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Solemnitatea înmînării

Convorbiri oficiale intre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele Urho Kekkonen

în dimineața zilei de 30 iunie, 
la Palatul prezidențial din Helsinki 
au avut loc convorbiri oficiale in
tre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Finlanda. Urho 
Kekkonen.

Din partea română, la convor
biri au participat: Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Mânescu, minis
trul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor ce mașini, Mircea Bă- 
lăncscu, ambasadorul Republicii 
Socialists România la Helsinki. 
Constantin l.'litea, consilier. Cor
nel Vladu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea finlandeză, au parti- 
cipat : Ahti Karjalainen. primul 
ministru. Văino Leskinen. minis- 
irul afacerilor externe, Olavi J. 
Manila, ministrul comerțului ex
terior. Richard Totterman. secretar 
de stat in M.A.E., Risto Hyvarinen, 
șeful Direcției politice din M.A.E.. 
Pentti Uusivirta, șeful Direcției co
merțului exterior din M.A.E., 
Kaarlo Veikko Mâkelă, ambasado
rul Finlandei la București, T. 
Kekkonen, consilier in Ministerul 
Afacerilor Externe.

în cursul convorbirilor, a fost 
subliniată evoluția pozitivă pe care 
o cunosc relațiile multilaterale ro- 
rnâr.o-tinlandeze, a fost relevata

dorința ambelor părți de a dezvol
ta aceste relații.

De asemenea, s-a făcut un

schimb de păreri în legătură cu 
unele aspecte ale vieții internațio
nale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat în - 
t --o atmosferă caldă, prietenească, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

Întîinire cu membri ai Parlamentului finlandez
La începutul celei de-a doua 

zile a vizitei sale în Finlanda, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României. Nicolae Ceaușescu, s-a 
întâlnit cu președintele Parlamen
tului, Rafael Paasio, și cu alți 
membri ai forului legislativ su
prem finlandez.

împreună cu șeful statului ro
mân se aflau tovarășii Janos Fa- 
zekas, Corneliu Mănescu, Joan 
Avram și ambasadorul României 
în Finlanda, Mircea Bălănescu.

în cursul vizitei la Parlament, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de Văino Leskinen, 
ministrul afacerilor externe, Olavi 
J. Mattila. ministrul comerțului 
exterior. Olavi Salonen, ministrul 
industriei. Kaarlo Mâkelă. amba
sadorul Finlandei în România, de 
ministrul plenipotențiar Heikki 
Hannikainen. șeful protocolului, 
și de general-maior Ermei Kan- 
ninen.

La intrarea în Parlament, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat cordial de președintele 
Parlamentului. Rafael Paasio, li
derul Partidului Social-Democrat,

de prim-vicepreședintele Johan
nes Virolainen și de alți înalți 
reprezentant ai forului legislativ 
suprem.

Oaspeților români le-au fost 
prezentați președinții comisiilor 
Parlamentului.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
această vizită, Rafael Paasio a a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți o 
caldă urare de bun venit. Sînt 
convins — a spus el — că vizita 
dumneavoastră va prilejui un 
schimb de opinii asupra multor 
probleme, în interesul națiunilor 
noastre, al tuturor popoarelor.

în continuare, Rafael Paasio a 
prezentat activitatea și structura 
Parlamentului, subliniind rolul și 
importantele sale atribuții în via
ța politică a țării.

Răspunzînd, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Aș dori să mulțumesc domnului 
președinte al Parlamentului pen
tru salutul ce mi-a fost adresat, 
îmi exprim satisfacția pentru fap
tul că, in cadrul vizitei pe care 
o facem in Finlanda, putem să 
cunoaștem uncie aspecte reprezen

tative din activitatea Parlamentu
lui finlandez.

De asemenea, îmi exprim satis
facția că intre Parlamentul finlan
dez și Marca Adunare Națională 
a României există relații bune și. 
după cum știm, domnul preșe
dinte urmează să viziteze țara 
noastră, in fruntea unei delegații.

Noi apreciem mult rolul parla
mentelor in viața popoarelor și 
considerăm că in rezolvarea pro
blemelor europene, cum ar fi. de 
pildă, cea a securității pe conti
nentul nostru, parlamentele pot 
juca un rol important. Sint con
vins că dezvoltarea relațiilor din
tre parlamentele noastre, dintre 
popoarele noastre, va contribui la 
realizarea unei colaborări strînse 
intre România și Finlanda. în toa
te domeniile de activitate. Sper 
că vizita pe care o facem in pre
zent în Finlanda va servi acestui 
scop.

Oaspeții români vizitează apoi 
clădirea Parlamentului, pe care 
finlandezii au ridicat-o in urmă 
cu patru decenii — în primii ani 
după proclamarea Finlandei ca 
stat suveran și în strînsă legătură

cu acest eveniment, în sala de șe
dințe a deputaților, președintele 
Rafael Paasio informează despre 
structura Parlamentului, alcătuit 
acum din reprezentanții a opt 
partide politice. Oaspeții vizitează 
in continuare sala in care au loc 
reuniunile Conferinței Președinției 
Parlamentului. Șeful statului ro
mân se interesează de activitatea și 
atribuțiile acestui organism, alcă
tuit din președintele, prim-vice
președintele și secretarul general 
ai Parlamentului și din președinții 
diferitelor comisii. Acest organism 
are misiunea de a organiza lucră
rile Parlamentului și de a înainta 
spre dezbatere diferite propuneri.

Oaspeții români au trecut apoi 
în cabinetul președintelui Ca
merei. Aici, președintele Nicola? 
Ceaușescu semnează în cartea de 
onoare, rezervată marilor persona
lități care vizitează Parlamentul.

La încheierea vizitei, președin
tele Parlamentului, Rafael Paasio. 
exprimă încă o dată calde mulțu
miri pentru onoarea de a fi pri
mit vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

unor înalte distincții
Cu prilejul ..Zilei învățătorului", 

la Consiliul de Stat a avut loc, 
miercuri la amiază, solemnitatea de
cernării unor titluri și ordine ale 
Republicii Socialiste România.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

La solemnitate au asistat tovarășii 
Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat, Mir
cea Malița, ministrul invățămintu- 
lui. Dan Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.

Adresindu-se celor decorați, tova
rășul Emil Bodnaraș a spus : Atit eu 
cit și ceilalți tovarăși prezenți la a- 
ceastă solemnitate încercăm un sen
timent de dublă satisfacție. în pri
mul rind, pentru că un număr re
marcabil de oameni de valoare ai în- 
vățămintului nostru de toate gradele 
ne-au oferit prilejul de a le inmina, 
în această zi de sărbătoare a școlii 
românești. înalte titluri și distincții 
de stat, datorită muncii, vredniciei, 
devotamentului și priceperii lor și, 
în al doilea rind. pentru că bilanțul 
cu care s-a încheiat anul școlar este 
îmbucurător.

Vorbitorul a subliniat, în continua
re, eforturile pe care partidul și sta
tul nostru le fac pentru dezvoltarea 
invățâmîntului de toate gradele, con
tribuția pe care școala noastră — sub 
îndrumarea partidului, urmind cre
dincios îndemnurile și recomandările 
cuprinse in documentele de partid, 
in cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — o aduce la creșterea 
unei generații bine pregătite, la for
marea unor cadre de nădejde necesa
re dezvoltării multilaterale a Româ
niei socialiste.

Tovarășul Emil Bodnaraș s-a refe
rit apoi la rezultatele valoroase obți
nute de cadrele didactice, de orga
nizațiile U.T.C., studențești și de 
pionieri, in educarea marxist-leninis- 
tă a întregului nostru tineret, în spi
ritul dragostei de patrie și popor, al 
unității dintre oamenii muncii ro
mâni și cei aparținind naționalități
lor conlocuitoare pentru înflorirea 
patriei comune. România socialistă, 
in spiritul internaționalismului socia
list. al prieteniei cu toate popoarele 
lumii.

Permiteți-mi. a spus în încheiere 
tovarășul Emil Bodnaraș, să vă adre
sez dv„ celor distinși aici. întregului 
corp didactic, călduroasele felicitări 
ale Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ale Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, ale

tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vă 
urez totodată noi succese in munca 
dv. nobilă de formare a omului nou, 
constructor al socialismului și comu
nismului.

Luind cuvîntul, în numele celor de
corați, tovarășii Ioan I. Batea, pro
fesor la Universitatea din Timișoara, 
Dionisiu I. Sârkâny, profesor, direc
torul Liceului „Bolyai Farkaș" din 
Tirgu Mureș, și Alexandrina R. Hi- 
rici, învățătoare la Liceul pedagogic 
din Constanța, au exprimat calde 
mulțumiri conducerii partidului și 
statului pentru prețuirea acordată 
activității lor și au asigurat că și în 
viitor vor consacra toate eforturile 
pentru a-și spori contribuția la edu
carea și formarea tineretului, la ridi
carea contmuă a rolului școlii in ope
ra de construire a socialismului.

După solemnitate, conducătorii de 
partid și de stat prezenți s-au între
ținut, intr-o atmosferă călduroasă, to
vărășească, cu cei decorați.

(Agerpres)
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LISTA CELOR DECORAȚI

IMPERATIVUL CREȘTERII EFICIENȚEI IMPUNE:

Atragerea intensă în circuitul economic 
a tuturor resurselor materiale si bănești

© 0 zi cîștig în rotația mijloacelor circulante înseamnă 
îonduri pentru o producție suplimentară de 4 miliarde lei 
@ Lichidarea reală a stocurilor supranorniative implică 
prevenirea regenerării lor © 0 vastă acțiune în curs de 
desfășurare, o metodologie nouă, perfecționată și fermă 

- cu aplicare elastică

Tovarășului L I BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășului N V. PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului A N KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA
Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Rom - 
nia. poporului român și al nostru personal, vă exprimăm dv„ poporului 
sovietic, sentimentele noastre de profundă mihnire și condoleanțe in 
legătură cu încetarea tragică din viată a piloților-cosmonauți Gheorșhi 
Dobrovolski. Vladislav Volkov și Viktor Pațaev. căzuți eroic in cursul 
indeo’inirii misiunii nobile ce le-a fost încredințată.

Piloții-cosmonauți Dobrovolski, Volkov și Pațaev. dind dovadă de un 
Înalt spirit de abnegație, au realizat, prin joncțiunea navei cosmice 
Soiuz-ll" cu stația „Saliut", pentru prima dată in istoria cosmonauticii, 

o stație st’ințificâ orbitală pilotată, au efectuat un amplu program de 
cercetări’«i experimente tehnico-științifice și medico-biologice. Aceasta 
reprez’ntă'o contribuție de mare însemnătate a științei și tehnicii sovie
tice la dezvoltarea zborurilor orbitale pilotate, 'a cucerirea Cosmosului.

Vă rugăm totodată, să transmiteți întreaga noastră compasiune fa
miliilor cosmonauților eroi pentru pierderea grea suferită.

! Se dezvoltă potențialul !

! industriei ieșene i

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Roman 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

I
I I \ȘI (corespondentul „Scin-
' teii", Munole Corcaci). Conslruc-
\ terii ieșeni lucrează în ritm jn- 
I tens la ridicarea unor noi obiec- 
. live industriale. Printre acestea
1 se numără o fabrică do prefa- 
l bricate cu o capacitate anuală
■ de 75 000 mc. și o nouă secție 
' de țiglă la fabrica de ceramică. 
| cu o capacitate de 18 milioane
i bucăți pe an.
. Concomitent, constructorii ie- 
' șeni au început lucrările la o

mare hală de 10 000 mp la U-
i zina mecanică Nicolina, pentru
’ o capacitate de producție de 6 700ț tone utilaje de construcție Cu
l aceasta, Uzina mecanică Nico-
/ lina-Iași va ajunge, incepînd din
1 1973. la o producție anuală de
(j 21 700 tone utilaje.
i Avansul ciștigat prin ince-

9
peren mai devreme a acestei 
noi hale de producție, buna or
ganizare a șantierului și expe
riența căpătată pînă acum la 
construcția marilor hale - ne-a 
spus tov. Vasile Anastasiu. in
giner șef la I.C.M. 4 — ne cre
ează posibilitatea să terminăm a- 
cest obiectiv incâ în 1972, cu circa 
6 luni înainte de termen.

I.C.M. 4 mai execută in zona 
industrială a lașului o extinde
re la fabrica de utilaje pentru 
industria materialelor de con
strucții. precum și extinderea 
uzinei de fibre sintetice etapele 
a IIl-a și a IV-a. în urma cărora 
producția de fibre poliesterice 
va crește în actualul cincinal cu 
încă 30 000 de tone, iar cea de 
fire textile și tehnice cu încă 
5 500 tone pe an.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei, creșterea venitului național, 
asigurarea unei rate înalte a acumu
lării au determinai — după cum se 
știe — sporirea an de an a potenția
lului economic al tării, a avuției na
ționale. materializată în importante 
capacități noi de producție, in lărgi
rea și modernizarea celor existente, 
in creșterea volumului mijloacelor 
circulante.

Rolul multiplicator asupra sporirii 
produsului social și a venitului națio
nal pe care il au fondurile fixe și 
mijloacele circulante se manifestă cu 
atit mai activ cu cit fondurile și mij
loacele respective sint folosite cu mat 
mare randament. Tocmai de aceea 
partidul nostru a pus in permanență 
un accent deosebit pe obținerea unei 
înalte eficiențe in utilizarea atit a 
fondurilor fixe, cit și a mijloacelor 
circulante, marea majoritate a uni
tăților economice înregistrind impor
tante succese in această privință. 
Totuși, la o serie de întreprinderi, și 
chiar in unele subramuri industriale, 
viteza de rotație a mijloacelor circu
lante nu a prezentat in cincinalul 
trecut o evoluție satisfăcătoare. D?si- 
gur că această viteză a fost influen
țată și de unii factori obiectivi, cum 
ar fi asimilarea unor produse noi cu 
un ciclu de fabricație mai mare etc., 
dar ea a fost încetinită și din cauza 
unor neajunsuri ce au persistat în 
activitatea unităților economice res
pective : stocarea unor produse finite 
pentru caic desfacerea nu a fost asi
gurată din vreme. supraajjroviziona- 
rca cu materii prime și materiale ș.a.

Pentru a demonstra dimensiunile 
reale ale acestei probleme la nivel 
macroeconomic, este util să arătăm 
că volumul total al stocurilor in eco
nomie echivalează cu aproximativ un 
sfert din valoarea fondurilor fixe ; 
prin accelerarea vitezei do rotație a 
mijloacelor circulante in industrie cu 
o singură zi s-ar putea obține cu 
aceleași fonduri o producție supli
mentară de peste 4 miliarde lei. Tot
odată trebuie avut în vedere că spo
rirea an de an a stocurilor in econo
mie se face din fondul dc acumulare 
și deci, orice creștere a stocurilor 
peste necesitățile reale duce obligato
riu la o reducere a mijloacelor desti
nate investițiilor in anul respectiv, 
implicit la restrîngerea posibilităților 
de creștere a produsului social și a 
venitului național. Mai este de adău
gat Încă un aspect de primă impor
tanță. anume cel legat de echilibrul 
balanțelor materiale ; stocurile peste

necesar existente la unele întreprin
deri determină nesatisfacerea unor 
nevoi ale altor unități. Reducerea re
lativă a stocurilor, folosirea mai ra
țională a mijloacelor circulante in 
fiecare întreprindere sint in măsură 
să contribuie la realizarea sarcinilor 
prevăzute de actualul plan cincinal 
cu privire la reducerea cheltuielilor 
materiale. în general a costurilor de 
producție, la creșterea rentabilității.

Iată de ce conducerea partidului 
și statului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acordă o atit, dc marc- gri
jă gospodăririi mijloacelor circulan
te. La ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 
25 noiembrie 1970, secretarul general 
al partidului a atras din nou atenția 
asupra acestui lucru, arâtînd că „im
perativul creșterii eficienței cere să se 
accelereze viteza de rotație a fondu
rilor circulante, să se inlăture imo
bilizările de fonduri, să se atragă in 
circuitul economic toate resursele". 
Se pune întrebarea. ce trebuie făcut, 
cum trebuie acționat pentru înfăptui
rea integrală a acestor sarcini trasate

Florea DUMITRESCU 
ministrul finanțelor

(Continuare în pag. a IV-a)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

PEKIN 
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comu

nist Chinez, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, comu
niștii, întregul popor român adresează C.C. al P.C. Chinez, tuturor co
muniștilor și poporului chinez cele mai calde felicitări și un cordial 
salut tovărășesc.

In cei cincizeci de ani de existență, Partidul Comunist Chinez a 
condus lupta eroică a maselor populare împotriva imperialismului și 
reacțiumi, pentru victoria revoluției proletare și făurirea noii socie
tăți. Crearea Republicii Populare Chineze — stat socialist independent 
— cu un uriaș potențial uman și material, a zdruncinat puternic sis
temul imperialist și colonialist, a determinat o schimbare esențială a 
raportului de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului și păcii.

Sub conducerea încercată a partidului său comunist, în frunte cu 
tovarășul Mao Tzedun, poporul frate chinez, muncind cu abnegație și 
energie creatoare, a înfăptuit profunde transformări înnoitoare, a obți
nut succese remarcabile în opera de construcție a socialismului, în 
dezvoltarea Industriei, agriculturii, științei și tehnicii, în ridicarea nive
lului său de trai material și cultural. Comuniștii, poporul român se 
bucură ’din toată inima de aceste realizări, considerîndu-le o contribu
ție de mare însemnătate la creșterea influenței și prestigiului socialis
mului in lume, la întărirea forțelor care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru libertate, independență națională și progres social.

Sîntem bucuroși sâ relevăm și cu acest prilej dezvoltarea rodnică 
a relațiilor de prietenie și solidaritate frățească dintre partidele și ță
rile noastre, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist. Sîntem încredințați că recenta vizită a delegației de 
partid și guvernamentale române în R. P. Chineză, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, întîlnirile și convorbirile cu conducătorii de 
partid și de stat chinezi vor contribui la întărirea continuă a prieteniei 
și colaborării multilaterale dintre P. C. Român și P.C. Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, în Inte
resul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în 
lume.

Cu prilejul acestei mari aniversări vă urăm, dragi tovarăși, noi șl 
strălucite victorii în dezvoltarea și înflorirea R. P. Chineze.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

f
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O IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE A UNITĂȚII DE GÎNDIRE
Șl VOINȚĂ IN SPRIJINUL POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI1

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Aprobare fermă din partea 
cetățenilor de naționalitate 

maghiară
Pătrunși de semnificația deosebită 

pe car? o are în istoria contemporana 
a patriei noastre, precum și in rela
țiile internaționale de colaborare to
vărășească cu toate țările socialiste. 
Dohuca militantă a Partidului Comu
nist Român Îndreptată spre asigura
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, oamenii 
muncii de naționalitate maghiară din 
România au urmărit cu toată atenția 
vizita oficială a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii So
cialiste România in țările frățești din 
Asia, vizită care corespunde intere
selor Întregului nostru popor, precum 
și ale popoarelor chinez, coreean, 
vietnamez și mongol, intereselor con
strucției socialiste in fiecare din ță
rile noastre.

Muncitorii, țăranii, intelectualii de 
naționalitate maghiară, impreună cu 
toată populația țării, au aprobat și 
și-an însușit fără rezerve principiile 
internaționaliste, revoluționare care 
au stat la baza acestei vizite și sa
lută — cu stima și considerațiunea 
cuvenită acestui act de mare însem
nătate și responsabilitate — rezulta
tele ei, consideri nd-o ca o contribuție 
de seamă la depășirea divergențelor 
și refacerea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncito
rești, la întărirea tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Activitatea desfășurată de delega
ția noastră, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a bazat ferm pe 
principiile înscrise in hotăririle celui 
de-al IX-lea și al X-lea Congres al 
P.C.R., a urmat cu claritate și con
secvență linia politică promovată de 
partidul și statul nostru, la care și-au 
dat și iși dau adeziunea, prin mun
ca și dăruirea lor cauzei socialismu
lui. toți comuniștii, toți cetățenii pa
triei. fără deosebire de naționalitate.

întâlnirile cu conducătorii Republi
cii Populare Chineze. Republicii 
Populare Democrate Coreene, Repu
blicii Democrate Vietnam și Repu
blicii Populare Mongole, concluziile 
exprimate în documentele oficiale ale 
convorbirilor au confirmat incă o 
dată cit de necesar și important este 
ca țările socialiste să așeze relațiile 
dintre ele pe temelia principiilor 
marxism-leninismului și ale interna

Deplina adeziune a oamenilor 
muncii de naționalitate germană

Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Republica 
Socialistă România, toți oamenii 
muncii de naționalitate germană din 
țara noastră iși exprimă impreună 
cu întregul popor al patriei noastre, 
marea satisfacție, întreaga adeziune 
și aprobare față de rezultatele vizitei 
oficiale de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale, conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țările 
socialiste din Asia — ca strălucită 
acțiune politică în slujba intereselor 
naționale ale României, ale cauzei 
socialismului și păcii in lume. Primi
rea caldă, atit de ospitalieră cu care 
au fost intimpinați solii României 
socialiste in Republica Populară 
Chineză, in Republica Populară De
mocrată Coreeană, in Republica De
mocrată Vietnam și în Republica 
Populară Mongolă, rezultatele pozi
tive ale acestei vizite, consemnate in 
documente oficiale, ne-au umplut ini
mile de bucurie, de mindrie patrio- 
t’că. Entuziasmul a literalmente mi
lioanelor de oameni cu care delega
ția română a venit in contact direct 
cu prilejul acestei călătorii, de mii 
și mii de kilometri, a demonstrat a- 
fecțiunea, simpatia, respectul pro
fund de care se bucură in lume țara 
noastră, politica internă și externă 
marxist-leninistă, internaționalistă, a 
partidului și statului nostru, in cen
trul căreia se află prietenia și cola
borarea cu toate țările socialiste fră
țești Privită in acest context, vizita 
delegației române se înscrie ca o ac- 
liune de mare importanță in intere
sul restabilirii unității și coeziunii 
țărilor socialiste, ca o contribuție 
însemnată la cauza generală a socia
lismului.

