pe orbită, trecerea cosmonauților dintr-o cosmonavă în 
alta, executarea lucrărilor de montare și demontare în Cosmos. In le
gătură cu una din aceste probleme, CUPLAREA PE ORBITA, publi
căm mai jos următoarea corespondenți specială pentru ziarul „Scîn- 
teia" transmisă prin intermediul Agenției de presă NOVOSTI.

Unul din elementele de bază care 
face pasibilă activitatea de lungă du
rată a navelor cosmice și stațiilor 
științifice pilotate este cuplarea și 
decuplarea lor în zbor. Numai pe a- 
ceastă cale poate fi asigurată înlo
cuirea echipajelor, aprovizionarea lor 
cu tot ce este necesar, aducerea 
combustibilului și a altor materiale, 
înlocuirea aparaturii. Operațiunea d® 
ouplare pe orbită poate fi folosită în 
scopul construirii de stații cosmice 
din blocuri separate, cu destinații 
multiple.

Cuplarea pe orbită este o opera
țiune tehnică complicată, ce presu
pune o îndelungată pregătire și per
fecționarea tuturor elementelor con
stitutive. Pentru a ne face o idee în 
acest sens este suficient să spunem 
că cuplarea este apropierea și îmbi
narea intr-un tot unic a două dispo
zitive care zboară cu o viteză de a- 
proape 8 km pe secundă. Dar cupla
rea trebuie să fie lină, adică în 
timpul abordării viteza relativă a ce
lor două nave trebuie să fie minimă.

Lansarea navelor ce urmeaiză să se 
cupleze se face îndeobște de pe 
aceeași platformă sau de pe platfor
me de lansare apropiate și în aceeași 
direcție. O singură dată în decuns de 
24 de ore există condiții favorabile 
startului. Cu alte cuvinte, ambele 
nave trebuie lansate fie concomi
tent, fie la interval de 24 de ore. Ul
tima alternativă este preferabilă, de
oarece asigură răgazul necesar pen
tru verificarea aparaturii de pe pri
mul satelit și pentru determinarea 
precisă a „corecției" orbitei sale.

Intr-o etapă următoare se urmă
rește apropierea continuă a navelor 
și uniformizarea vitezei lor de depla
sare. Este deosebit de dificil să rea

lizezi dintr-o dată o apropiere destul 
de precisă a sateliților, lansați la in
terval de 24 de ore. De pildă, in ca
zul unei devieri de 1 m pe secundă 
de la viteza programată, în decurs da 
24 de ore, nava deviază de la poziția 
calculată cu aproximativ 250 km. Da 
aci necesitatea de a corecta orbita 
unuia sau chiar a ambilor sateliți. 
Cu ajutorul mașinilor electronice da 
calcul se stabilesc orbitele reale ale 
navelor și se calculează proporțiile 
și direcțiile impulsurilor de corecție. 
Aceste impulsuri se comunică sate
liților cu ajutorul unor dispozitive 
speciale de corecție.

Etapa următoare — a învecinării 
„apropiate" și a abordajului — este 
cea mai dificilă și de cea mai mare 
importantă. Dificultatea ei (in spe
cial în cazul cuplării manuale, adică 
realizată prin comenzi date de cos- 
monăuți) devine și mai mare din 
cauza deplasării relativ specifice a 
celor doi sateliți apropiați. Impulsu
rile orientate lntr-un anumit fel pot 
duce după câtva timp la deplasarea 
relativă a sateliților în direcție con
trară. Trebuie să se țină seama d« 
acest lucru în momentul apropierii 
„îndeaproape" și a abordajului nave
lor cosmice.

După abordare, instalațiile de jonc
țiune se cuplează. Se produce prin
derea mecanică a celor două nava 
(„cuplarea mecanică"), se unesc cir
cuitele electrice ale celor două nave. 
Cu aceasta întregul proces ia sfîrșit.

Efectuarea cu succes a acestor ope
rațiuni pe navele „Soluz" demon
strează înaltul nivel de dezvoltare al 
tehnicii sovietice, marea măiestrie a 
cosmonauților, oamenilor de știință, 
inginerilor și muncitorilor sovieticii

Dr. doc. Pavel ELISABERG

agențiile de presă transmit:
La Moscova a sosit ad

junctul șefului delegației 
guvernamentale comerciale 
a R. P. Chineze,1
de departament în Ministerul Comer
țului Exterior, pentru a purta con
vorbiri cu privire la livrările de măr
furi dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Chineză, anunță a- 
gențiia T.A.S.S.. Membrii și experții 
delegației guvernamentale comerciale 
a RP. Chineze au sosit la Moscova 
anterior, precizează agenția.