Prin politica sa activă de unire a 
tuturor forțelor interesate intr-o 
viață mai bună, in progres social, 
pentru așezarea relațiilor internațio
nale pe temeiul respectului strict 
ai independenței și suveranității tu
turor popoarelor, al egalității in 
drepturi și al neamestecului in tre
burile interne ale statelor, țara 
noastră a ciștigat un înalt prestigiu 
in lume. Caracterul profund uman, 
realist, constructiv al acestor prin
cipii corespunde pe deplin cerințelor

Cu legitimă mindrie
întregul personal al trupelor Mi

nisterului Afacerilor Interne, in frun
te cu comuniștii, a urmărit cu viu in
teres și legitimă mindrie vizita de
legației de partid și de stat, conduse 
de dumneavoastră. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în țările socialiste 
din Asia, rezultatele remarcabile care 
au fost obținute in urma convorbiri
lor cu conducătorii de partid și de 
stat ai acestor țări, primirea deose
bit de călduroasă cu care au fost în
tâmpinați solii poporului român și 
largul ecou internațional produs de 
această vizită.

Ne manifestăm întreaga noastră a- 
deziune și aprobăm din toată inima 
activitatea laborioasă, neobosită, pe 
care a des fisura t-o delegația. Aceas
ta constituie o contribuție de seamă 
Ia dezvoltarea prieteniei șl colaboră
rii frățești cu toate țările socialiste, 
la cauza unității partidelor comuniste 
și muncitorești, pe baza principiilor 
marxism-leninismului si internațio
nalismului proletar, a respectării su
veranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, respectului re
ciproc și întrajutorării tovărășești. 
Activitatea delegației reprezintă o 
«trăJucită mărturie a justeței politicii 

ționalismului socialist, ale egalității 
in drepturi, independenței si suvera
nității. neamestecului in treburile in
terne. întrajutorării tovărășești — 
respectarea acestor principii fiind 
condiția definitorie a unei colaborări 
rodnice in interesul fiecărei țâri în 
parte și al tuturor țărilor socialiste.

Ne folosim de acest prilej ca, in 
calitate de cetățeni egali și respon
sabili ai patriei noastre comune, să 
ne exprimăm profunda noastră stimă 
și afecțiune tovărășească față de se
cretarul general ai partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înalta 
lui principialitate, spiritul creator și 
abnegația de comunist încercat cu 
care și-a adus contribuția la îndepli
nirea misiunii patriotice și interna
ționaliste a delegației pe care a 
condus-o.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România dau glas acestor ginduri și 
sentimente exprimind hotărirea de a 
urma politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, fideli 
convingerii că destinul lor se leagă 
indestructibil de ideea și faptul uni
tății și conviețuirii frățești cu po
porul român și celelalte naționalități 
— pe fundamentul trainic al egalită
ții in drepturi, al înțelegerii și al sti
mei reciproce.

Ridicăm împreună edificiul socia
lismului in patria noastră. Tot ce am 
înfăptuit pină in prezent și tot ce 
vom face de acum înainte este și va 
fi rezultatul eforturilor noastre co
mune. inspirate din mărețul ideal al 
socialismului și comunismului, din 
hotărirea de a ne îndeplini întru totul 
datoria, din neinfrinta noastră dorin
ța de a vedea patria tot mai prospe
ră. viața noastră a tuturora tot mai 
fericită. La aceasta ne îndeamnă în
vățămintele conviețuirii noastre mi
lenare cu poporul român, convingerea 
că aceasta este singura cale — calea 
libertății, a demnității și a egalității 
efective — pe care o avem de urmat.

CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 

MAGHIARA
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA

perioadei istorice de mari frămin- 
tări politice și sociale in care trăim, 
— vizita delegației române in țările 
socialiste din Asia inscriindu-se in 
marile acțiuni politice internaționale 
consacrate făuririi climatului nece
sar colaborării și cooperării intre 
națiuni, căutării soluțiilor practice 
pentru promovarea unei politici de 
încredere și apropiere intre popoare 
și state. Această politică a Româ
niei se bucură de sprijinul și ade
ziunea unanimă și totală a tuturor 
cetățenilor acestei țări.

Relevind însemnătatea națională și 
internațională a acestei politici, ne 
exprimăm întreaga gratitudine și dra
goste față de Partidul Comunist 
Român, față de conducătorul parti
dului șl statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, prin în
treaga sa ființă. întruchipează vrerea 
și năzuințele tuturor fiilor acestei 
țări, fără deosebire de limbă și na
ționalitate. Ne exprimăm admirația 
și recunoștința pentru înțelepciunea, 
energia, consecvența și principialita
tea cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apârînd interesele sfinte 
ale patriei noastre comune, militea
ză pentru cauza socialismului, pentru 
cauza securității și păcii în lume.

Noi, oamenii muncii de naționali
tate germană, care, ca urmare a po
liticii naționale juste, marxist-Ieni- 
n-ste a partidului nostru, ne bucu
răm de drepturi pe deplin egale cu 
poporul român, cu celelalte naționa
lități conlocuitoare, ca cetățeni de
votați patriei noastre socialiste, asi
gurăm conducerea partidului și sta
tului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, că vom munci in strinsă 
frăție cu oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționalități, 
fără preget, pentru înflorirea, pen
tru fericirea, pentru ridicarea in 
continuare a numelui și prestigiului 
internațional al patriei noastre 
scumpe. Republica Socialistă Româ
nia.

CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 

GERMANA
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA

externe a partidului și statului nos
tru, a eforturilor depuse de Româ
nia pentru soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane — 
ceea ce a sporit și mai mult presti
giul de care se bucură patria noastră 
pe arena internațională.

în numele comuniștilor, a! între
gului personal. Consiliul politic al 
trupelor Ministerului Afacerilor In
terne asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dum
neavoastră, tovarășe secretar general 
al partidului. Comandant Suprem al 
Forțelor noastre Armate, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a tra
duce in viață politica înțeleaptă a 
partidului și statului nostru de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Activitatea rodnică desfă
șurată de delegația de partid și gu
vernamentală română, de dumnea
voastră personal, constituie pentru 
noi un puternic îndemn de a ne con
sacra toate forțele slujirii neabătute 
& cauzei nobile a socialismului. În
deplinirii ireproșabile a misiunilor și 
sarcinilor de serviciu. întăririi neoon- 
tenite a capacității de luptă a unită
ților și subunităților noastre.

CONSILIUL POLITIC 
AL TRUPELOR M.A.I.

Prestigiul țării 
de la Carpati și Dunăre, 

al conducătorului ei

0 contribuție de prim rang 
la propagarea legalității 

internaționale
Mă aflam cu mulți ani în urmă pe 

pumintul semănat cu jertfe al 
Vietnamului. Am cunoscut acest 
popor. despre a cărui luptă . înde
lungată și eroică am scris o poves
tire. Dar oriei t s-ar scrie. oriei le
cârti sar fi inspirat din realitatea 
dramatică a acestui popor care iși 
apără cu arma in mină indepen
dența. dreptul Ia demnitate si liber
tate — cuvinte pe care le pronun
țăm adesea, dar al căror înțeles este 
cu mult mai profund decit ne-am 
imaginat vreodată — ele nu ar pu
tea să cuprindă in întreaga lor mă
reție faptele de vitejie generate de 
cel mai înalt sentiment : dragostea 
de patrie. la'.â de ce, alături de 
multe alte considerente, ca scriitor 
și cetățean al României, am urmărit 
cu un interes deosebit vizita in 
țările socialiste ale Asiei, rezultatele 
acesteia. Primirea făcută pretutin
deni secretarului general al parti
dului. sutele de mii de oameni vc— 
niți in intimpinarea înalților oaspeți, 
atîntia cu care a fost ascultat cu
vântul reprezentanților României, 
ecoul larg pe care vizita l-a avut 
nu numai în țările gazde, ci și in 
întreaga lume, comentariile pe care 
le-a generat, in imensa lor majori
tate apreciind pozitiv semnificația 
contribuția acestei vizite la apăra
rea păcii și a cauzei înțelegerii 
intre popoare, toate acestea ne 
îndreptățesc mîndria de a avea o 
politică realistă, constructivă, cu larg 
ecou in lume pentru spiritul ei e- 
chilibrat. rațional. Această vizită 
s-a adăugat altor numeroase eveni
mente politice in care glasul Româ
niei socialiste s-a făcut auzit și a 
fost intimpinat cu respect in cele 
mai diferite țări ale planetei. Afir
mația că România se bucură de pres
tigiu in viața internațională nu este 
rezultatul unei curtoazii protocolare.

Un justificat și apreciat 
„cap de afiș" al atenției generale
Vizita oficială de prietenie întreprinsă 

de delegația condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în țările so
cialiste din Asia a concentrat aten
ția opiniei publice de pe toate meri
dianele. Lucrind temporar in Elveția, 
am înregistrat, prin forța lucrurilor, 
acest ecou, imensul interes cu care 
a fost urmărită și redată — în pa
ginile presei mondiale, la radio sau 
televiziune — recenta amplă acțiune 
politică a României. Nu se poate 
spune că viața internațională din ul
timul timp a fost săracă in eveni
mente. Dimpotrivă. Or, sint convins 
că nu greșesc dacă afirm că puține 
< cțiuni politice au avut. în vremea 
din urma, o astfel de imensă rezo
nanță ca recenta vizită a delegației 
noastre de partid și de stat. Nu-mi 
propun și nici n-as fi in măsură să 
fac un bilanț al relatărilor, comenta
riilor. analizelor consacrate vizitei. 
Pentru că. efectiv, in presa sosită 
din Canada sau din Noua Zeelandă, 
din Brazilia sau din Japonia, din 
Suedia sau din Australia, fie în pu
blicațiile partidelor comuniste și 
muncitorești din întreaga lume, fie 
în celelalte ziare sau in relatările 
difuzate de cele mai mari agenții de 
presă, desfășurarea vizitei conducă
torilor români, discuțiile, comunica
tele finale au fost, consecvent, „cap 
de afiș".

Si ceea ce m-a bucurat în mod 
deosebit este că în imensa lor majo
ritate. comentariile au relevat ex
trema importanță politică a vizitei, 
consecventa poziției constructive a 
țării noastre in marile probleme ale 
actualității internaționale Deși pre

Uniunea Scriitorilor din Republica 
Socialistă România a trimis o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din care tran
scriem : „Sintem mindri și bucuroși, 
ca scriitori și cetățeni ai țării pe 
care o slujiți cu atita abnegație, să 
vă trimitem astăzi, din nou. expre
sia vibrantului nostru acord cu po
litica înțeleaptă, curajoasă, demnă a 
partidului și statului nostru, cu ca
racterul ei profund patriotic și in
ternaționalist de continuă întărire a 
prieteniei cu toate țările socialiste 
de pe glob. Noi, scriitorii români, 
nu găsim alt înțeles mai adevărat și 
mai tulburător in această existență, 
decit slujirea devotată, nețărmurită 
a poporului-părinte, a rostului său 
pașnic și constructiv in zbuciumata 
lume de azi“.

„In numele comuniștilor, al cer
cetătorilor și al tuturor salariaților 
din unitățile de cercetare medicală 
și farmaceutică — se spune in tele
grama trimisă de Comitetul de 
partid din Academia dc științe me
dicale — exprimăm deplina adeziune 
la întreaga activitate desfășurată 
cu prilejul vizitei făcute de dele
gația de partid șl guvernamentală, 
in țările socialiste din Asia, Ur
mărind cu deosebit interes aces
te vizite, precum și comuni
catele comune publicate in pre
să cu această ocazie, ne-am bucurat 
cu legitimă mindrie de rezultatele 
obținute și apreciem activitatea de
legației noastre și, in .special, efor
turile neobosite depuse de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca una dintre cele mai înalte și eloc
vente dovezi de principialitate co
munistă pentru realizarea unitătil 
partidelor comuniste și frățești, pen
tru întărirea coeziunii tuturor forțe
lor antiimperialiste".

în telegrama trimisă de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei „Rul
mentul" din Brașov, se arată, prin
tre altele : ..Vă încredințăm de deo
sebita noastră satisfacție, bucurie și 
mindrie patriotică, pentru rezulta
tele vizitei, precum și de deplina 
încredere și adeziunea totală față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru. Ne-au 
bucurat căldura și prietenia sin
ceră cu care ați fost înconju
rat pretutindeni, mult stimate 

ci consecința consecvenței cu care 
reprezentanții țării noastre au apă
rat și promovat principiile unor re
lații normale, libere, intre statele și 
popoarele lumii.

De unde această consecvență ? 
Din faptul că avem țeluri precise, 
că nu o dată ideile pentru care am 
militat ne-au fost confirmat’' de e- 
voluția evenimentelor internaționale, 
că nu am acționat sub presiunea con
juncturilor ivite la un moment dat. 
ci mereu călăuziți de un spirit lu
cid, jgnldindu-ne după perspectiva 
dezvoltării sociale. Cred că România 
iși merită prestigiul in lume prin 
aceea câ sentimentul respectului 
față de alte popoare, al stimei ade
vărate s-au relevat întotdeauna drept 
constante ale politicii sale. O țară 
mică după suprafață și populație, 
dar cu un rol remarcat în dialogul 
popoarelor. Aceasta e imaginea pe 
care o propune România de astăzi 
lumii întregi. Vizita in Asia, rezul
tatele ei au adus incă un argument 
in favoarea acestei afirmații. Con
secvența și modul concret in care 
am acționat și acționăm pentru uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, contri
buția la dezbaterea și soluționarea 
unor mari probleme cu care a fost 
și este confruntată contemporaneita
tea sint fapte politice de vădită sem
nificație istorică pentru care țara de 
la Carpați și Dunăre, partidul co
munist al poporului român, condu
cătorul său înțelept, Nicolae 
Ceaușescu, merită prețuirea lumii. 
Față de o asemenea politică, față de 
asemenea acțiuni responsabile privind 
destinele umanității, afirmate încă o 
dată cu prilejul recentei vizite, nu 
poți decit să-ți declari satisfacția și 
adeziunea deplină.

Marin PREDA

sei burgheze ii este adeseori spe
cifică goana după senzațional, pot 
afirma că, in general, in această îm
prejurare, au prevalat relatările o- 
biective. A fost evidențiată însemnă
tatea deosebită a misiunii delegației 
române, țelurile ei de unitate, abor
darea in cadrul convorbirilor a unor 
asemenea aspecte* majore ale vieții 
contemporane ca pacea și ^colaborarea 
intre state, probleme ale stingerii 
focarelor de încordare și conflict, 
ale normalizării raporturilor inter
naționale etc.

Desigur, n-aș dori să redau o ima
gine simplificată, să omit că și de 
data aceasta, printre atîția comenta
tori obiectivi, corecți, au ținut să se 
manifeste și anumite spirite obtuze, 
oameni despre care nu știi dacă sint 
bintuiți de morbul neîncrederii sau 
se îndepărtează premeditat de nor
mele bunei credințe. In flagrantă 
discordanță cu opinia generală, reti
cențele sau unele interpretări ten
dențioase nu fac altceva decit să dez
văluie de fapt propriile lor reticențe 
față de însăși ideea sau cerințele 
reale ale normalizării relațiilor in
ternaționale. ale promovării ideilor 
de unitate in lupta forțelor revolu
ționare pentru triumful păcii, al so
cialismului.

Cine este cu adevărat partizanul 
acestei idei, cine înțelege cu adevă
rat cursul dezvoltării politicii inter
naționale, nu poate decit să aplaude 
activitatea delegației noastre. Și a- 
ceste aplauze au însoțit etapele re
centei vizite, răsunind pe toate me
ridianele.

Ion Popescu-GOPO I

Din mii de glasuri:
SATISFACȚIE, ASENTIMENT!

tovarășe Ceaușescu, manifestările de 
stimă și respect față de poporul 
român, de mărețele sale realizări 
socialiste. Avem deplina convingere 
că activitatea delegației noastre 
corespunde intereselor poporului 
român, cit și celor patru țări fră
țești vizitate, slujește cauza generala 
a socialismului".

„Exprimăm deplina adeziune fată 
de întreaga activitate desfășurată in 
cursul acestei importante vizite de 
către delegația rojnână și de 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Ceaușescu — se arată in telegrama 
trimisă de colectivul din Uzina ele 
mecanică fina — Sinaia. Și noi, 
alături de întregul popor. sprijinim 
politica și activitatea internațională 
a partidului și statului nostru pen
tru întărirea continuă a raporturilor 
internaționaliste dintre poporul ro
mân și popoarele tuturor țârilor so
cialiste, pentru depășirea divergen
țelor existente și restabilirea unității 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste".

„Am urmărit cu deosebit interes 
activitatea desfășurată de delegația 
de partid și guvernamentală a țării 
noastre, condusă de dv.. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în vizita de prie
tenie întreprinsă in țările socialiste 
din Asia — se menționează in te
legrama colectivului de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la Uzina de 
autoturisme-Pitești. Ne exprimăm 
deplina adeziune la înalta apreciere 
dată de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. rezultatelor acestei vizite 
Sintem convinși că ea contribuie la 
cauza generală a socialismului, la 
‘întărirea unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești.

Mă număr printre milioanele de 
cetățeni ai patriei noastre care timp 
de aproape patru săptămîni au urmă
rit cu deosebit interes vizita, încunu
nată de un deplin și multilateral 
succes, pe care delegația de part'd 
și guvernamentală a României, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut-o in țările socialiste din Asia, 
lnsoțindu-i, prin intermediul mijloa
celor de comunicare in masă, pretu
tindeni pe itinerarul lor. pe solii 
României socialiste, am trăit efectiv 
toate momentele acestei călătorii, care 
s-a înscris, indiscutabil, ca eveni
ment de o remarcabilă importanță in 
ansamblul vieții politice internațio
nale.

Au existat multe aspecte și mo
mente impresionante in cursul aces
tei vizite : amploarea manifestărilor 
de prietenie față de țara noastră, 
căldura cu care popoarele și condu
cătorii acestor țâri au primit mesajul 
de simpatie și frățească solidaritate 
al poporului român față de eforturile 
lor îndreptate spre edificarea noii 
orinduiri sociale, spre apărarea liber
tății popoarelor și consolidarea păcii 
in Asia și in lume, ecoul larg și apre
cierea pozitivă de care această călă
torie s-a bucurat în rindul opiniei 
publice internaționale.

Cred că una din trăsăturile deose
bit de importante ale vizitei este a- 
ceea că ea s-a desfășurat, de la în
ceput pină la sfîrșit, sub semnul 
păcii, al preocupării neobosite a 
partidului și statului nostru. împăr
tășită de partidele frățești și țările 
socialiste gazdă, de a-și aduce o con
tribuție efectivă pentru întărirea 
păcii in lume. Se poate, cred, afirma, 
cu deplin temei, că întreaga desfă
șurare a vizitei, convorbirile pe care 
le-a prilejuit, documentele comune

Servicii de preț aduse aspirațiilor 
de pace și securitate ale tuturor 

popoarelor continentului
Am urmărit cu deosebit interes vi

zita delegației noastre de partid și 
guvernamentale in țările socialiste din 
Asia. Prin modul magistral in care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în frun
tea delegației noastre, a acționat in 
slujba păcii și progresului, a întăririi 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, vizita s-a înscris, cu adevărat, 
ca un eveniment de cea mai puternică 
rezonanță în viața politică internațio
nală.

Delegația noastră a dat glas năzuin
țelor fierbinți ale poporului român de 
a contribui la crearea unui climat 
general de înțelegere și respect reci
proc. menit să înlesnească rezolvarea 
problemelor majore ale contempora
neității. Cred că este limpede pentru 
oricine bogăția și multitudinea pro
blemelor care au fost ridicate cu pri
lejul vizitei — de la probleme bilate
rale. de relații economice, politice, 
culturale, la problemele unității țări
lor socialiste și partidelor comuniste, 
ale apărării păcii, ale dezarmării, 
ale sprijinirii cauzei popoarelor Indo- 
chinei și atitea altele. Aș vrea însă să 
mă opresc, in citeva cuvinte, asupra 
unui anumit aspect, pe care îl con
sider de mare importanță.

Țara noastră, ca țară socialistă eu
ropeană. militează activ pentru ma
rele deziderat al înfăptuirii securită
ții in Europa, al așezării relațiilor 
dintre toate statele continentului pe 
baze sănătoase, care să le permită 
să-și dezvolte potențialul material și 
spiritual in condiții de liniște și pace. 
$i desigur că realizarea securității eu
ropene ar corespunde nu numai inte
reselor vitale ale poporului român, ci 

înscriindu-se întru totul in linia ge
nerală a politicii externe a partidu
lui și statului nostru, in principiile 
directoare elaborate de Congresul al 
X-lea al partidului".

Boros Arpăd, Erou al muncii so
cialiste. in numele colectivului de 
muncă al întreprinderii miniere Câ- 
peni, al cărei director este, a trimis 
o telegramă din care cităm : „Ne ex
primăm întreaga aprobare și mulțu
mire față de activitatea desfășurată 
de delegația română in cursul vizi
tei făcute in țările socialiste din 
Asia. Asigurăm conducerea parti
dului și personal, pe dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că minerii din bazinul Baraoltului 
vor munci cu devotament și abnega
ție pentru a da viață programului 
înfloririi României socialiste stabilit 
de Congresul al X-lea al P.C.R.".

„Colect'vul nostru de muncă, în 
frunte cu comuniștii — se spune in 
telegrama uzinei de anvelope .Da
nubiana" din București — ișj expri
mă adeziunea deplină față de ac
tivitatea depusă de delegația de 
partid și guvernamentală care a 
întreprins o vizită în țările socialiste 
din Asia și asigurăm Comitetul 
Central ai partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că în
suflețiți de activitatea neobosită a 
conducerii noastre de partid și de 
stat, vom depune eforturi sporite a in 
îndeplinirea și depășirea angajamen
telor luate în vederea creșterii efi
cienței economice a uzinei noastrd".

„Comuniștii, membrii cooperatori, 
toți cetățenii comunei lanca. județul 
Brăila — se arată intr-o telegramă 
— dăm o înaltă apreciere șl o de
plină aprobare activității desfășurate 
de delegația de partid și guverna

care au fost semnate reprezintă nu 
numai un important imbold pentru 
relațiile bilaterale de prietenie și co
laborare tovărășească dintre Româ
nia și aceste țâri, dar și un apoit 
remarcabil la cea mai largă cauză 
a tuturor popoarelor lumii, la cauza 
păcii și securității internaționale.

în convorbirile pe care delegația 
română le-a purtat in aceste țări, 
problemele principale, practice și 
arzătoare ale menținerii și întăririi 
păcii in lume au fost abordate cu o 
deosebită stăruință, relicfîndu-se cu 
claritate instrumentele concrete și 
căile de înfăptuire a acestui dezide
rat vital al întregii omeniri. Ca jurist 
nu pot decit să subscriu din toată 
inima la reafirmarea de către secre
tarul general al partidului nostru, 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a atașa
mentului deplin al României socia
liste față de principiile și normele 
legalității internaționale, principii de 
a căror strictă respectare in relațiile 
dintre toate statele lumii depinde 
însăși menținerea și consolidarea 
păcii în lume. Trebuie să remarc, 
de asemenea, insistența cu care a fost 
subliniată necesitatea lichidării foca
relor de încordare din lume. Prin 
glasul reprezentantului său cel mai 
autorizat, țara noastră s-a pronunțat 
din nou cu hotărîre pentru încetarea 
războiului de agresiune din Vietnam, 
pentru retragerea imediată și necon
diționată a tuturor trupelor ameri
cane din Peninsula Indochina, pen
tru respectarea dreptului sacru al 
popoarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian de a-și hotărî singure desti
nul. La rindul lor, conducătorii țărilor 
socialiste din Asia și-au reafirmat 
dorința de a trăi in pace cu toate 

și ale tuturor celorlalte popoare care 
trăiesc pe acest continent, ar avea o 
influență pozitivă asupra climatului 
politic din întreaga lume.

Consider că delegația noastră s-a fă
cut mesagerul strălucit al acestor no
bile țeluri, susținind cu fermitate as
pirațiile popoarelor continentului eu- 
ropcțin, și.obt.inințl îți.sprijinul lor a- 
firmarea sau reafirmarea adeziunii 
țărilor socialiste din Asia. Iată, de 
pildă, un act politic de asemenea im
portanță cum este consemnarea în 
comunicatul româno-chinez a faptului 
că R. P. Chineză și-a exprimat spri
jinul față de activitatea României 
desfășurată in scopul realizării secu
rității europene, spre a se preveni 
orice agresiune, folosire a forței sau 
amenințare cu forța. Orice om de 
bună credință nu poate să nu înțe
leagă ce înseamnă a aduce în balan
ța forțelor care se pronunță pentru 
această inițiativă sprijinul unui po
por de 700 de milioane de oameni, a- 
proape un sfert din populația glo
bului. Pentru cine este capabil sau 
dispus să judece lucrurile cu obiecti
vitate nu este greu de apreciat valoa
rea aportului delegației române la a- 
ceastă cauză vitală pentru prezentul 
și viitorul continentului nostru, nu 
este greu de înțeles că delegația ro
mână a servit interesele tuturor po
poarelor europene. Sint. așadar, în
credințat ca nu există om care să 
dorească cu adevărat realizarea 
unui climat de înțelegere în 
Europa, să se pronunțe pentru ea 
nu doar în vorbe — și care să nu 
salute cu satisfacție menționarea atit 
in comunicatul româno-chinez. cit și 
in cel româno-coreean, a sprijinului 

mentală condusă de cel mai iubit 
fiu al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cursul vizitei 
făcute in R.P. Chineză, R.P.D. Co
reeană. R.D. Vietnam, R.P. Mongolă. 
Noi vedem în această vizită o ex
presie a spiritului internaționalist cu 
care partidul și statul nostru, con
ducerea superioară de partid și de 
stat acționează zi de zi pentru refa
cerea unității statelor socialiste, pen
tru întărirea forțelor păcii și socia
lismului".

„Membrii cooperatori, precum și 
alți cetățeni din orașul Panciu, ju
dețul Vrancea. întruniți într-o adu
nare publică, au trimis următoarea 
telegramă : „Ne asociem din tot su
fletul Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. în aprecierea și aprobarea 
întregii activități desfășurate de de
legația de partid și guvernamentală 
condusă de dumneavoastră, in re
centa vizită in Asia. Animați de sen
timente de înalt patriotism. susți
nem nrin realizările și munca noas
tră eforturile conducătorilor parti
dului și statului, puse în slujba cau
zei socialismului si Dăcii".

„Subscriem plenar la aprecierile 
făcute de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. — se spune în telegrama 
colectivului cadrelor didactice, stu
denților și cursanților de la Acade
mia de învățămint social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. 
al P.C.R. — că această vizită, re
zultatele ei. corespund întru totul 
intereselor poporului român, interese
lor popoarelor chinez, coreean, viet
namez, mongol, dezvoltării continue 
a construcției socialiste in fiecaro 
din aceste țări. întărirea continuă a 
relațiilor poporului român cu po
poarele țărilor socialiste din Asia, 

popoarele, de a contribui prin efor- 
turllo lor la menținerea păcii in 
lume. Și-a găsit, dc pildă, expresie» 
concludentă dorința Chinei popular»» 
de a-și aduce contribuția la salvgar
darea păcii, la înfăptuirea unuia din 
dezideratele majore ale popoarelor — 
dezarmarea generală și, în primul 
rind, dezarmarea nucleară. Așa cum 
nu o dată s-a subliniat în cursul vizi
tei, rezolvarea durabilă a marilor 
probleme ale vieții internaționale și. 
deci, și a problemelor păcii nu poal» 
li concepută astăzi fără participarea 
Republicii Populare Chineze. De a- 
ci ea, esto imperios necesară resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P 
Chineze la O.N.U., în Consiliul de 
Securitate și in alte organisme in
ternaționale.

Reprezentând o ilustrare elocventă 
a utilității metodei convorbirilor și 
tratativelor la nivelul cel mai înalt, 
care prilejuiesc rodnice schimburi de 
păreri și experiență in probleme de 
interes comun, duc la apropierea 
punctelor de vedere, deschid căi pen
tru găsirea de soluții comune. întă
resc colaborarea frățească, vizita de
legației de partid și guvernamentale 
române în țările socialiste din Asta 
a evidențiat totodată necesitatea fo
losirii acestei metode pentru obți
nerea de progrese în rezolvarea pro
blemelor in suspensie, pentru conso
lidarea prieteniei și solidarității din
tre țările socialiste, dintre partidele 
comuniste.

Iată doar citeva din motivele care 
îndreptățesc concluzia că vizita de
legației române — care se bucură de 
o deplină și entuziastă aprobare din 
partea întregului nostru popor — se 
înscrie ca o contribuție de prim rang 
la promovarea păcii și a securității 
internaționale. Nu pot fi decit mindru 
că sint cetățean al României socia
liste, țară care înfăptuiește o ase
menea politică și care are conducă
tori de talia secretarului nostru ge
neral, prețuit peste tot, la noi și in 
lumea întreagă.

Adrian DIMITRIU 
secretar general 
al Asociației Juriștilor 
din Republica Socialistă România

față de eforturile depuse de Româ
nia in slujba acestei cauze.

Sau să ne referim la alt exemplu, 
privind, de asemenea, continentul 
nostru : se știe ce însemnătate are 
in contextul normalizării raporturi
lor dintre statele europene, al des
tinderii și cooperării internaționale, 
abordarea de pe poziții realiste 
a problemei relațiilor cu statele ger
mane. Or, răspunzind acestei nece
sități, comunicatul româno-vietnamez 
subliniază hotărirea celor două părți 
de a sprijini lupta pentru recunoaș
terea R. D. Germane din punct de 
vedere al dreptului internațional, 
pentru respectarea suveranității și 
integrității sale teritoriale. Nu în
cape îndoială că prevederile aces
tui document, semnat de reprezen
tanții celor două țări socialiste în 
capitala eroicului popor vietnamez 
luptător, vor avea un puternic ecou 
internațional, reprezentind totodată 
o contribuție la soluționarea con
structivă a uneia dintre problemele 
importante ale consolidării păcii in 
Europa.

în convorbirile purtate de delega
ția noastră in cele patru țări vizi
tate s-a făcut o cuprinzătoare tre
cere in revista a situației interna
ționale, realizindu-se un consens asu
pra a numeroase alte probleme care 
privesc deopotrivă popoarele de pe 
toate continentele lumii. Au fost 
pregnant puse in evidență în cuvin- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale conducătorilor țărilor prietene 
vizitate, hotărirea de a contribui la 
realizarea dezarmării generale, des
ființarea bazelor și lichidarea blocu
rilor militare, înfăptuirea unui 
climat de colaborare șl înțelegere in
tre popoare. Sint convins că rezul
tatele acestei vizite, care răspund 
intru totul gindurilor și năzuințelor 
noastre, cit și gindurilor și năzuințelor 
tuturor popoarelor iubitoare de pace, 
se vor răsfrînge favorabil asupra 
cauzei păcii și colaborării în lume.

Dr. Gh. ROZOPOL
Spitalul unificat Suceava

reprezintă o contribuție prețioasă la 
cauza generală a socialismului, la 
depășirea divergențelor existente și 
restabilirea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperia- 
Uste“.

Din telegrama sosită din partea ca
drelor didactice și studenților din 
Institutul politehnic din Timișoara, 
cităm : „Ne umple inimile de bucu
rie faptul câ activitatea delegației, a 
dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a dat incă 
o dată expresie nobilelor idealuri ale 
poporului nostru de a promova cau
za progresului și păcii în lume, câ 
prin dumneavoastră. România se 
afirmă neabătut ca un factor activ 
in soluționarea celor mai importan
te probleme ale contemporaneității".

Au mai adresat telegrame C.C. al 
P-C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimind deplina adeziune și apre
cierea deosebită față de rezultatele 
vizitei delegației noastre de partid 
și guvernamentale in țările socialiste 
ale Asiei : comitetele de partid ale 
sectoarelor 3, 5, 6, 8 din municipiul 
București, colectivele de muncă din 
Uzina de mașini grele. Fabrica dc 
ventilatoare, Uzina mecanică de ma
terial rulant „Grivița roșie". Combi
natul de mătase, întreprinderea dc 
reparat material aeronautic din Bucu
rești ; combinatele de exploatare și 
industrializare a lemnului din Tg. 
Jiu, Toplița (Harghita), Satu-Mare : 
Fabrica de conserve Valea lui Mihai 
(Bihor) ; combinatele textile Oradea 
și Iași, Uzina de prelucrare a mase- 
}or Plastice Buzău, întreprinderea 
textila „Dorobanțur*-Ploiești, între
prinderea județeană de industrie lo
cala Chișineu-Crlș ; comitetele Uniu
nilor sindicatelor din industria chi
mică și prelucrarea țițeiului, din Insti- 
tuțiile administrative de stat și consi
liile populare, din unitățile sanitare, 
din comerț și cooperație ; artiștii plas
tici din județul Covasna ; colectivele 
unităților sanitare din municipiul Bo
toșani, lucrătorii Spitalului județean 
/ lat 5?’ sP*taleIor teritoriale Cri? 
(Arad), Oravița ; lucrătorii din coo
perația de consum și credit din ju
dețul Botoșani : Institutul de cerce
tări in construcții și economia con
strucțiilor, Institutul de proiectări 
tehnologice pentru industria materia
lelor de construcții.
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONȘțUULUL p£ 

AL ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU, 

,Infinlanda
La Consiliu! Municipal 
al capitalei Finlandei

Miercuri la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu. soția sa. Elena 
Ceaușescu, si persoanele oficiale 
care il însoțesc, împreună cu pre
ședintele Urho Kekkonen, au tost 
oaspeții Consiliului Municipal al 
capitalei finlandeze.

La sosirea la Palatul Primăriei 
— unul din edificiile monumen
tale. de o deosebită valoare arhi
tectonica ale orașului — înalții 
oaspeți au lost întîmpinat- de 
președintele Consiliului Municipi i 
Helsinki. J. Saukkonen de prima
rul Tfcuvo Aura și de ceilalți 
membri ai Consiliului

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
și soției sale. Elena Ceaușescu. 
celorlalți oaspeți le-au lost pre
zentate activitatea administrației 
locale, problemele cele mai im
portante care-i preocupă pe edili, 
precum și clteva lucrări valoroase 
de artă, special amenajate în in
cintă pentru a accentua cadrul 
sărbătoresc al primirii

Cu prilejul vizitei în Finlanda a 
șefului statului român, președintele 
Consiliului Municipal Helsinki. J. 
Saukkonen. a oferit, in oroarea 
înaltului oaspete român și a so
ției sale, un dejun oficial-

Au participat tovarășii Janos Fa- 
zekas, Corneliu Mănescu, loan 
Avram. Mircea Bălănescu, amba
sadorul României in Finlanda.

Au fost prezenți președintele 
Consiliului de Miniștri Ahti Kar
jalainen, ministrul de externe. 
Vaino Leskinen. alti membri ai 
guvernului și ai Consiliului Mu
nicipal. precurr. și ambasadorul 
Finlandei la București. Kaarl > 
Măkelâ.

Salutînd pe înalții oaspeți ro
mâni. președintele Consiliului 
Municipal a spus :

Stimate domnule președinte și 
doamnă Ceaușescu,

Vă adresez dumneavoastră și ce
lor care vă însoțesc un cordial bun 
'•enit în capitala țării noastre. Vi
zita dumneavoastră în Helsinki 
face C3 țara dumneavoastră să fie 
tot mai cunoscută locuitorilor o- 
rașului nostru, care au multe lu
cruri plăcute de povesCt din călă
toriile lor in România.

Evocînd trecutul de intensă acti
vitate comercială al capitalei fin
landeze. votbitorul a spus : Tradi
ția comerțului și circulația mariti
mă continuă și în zilele noastre 
intre orașele românești și Helsinki, 
legături care sint tot mai intense și 
mai active. Acest lucru îl constat 
cu plăcere.

Vă vom prezenta mai îndeaproa-

Vizitarea
orașului Helsinki

Miercuri, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și so
ția sa, Elena Ceaușescu, au vizitat 
orașul Helsinki, precum și centre 
de invățămînt. cultură și urbanis
tice din apropierea capitalei fin
landeze.

1 Oaspeții au fost însoțiți de Teuvo 
Aura, primarul orașului Helsinki, 
și gsneral-maior Ermei Kanninen.

Coloana mașinilor oficiale a 
plecat de la Palatul prezidențial, 
reședința șefului statului român, 
parcurgînd principalele artere ale 
capitalei, ce urmează linia sinuoa
să a golfului care pătrunde adine 
în inima orașului. Numeroși locui
tori așteptau in fața reședinței ofi
ciale pentru a-1 saluta cu prietenie 
pe șeful statului român și pe cei
lalți oaspeți. Aceleași gesturi spon
tane de simpatie au fost adresate 
președintelui Consiliului de Stat 
de-a lungul întregului itinerar, 
anunțat de altfel în presa din di
mineața acestei zile. Sobrietatea 
proverbială a oamenilor nordului 
a făcut loc unor calde manifestări 
de simpatie.

în această atmosferă sînt par
curse bulevarde-cheiuri, de-a lun
gul cărora viața intensă a orașului 
se împletește cu activitatea trepi
dantă a portului. Se trece apoi pe 
vechi străzi ale orașului, cu case 
In tradiționalul stil finlandez. Re
plică a timpurilor de astăzi, nu
meroase oulevarde rețin atenția 
prin stilul modern al clădirilor înca
drate de cele trei elemente distincta 
ale orașului : apa golfului, granitul 
roșu, ce izbucnește peste tot de sub 
stratul subțire de pămînt. parcurile 
— colțuri de natură ocrotite de e- 
dilii orașului.

Părăsind această parte a capita
lei — construită in ultimele doua 
decenii — coloana de mașini se în
dreaptă, trecînd peste poduri ce se 
arcuiesc deasupra unor brațe de 
mare, între insule, apoi peste un 
golf, spre Otaniemi, localitate 
unde a fost înălțat, in ultimii 
ani. un mare centru universitar, 
In jurul căruia urmează sâ la 
naștere un nou oraș-satelit.

Pădurea creează un cadru aparte 
acestei așezări. Aici au fost înăl- 

pe orașul nostru în cursul vizitei 
dumneavoastră. Dorim să vă sim
țiți bine in Helsinki și în țara 
noastră.

Domnule președinte al Consiliu
lui de Stat.

vă rugăm să primiți, în amin
tirea vizitei dumneavoastră în ca
pitala Finlandei, medalia de onoare 
a orașului Helsinki.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înmînată apoi medalia de 
onoare conferita de Consiliul Mu
nicipal al capitalei finlandeze.

Kaspunzînd. președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Stimate domnule președinte al 
Consiliului Municipal,

Aș dori să vă mulțumesc, dum
neavoastră și tuturor locuitorilor 
orașului Helsinki, pentru ospitali
tatea cu care sîntem întîmpinați in 
capitala Finlandei. Ați vorbit de 
istoria orașului dumneavoastră ; 
esie adevărat că relațiile dintre 
România și Finlanda sint vechi, că 
astăzi navele circulă destul de des 
intre țările noastre, contribuind la 
dezvoltarea schimburilor economi
ce. la apropierea dintre cele două 
popoare.

Ne simțim deosebit de bine in 
capitala țârii dumneavoastră, in 
Finlanda. Mi-a făcut o deosebită 
plăcere să mă reîntîlnesc cu pre
ședintele Republicii Finlanda, dom
nul Urho Kekkonen, să avem con
vorbiri la care au participat primul 
ministru și miniștri din guvernul 
țării dumneavoastră. Sperăm că vi
zita pe care o facem acum in Fin
landa va contribui, ca și vizita pre
ședintelui Kekkonen in România, 
l.i dezvoltarea și mai puternică a 
relațiilor de colaborare dintre ță
rile noastre.

Vă mulțumesc pentru medalia P° 
care mi-ați inminat-o și pe care 
o voi păstra ca pe o frumoasă a- 
mintirc a vizitei in capitala Fin
landei și vă urez dumneavoastră, 
ca gospodari ai acestui frumos oraș, 
noi succese in eforturile de a-1 face 
și mai frumos, viața populației cit 
mai plăcută.

La încheierea dejunului, pre
ședintele J. Saukkonen a toastat în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, în sănătatea președin
telui Urho Kekkonen.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
răspuns, toastînd în sănătatea pre
ședintelui Urho Kekkonen, a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, a 
președintelui Consiliului Municipal, 
în sănătatea tuturor persoanelor o- 
iiciale prezente la dejun.

țațe numeroase clădiri care adă
postesc laboratoarele, sălile de 
cursuri, căminele studențești ale 
Institutului politehnic, alcătuind 
un veritabil orășel, care dispune de 
sursele sale proprii de energie, de 
magazine, de terenuri de sport și 
zone de agrement.