Instalarea oficială a pre
ședintelui Franz Jonas. Adu- 
narea federală, reunind deputății ce
lor două camere ale Parlamentului 
austriac, a confirmat miercuri pe 
președintele Franz Jonas in funcția 
de șef al statului pe o nouă perioadă 
de șase ani. Instalarea oficială a pre
ședintelui urmează alegerilor din 25 
aprilie, în cadrul cărora Franz Jonas 
a candidat pentru a doua oară din 
partea partidului socialist.

Primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveyda, l-a pri
mit pe ambasadorul Republicii So
cialiste România la Teheran, Pavel 
Silard. în legătură cu plecarea sa de
finitivă din această țară. Convorbi
rea care a avut loc cu acest prilej 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Legea marțială limitală » 
fost decretată de președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allende, în pro
vincia Santiago. Totodată, a fost ini
țiată o amplă acțiune de depistare a 
elementelor suspectate de participa
rea la asasinarea fostului vicepre
ședinte al Republicii, Edmundo Perez 
Zuoovic.

Delegația poloneză con- 
dusă de Piotr Jaraszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, care a 
purtat la Moscova, cu Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și alte persoane 
oficiale sovietice, convorbiri în pro
blemele colaborării bilaterale și a 
semnat o serie de acorduri in acest 
domeniu, a părăsit capitala Uniunii 
Sovietice, piecînd spre patrie.

Ministerul de Externe al 
R. F. a Germaniei a anuntat ca 
ambasadorii acestei țări la Moscova, 
Washington și Londra au semnat 
marți Tratatul cu privire la interzi
cerea amplasării armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere în masă 
pe fundul mărilor și oceanelor și în 
subsolurile lor. R.F. a Germaniei 
este cea de-a 74-a țară care semnează 
acest tratat.

Colaborarea economică 
iugoslavo-sovietică. DuPă 
cum informează agenția Taniug, ’a 
Belgrad și-a început lucrările cea 
de-a 7-a sesiune a Comitetului in- 
terguvernamental iugoslavo-sovietie 
pentru colaborarea economică, în ca
drul căreia este examinat ansam
blul relațiilor economice dintre R.S.F. 
Iugoslavia și Uniunea Sovietică.

Intr-un interviu acordat 
ziarului „Neues Deutsch
land", K^aus Sorgenicht, membru 
al Camerei Populare și al Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, refe
rindu-se la recenta vizită în Franța 
a delegației parlamentare a R.D.G., 
a relevat că în relațiile dintre parla
mentele celor două țări s-a atins o

nouă treaptă, tn toate discuțiile noas
tre, a spus el, am constatat că a ve
nit timpul normalizării relațiilor din
tre R. D. Germană și Franța.

Guvernul Ceylonuluia ho* 
tărît trecerea sub controlul statului 
a companiei „Ceylon Shipping Cor
poration". Pină in prezent, statul 
ceylonez deținea numai 51 la șuti 
din acțiunile acestei companii.

0 misiune comercială a 
guvernului american, con- 
dusă de Richard Whitney, adjunct al 
ministrului oamerțului al S.U.A., a 
sosit miercuri la Belgrad. In cursul 
vizitei in Iugoslavia, menționează 
agenția Taniug, membrii misiunii vor 
purta convorbiri cu reprezentanți al 
Vecei Executive Federale și ai vieții 
economice iugoslave în legătură cu 
posibilitățile de extindere a schimbu
lui de mărfuri, a colaborării eoono- 
mice dintre cele două țări, precum șt 
cu privire la posibilitățile unor in
vestiții comune in economia Iugo
slavă.

La Moscova tncbis
țlle, miercuri, expoziția internațională 
de tehnică modernă pentru unitățile 
comerciale și de alimentație publică 
„Intargmaș", la care și-au prezentat 
produsele peste 600 Întreprinderi din 
23 de țări. Pavilionul nr. 11 al ex
poziției a găzduit expoziția organi
zată de Camera de Comerț a Româ
niei, unde firmele „Electrometal" din 
Timișoara, „Băimăreanca“-Baia Mare, 
„Icom“-București, „Mașinexport", 
„Centrocoop", „Industrialexport" și o 
întreprindere din Rădăuți au expus 
piese ce s-au bucurat de o Înaltă 
apreciere din partea vizitatorilor $1 
a specialiștilor.
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