Primul popas în „Orașul politeh
nic" al studenților de la Otaniemi 
are loc în marea aulă a institutu
lui, construcție ale cărei forme geo
metrice creează clădirii o dublă 
funcționalitate : un imens amfi
teatru în interior, utilat cu tot ce 
este necesar prelegerilor științifice, 
și un al doilea, în exterior, sub

In „Orașul politehnic" ai studenților de la Otaniemi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și oaspeți ai președintelui Parlamentului

forma unor largi terase și trepte 
ce coboară lin spre o pajiște verde, 
cadru ambiant pentru reuniuni în 
aer liber.

In fața amfiteatrului, oaspeții 
români sînt salutați, în numele 
corpului profesoral, de profesorul 
universitar Pentti Laasonen. La 
invitația sa, oaspeții vizitează edi
ficiul care găzduiește aula, unde 
primesc informații. Conducînd cu 
cordialitate pe șeful statului român 
și pe soția sa, rectorul informează 
despre sistemul de învățăm înt si 
profilul institutului, ce dispune de 
nouă facultăți, printre care cele de 
arhitectură, construcții, energetică, 
chimie, construcții de mașini. Al 
doilea institut de invățămînt supe
rior din țară, după Universitatea 
din capitală, Otaniemi pregătește 
trei pătrimi din numărul de arhi- 
tecți și ingineri pentru industria 
constructoare de mașini, necesari 
anual Finlandei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sc 
interesează de unele aspecte ale 
procesului de invățămînt, îndeosebi 
de modul în care se asigură legă
tura cu practica In cursul discu
ției, rectorul subliniază relațiile 
bune existente între institutele po
litehnice de la Otaniemi și din 
București. Cunoscind preocupările 
tovarășei Elena Ceaușescu, în cali
tatea sa de director al Institutului 
de cercetări chimice, gazdele invi
tă pe oaspeți să meargă la unul 
din marile laboratoare ale Facul
tății de chimie, destinat cercetări
lor științifice și pregătirii lucrări
lor de diplomă. Cuvinte calde de 
bun sosit sînt rostite aici de prof 
ăr. O. Harva și prof. Linko Matti, 
din conducerea facultății, care în
soțesc pe oaspeți in laborator, 
unde dau explicații în fața unor 
instalații complexe.

Luîndu-și rămas bun de la 
profesorii institutului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat fe
licitări și le-a urat noi succese în 
activitatea lor.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
unul din punctele de atracție ale 
complexului de facultăți, labora
toare, biblioteci și cantine — clubul

ceilalți membri ai delegației române, 
finlandez, Rafael Paasio

cu multiple funcțiuni, cunoscut sub 
numele de „Dipoli“ — realizare 
arhitectonică de o deosebită origi
nalitate, frumoasă și funcțională.

In fața intrării de la „Dipoli" 
are loc un moment semnificativ 
pentru atmosfera în care se desfă
șoară vizita șefului statului român 
și a soției sale. Deși se află în va
canță, numeroși studenți, în frunte 
cu președintele societății lor, care 
poartă inșenjnele tradiționale ale 
acestei funcții, întîmpină cu căl
dură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe soția sa, oferin- 
du-le flori, întinzîndu-le cu priete
nie miinile. .,Vă salutăm cu bucu
rie și vă spunem din inimă bun 
sosit la noi !“. Adresîndu-se astfel 
oaspeților, președintele Asociației 
studențești, Alars Kusala, oferă o 
mică sculptură în piatră și ștergare 
pentru tradiționala baie finlandeză 
— Sauna.

Se vizitează apoi principalele în
căperi ale acestui edificiu.

Relevînd că i-a făcut o deosebită 
plăcere să viziteze această o- 
riginală construcție, președintele 
Nicolae Ceaușescu urează tuturor 
studenților succes în întreaga lor 
activitate, exprimîndu-și speranța 
că relațiile bune statornicite între 
studenții români și cei finlandezi 
se vor dezvolta în continuare.

în timpul vizitei la „Dipoli", în- 
tr-una din marile săli de aici se 
desfășurau lucrările celui de-al 
X-lea Congres al sindicatelor fin
landeze.

Președintele Federației sindicate
lor finlandeze. Niilo Hemalainen, 
și alți membri ai conducerii au 
ieșit din ședință pentru a-i întîm- 
pina cu căldură prietenească pe 
oaspeți și pentru a-i invita să vină 
in mijlocul delegaților. Asistența, 
în picioare, salută cu puterni
ce aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care este invitat la pre
zidiu, unde președintele lucrărilor 
ședinței de după-amiază, Pehka 
Ojvio, exprimă, în numele partici- 
panților la Congres, sentimentele 
de mare satisfacție pentru prilejul 
de a-1 cunoaște personal pe șeful 
statului român.

Adresîndu-se participanților la 
Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus ; Aș dori ca. în 
numele muncitorilor din România, 
și ca vechi sindicalist, să adresez 
tuturor muncitorilor și sindicaliști
lor din Finlanda un salut călduros. 
Vizita noastră în Finlanda este o 
vizită de prietenie, relațiile noastre 
sînt bune și dorim ca între sindi
catele din România și sindicatele 
din Finlanda să existe relații de 
bună colaborare. Vă urez succes 
în activitatea dumneavoastră, și în 
întărirea unității clasei muncitoare.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt salutate cu vii a- 
plauze, în această atmosferă vi
brantă luînd sfîrșit scurta, dar sem
nificativa întîlnire cu delegații 
sindicali ai muncitorilor finlan
dezi.

De la Otaniemi, oaspeții se în
dreaptă spre Espoo-Tapiola, loca
litate din apropierea capitalei, 
cane a dus in întreaga lume faima 
arhitecților finlandezi.

La Tapiola, clădirile se îngemă
nează cu pădurea. Aici, pentru 
noile construcții nu a fost tăiat 
nici un copac, nu a fost nimic a- 
menajat pe seama pădurii. Un sin
gur nucleu de clădiri, concentrate 
pe un spațiu restrîns. asigură 
funcționalitatea de centru a ora
șului, cu activități comerciale și 
alte diferite servicii necesare 
populației.

Și aici, la Tapiola, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost așteptată cu viu interes, nu
meroși locuitori venind în centrul 
orașului pentru a fi de față la so
sirea oaspeților români. Ei salută 
cu multă simpatie pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe soția sa, 
care sînt întîmpinați de Ilppo 
Aarnjo, vicepreședintele Consiliului 
Municipal.

Pe terasa celei mai înalte clă
diri, unde oaspeții sînt invitați 
pentru a privi panorama noului o- 
raș, Heikki Hertzen, directorul 
programului de construcții, infor
mează pe larg despre concepția 
care a stat la baza proiectării a- 
cestei localități.

La încheierea vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Elena 
Ceaușescu semnează în cartea de 
onoare : „Felicităm în mod căl
duros pe proiectanți și construc
tori pentru frumosul oraș realizat".

La înapoierea la Helsinki, oaspe
ții se opresc la Teatrul Municipal 
— recent construit pe panta unei 
coline și avînd o arhitectonică mo
dernă. Directorul teatrului, Tiusa- 
nem, prezintă tînăra, dar bogata 
istorie a acestui așezămînt de cul
tură, care s-a impus prin reperto
riul său prestigios de piese clasice 
sau ale dramaturgiei contempora
ne finlandeze. Se vizitează apoi 
cele două săli de spectacole.

In cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are cuvinte de 
apreciere pentru modul în care a 
fost construit teatrul și funcționa
litatea lui, se interesează de preo
cupările colectivului artistic.

Vizitarea orașului a oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
soției sale, Elena Ceaușescu, po
sibilitatea de a se întîlni cu nu
meroși cetățeni ai țării gazdă, care 
le-au lăcut o frumoasă primire, 
i-au salutat cu căldură și le-au 
înfățișat cîteva din realizările lor 
cele mai reprezentative.

Reportajul vizitei a fost 
z realizat de :

Adrian IONESCU 
Constantin ȚINTEA
Foto : Ion DUMITRU

Dineu oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și soția sa, Elena Ceaușescu, 
in onoarea președintelui Urho Kekkonen 

și a soției sale, Sylvi Kekkonen
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa. 
Elena Ceaușescu, au oferit miercuri 
seara, în saloanele restaurantului 
Kalastajatorppa, un dineu în o- 
noarea președintelui Republicii 
Finlanda, Urho Kekkonen, și a so
ției sale, Sylvi Kekkonen.

Au participat membri ai guver
nului, personalități ale vieții po
litice, economice și culturale din 
capitala finlandeză. Au luat parte, 
de asemenea, persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu în vizita sa în 
Finlanda.

Salutînd pe președintele Finlan
dei și soția sa, pe primul ministru 
și pe ceilalți membri ai guvernu
lui. pe toți cei prezenți, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Nc aflăm de numai două zile pc 
pămintul Finlandei și putem spune 
că ne simțim foarte bine. Convor
birile pe care le-am avut astăzi cu 
domnul președinte, cu domnul 
prim-ministru și cu alți membri ai 
guvernului finlandez au evidențiat 
dorința comună de a dezvolta re
lațiile dintre România și Finlanda, 
relații care, de altfel, în ultimii ani 
— și mai cu seamă după vizita 
domnului președinte Kekkonen in 
România — au cunoscut o dezvol
tare continuă. Sint convins că și 
vizita pe care o facem, convorbi
rile pe care le avem vor contribui, 
de asemenea,, la promovarea in 
continuare a relațiilor dintre țările 
noastre.

Noi apreciem că în lumea de 
astăzi este necesar ca tcate statele 
să colaboreze cit mai strins, atit 
în vederea progresului lor econo- 
mico-social, cit și pentru asigu
rarea unei păci trainice : cred că 
putem spune că relațiile dintre 
România și Finlanda servesc aces
tor scopuri.

VIZITE ALE
ELENA CEAUSESCU

In cursul dimineții de miercuri, 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită 
de doamna Anna-Liisa Tiekso, 
membră a parlamentului, a vizitat 
Muzeul de artă din Helsinki și Fa
brica de ceramică și sticlă „Ara- 
Dia".

Directorul muzeului de artă, 
după ce a e>pus istoricul si struc
tura instituției, a prezentat pictura 
murală din holul edificiului — o 
succesiune de compoziții inspirate 
uin cunoscuta epopee populară fin
landeză Kalevala. în continuare a 
fost vizitată secția de etnografie, 
un bogat, tezaur al tradițiilor de 
cultură și civilizație ale poporului 
finlandez

Cu deosebită cordialitate a

Vizita vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, 
Janos Fazekas, la Ahti Karjalainen, 

primul ministru al finlandei
Janos Fazekas. vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri, a făcut, in 
cursul după-amiezii .o vizită primu
lui ministru Ahti Karjalainen.

In timpul întrevederii — la care 
au fost de față ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia. Corneliu Mănescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fin

întrevedere Corneliu Mănescu - Vă in o Leskinen
Miercuri după-amiază, ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste Rominia, Corneliu Mănescu, 
și ministrul afacerilor externe al Re
publicii Finlanda, Văino Leskinen, 
au semnat convenția comulară dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Finlanda și acordul dintre 
guvernele Republicii Socialiste Româ
nia si Republicii Finlanda privind 
serviciile aeriene intre și dincolo de 
teritoriile respective.

La ceremonia semnării, care 
s-a desfășurat in sala de festi
vități a Consiliului de Stat, au luat 
parte Mircea Eălănescu, ambasadorul 
României la Helsinki, și Cornel 
Vladu, director in M.A.E.

întrevedere loan Avram-Olavi Mattila
Miercuri după-amiază. ministrul 

construcțiilor de mașini al Republicii 
Socialiste România, loan Avram, a 
făcut o vizită ministrului comerțului 
exterior al Finlandei. Olavi J. Mat
tila. La întîlnire au participat Pentti 
Uusivirta, director In Departamentul 
comerțului exterior din Ministerul A- 
facerilor Externe al Finlandei. Bror 
Wahlroos. secretar general in Minis
terul Comerțului și Industriei.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru prosperitatea și fericirea 
poporului finlandez, pentru dezvol
tarea relațiilor dc colaborare din
tre România și Finlanda, in sănă
tatea domnului președinte și a 
doamnei Kekkonen, in sănătatea 
domnului președinte al Parlamen
tului și a domnului prim-ministru, 
în sănătatea tuturor oaspeților 
noștri din seara aceasta.

După ce a salutat pe șeful sta
tului român și pe soția sa, per
soanele oficiale care il însoțesc, 
președintele URHO KEKKONEN 
a spus :

Eu pot — din partea întregului 
nostru popor — să vă asigur că vi
zita dumneavoastră a fost pentru 
noi foarte plăcută. Cind, in toamna 
anului 1969, am avut posibilitatea, 
împreună cu cei care m-au însoțit, 
să vizitez România, am fost primiți 
cu cea mai mare ospitalitate. După 
aceea, am dorit mult ca noi să pu
tem răspunde la ospitalitatea dum
neavoastră cu ospitalitatea finlan
deză. Ne bucură să auzim că vă 
simțiți bine pînă acuin și dorim să 
plecați de la noi cu impresii fru
moase despre țara noastră ; aceasta 
ne-ar prilejui o deosebită bucurie.

Și cu sint de părere că discuțiile 
pe care le-am purtat ieri și astăzi 
au fost foarte utile și vor servi la 
extinderea și dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre in domenii do 
activitate cît mai variate.

Propun să ridicăm paharul in 
cinstea domnului președinte și a 
doamnei'* Ct-âftșe^cu. ^Xenlru fericM 
rea poporului român.

Toasturile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Urho 
Kekkonen au fost puternic aplau
date de participant la dineu.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească. 

TOVARĂȘEI

fost întîmpinatâ tovarășa Elena 
Ceaușescu și la Fabrica .,Arabia", 
unde președintele societății ,.War- 
tsila", Tankmar Horn, a rostit un 
cuvînt de salut. Vizita a început cu 
prezentarea unei expoziții repre
zentative pentru produsele acestei 
fabrici — cunoscute în toată lumea 
pentru calitățile ei funcționale și 
estetice. A urmat apoi vizitarea 
unora dintre cele mai noi secții ale 
fabricii, a cîtorva ateliere și a mu
zeului întreprinderii.

Atit la muzeul de artă, cît și la 
fabrica „Arabia", tovarășa Elena 
Ceaușescu a semnat în cartea de 
onoare, urînd noi succese colecti
velor vizitate.

landa. Văino Leskinen, și ambasado
rul Finlandei Ia București, Kaarlo 
Măkelâ — au fost abordate aspecte 
ale colaborării și cooperării pe plan 
economic intre cele două țări, discu
țiile punînd in evidență posibilitatea 
lărgirii acestor relații, in avantajul 
reciproc.

Au participat, de asemenea, Kaarlo 
Măkelâ, ambasadorul Finlandei la 
București, și Richard Totterman, se
cretar de stat.

După semnarea documentelor, cci 
doi miniștri au rostit scurte alocu
țiuni, în care au relevat semnificația 
acestui moment pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor dintre 
România și Finlanda.

Corneliu Mănescu și Văino Leski
nen au procedat apoi la un schimb 
de opinii asupra unor aspecte ale 
relațiilor bilaterale și a unor pro
bleme internaționale de interes co
mun.

Au fost abordate probleme privind 
posibilitățile dezvoltăm in continua
re a schimburilor comerciale dintre 
România și Finlanda, subliniindu-se 
utilitatea găsirii unor noi forme și 
domenii de cooperare economică și 
tehnico-științifică între cele două 
țări.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă.
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CU PRILEJUL ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI" TIMIȘOARA GAZDĂ A UNEI PRESTIGIOASE REUNIUNI

Solemnitatea înmînării cinema ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

unor înalte distincții
Tn semn de p-ețuire a perșonn- 

luiui didactic pentru acth îtalva me
ritorie in domeniul instruirii și edu
cării elevilor și studenților și a con
tribuției adu^e la dezvoltarea lnva- 
țănuntului și culturii din patria 
noastră. Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a conferit :

Titlul dc „Om dc știință emerit" îl 
Republicii Socialise România, tova
rășilor : Ion M. Enescu, Constantin 
C. Giurescu, Candin V. Liteanu, Di- 
mitrie 1. Mangeron. Nicolae șt. IV- 
trulian. ~

Titlul 
emerit" 
Români; 
senescu,

scmn 
didaci

Alexandru D. Stoopoe ; 
de „Profesor universitar 

al Republicii Socialiste
i. tovarășilor : loan Gh. Ar- 

loan I. Batea, Emil Pcire 
Gh. Bolea, George Mihai Căiin, 
Anatolic 1. Chircev. Constantin Gh. 
Demetrescu. Toma V. FârCaș, Gheor
ghe T. Gheorghiu. Neculai S. Glu- 
hovschi, Ladislau Altila Laszlo Ke- 
lemen. Ion Maxim. Cristache V. 
Oprea, Victor I. Pop. Dumitru D. Po
pescu, Ion D. Stâncescu, Octavian 
Nicolae A. Vlâduțiu, Beniamin
B. Zdrgd.

Til Iul de „Profesor emerit" al Re
publicii Socialiste România, tovară
șilor : Joan I. Antonescu. Ionel Ifî. 
Atanasiu, loan P. Balog, Mana I. Bocu, 
Costicâ 1. Eotezatu. Nicolae N. Bo- 
tezatu. Fetru 1. Botis. Sofica N. 
Burculeț, Octavian I. Burlacu A- 
driana C. Cheșa, Bazil Gr. Ciacoi, 
Dumitru F Ciocirlan. Cornel Gh. 
Cirsloiu, Vasile A. Cocos. Mircea P. 
Cone, Constantin Gh. Cuza. Ilie A.. 
Ilasievici. Mihail P. Ilovici, Bujor 
Traian X. Jumanca, Julian S Lur- 
gu. Constantin C. Mateescu, Inocen- 
țiu T Măcăreanu. Constantin St. 
Moldoveanu. Eugenia P. Moraru. Ni
colae C Negoiescu. Petru C. Nis
tor. Juliu I. Pal, Costin T. Pelines- 
cu. Trandafira S. Petrescu, Ivan L 
Petrică. Pavel 1. Fot roman. Maja W. 
Philippi, Florian 1. Popescu, Ma- 
rioara P. Popescu. Nicolae I Popes
cu. Gavril N SabSu. Florea F. Sal- 
van, Dionisiu I Sarkany. Gu<tav A. 
Servantius. Dumitru Fr. '-' las’-i, 
Constantin C. Simionescu, Petre Gh. 
Ștefănescu. Cornel A. Stoica. Livia 
N. Tinis. Constantin Al Vasilescu, 
Ion I. Valeanu, Gheorghe N. Vrâ- 
biescu. Iancu I. Zaharia :

Titlul de ..învățător emerit** al 
Republicii Socialiste România, tova
rășilor : Mihai A. Alcxandrescu, 
Dumitru N. Barbu, Petre S. Barbu, 
Stana T. Biriș, Ion E. Bilbiie, Ana I. 
Chinezu, Ion D. Chiticaru. Ana S. 
Constantinescu, Aristotel V. Criș- 
maru. Ioan I. Deteșan, Adalbert A. 
Dorgo, Cicerone I. Dumitrache, Cor
nel S. Finățeanu. Ion S. Hînguleș- 
teanu. Alexandrina ~ 
N. Huma, Elena A. 
Al. Negruțu, Ion 
Cheorghe I- Radu. 
Marin I Stănescu.
jin, Grigore St. Tutunaru. Ion Gh. 
Vameșu, Aurel D. Vasilie-;-

Titlul de „Educatoare emerită” a 
Republicii Socialiste România, tova
rășelor : Ecaterina L. Băncilă. Ana 
V. Gagia. Maria N. Ghidescu și 
Emilia Gh. Moldovan

Cu același prilej au fost conferite : 
Ordinul „Meritul cultural" clasa I 

tovarășului Mihai C. Băcescu ;
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a to

varășilor : Elena A. Bărbulescu, Ilie
C. Ciprian Foiaș. Margareta Gh. 
Năstase, Teodor G. Neș ;

Ordinul „Meritul științific" clasa a 
TI-a tovarășilor : Gerard G. d’Albon, 
Teodor I. Firicâ, Adrian M. Ionescu, 
Cicerone D. Poghirc, Viorel Ioan 
L Robu.

Ordinul „Meritul sanitar" clasa a 
n-a, tovarășului Dumii.ru Burlui.

Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a III-a tovară
șului Gheorghe B. Buzdugan.

Ordinul „23 August" clasa a III-a 
tovarășului Gheorghe Midea.

„Ordinul Muncii” clasa a III-a, to
varășilor : Bazilius I. Abager, Nata
lia C. Adrian, Vasile Gh. Alexa. Eli- 
sabeta V. Alexandrescu. Constantin 
I. Alexandru. Aurora C. Alexandriuc, 
Victor V. Albu, Alexandru D. Albu. 
Cabiria M. Cazacu Andreian. Vasile 
Al. Andreescu. Victoria I. Atanasiu, 
Ioan G. Antone, luliu I. Antal, Cos- 
tache C. Anghaluș, Nicolae Gh.

Apostol. P.ivel A Apostol, Roza II. 
Apasiol, l’v’.re D. Ansenescu. Ghoor- 
ghe Gh. Arsinteseu, Eugcnaa 1. Ba
los, luliu L. Barta, Ioan D. Barbu, 
Vasile V. Băghină. Traian T. Bără- 
ian. Aurel V. Berinde, Nicola-i 
Beschea. Heinrich 1. Bir, 
St Blajovici, Vasile Gh. 
Alexandru St. Boboc. Costache 
Bordoianu, Dragoș S. Botezat. Nico- 
lar O. Bratosia, losif Gh. Brelan, 
Liubovla Gh. Bușe, Ana D. Căline,- 
cu. Emil P. Cemăianu. Dumitra P. 
Cenușaru. Leontin Gh. Chișu, Iulian 
D. Chițebcu. Gheorghe D. Cotar. Ilie 
Gh. Crețeanu, Con< lan tir.-Nicolae 
N. Crețu. ton S. Cristeâ, Romulus 
1. Cristescu. Constantin C. Defa, 
Alexandru I. Darăbanțu. Constantin 
D. Deaconu. Dragos C. Dima, Nico
lae '1. ftr&gan, Constantin V. Du- 
milriu, Mihai C. Dunutriu, Florea A. 
Dumitru. Mihail I Elias. Gneorgne 
V. Enăchescn, Elena V. Gabor. Jus
tinian G. Gâvâne.scu, Traian Bujor 
Gh. Garda. Gheorghe S. Ghiță, Coș- 
ma F. Gliga, Ion I. Groza. Gheorgho 
N. Herghelegiu, ” 
Hobeanu, ’ ” ’ 
Tiberiu 
colae A. ______,____  .. ______ _
Constantin N. lonescu, Dumitru C. 
Ionescu Nicula D. Iorga, Ioan I. Iova, 
Doina Ileana P Ivănuș. Ștefan St. 
Jakab, Vasile M. Jiva, Ștefan S. Kiss, 
Cristian I. Linde, Ștefan P. Lupu, E- 
caterina N. Mageru, Eugeniu 1. Ma
rin, Victor S. Mâldârescu. Aurel A. 
Micluța, Mihail T. Mihail. lon- 
Vasile V. Milițiu. Dumitru D. Miță, 
Vasile D. Morar, Silvestru-Gheorghe- 
Virgil I. Moraru, Ioan I. Nușfeleanu, 
Terezia A. Nagy, Emil A. Nistor, Ed
mond V. '■ ‘
Mihai C. Onisie. >........................
Florin A. Păcurar. Niculina V. Păun, 
Vasile Gr. Perța. Florian St. Petrescu, 
Ariton T. Petrescu, Erich Carol Mi- 
dai Pfaff, Octavian Gh. Pona, Vaier 
N. Popa, Teodor G. Pop. Elena D. 
Popescu. Eleodor N. Popescu, Gheor
ghe I. Popescu. Nistor 1. Prisca. Du
mitru Gh. Pugna. Elena C. Rădan, 
Vasile I. Roibu. Dumitru D. Rusu, 
Marcel C. Saraș, Marieta-Elena D. 
Sava, Rodin I. Sima, Vasile M. Simio- 
nescu, Zina T. Sîrbu, Ștefanache Gh. 
Spulber. Florica I. Sandu, Marin L. 
Stan, Gheorghe Gh. Stănescu, An

Gh. 
Gordan a 
Blondea. 

N.

.. , Constantin B.
Ladislau Y. Horvath. 

Nicolae C. Iliaș. Ni- 
Ionescu, Elena I. Ioncscu,

Nicolau, Valter A. Olaru, 
Andrei A. Papp,

ton 1. Szccsi. Francisc F. Sziisz, 
Lcon O. Șandru, Eugen V. Svndruc, 
Gheorghe S. Șovu, Virgil M. Tâgirțâ, 
ion S. Tcodorescu, ion C. Ti can. ște
fan E. Torok, Alexandru Gh. Tran
dafir. Aurora I. Tudos<. Gheorghe M. 
Tutulan, Gheorghe P. T'iiranu, Victor 
V. Vascenco, Georgeta A. Vasile, 
Elena N. Vasiliu, Paul V Vasiliu. 
I’araschiva P. Vcreș, Ion V. Vinlilâ, 
Marinică M. Vișan, Dumitru Gh. 
Voicu, Alexandru A. Vulpe.scu. Ot- 
mar-Erwin E. Weiss, Corneliu N. 
Zamfir, Mircea R. Zăgănescu. Du
mitru Gh. Zmâu ;

Ordinul „Meritul științific" clasa a 
III-a tovarășilor : loan Gh. Maier. 
Georgel M. Văideanu. Florian A. 
Ulmeanu ;

Ordinul „Meritul cultural" clasa a 
11 l-a tovarășilor : Vasile I. Abrudean, 
Aurel P. Baidan, loan G. Băcitan, 
Maria Alice G. Botez, Ștefan S. Belii. 
Olga Gh. Brebu. Ion D. Cadă. Maria 
I. Calmușchi, Dumitru V. Ciuraru, 
Gheorghe 1. Cismaru, Teofil I. Coste, 
Constantin D. Cucută, Alexandru Gh. 
Csapo. Liviu L. Dan, Lucia A. Da
niel. Dumitru N. Damian, Gheorghe 
P. Daraban, Emilia V. Dragoș, Mihai 
T. Drimbe, Alexandru M. Dumitres
cu, Valeriu C. Dumitrescu, Mihai St. 
Fediuc, Miklos Hugo L. Filipski, 
George M. Grigorică, Ion I. Gugu, 
Gavril D. Hollo. Constantin I. Ichim, 
Constantin V. Ilioaia, Ion C. Ionașcu, 
Nicolae 1. Istrati. Aurel A. Ivășcanu, 
Adam I. Konia, Vasile I. Grebleș, Du
mitru D. Lupașcu, Nicolae V. Marin, 
Marin-Anton V. Ivlecu, Maria V. Mi- 
halca, Elena Gh. Murarețu, Andrei 
N. Neuc, Aurel G. Papadopol, Ale
xandru I. Pașcanu. Ana D. Pătruțiu, 
Maria I. Petrică, Pavel M. Petrovici, 
Viorica R. Pop, Viorel Gh. Popescu, 
Francisc F. Pretz, Vasile M. Robu, 
Georgeta Gh. Scutaru, Alexandru 1. 
Stanciu, Hariton V. Stoiculescu, Ma
ria M. Stratan, Elvira V. Țărmurc, 
Ștefan C. Toporaș, Paraschiva N. Te- 
pordei. Nicu I. Voicila, Victoria G. 
Raica-Voinov.

Cu prilejul Zilei învățătorului s-au 
conferit. de asemenea. ordinele 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasele a IV-a și a V-a și „Me
ritul cultural" clasa a IV-a unui nu
măr de 22 de cadre didactice, precum 
și „Medalia muncii" unui număr de 
377 de cadre didactice.

R. Hîrici. loan 
Marian. Cornelia

V. Rachieru, 
Em il S. Scurtu. 
Eftimie I. Sto-

• Hello, Dolly : PATRIA — 9.30; 
13; 16,30; 20.
• La revedere, prietene ! : SCA
LA — 8,45; 11.15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, FAVORIT - 9; 11,15; 13.30;
15.45; * . ...........
NAMO — 20,30, 
8,45; 11,15; 13.45;
• SprlJinlți-1 pe șerif !
FARUL - 9; 11,15; 13,30;
21, FEROVIAR - 9; 11.15; 
16; 18.30; 20,45, EXCELSIOR 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
DF.RN — 9; 11,15; 13.30; **’•
20.15, Ia grădină - 
NA DOINA — 20,30.
• Cortul roșu : CAPITOL — 9.30; 
12,30; 16,45; 20, la grădină — 20,30.
• Treci pragul : CENTRAL — 
8,30: 10,45; 13; 15,30; 18; 20.15.
• Greșeala fatală : FESTIVA!. — 
0,45; 11.15: 13.45; 16,15; 18,45; 21,15, 
la grădină — 20,30.
• 100 de dolari pentru șerif : BU- 
CEC.1 — 15,30; 18; 20,30. la grădină
— 20,30, GLORIA — 9; 11.45; 14,30; 
17,15; 19,45, TOMIS — 9; 12; 14.45;
17.30, la grădină — 20.30. FLAMU
RA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 10,45.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9: 12.30; 16; 19,30. DA
CIA — 9; 12.30; 16; 19,30. CIU
LEȘTI — 11: 15.15; 19. MELODIA
— 8.30; 12; 15,30; 19.
• îngerii negri : LUMINA — 9; 
12.30; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Elefantul Slowly : DOINA —
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15: 17,30; 20,
GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.
• De-aș fi... Harap Alb :
PURI NOI — 9—20,15 în
nuare.
e îndrăznețul Pardaillan : CINE
MATECA (sala Union) — 10; 12; 
14; 16.
e Esop : GRIVIȚA
16; 18,15; 20.30.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
• Regele Lear : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20,15.
• Serata : UNIREA — 16: 18,15.
• My fair lady : GRADINA UNI
REA — 20,30.
• Cinci pentru infern : LIRA — 
15,30; 18.
• Printre colinele verzi : GRADI
NA LIRA — 20,15.
• Apa ca un bivol negru : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
e Cel trei care au speriat Vestul: 
FERENTARI — 15,30; 17.45; 20.
• Facerea lumii : PACEA — 16;
18; 20, PROGRESUL — 15,30; 19;
20.15.
• Moartea filatelistului : CRlN- 
GASI — 16; 18; 20.
• și caii se împușcă, nu-1 așa T : 
FLOREASCA — 15,15; 18; "A
• Dă-i înainte cowboy ! :
GA — 9.15; 11,15; 13,30; 16; .
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18. la grădină — 20,15, ARTA
— 15,30; 18.
• Din nou despre dragoste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Bătălia de pe Neretva : MOȘI
LOR — 15.30; 19.
• Iubire : POPULAR — 15,30; 18;
20.15.
• Cazul C.L. : MUNCA — 16;
18; 20.
• Pe cometă : RAHOVA — 15,30: 
18; 20.15.

FAVORIT .. ____ .
18,15; 20.30, STADIONUL DI- 

----- BUCUREȘTI —
16,15; 18,45; 21.

LUCEA-
16; 18,30; 
•' 13,30;

— 9; 
MO- 

16; 18,15;
20.45, GRADI-

TIM- 
conti-

9.30; 11,30;

20.30.
VOL- 

; 18.15;

Al V-lea seminar
de marketing

Astăzi, I iulie, se deschide la Timișoara, sub înal
tul patronaj al președintelui Consiliului dc Stat 
al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, lucrările seminarului internațional dc 
marketing organizat de Federația internațională de 
marketing in colaborare 
marketing — AROMAU.

în legătură cu această 
prestigioasă manifestare am 
solicitat citcva precizări 
prof. dr. IOAN ZAHIU» 
secretar al Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R., 
membru corespondent al 
Academiei de științe socia
le și politice, membru în 
consiliul Asociației române 
de marketing — ARO- 
MAR :

— Seminarul de la Timi
șoara — prima manifestare 
internațională pe probleme 
de marketing găzduită de 
România — va dezbate o 
temă de o deosebită ac
tualitate : marketingul și 
promovarea relațiilor eco
nomice internaționale. Sem
nificația conținutului și 
scopul acestei prestigioase 
dezbateri internaționale — 
devenită de acum tradițio
nală in Europa (se află la 
a V-a ediție) — este puter
nic marcată de faptul că, 
în acest an, ea se desfă
șoară sub înaltul patro-

cu Asociația română d«

na) al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stat ’ 
publicii Socialiste 
nia.

Marketingul, ca 
știință nouă, modernă, ale 
cărei sfere, coordonate, 
principii, tehnici și metode 
se cristalizează in plin 
proces de creștere, se cerc 
mai bine abordat din 
punct de vedere concep
tual, dar și mai bine con
turat datorită implicațiilor 
sale, în special in relațiile 
economice internaționale. 
Acestei probleme îi sint 
consacrate lucrările pri
mei secțiuni a seminarului. 
O altă secțiune este rezer
vată unor schimburi de 
păreri care vizează Însem
nătatea cercetării in mar
keting și aplicarea unor 
tehnici corespunzătoare lo
cului și rolul marketingu
lui în investigația econo
mică. Următoarele trei sec
țiuni sînt consacrate mar-

al Re- 
Româ-

orice

kelingului in acțiune, res
pectiv dezbaterilor pri
vind folosirea conceptului 
de marketing ca instru
ment al politicii de in
vestiții, interacțiunea 
tre structurile distribuției 
și strategia de marke
ting, aplicarea marketin
gului in anumite domenii 
specifice. După cum se 
vede, este vorba de o te
matică largă. interesantă, 
cu un profund caracter 
ut iii tar 1st.

in-

ÎNTREBARE : Sin- 
fem informați că se
minarul de la Timi
șoara va reuni în jurul 
aceleiași mese reputațl 
oameni de știință și 
specialiști din 
meroase țări ale

ZJU- 
lumil.

satij- 
de-al

flint 
ml- 

extc-
Beminarulul 

i c. Burtică, 
comerțului 
României, Spyros 

, ministrul 
din Grecia.

Spre
cel 
internațio-

directori 
instituții

RĂSPUNS: 
facția noastră, 
V-lea 6eminar 
nai de marketing se
bucură de participarea a 
numeroși oameni de știin
ță și cercetători, 
de institute si
specializate in cercetarea 
de marketing și formarea 
de cadre de conducere eco
nomice din aproape țoale 
țările europene. La lu-

crările 
prezenți 
nistrul 
rior al 
Zappas, 
țului _____
rația internațională de mar
keting este reprezentată de 
dr. Constantin Dragan, vice
președinte cu probleme spe
ciale, președintele Funda
ției europene Dragan, 
principalul initiator al a- 
cestei reuniuni internațio
nale. a cărui activitate de 
sprijinire a cercetărilor de 
marketing din Europa eu-to 
binecunoscută. ’

La rindul lor, oamenii â» 
știință, cercetătorii și spe
cialiștii români vor parti
cipa in număr mare la 
lucrările celor cinci secții 
«le seminarului. Iată nu
mai o singură cifră in a- 
cest sens : din 400 de par 
tcipanți, circa 300 vor 
din țara noastră. De a 
menea, prezența Românei 
va fi marcată prin 
nerea unor referate de 
tre aprecia ți oameni
știință și specialiști.

comer- 
Fede-

susți- 
că- 

d<3

deConvorbire reolizotd 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii'
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Miercuri la amiază a avut loc la 
Consiliul popular județean Cluj so
lemnitatea decorării cu Ordinul 
„Șteaua Republicii Socialiste Româ
nia”, clasa I. a profesorului univer
sitar Kohn Hillel, pentru activitate 
îndelungată in mișcarea muncitoreas
că și merite deosebite in activitatea 
d’.dactică și științifică, cu prilejul 
împlinirii virstei de 80 de ani.

După citirea Decretului Consiliului 
de Stat, inalta distincție a fost la
minată de acad. Constantin Daicovi- 
ciu, membru al Consiliului de Stat, 
care, cu acest prilej, a spus : „îmi 
revine cinstea ca. in numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, să vă inminez una 
din cele mai de seamă decorații ale 
țării, ca o recunoaștere și prețuire a 
muncii neobosite depuse de-a lungul 
mai multor decenii, atit in mișcarea 
muncitorească, cit. și pe tărimul in- 
w.p.mintului universitar și al ști
inței".

Profesorul universitar Kohn Hillt 1 
a mulțumit pentru distincția primi
tă. pentru aprecierile adresate.

La solemnitate au fost prezenți 
Trofin Simedrea. prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliului 
popular județean. Roman Morar, se
cretar al comitetului județean tie 
partid, personalități ale vieții științi
fice și culturale.

In cinstea sărbătoritului. Comitetul 
județean Cluj al P.C R. și Consiliul 
popular județean au oferit o masă.

Intr-un mesaj adresat sărbătoritu
lui de Ministerul Invâțămintului și 
Academia do științe sociale și politi
ce se relevă munca’ pe care prof, 
univ. Kohn Hillel a desfășurat-o timp 
de peste patru decenii, ca membru 
al Partidului Comunist Român, pen
tru împlinirea idealurilor de liber
tate socială, pentru înfrățirea tuturor 
oamenilor muncii din România, fără 
deosebire dc naționalitate, pentru e- 
liberarea țârii noastre de sub jugul 
fascist. Prigoana și teroarea burghe- 
zo-moșierească n-au reușit să clin
tească idealurile democratice ca-re au 
inspirat munca și lupta sa înainte de 
eliberare.

In condițiile specifice care s-au 
creat ca urmare a dictatului de la 
Viena în Transilvania de nord in pe
rioada 1940—1944. Kohn Hillel și-a 
continuat activitatea politică in ca
drul Partidului Comunist Ungar ; in 
această perioadă, a suferit represiu
nile regimului horthist, fiind internat 
intr-un lagăr fascist de concentrare.

Arătînd că, după eliberare, sărbă
toritul s-a angajat cu adincă convin
gere in procesul de edificare a so
cietății socialiste din România, in 
mesaj sînt subliniate meritele sale 
în activitatea didactică și științifică, 
prin care a insuflat studenților dra
goste pentru profesia aleasă, în
credere in forța ideologiei marxist- 
leniniste, atașament față de valorile 
umanismului socialist.

(Agerpres)

t V Termi- 
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PROGRAMUL I

18,30

19,15 de amortizare

161
205
377
424
149
643

63
88
31 I

320 000

320 000

1 920 000

Lucrările Confermțea
mondiale

Miercuri au continuat la București 
lucrările Conferinței Mondiale a 
Energiei (C.M.E.). Sub președinția 
lordului Hinton of Bar.kside (An
glia) a avut loc ultima ședință a 
lucrărilor celei de-a doua diviziuni : 
„Tehnologii noi sau progrese cu ca
racter general privind ameliorarea 
proceselor separate de producere, 
transport, transformare și consum de 
energie".

In ședințele acestei diviziuni s-au 
prezentat 82 de rapoarte ale unor 
savanți și specialiști din Anglia, 
Australia. Austria, Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Elveția, Finlanda, 
Franța. R D. Germani, R. F. a Ger
maniei, Indonezia. Iugoslavia. Japo
nia. Olanda. Polonia, Portugalia, Re
publica Arabă Unită, România, Spa
nia, S.U.A.. Suedia, Turcia. Ungaria 
și U.R.S.S. Un viu interes l-au sus
citat rapoartele privind tendințele 
dezvoltării producției de energe 
electrică, de echipamente pentru 
centrale termioe. uzinele hidroelec
trice gravitaționale cu lacuri de acu
mulare prin pompaj sau acționate 
de maree. Au fost, de asemenea, tra
tate pe larg o serie de probleme le-

gate de extracția și utilizarea căr
bunelui. a țițeiului și gazelor natu
rale in scopuri energetice și pentru 
procesele tehnologice din diferitele 
ramuri ale industriei, cit și proble
me din domeniul energeticii nucle
are. Au fost aduse, totodată, la cu
noștință. rezultatele noilor cercetări 
și experiențe îndreptate in direcția 
utilizării resurselor geotermice. in
stalațiilor de transformare directă a 
energiei solare in energie electrică, 
in construcția de generatoare mag- 
neto-hidro-dinamice.

In încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul raportorul general al divizi
unii, C. Burducea (România), care a 
relevat printre altele calitatea deo
sebită a rapoartelor și intervențiilor 
făcute in cadrul acestei reuniuni ști
ințifice.

în cursul zilei de miercuri au în
ceput, de asemenea, lucrările celei 
de-a 3-a diviziuni a conferinței : 
„Scheme și instalații pentru utilizări 
complexe ale energiei In scopuri 
multiple”.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost răcoroasă 

cu cerul variabil mal mult noros. Au 
căzut ploi slabe locale In prima parte 
a intervalului in sudul Dobrogel și izo
lat in estul Munteniei și In zona de 
munte din nordul țării. Vintul a su
flat slab pină la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila Intre 11 grade 
la Ocna Șugatag și 23 de grade la Vi
dele. In București j Vremea a fost

răcoroasă cu cerul variabil, mal mult 
noros. Vintul a suflat in general slab, 
temperatura maximă a fost de 23 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 iulie. In țară : Vreme răcoroasă la 
început, apoi in încălzire. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea averse locale de 
ploaie, mai frecvent in zona de deal și 
de munte. Vintul va sufla slab pină la 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar maxi
mele între 17 șl 27 de grade, local mal 
ridicate la sfirșitul intervalului. La 
București : Vreme răcoroasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vint 
slab pînă la potrivit, temperatura in 
creștere ușoară.

Deschlderea emisiunii. 'Emi
siune în limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Timp șl anotimp în agricul
tură.
Tragerea 
ADAS.

19.20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de 
Sport.

20,10 „15 minute despre sănătatea 
dv.“. La munte sau la mare ?

20.25 Ancheta TV — „Cît costă via
ța unui om". Emisiune de Al. 
Stark.

21,15 Muzică populară românească.
21.25 Semicentenarul Partidului 

Comunist Chinez — film do
cumentar.

21,35 Cadran internațional.
22.20 Recital Massiel — film 

lizat de Boris Ciobanu.
22,40 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

seară

rea-

20,10 Punct — contrapunct. Emi
siune de Tudor Vornicu.

21,40 Buletin de știri.
21,45 Istoria filmului. Activitatea 

Iul Marcel Camâ. Prezintă 
D. I. Suchlanu și Doina Boe- 
riu.

TOTAL: 2 830 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, respectiv 
1/8 din cîștig-jrile de mai sus. Tn valoa
rea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filialele 
C.E.C.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 26 
DIN 30 IUNIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 
2 681 129 lei, din care 1 611 654 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 6 30 18 1 16 29
FOND DE PREMII : 1 807 430 lei, 

din care 1 252 634 lei, report categ. I.
EXTRAGEREA a Il-a : 7 38 3 10 14
FOND DE PREMII : 873 699 lei, din 

care 359 020 lei, report categ. A.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AUTOMOBILISM „Wimbledon ’71 <1

„Raliul României" 1971
Începe mime searaA •

„Raliul României" — ultima etapă 
a campionatului național de raliuri 
— va avea loc la sfirșitul acestei 
săptămini, pe un traseu care pentru 
automobiliștii avansați măsoară 2 287 
km (viteză medie : 69 km/oră), iar 
pentru începători 1 161 (viteză me
die : 64 km/oră). întrecerea este des
chisă doar acolo-' echipaje care au 
terminat unui din cele 5 raliuri 
locale (București. Pitești. Brașov. 
Iași și Cluj), campionilor pe clase 
de anul trecut și unor invitați ai Co
misiei sportive naționale de auto
mobilism. Startul in cunsa avansa- 
ților — din rindul cărora nu vor 
lipsi Aurel Puiu (Brașov). Eug. Io- 
nescu-Cristea (București). L. Borbelv 
(Cluj), Gh. Morasa, I. Girjoabă (Pi
tești). D. Huțu (Iași) — se va da vi
neri seara (ora 20.01) din fața ho
telului Intercontinental—București. 
Ruta include următoarele localități 
(in paranteză ora de trecere a pri
mului echioaj) : Pitești (vineri — 
21,33), Cimpulung Muscel (22,21),

Echipa franceză de rugby Angou- 
leme și-a inceput turneul in țara 
noastră, intilnind ieri in Capitală o 
selecționată divizionară română. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 26—3 
(13—3) in favoarea sportivilor ro
mâni.

In prima zi a concursului interna
tional atletic „Memorialul Roszicki"

Brașov (sîmbătă — 0,11). Tg. Mureș 
(2,53). Piatra Neamț (7.34), Bicaz 
(8.25). Miercurea Ciuc (9.42), Cîmpu- 
lung (12,21). După o pauză de circa 
i ore. cursa se va relua pe un itine
rar ce cuprinde localitățile Brașov 
(18,21), Tg. Mureș (21,03), Tg. Neamț 
(duminică 0,53). Miercurea Ciuc, 
Rucăr, Cimpulung (6,24). Tîrgoviștc 
(8,07), terminindu-se la București (in 
Piața Scînteii — ora 9.16). Pe acest 
traseu se vor desfășura 12 probe spe
ciale, de viteză în coastă, la ore di
ferite : Pîriul Rece (vineri — 23,25 
și simbătă — 17,34), Bicaz (sîmbătă 
— 8,26 și duminică — 2,35), Fundata 
(sîmbătă — 11,34 și duminică — 5,37), 
Diagoslavele (simbătă — 12 și dumi
nică — 6,03). Raliul se încheie cu o 
probă de viteză pe circuit, duminică 
înainte de amiază, pe aleile din fața 
Pavilionului central al E.R.E.N.

Ieri, organizatorii ne-au anunțat că 
la start se contează pe prezența a 
75 de echipaje, dintre care 35 la a- 
vansați.

de la Praga, sportivul român Vasile 
Sărucan a cîștigat proba de săritu
ră în lungime cu rezultatul 
7,76 m. Pe locul doi s-a clasat 
banezul Paceco — 7,67 m.

de 
cu-

Cea de-a patra _ ________
ciclist al Franței, Nancy—Marche— 
en—Famenne (242 km) a fost clști- 
gată de francezul Genet In 6h 45’03".

etapă a Turului

In sferturile de finală al« turneu
lui internațional de tenis de la 
Wimbledon, „veteranul" australian 
Ken Rosewall, in vîrstă de 36 de 
ani, l-a eliminat cu 6—3. 5—7. 6—4, 
9—7, 7—5 pe americanul Richey. 
Meciul a durat peste 4 ore. Tn semi
finale Rosewall il va intilni pe com
patriotul său John Newcombe. Co- 
mentind meciul Rosewall — Richey, 
corespondenții agențiilor internațio
nale de presă consideră ca această 
partidă constituie unul din cele mai 
mari momente din lunga istorie a 
campionatelor de la Wimbledon.

In cea de-a doua semifinală, ame
ricanul Gorman il va Intilni pe com
patriotul 6ău Stan Smith. Semifina
lele probei de simplu masculin sînt 
programate astăzi.

Rezultate înregistrate in proba de 
dublu masculin : Graebner (S.U.A.), 
Koch (Brazilia) — Franulovici (Iu
goslavia), Maud (Republica “ ' 
Africană) 9—7, 4—6. 6—4, _ _ , 
Emerson, Laver (Australia) — Bow- 
re?. Davidson (Australia) 6—3, 7—5, 
6—3.

Finala probei de simplu femei din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon se va dispu
ta intre australiencele Margaret 
Court și Evonne Goolagong. In se
mifinale. Court a lnvins-o ‘ " 
6—1, 6—0 pe Judy Dalton, 
ce Goolagong a eliminat-o

6—4 pe Billie Jean King.

Sud
8-1 ;

cu 
in 
cu

Belgianul Eddy Merkcx continuă să 
poarte tricoul galben.

In Capitală a început ieri con
cursul internațional de pentatlon 
modern, la care participă sportivi 
din mai multe țări. Cel mai bun re
zultat in prima probă (călăria) a 
fost obținut de sportivul sovietic 
V. Sileaghin — 1 100 puncte.

(Agerpres)

de partid ? Experiența dovedește că 
pentru aceasta trebuie asigurată, pe 
de o parte dimensionarea justă, co
respunzătoare nevoilor reale, a nor
melor de stoc și a normativelor fi
nanciare, iar pe de altă parte trebuie 
realizată o acțiune perseverentă de 
împiedicare a formării unor stocuri 
peste necesar.

în ultimul timp, organele financiar- 
bancare, cele de planificare. împreu
nă cu ministerele, centralele indus
triale, comitetele executive ale con
siliilor populare, cu sprijinul și sub 
îndrumarea organelor și organizațiilor 
de partid, au întreprins o serie ’de ac-'1 
țiuni pentru identificarea stocurilor 
supranormative, pentru redarea lor in 
circuitul economic, acțiuni care au 
dat rezultate bune la multe întreprin
deri din industria construcțiilor de 
mașini, industria materialelor de con
strucții, industria ușoară și alte ra
muri industriale. Cu toate acestea, 
constatăm că efectele pozitive obți
nute au avut în unele cazuri un ca
racter temporar, întrucit in locul 
stocurilor supranormative lichidate 
s-au format altele noi. De aceea, a- 
pare cit se poate de evident că tre
buie să ne preocupăm de asigurarea 
stabilității în timp a efectelor obți
nute prin acțiunile dc lichidare a 
stocurilor supranormative.

Totodată, au fost luate în ultimii 
ani o seamă de măsuri in vederea 
unei planificări mai bune, mai co
respunzătoare a mijloacelor circulan
te. Ne referim la faptul că. in ulti
mii ani. volumul mijloacelor finan
ciare pentru activitatea de producție 
se stabilește prin calcule sintetice, 
utilizîndu-se in acest scop indicatori 
— cum ar fi „viteza de rotație a mij
loacelor circulante" — care asigură o 
mai mare operativitate. Trebuie însă 
reținut că noile reglementări privind 
perfecționarea sistemului financiar și 
de credit prevăd ca aceste metode 
simplificate să fie folosite ca instru
mente de planificare in intervalele 
d<? timp dintre momentele in care, pe 
întreaga economie sau pe anumite 
ramuri, se face recalcularea prin 
metode analitice a nevoilor de mij
loace circulante. Asemenea recalcu
lări sint dictate de cerința adaptării 
normativelor financiare la condițiile 
mereu modificate de dinamismul și 
diversificarea economiei naționale.

Un astfel de moment îl parcurgem 
în aceste luni in care — pe baza 
aprobării Consiliului de Miniștri — 
se desfășoară in țară o vastă acțiune 
pentru recalcularea normelor de stoc 
și a normativelor mijloacelor circu
lante în ramurile industrie, transpor
turi și construcții-montaj. Necesita
tea acestei acțiuni este evidentă dacă 
ținem seama că ultima recalculare 
generală a mijloacelor circulante a 
avut loc în 1963 și că cei opt ani care 
au trecut de atunci au reprezentat 
foarte mult pentru România contem
porană, producția industrială sporind 
de peste două ori, iar cea din trans
porturi și construcții-montaj dublin- 
du-se aproape. In toate aceste ra
muri, creșterea volumului activității 
a avut loc concomitent cu introduce
rea de mijloace tehnice moderne, asi
milarea unor produse noi. crearea de 
subramuri noi, aplicarea unor tehno
logii modeme de fabricație sau de 
construcții, perfecționarea mijloace
lor de transport, ceea ce a creat con
diții noi privind nivelul necesarului 
de stocuri materiale și de fonduri 
bănești.

Acțiunea la care ne referim are un 
scop bine precizat, și anume acela de 
a asigura dimensionarea cit mai ra
țională a normelor de stoc și norma
tivelor de mijloace circulante față de 
necesitățile reale, actuale ale între
prinderilor. Tn cadrul acestei acțiuni 
trebuie examinate cu mult discernă- 
mînt sursele de aprovizionare, dis
tanțele de la furnizori la cumpără
tori, perioadele de aprovizionare etc., 
toate acestea în strînsă corelare cu 
nevoile zilnice de consum ale fie
cărei întreprinderi.

Desigur că acțiunea de recalculare 
nu trebuie să ducă in mod obligato
riu, in toate cazurile, la o reducere 
a normelor și normativelor. întrucit 
vor exista și situații în care va fi 
necesară majorarea lor. Pe ansamblul 
fiecărei ramuri și subramuri însă, 
acțiunea de recalculare va trebui să 
determine eliberarea de mijloace ma
teriale și bănești, și aceasta nu fiindcă 
așa dorim, ci pentru că există efectiv

condiții obiective in economie pentru 
reducerea relativă a stocurilor mate
riale, pentru realizarea aceleiași pro
ducții cu un volum mai redus de 
mijloace materiale și bănești.

Recalcularea normelor și normati
velor urmează a se realiza potrivit 
unor indicații metodologice elaborate 
de Comitetul de Stat al Planificării 
— Deoartamentul Aprovizionării 
Tehnice-Materiale — împreună cu 
Ministerul Finanțelor și băncile fi
nanțatoare. indicații care cuprind o 
serie de elemente noi și de simpli
ficări de calcul, in raport cu .vechea 
metodologie. Dintre acestea să ne 
oprim ipdeosebi asupra prevederilor 
privind ’niyelul acoperirii financiare 
a' stocului curent de materii prime 
și materiale. Se știe că în întreprin
deri se folosește, in mod curent, 
un număr mare de materii prime și 
materiale care se aprovizionează și 
se consumă la intervale diferite și 
că, deci, stocul fizic al fiecărui ma
terial nu oscilează de la maxim la 
minim, simultan cu oscilația stocu
rilor celorlalte materiale. Aceasta în
seamnă că valoarea tuturor stocurilor 
de materii prime și materiale aflate 
zilnic in întreprindere nu atinge, de 
regulă, valoarea stocurilor maxime 
însumate. Ținind seama de această 
realitate, metodologia aplicată pină 
in prezent prevedea acoperirea finan
ciară a stocului curent maxim în pro
porție de 75 la sută. Recentele ana
lize și verificări efectuate la un nu
măr de întreprinderi din diferite ra
muri industriale au scos în evidență 
că și această acoperire este prea mare 
și că, in majoritatea cazurilor, o aco
perire financiară de 50 la sută a sto
cului curent maxim este suficientă.

Pe acest considerent, noua meto
dologie prevede o acoperire finan
ciară in proporție de 50 la sută a 
stocului curent maxim de materii 
și materiale. In ceea ce privește sto
cul de siguranță necesar continuității 
producției in cazul unor întreruperi 
in aprovizionare, s-a prevăzut con
stituirea sa — atunci cind condițiile 
de aprovizionare și transport justifi
că aceasta — in limitele existente și 
în prezent fată de valoarea stocului 
curent maxim. Fără îndoială că limi
tele prevăzute atit pentru stocul cur
rent, cit și pentru stocul de Sxju- 
ranță nu au caracter rigid. In cazu
rile in care condițiile reale ale pro
cesului de aprovizionare fac necesară 
stabilirea de normative financiare 
mai mari, unitățile economice pot 
solicita aceasta, pe bază de docu
mentație, ministerelor, celorlalte or
gane centrale și comitetelor executi
ve ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București. Sint 
deci create condiții optime pentru 
aplicarea elastică a noii metodologii, 
precum și pentru adaptarea ei la rea
litățile fiecărei ramuri, subramuri 
sau unități.

Acțiunea de recalculare a norme
lor de stoc și normativelor se va des
fășura in etape succesive, pină la 1 
septembrie 1971. în prima etapă — 
pină la 15 iulie — sarcina principală 
revine întreprinderilor care, cu spri
jinul organelor lor tutelare, trebuie 
să efectueze toate lucrările necesare. 
Pentru asigurarea succesului acestei 
ample acțiuni este necesar ca fiecare 
salariat, de la conducerea unităților 
pină la magazioneri, să sprijine ii> 
deaproape acțiunea de optimizare a 
stocurilor materiale, convins fiind că 
accelerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante, utilizarea cit mai 
rațională a fondurilor, reintroduce
rea în circuitul economic a stocurilor 
materiale imobilizate este nu numai 
în avantajul economiei naționale, ci 
și al fiecărei unități economice în 
parte. Legea contractelor economice, 
existența centralelor industriale si 
alte măsuri economice recent luate 
înlesnesc lucrările, creează condiții 
favorabile pentru realizarea optimu
lui general.

Dată fiind importanța acțiunM la 
care ne-am referit, ne manifestăm 
convingerea că ea se va desfășura in 
bune condiții și că organele cen
trale de sinteză care au cu acest pri
lej atribuții de organizare și îndru
mare vor putea raporta că, prin 
strădania colectivă a lucrătorilor din 
unitățile economice, din ministere și 
centrale, a aparatului financiar-ban- 
car și de planificare, a fost adusă la 
îndeplinire cu bine o importantă sar
cină trasată de partid, în cadrul 
complexului de măsuri privind ridi
carea eficienței întregii activități «- 
conomice.

Dumii.ru
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Excelenței Sale

ROLAND MICHENER
Guvernatorul General al Canadei

OTTAWA

Cu ocazia Zilei naționale a Canadei, vă transmit, Excelență, în nu
mele meu și al poporului român, felicitări și cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire pentru dv. personal, de pace și prosperitate pentru 
poporul canadian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Sfat 
a.l Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Colonel MICHEL MICOMBERO

Președintele Republicii Burundi 
BUJUMBURA

Cu scana Zilei naționale a Republicii Burundi, vn deosebita plăcere 
să adresez Excelenței Voastre. în numele poporului român, al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală. de progres și bunăstare poporului burundez.

îmi exprim convingerea câ relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor român 
și burundez. al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere mulțu
miri pentru mesajul de felicitări transmis cu ocazia aniversării zilei mele 
de naștere, și la rindul meu vă transmit în mod călduros aceleași sen
timente exprimate de Excelența Voastră.

Primiți, vă rog, asigurările considerațiunii mele celei mai înalte.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
MAXIM BERGHIANTJ LA BUDAPESTA

Miercuri dimineață, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu. a plecat la Buda
pesta.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 
zenți membri ai conducerii Comitetu
lui de Stat al Planificării, precum și 
Martin Ferenc, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

La sosirea pe aeroportul Ferihegyi 
au fost de față Imre Pardi, membru 
al C.C. al P.M.S.U., președintele Ofi
ciului Național de Planificare, Karadi

0 delegație a Consiliului General A.R.L.U.S- 
a plecat la Moscova

Miercuri Ia amiază a plecat la 
Moscova o delegație a Consiliului 
General A.R.L.U.S., condusă de prof, 
univ. Ion Creangă, rectorul Uni
versității „AL I. Cuza" din Iași.

înființarea Comisiei 
de colaborare

La 30 iunie a avut loc la Minis
terul Comerțului Exterior, semnarea 
acordului privind înființarea Comi
siei mixte guvernamentale de cola
borare român;>-greacă.

Din partea română acordul a fost 

Gyula, prim-vicepreședinte al Oficiu
lui Național de Planificare, precum și 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Româ
niei la Budapesta. In aceeași zi, au 
inoeput convorbirile oficiale in legă
tură cu colaborarea economică și 
cooperarea în producție pe anii 
1971—1975. și cu pregătirea lucrări
lor de coordonare a planurilor ce
lor două țări în perioada de după 
1975.

(Agerpres)

membru in Consiliul General
A.R.L.U.S.,  care, la invitația Asocia
ției de prietenie sovieto-românâ, va 
face o vizită in Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

mixte guvernamentale 
româno - greacă
semnat de ministrul comerțului ex
terior. Cornel Burtică, iar din par
tea greacă de ministrul comerțului, 
Spyros Zappas.

(Agerpres) •

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Stane Dolanț

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, miercuri 
.după-amlazft a sosit In Capitală. în
tr-o vizită de prietenie, tovarășul 
Stane Dolanț, nv mbu al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

I.a sosire. pe aeroportul Otopeni.

Ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G. S. R.

In ziua de 30 iunie a.c a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Con
ciliului Central al U.G S.R. Au par
ticipat președinții comitetelor uniu
nilor sindicale de ramură. membrii 
Consiliului pentru problemele eco
nomice și pregătirii profesionale și 
ai Consiliului pentru problemele so
ciale și ridicarea nivelului de trai — 
organisme ale Consiliului Central al 
U G.S.R . precum șl cadre cu munci 
de răspundere, in conducerea unor 
ministere ?i instituții centrale de 
stal

în cadrul ședinței au fost dezbă
tute : proiectul de Lege privind or
ganizarea si funcționarea controlului 
obștesc ; proiectul de Lege cu pri
vire la organizarea si conducerea 
unităților economice de stat ; pro
iectul de Lege privind încadrarea și 
promovarea in muncă a personalului 
unităților socialiste de stat.

Au fost, luate in discuție nume
roase propuneri de îmbunătăți
re a textelor proiectelor acestor 
acte normative, rezultate din ampla 
dezbatere organizată de organele si 
organizațiile sindicale, clin scrisorile 
trimise de oamenii muncii și din 
dezbaterea publică in presă. In spi
ritul democrației socialiste și munci
torești. promovată cu consecventă de 
Partidul Comunist Român, la adună
rile organizate de sindicate pentru 
dezbaterea celor trei proiecte d° 
legi, au participat aproape 1 200 OOfi 
de salarlați și au luat cuvintul peste 
10 000 de oameni ai muncii care au 
tăcut numeroase propuneri și su
gestii pentru perfecționarea proiec
telor de legi. Din această largă dez
batere a reieșit acordul maselor de 
oameni ai muncii cu principiile ce 
stau la baza proiectelor de legi.

In urma dezbaterilor care au avut 
loc, in ședința Comitetului Executiv 
au fost definitivate propunerile Con
siliului Central al U.G.S R.. cu pri
vire la îmbunătățirea și completarea 
prevederilor cuprinse în cele trei

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE 
A REPUBLICII DEMOCRATICE CONGO

Cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a Republicii Democratice Congo, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
acestei țări la București, Jean- 
Marie Tunw-Waku, *a oferit miercuri 
sdarasco recepție in saloanele amba
sadei.

Au participat Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Traian Ispas, ministrul industriei ma
terialelor de construcții. Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Miercuri la amiază, Ion Pățan, vi

cepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
a primit pe Giuseppe Liguori, pre
ședintele Băncii naționale a agricul
turii din Roma, și pe Guglielmo Pal- 
mich, director în această bancă, care 
ne vizitează țara la invitația Băncii 

oaspetele iugoslav a fost intimpinat 
de tovarășul Paul Nlculescu-Midl, 
membru a| Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent. secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent. Bozidar Bukumlrici. 
Insăcclnat cu afaceri a.i. al R.S.F. 
Iugoslavia Ja București.

proiecte de legi — docume nte de o 
deosebită importanță economico-so
cială. care urmează să fie supuse 
aprobării Marii Adunări Naționale.

In aceeași zi. Comitelui Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R. a 
analizat concluziile rezultate in urma 
controlului făcut de U.G.S.R cu pri
vire la activitatea desfășurată de 
sindicatele -.lin întreprinderile con
structoare de mașini din județul 
Brașov și municipiul București pen
tru reali zarea sarcinilor economice 
și ale pregătirii profesionale ; activi
tatea sindicatelor din întreprinderile 
industriei ușoare din județele Timiș 
.și Arad privind realizarea sarcinilor 
economic'.’ și de îmbunătățire a con
dițiilor de muncă : activitatea sin
dicatelor din județele Bihor, Galati, 
Iași și Hunedoara cu privire la orga
nizarea și eficienta controlului ob
ștesc. La acest punct clin .ordinea de 
zi au participat și președinții consi
liilor județene ale sindicatelor, pre
ședinți și secretari ai comitetelor sin
dicatelor din întreprinderile contro
late.

Pe baza constatărilor făcute în 
timpul controlului și in urma dez
baterilor c • au avut loc. Comitetul 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S R a adoptat măsurile cores
punzătoare pentru generalizarea ex
perienței înaintate și înlăturarea 
neajunsurilor semnalate.

Lucrările Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S R. au 
fost conduse de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului E- 
r.ecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C R.. președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R

★
Tn după-amiaza zilei de 30 iunie 

a.c. au avut loc ședințe separate ale 
Consiliului pentru problemele eco
nomice și pregătirii profesionale și 
Consiliului pentru problemele so
ciale și ridicarea nivelului de trai. 

(Agerpres)

lor externe, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. Ion 
Morega, adjunct al ministrului in- 
dustriei .construcțiilor de mașini, re- 
fprdWhTaîițT 7TT“ v ieț îi pol it î'ce,' 'eedno- 
mice și culturale. ■•••*■

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

pentru, agricultură și industrie ali
mentară.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ion Rușinaru, președintele 
Băncii pentru agricultură și industrie 
alimentară, și Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii române de comerț 
exterior. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Romanței, Corneliu Mănescu a 
'transmis secretarului de stat pentru 
afacerile externe al Canadei, Mit
chell Sharp, o telegramă de felici
tare cu ocazia zilei de 1 iulie, săr
bătoarea națională a Canadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adre-nt o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
tern .* al Republicii Burundi, Aitcmon 
Slmbananiye, cu prilejul aniversării 
Zilei naționale a Republicii Burundi.

★

Cu prilejul apropiatei sărbători na
ționale a Statelor Unite ale Ameri- 
cli, Institutul român pentru rcdațlile 
culturale cu străinătatea a organizat 
miercuri o seară culturala.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de cultură și artă.

Erau prezenți Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, 
membri ai ambasadei, precum și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★

Prof. Charles Rousseau, de la Sor- 
bona, a ținut. miercuri, la sediul 
A.D.I.R.I., conferința cu ternii ..Influ
ența progresului tehnic asupra dez
voltării dreptului international".

Au participat prof. dr. Traian Io- 
nașcu, președintele Asociației de 
drept internațional și relații intema- 
naționale, profesori universitari, cer
cetători științifici, ziariști, membri 
ai A.D.I.R.I.

(Agerpres)

Al V-lea pavilion 
de mostre de bunuri 

do consum
Printr-o hotărâre a Consiliului de 

Miniștri s-a stabilit ca Ministerul 
Comerțului Interior, împreună cu alte 
ministere și instituții centrale econo
mice, să organizeze în perioada 10 
septembrie — 20 octombrie 1971, cel 
de-al V-lea pavilion de mostre de 
bunuri de consum.

In cadrul pavilionului, ce va fi or
ganizat in Complexul expozițional din 
Piața Scinteii, vor fi expuse bunuri 
de consum care au asigurate condi
ții de a fi produse și livrate fondului 
pieței, exportului, precum și schim
bului de mărfuri cu alte țări.

(Agerpres)

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 25 IUNIE 1971

EXTRAGEREA I : 1 variantă 100“ o 
a 100 000 lei și 3 variante 10% a 
10 000 lei ; a 2-a : 4,15 a 19 742 lei ; 
a 3-a : 13,55 a 6 047 lei : a 4-a : 30,65 
a 2 673 lei ; a 5-a : 99,35 a 825 lei ; 
a 6-a : 240,30 a 341 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 64 439 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 1 variantă 
10% a 67 670, Ici,; B: 2,20 a 30 759 
Iei ; C : 3,45 as 19 614 lei : D : 10,80 
a 6.266 lei ; E : 28,15 a 2 404 lei; F : 
59,25 a 1 142 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Categoria 
Z : 1 173.05 variante a 100 lei.

în Editura politică 
a apărut:

MAREA CONFLAGRAȚIE 
A SECOLULUI XX

Amplă monografie a ce
lui de-al ll-lea război 

mondial

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE

Șl MUNCITOREȘTI

Plenara C. C. al P. C Francez
PARTS 30 (Agerpr.s). — După 

cum s-a mai anunțat, Plenara C.C. 
al PC Francez, car” a avut loc in 
suburbia pariziană Rosny-sous-Boi. a 
hotăril convocarea Confcrințo.i Na
tional.? in z l-.le de 2C și 21 noiem
brie a.c.. ci următoarea ordini- de 
zi: .. VtivitaUa ideologică. politică 
si organizatorică a p nlidului in în
treprinderi. in slujba progresului 
social, pentru democrații avansată 
și soo’alism".

Pentru buna pregătire a Conferin
ței Naționale, plenara a elaborat un 
proiect de rezoluție. Documentul 
Scoate in relief unele obiective mai 
recente puse de P.C.F. in fața oa
menilor muncii din Franța, intre 
care :

— traducerea in viață a celor 
șapte mari obiective naționale refe
ritoare la fiscalitate, locuințe, trans
porturi, pregătirea profesională, 
viața democratică, sănătate, lupta 
pentru dezarmare, formulate de to

SCRISOAREA C.C. AL P.C.F. CĂTRE
CONGRESUL UNITĂȚII SOCIALIȘTILOR

Plenara C.C. al P.C.F. a adoptat o 
scrisoare către Congresul Unității So
cialiștilor in care, pornind de la a- 
precierea că numai unirea forțelor 
muncitorești și democratice in jurul 
unei perspective mobilizatoare poate 
oferi o alternativă politică actualei 
situații de criză in care a fost adusă 
Franța de puterea marelui capital. 
Comitetul Central al P.C.F. propune 
Congresului Unității Socialiștilor în
cheierea unui acord politic și elabo
rarea unui program comun de luptă 
și de guvernare.

După aprecierea P.C.F., noul regim 
vi trebui să ducă treptat la îngră
direa capitalului monopolist, la atra
gerea maselor largi populare și la 
crearea celor mai favorabile condiții 
pentru o transformare socialistă a 
societății

„Aceasta va trebui să se realizeze 
in Franra pe căile proprii condițiilor 
noastre naționale, spriiinindu-ne pe 
activitatea creatoare a maselor popu
lare înseși, continuind si îmbogățind 
cele mai bune tradiții democratice 
ale tării noastre. In ce ne privește, 
dorim cu deosebire ca noua socie
tate să dezvolte cooperarea intre 
toate partidele democratice ce se 
pronunță și acționează pentru so
cialism. în sfîrșit, o Franță socialis
tă va fi o Franță independentă și 
pașnică. Ea iși va baza relațiile cu

Scrisoarea lui Kurt Bachmann 
adresată guvernului

R. f. a Germaniei
BONN 30 (Agerpres). — în legătură 

cu cererea fracțiunii LJ.C.D./U.C.S. de 
a fi examinată de către Bundestag 
activitatea Partidului Comunist Ger
man sub pretextul câ aceasta ar fi 
..neconstituțională", președintele P.C. 
German, Kurt Bachmann, a a- 
dresat, din însărcinare conduce
rii partidului, o scrisoare guver
nului federal cerind să fie res
pinsă interpelarea U.C.D./U.C.S. în 
scrisoare se subliniază că U.C.D./ 
U.C.S. continuă încercările „de 
a denigra P.C.G., partid care se află 
sub apărarea Constituției, de a se o- 
pune afluxului de muncitori și repre- 
zentați ai tineretului in partid și de 
a submina tendințele spre destindere 
a încordării și de creare a unui sistem 
de securitate europeană". Partidul 
Comunist German apreciază interpe
larea U.C.D./U.C.S. ca o parte com
ponentă a atacurilor acesteia contra 
drepturilor constituționale. 

varășii! George*-' Marchais la pic- 
nara din aprilie a c. a C C. al 
P.C.F.

— realizarea frontului unic in In- 
Ireprinder. acțiune hotătitoare pen
tru progresul unității la nivel na
țional

— cunoașterea exactă de către fe
derațiile P.C.F. a întreprinderilor 
din raza lor de activitate, a compozi
ției lor sociale, evoluției lor. situa
ted și condițiilor de muncă ale tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii, luoLa politica și ideologică 
trebuind sâ constituie orientarea 
prioritară a activității federațiilor.

— schimburi de experiență și de in
formații intre celulele din Între
prinderile aceluiași trust, atit la ni
vel național, cit și internațional, 
conform hotăririlor Conferinței in
ternaționale do la Londra, din ia
nuarie a.c.. a partidelor comunista 
din țările vi st-curopene.

celelalte țări pe egalitatea în drep
turi, respectarea integrității terito
riale. a suveranității și neamestecu
lui in treburile anlerne. cooperarea 
internațională fără discriminare. In 
același timp, ca va întări raportu
rile de solidaritate internaționaliștii 
ale poporului francez cu toate forțele 
socialiste, antiimperialiste și progre
siste din lume".

In acest spirit, Comitetul Central 
al P.C.c propune, prin intermediul 
acestei scrisori, constituirea unei 
vaste uniuni a forțelor muncitorești 
și democratice franceze, in perspec
tiva înlocuirii actualei coaliții gu
vernamentale printr-un guvern de
mocratic și reprezentativ de inspira^ 
tic populară. Documentul apreciază 
că un acord politic intre cele două 
partide este posibil. Realizarea unul 
acord politic fundamental, conchide 
scrisoarea, depinde exclusiv de ho- 
tărirea Partidului Socialist de a ex
clude definitiv orice alianță cu for
țele reprezentative ale capitalismu
lui. chiar și cu acele forțe care se 
declară centriste sau reformiste, șt 
de a se angaja clar în acțiunea du 
apărare a intereselor clasei munci
toare, de abolire a dominației ma
relui capital și de instaurare a unui 
regim de democrație politică și eco
nomică. de construire a societății so
cialiste.

R P BULGARIA

Rezultatele definitive 
ale alegerilor

SOFIA 30. — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței. transmite : La So
fia a fost dat publicității comunicatul 
Comisiei electorale centrale cu privire 
la rezultatele definitive ale alegerilor 
de deputați in Adunarea Populară, 
desfășurate la 27 iunie. Din cele 
6 168 931 persoane înscrise pe listele 
electorale și-au exprimat votul 
6 159 942, adică 99.90 la sută. Pentru 
candidați! Frontului Patriei au votat 
6 154 082 alegători, respectiv 99,85 la 
sută din participanți.

Prezidiul Adunării Populare a co
municat, de asemenea, rezultatele ale
gerilor de deputați in sfaturile popu
lare regionale, orășenești, raionale și 
sătești, precum și de judecători ra
ionali și asesori populari, desfășurate 
in aceeași zi. Au fost aleși 53 665 de 
deputați. cu o majoritate medie do 
99.80 la sută.

A trecut o jumătate de veac de Ia 
ziua consemnată cu litere de aur in 
istoria Chinei, and reprezentanții 
grupurilor marxiste din diferite pro
vincii ale țârii, intruniți intr-o mo
destă casă din Șanhai, au adoptat ho- 
tăcirea memorabilă a întemeierii 
Partidului Comunist Chinez. Trup 
din trupul poporului muncitor ai 
Chinei, exponent al intereselor funda
mentale și al celor mai înalte aspi
rații ale acestuia, P.C. Chinez a 
străbătut in acest răstimp un drum 
glorios : el a organizat si condus cu 
■hnegație lupta revoluționară anti- 
•j.iperialistă și antifeudală a poporu
lui chinez, a ridicat cu eroism ma
sele si le-a călăuzit cu fermitate in bă
tăliile purtate împotriva cotropito
rilor. a dominației imperialiste, a 
condus ponorul la victorie in lupta 
pentru eliberarea națională si socia
lă, pentru triumful vieții noi, socia
liste, in patria sa. Este un adevăr de 
necontestat că in perioada celor cinci 
decenii care s-au scurs de la nas- 
terea nartidului. fiecare moment de 
seamă în viata Chinei, și fiecare iz- 
bindă înregistrată de popor au fost 
nemijlocit legate de activitatea eroi
că a P.C. Chinez. a conducerii sale, 
in frunte cu președintele Mao Tze- 
dun.

Vreme de secole, harnicul și talen
tatul popor chinez, renumit prin civi
lizația sa milenară care a îmbogățit 
patrimoniul omenirii cu valori inesti
mabile, a trăit in condiții de robie in 
propria sa țară. în repetate rinduri 
poporul chinez s-a ridicat la luptă 
împotriva oprimării feudale, împotri
va burgheziei compradore, împotriva 
jomînației imperialiștilor care trans

formaseră țara intr-o semi-colonle. 
Mișcarea revoluționară chineză, in 
care un rol de bază ii aveau masele 
țărănești, s-a ridicat pe o nouă 
treaptă cînd pe arena politică și-a 
făcut apariția proletariatul chinez șl 
s-au creat condițiile pentru făurirea 
alianței muncitorilor și țăranilor. în 
anul 1920 au fost create primele 
indicate ale oamenilor muncii O 
mare influentă in procesul de răs- 
pindire a ideilor marxism-leninis- 
mului în rindurile cercurilor revolu
ționare, ale oamenilor muncii din 
China, a avut-o avintul revoluționar 
generat in lume de Marea Revoluție 
Socialista din Octombrie care a 
inaugurat o eră nouă in istoria ome
nirii.

Creșterea avântului revoluționar, 
ascuțirea contradicțiilor sociale din 
acea perioadă impuneau cu acuitate 
crearea unui partid de avangardă al 
clasei muncitoare, capabil să uneas
că sutele de milioane de oameni ai 
muncii din China și să conducă șu
voiul revoluționar al luptei lor. în 
pcrîste condiki. la 1 iulie 1921 a avut 
jâe congresul de constituire a Parti- 
d\iiui Comunist Chinez.

P. C. Chinez s-a situat neabă
tut in fruntea bătăliilor de clasă 
tot mai ascuțite din China, care 
au luat forma unor războaie civile re
voluționare, purtate ani Îndelungați ; 
in cursul acestora partidul a făurit 
Armata populară de eliberare care s-a 
acoperit de glorie in lupta împotriva 
forțelor reacțiunii interne și interna
ționale. Legendarul episod pe care l-a 
constituit „Marșul cel lung al Ar
matei roșii chineze" a marcat un 
punct de cotitură in revoluția chi
neză, a dus la crearea unei puternice 
baze revoluționare, a contribuit imens 
la călirea politică și morală a arma
tei și crearea unor cadre educate in 
spiritul fermității, abnegației, modes
tiei, legăturii strinse cu poporul.

Dezvoltarea mișcării revoluționare 
din China, condusă de P.C. Chinez, 
a fost urmărită in țara noastră cu 
sentimente de profundă simpatie și 
solidaritate in terna tionalistă de co
muniști, de oam?nii muncii. în po
fida condițiilor grele ale ilegalității, 
din inițiativa Partidului Comunist 
Român au fost create comitete de 
acțiune care au colectat bani și 
medicamente destinate revoluționa
rilor chinezi, iar medici români 
au plecat voluntar in China. „E 
datoria revoluționară a munci
torimii — sublinia un articol din 
„Scinteia" ilegală din 1933 — să răs
pundă apelului eroicilor luptători ai 
revoluției chineze. Muncitorii și toate 
păturile muncitoare din România 
trebuie să ducă o luptă viguroasă 
pentru apărarea revoluției chineze, 
impledicind trecerea prin România a 
trenurilor cu arme și muniții pen
tru guvernul din Nankin și încărca
rea lor in vapoare, fâcind întruniri și 
demonstrații de protest im potriva in
tervenției imperialiste din China".

In anii premergători și apoi in pe
rioada celui de-al doilea război mon
dial, P.C. Chinez a fost organizatorul 
strălucit al rezistenței revoluționare 
impotciva cotropirii țării de către 
imperialismul japonez. Dejucind tac
tica trădătoare a Gomindanului, 
P.C. Chinez a făurit un puternic 
front unic anti japonez, a dezvoltat 
considerabil rindurile Armatei popu
lare de eliberare și a desfășurat un 
larg război popular împotriva cotro
pitorilor. Poporul chinez a adus o 
contribuție de preț la înfrângerea 
Japoniei militariste d? către coaliția 
antifascistă in cel de-al doilea război 
mondial.

Lupta condusă de partid a dus li 
victoria istorică dobîndită de poporul 
chinez asupra forțelor imperialismu
lui și reacțiunii interne, victorie în
cununată la 1 octombrie 1949 prin 
proclamarea Republicii Populare 
Chineze și trecerea întregii puteri 
in miinile poporului, in frunte cu 
partidul său comunist.

Inaugurind o eră nouă în multi

milenara istorie a Chinei și in 
destinele poporului chinez, victoria 
revoluției populare și întemeierea 
Republicii Populare au dat o puter
nică lovitură pozițiilor imperialismu
lui în Asia și in întreaga lume, au con
tribuit in uriașă măsură la schimba
rea raportului de forțe pe plan mon
dial in favoarea socialismului, au dus 
la întărirea considerabilă a pozițiilor 
clasei muncitoare internaționale și 
ale mișcării de eliberare națională, au 
stimulat cu putere creșterea și con
solidarea tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste care militează pentru liber-

Gloriosul semicentenar 
al Partidului Comunist Chinez

tate și independență, pace și progres 
social. Alături de popoarele și for
țele progresiste de pretutindeni, po
porul român a salutat cu entuziasm 
victoria revoluției populare chineze, 
văzind in aceasta cel mai de seamă 
eveniment revoluționar al istoriei 
după Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie,

O dată cu eliberarea țării, în fața 
poporului chinez s-au ridicat sarcini 
uriașe, cu atit mai complicate datorită 
grelei înapoieri economice lăsate de 
dominația imperialistă. Dar poporal, 
devenit stăpin in patria sa, a pășit cu 
abnegație și entuziasm, sub condu
cerea partidului, la munca construc
tivă. Exprimind însuflețirea și sen
timentul de încredere al mase
lor de sute dc milioane de oa
meni în lupta pentru edificarea noii 
orînduiri. tovarășul Mao Tzedun 
spunea in acei ani : „Cauza noastră 
este dreaptă. O cauză dreaptă este 
invulnerabilă in fața oricărui duș
man. Baza forței noastre, care nc 
duce înainte în opera noastră, este 
Partidul Comunist Chinez. Baza 
teoretica a concepției noastre des
pre lume este marxism-leninis- 
mul. Sintem pe deplin convinși 
că putem învinge toate greutățile și 
calamitățile și să transformăm țara 
noastră intr-o mare republică socia
listă".

într-o perioadă istorică scurtă. 
P.C. Chinez, aplicind in mod crea
tor principiile fundamentale ale 
marxism-leninismului la condițiile 
specifice ale Chinei, a condus po

porul muncitor la înfăptuirea unor 
adinei transformări revoluționare in 
toate domeniile vieții sociale. Suc
cesele dezvoltării bazei economice 
socialiste in anii puterii populare 
și-au găsit o grăitoare expresie in 
avintul industrializării, in dezvol
tarea continuă a marilor centre eco
nomice. in miile de fabrici și uzine, 
hidrocentrale și șantiere ridicate pe 
întreg cuprinsul țăcii. Deosebit de 
elocvente sint realizările dobindite 
de R.P. Chineză in asemenea dome
nii de fundamentală însemnătate 
ale silinței și tehnicii moderne, 

cum sint folosirea energiei nu
cleare, lansarea in Cosmos a unor 
sateliți artificiali ai Pământului, a- 
plicațiile largi in producție ale elec
tronicii. automatizării, utilizarea unor 
tehnologii dintre cele mal avansate. 
Ca urmare a vastelor lucrări hidro
tehnice. a extinderii sistemelor de 
irigații și baraje, a recuperării și a- 
menajăril ingenioase pentru culturi 
agricole a unor întinderi odinioară 
aride, agricultura socialistă a Chinei 
populare se află in plină înflorire. 
Mari succese a înregistrat R.P. Chi
neză in ridicarea nivelului de tcai al 
poporului. Au fost șterse din via
ta societății foametea, bolile de 
masă, analfabetismul caracteristice 
Chinei de odinioară. S-au obținut 
succese in dezvoltarea învățămintu- 
lui și a rețelei sanitare, in îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
viață ale poporului chinez.

P. C. Chinez iși exercită cu con
secventă rolul de forță conducătoare 
a societății socialiste chineze, con- 
ducind activitatea întregului popor 
pentru dezvoltarea economiei și cul
turii, mobilizind puternic masele in 
opera de construcție victorioasă a so
cialismului, organizînd activitatea de 
educație socialistă a cetățenilor.

Realizările obținute de poporul 
chinez in edificarea noii orînduiri 
sint cu atit mai importante, cu cit 
au fost dobindite in împrejurări in
ternaționale complexe, ale luptei îm
potriva imperialismului și reacțiunii, 
precum și in condiții deosebite de 

luptă pe plan intern, ale desfășurării 
marii revoluții culturale proletare.

In cursul recentei vizite in 
R. P. Chineză, delegația de partid 
și guvernamentală română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
putut constata nemijlocit amploarea 
operei de construcție desfășurate de 
poporul chinez, victoriile dobindite 
in acești ani in toate domeniile edifi
cării socialismului, exprimind apre
cierea și sentimentele de bucurie 
ale poporului roman față de vic
toriile dobindite de poporul chinez, 
sub conducerea Partidului Comunist.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului nostru, așa cum 
dovedește viața, succesele Chinei 
populare in opera de edificare a orin- 
duini noi constituie un aport de sea
mă Ja creșterea forței materiale și 
întărirea pozițiilor socialismului, a 
prestigiului și puterii sale de atrac
ție in rindul a numeroase popoare 
ale lumii, la întărirea frontului tutu
ror forțelor antiimperialiste, iubi
toare de libertate, pace și progres.

întreaga desfășurare a vieții de
monstrează rolul internațional deose
bit de important al R. P. Chineze, 
faptul că problemele fundamental? 
care confruntă omenirea contempora
nă nu pot fi soluționate cu succes 
Iară participarea R.P. Chineze, țară 
cu 700 de milioane de locuitori. S-a 
prăbușit lamentabil politica cercurilor 
imperialiste tinzind la izolarea Chinei 
— astăzi fiind mai evidentă ca oricind 
absurditatea a înseși id?ii că poate fi 
izolat un popor reprezentind aproa
pe un sfert din omenire. Opi
nia publică iubitoare de pace 
constată cu satisfacție tendințele rea
liste ce își croiesc drum tot mai larg 
pe arena internațională și care se 
traduc in stabilirea de raporturi di
plomatice cu R.P. Chineză de către 
tot mai multe state capitaliste.

Așa cum este cunoscut, țara 
noastră a militat și militează cu ho- 
tărire pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P, Chineze la O.N.U., 
în Consiliul de Securitate și in alte 
organisme internaționale, aceasta 
răspunzind nu numai necesității ca 

poporul chinez să-și exercite din 
plin rolul ce-i revine pe arena mon
dială. dar și o condiție esențială 
a însăși întăririi acestor organisme 
internaționale, a realizării principiu
lui universalității lor. In același 
timp, Republica Socialistă România 
susține in mod ferm cererea dreaptă 
a Chinei populare pentru retragerea 
trupelor americane din Taivan — 
teritoriu inalienabil al R. P. Chineze.

Este știut că P.C.R.. guvernul și 
poporul român acționează cu o neabă
tută consecvența pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești. O 
deosebită importanță acordăm dez
voltării raporturilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu P. C. 
Chinez, cu guvernul și poporul Chi
nei. în ultimii ani s-au intensificat 
continuu relațiile româno-chineze pe 
toate planurile — economic, politic, 
tehnico-științific, cultural. Totodată, 
au sporit și s-au multiolicat contac
tele. schimburile de vizite la diferite 
niveluri pe linie dc partid și de stat. 
Forța și trăinicia relațiilor româno- 
chineze izvorăsc din faptul că ele 
se întemeiază in mod ferm pe 
principiile marxlsm-leninismului și 
internaționalismului socialist. ale 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității in drep
turi și întrajutorării tovărășești. 
Aceste principii au fost puternic re
afirmate cu prilejul recentei 
vizite in R. P. Chineză a delega
ției de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost consemnate in 
comunicatul comun, o dată cu voința 
exprimată de ambele părți de a in
tensifica și pe viitor relațiile de co
laborare multilaterală.

Convorbirile purtate într-o atmos
feră de prietenie și cordialitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de cei
lalți membri ai delegației române 
eu președintele Mao Tzedun, cu 
vicepreședintele Lin Biao, cu pre
mierul Ciu En-Iai și alți conducă
tori chinezi, au marcat o contribu
ție deosebită și un moment de ex
cepțională importanță in dezvoltarea 
relațiilor frătesti. de prietenie prin
cipială dintre P.C.R. si P.C. Chinez, 
'’intre cele două țări și ponoare și. 
totodată, un eveniment de largă 
rezonanță internațională in cronica 
solidarității de luptă a popoarelor, a 
tuturor forțelor antiimperialiste. pen
tru idealurile socialismului, păcii și 
libertății.

« Vizita de prietenie a delegației ro
mâne in R. P. Chineză și in celelalte 
țări socialiste din Asia, rezultatele 
ei au fost aprobate in întregime de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.F. 
De asemenea, așa cum a oglindit pe 
larg presa in aceste zile, vizita s-a 

bucurat de cele mai înalte aprecieri 
și de adeziunea profundă, unanimă, a 
întregului nostru partid. a întregului 
nostru popor. înscriindu-se în li
nia generală a politicii externe și a 
activității internaționale a partidu
lui și statului nostru, această impor
tantă acțiune a P.C.R. și a guver
nului român reprezintă o contribuție 
prețioasă la cauza generală a socia
lismului. la depășirea divergențelor 
existente și restabilirea unității ță
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste. Vizita a consti
tuit o puternică manifestare a soli
darității României socialiste cu lupta 
popoarelor împotriva imperialismu
lui. pentru apărarea libertății și 
independenței naționale, pentru pro
gres social și pace in lume.

Sintetizînd înalta semnificație a 
vizitei făcute in China populară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cu- 
vintarea rostită la marele miting din 
Pekin, a arătat că această vizită 
„este urmarea firească a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre partidele și țările noastre, 
dintre popoarele român și chinez", 
„îmi exprim convingerea — a subli
niat secretarul general al partidului 
nostru — că intilnirile și convorbi
rile pe care le-am avut împreună in 
aceste zile marchează un moment de 
importanță istorică în dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre partidele 
și țările noastre, a colaborării în toa
te domeniile de activitate, spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii ia 
lume".

Cu același prilej, evidențiind per
manența și cursul ascendent al le
găturilor reciproce, tovarășul Ciu 
En-lai, sublinia : - „în îndelungata 
luptă revoluționară, între poporul 
chinez și poporul român s-a stator
nicit o prietenie profundă. Ne-am 
sprijinit întotdeauna și am nutrit 
sentimente de simpatie reciprocă" 
„Constatăm cu bucurie — a spus vor
bitorul — că, în ultimii ani, relațiile 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre au cunoscut o foarte mare 
dezvoltare. Aceasta corespunde nu 
numai intereselor popoarelor noastre, 
ci și intereselor popoarelor revoluțio
nare ale lumii".

împărtășind sentimentele de bucu
rie ale oamenilor muncii din China 
populară cu prilejul gloriosului se
micentenar al Partidului Comunist 
Chinez, comuniștii din țara noastră, 
poporul român transmit comuniști
lor și întregului popor din statul so
cialist frățesc cele mai călduroase fe
licitări și urarea izvorîtă din inimă 
de a cuceri noi și mari izbînzi în 
făurirea socialismului, în înflorirea 
continuă a patriei lor — Republica 
Populară Chineză.

B. STOIA.N



viața internațională
GENEVA

O nouă rundă de negocieri 
în Comitetul 

pentru dezarmare
GENEVA 30 (Agerpreț). — După 

cum F-a anunțat., marți au fost re
luate la Geneva negocierile din ca
drul Comitetului pentru dezarmare. 
Aceasta runda de tratative este ulli- 
ma înaintea sesiunii din septembrie 
a Adunării Generale ONU. căreia 
Comitetul pentru dezarmare trebuie 
să-i prezinte un raport asupra rezul
tatelor înregistrate de la sesiunea 
precedentă.

Lum I cuvintul. reprezentantul 
U.R.S.S.. A. Roșe n. a aure că. 
după părerea delegației sovietice, ac
tivitatea comitetului in ce privește 
examinarea problemei dezarmării 
trebuie astfel organizată. incit să fie 
depuse eforturi avind drept scop în
cetarea producției tuturor tipurilor dc 
armamente, inlăptudrea unor largi 
măsuri de dezarmare — atit ruclea- 
ră cit și generală. Duna ce s-a refe
rit la recenta propunere a guvernu
lui sovietic privind organizarea unei 
conferințe a celor cinci puteri nu
cleare. vorbitorul a relevat rolul C »- 
miletului pentru dezarmare, necesi
tatea participării tuturor statelor 
membre la încheierea unor acorduri 
intemationaie de dezarmare.

Declarația delegației R.D. Vietnam la conferința cvadripartiiă 
privind noua propunere de pace a prințului Sufanuvong

PARIS 30 (Agerpres). — Delega
ția Republicii Democrate Vietnam la 
conferința cvadripartiiă de la Paris 
în problema vietnameză a dat publi
cității o declarație in care își expri
mă sprijinul deplin fată de noua 
propunere de pace, din 22 iunie a.c. 
a președintelui Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos, prin
țul. Sufanuvong, — anunță agenția 
V.N.A, în declarație se arată că a- 
rcactâ propunere constituie o nouă 
dovadă a eforturilor depuse de Fron
tul Patriotic din Laos in vederea 
restabilirii păcii in țară și a conci
lierii naționale.

Guvernul R. D. Vietnam și poporul 
vietnamez — subliniază declarația 
— cer încetarea agresiunii Statelor 
Unite împotriva Laosului. sistarea 
imediată și necondiționată a tuturor

BOLIVIA VA ÎNTREȚINE 
RELAȚII DE COLABORARE 

CU TOATE TARILE
UN INTERVIU

AL MINISTRULUI BOLIVIAN 
DE EXTERNE

CARACAS 30 (Agerpes). — Huascar 
Taborga, ministrul afacerilor externe 
al Boliviei, care se află intr-o vizită 
In Venezuela, a acordat un interviu 
corespondentului TASS la Caracas. 
Cu acest prilej, ministrul bolivian a 
subliniat că guvernul său va între
ține relații de prietenie și colaborare 
cu toata țările, indiferent de orindui- 
rea lor politică și socială, inclusiv cu 
țările socialiste. El a citat., in acest 
sens, o serie de contracte comerciale 
încheiate recent cu Uniunea Sovietică 
și alte țări socialiste.

In ce privește politica internă a gu
vernului președintelui Juan Jose Tor
res, Huascar Taborga a declarat că 
actualul proces care se desfășoară in 
țară are drept scop obținerea inde
pendenței politice și economice, pre
cum și redobindirea controlului asu
pra resurselor naturale ale țării. Adu
narea Populară recent creată, a adău
gat Huascar Taborga, ar putea de
veni un instrument in procesul de 
transformare progresistă a țării îm
potriva uneltirilor concernelor străine 
și reacțiunii imperialiste.

Mutații in peisajul 
contemporan al Canadei

însemnări de călătorie
Canadienilor le place să-și numeas

că patria „țara contrastelor drama
tice". Călătorul constată acest adevăr 
de îndată ce a făcut primii pași pe 
imensul teritoriu canadian. între ex
tremitățile acestui pămint, dantelate 
de apele oceanelor Atlantic. Pacific 
și Arctic, și unde trăiesc numai 21 
milioane de locuitori, iși dau parcă 
intilnire toate formele de relief și de 
vegetație.

Case mici, durate din bime sau 
cărămidă roșie, cu acoperișuri țu
guiate, balcoane și verande străjuite 
de coloane, pe care le întflnești in 
imediata vecinătate a zgirie-norilor 
din beton, oțel și sticlă, alcătuiesc 
un mozaic arhitectonic ce dezvăluie, 
ca o carte deschisă. întregul trecut al 
acestui harnic și talentat popor. Mo
dul de viață al canadienilor, obi
ceiuri și tradiții ce coexistă paș
nic. in ciuda diversității lor, iz- 
rorite dintr-un conglomerat de circa 
60 naționalități conlocuitoare. între
gesc tabloul variat și multicolor al 
acestei vaste țări septentrionale.

Bogățiile cu care natura a înzes
trat din belșug solul și subsolul Ca
nadei au trezit interesul deosebit al 
trusturilor și monopolurilor puterni
cului vecin din sud. a căror îmbrăți
șare. după cum se exprima plastic un 
ministru canadian, a devenit sufo
cantă. Aceasta a determinat reacția 
puternică a opiniei publice, care s-a 
oglindit in tendințele tot mai eviden
te- din ultimul timp, de căutare si 
găsire a unui drum propriu care să 
permită dezvoltarea și afirmarea 
ființei naționale, atit pe plan intern 
cit și pe cel internațional, accelerin- 
du-se delimitarea intereselor națio
nale de cele străine.

Una dintre cele mai flagrante con

Șeful delegației americane. amba
sadorul James F Leonard, a spus, 
printre altele, că „in ultima vreme 
au fost avansate o serie de idoli' 
printre care recenta propunere a 
guvernului sovietic. Examinind In 
viitor această problemă, a adăugat 
vorbitorul, va trebui să avem in ve
dere că unele subiecte se pretează 
in mod special discuției intre statele 
care dispun de arme- nucleare. Exis
tă. de asemenea, subiecte care se 
pretează discuției intre statele nu
cleare și nenucleare. In consecință, a 
declarat James F. Leonard, noi am 
primi favorabil participarea tuturor 
statelor nucleare la eforturile in do
meniul controlului armamentelor și 
al dezarmării intr-o manieră satis
făcătoare pentru toate aceste state 
și care să reflecte, in același timp, 
interesele și preocupările statelor 
nenucleare*1.

In cadrul ședinței, delegația R.A.U. 
a depus un document do lucru in 
legătură cu problema prohibirii ar
melor biologice, iar delegația Sue
diei un document de lucru asupra 
încetării tuturor experiențelor nu
cleare.

bombardamentelor americane asupra 
teritoriului acestei țări, astfel incit 
părțile laoțiene interesate să poată 
să discute și să reglementeze proble
mele interne ale Laosului, fără a- 
mestec din afară.

Curtea Supremă 
a S.U.A. a dat ciștig 

de cauză ziarelor 
„New York Times’4 

și „Washington Post44
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Curtea Supremă a S.U.A. a hotărit 
miercuri, cu majoritate de voturi (6 
la 3). <ă permită ziarelor ..New York 
Times" și ..Washington Post" să reia 
publicarea documentelor secrete ale 
Pentagonului referitoare la dezlăn
țuirea de către S.U.A. a agresiunii 
din Vietnam. Tn hotârîrea Curții se 
precizează că Ministerul Justiției nu 
a putut justifica faptul că publicarea 
acestor documente ar putea afecta 
securitatea națională.

După cum precizează agenția 
U.P.I.. se așteaptă ca. decizia să în
lăture și interzicerea dictată de două 
instanțe de fond împotriva publică
rii !'■ către ziarele ..Boston Glob?" 
și ..St. Louis Post-Dispatch" a unor 
articole și comentarii bazate pe a- 
celeași documente secrete.
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Președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Alexei 5 
kov, l-a primit miercuri pe ambasa
dorul României la Moscova. Teodor 
Marinescu, la cererea acestuia.

Ciu En-lai, membru a comi- 
tetului Permanent al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Iao Ven-iuan. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, și Go 

secințe ale dominației economice 
străine a fost inegalitatea dezvoltă
rii economice.

Pentru reducerea decalajelor e- 
xistente. din 1962 și pină in pre- 
z?nt s-a investit peste un mi
liard de dolari, sumă destinată 
in primul rind dezvoltării regiunilor 
râmase in urmă și creării de locuri 
de muncă pentru șomeri și populația 
săracă. In scopul deplinei restabiliri 
a independenței economice a țării, 
guvernul actual a hotărit pregătirea 
unor proiecte de legi pentru a supune 
controlului statului toate proprietățile 
străine.

Pe plan extern. Canada a trecut la 
o reevaluare lucidă a politicii sale, 
punind accentul pe dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările lumii, indiferent 
d ■ orinduirea lor social-politică. in 
baza respectării independenței și su
veranității, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc.

In acest spirit se desfășoară și re
lațiile româno-canadiene. Inscriin- 
du-se in coordonatele unui curs me
reu ascendent, raporturile dintre cele 
două țări au fost fertilizate, mai ales 
in ultimii ani, prin diferite con
tacte și vizite, care au culminat cu 
vizitele reciproce ale celor doi mi
niștri de externe. Caracterizate prin 
bunăvoință, printr-o abordare con
structivă a problemelor, aceste con
tacte au permis desprinderea ca nu
mitor comun a dorinței de pace și 
securitate internațională, Identifica
rea in continuare a unor posibilități 
largi de colaborare reciproc avan
tajoasă, in interesul ambelor țări și 
popoare.

C. ALEXANDROAIE

Amendamente la Constituția
R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 30 (Agcrpres). — La
Belgrad s-au întrunit miercuri ceh- 
cinci vece ale Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia. Pe ordinea dc zi 
au figurat propunerea privind amen
damentele la Constituție și proiectul 
de lego cu privire la aplicarea in 
practică a amendamentelor.

Conform procedurii constituționale, 
amendamentele intră in vigoare o 
data cu aprobarea lor do către Vocea 
Popoarelor a Skupștinei Federale.

Întrunită sub președinția lui Mika 
Spiliak, Vecea Popoarelor a adoptat 
amendamentele la Constituție.

TOVARĂȘUL EMIL DRĂ6ĂNESCU ÎN R. S. MUNIENEGRU
BELGRAD 30. — Corespondentul 

Agerpres, G. lonescu. transmite : în 
continuarea vizitei pe care o face in 
R. S. Muntonepru. la invitația Vecci 
Execut!vc a acestei republici, tova
rășul Emil Drăgănescu. vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al Româ
niei. a fost miercuri oaspetele unor 
importante întreprinderi industriale 
din Tetinie și Nikșici. în această vi
zită. oaspetele a fost insolit de Jarko 
Bulaici. președintele Vecci Executi
ve Republicane, și de Dragișa Djoko-

Vizita delegației economice guvernamentale 
canadiene in R. P. Chineza

PEKIN 30 (Agerpres). — O delega
ție economică guvernamentală cana
diana, condusă de Jean Luc Pepin, 
ministrul industriei, comerțului și me
seriilor, a sosit la Pekin pentru o vi
zită de prietenie in R. P. Chineză, la 
invitația ministrului comerțului ex
terior Pai Sian-kuo, anunță agenția 
China Nouă.

în onoarea oaspeților canadieni, 
vicepremierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze. Li Sien-nien, a oferit, 
un banchet. Luînd cuvintul cu acest 
prilej, Pai Sian-kuo a subliniat că in 
ultimii ani contactele dintre cele 
două țări, îndeosebi in domeniul co
mercial, s-au dezvoltat rapid. Stabi
lirea de relații diplomatice la 13 octom

CUVÎNTAREA LUI FIDEL CASTRO 
la consfătuirea națională 

a lucrătorilor din transporturi
HAVANA 30 (Agerpres). — La Ha

vana. anunță agenția Prensa Latina, 
S-au încheiat lucrările consfătuirii na
ționale a lucrătorilor din transporturi.

Luînd cuvintul cu acest prilej. Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Guver
nului Revoluționar, a subliniat, in
tre altele, importanța pe care o are 
in prezent dezvoltarea transporturilor 
feroviare și rutiere pentru economia 
cubaneză. El a arătat că se va între
prinde un vast program de reconstru
ire și modernizare a căilor ferate, 
program care va necesita investiții de 
aproximativ 300 milioane de dolari.

Referindu-se la transpotul interur

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;
Mo-jo. membru al Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga China, președinte de onoare 
al Asociației de priatenie China—Ja
ponia, au primit pe membrii unei 
delegații a cercurilor culturale din 
Japonia, care se află in vizită in 
R. P. Chineză, anunță agenția China 
Nouă.

La invitația C.C. al
P.C.U.S. m*ercuri 3 sosit la Mos
cova o delegație a Partidului Comu
nist Francez, condusă de Georges 
Marchais, secretar general adjunct 
al P.C.F., informează agenția TASS.

Ministrul afacerilor ex
terne al Cubei, Raul Roa Gar- 
cia. care, la invitația colegului său, 
Otto Winzer, va face o vizită ofi
cială în R. D. Germană, a sosit la 
Berlin.

Se împlinesc astăzi 9 ani de cind Burundi, una din cele mai mici 
țări ale Africii, situată în inima continentului, pe marginea lacului Tan- 
ganyca, nu departe de izvoarele Nilului, și-a cucerit independența. De 
atunci, si în special de la proclamarea republicii, în 1966, tinărul stat 
depune eforturi pentru punerea în valoare, în interesul propriu, a bo
gățiilor solului și subsolului, pentru extinderea căilor de comunicație, 
formarea unor cadre naționale in diverse domenii de activitate, ri
dicarea nivelului de trai al populației.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Burundi, poporul român 
urează poporului acestei țări succes pe calea consolidării indepen
denței naționale, o dezvoltării economiei și progresului social.

în fotografie : imagine din Bujumbura, capitala republicii.

în cuvintul do încheiere a ședinței 
V«’c.>i Popoarelor, Mika Spiliak a 
subliniat că adoptarea amendamente
lor ia Constituție reprezintă o nouă 
fază în dezvoltarea țării. El și-a 
exprimat satisfacția că amendamen
tele au fost aprobate de toate vecele 
Skupștinei Federale, că ele au fost 
susținute in toate skupștincle repu
blicane și in dezbaterile publice, din 
toate comunele, organizațiile de mun
că, in armată și de către masele largi 
de cetățeni.

vici. membru al Vecei Executive 
Federale a R.S F. Iugoslavia

în aceeași zi. tovarășul Emil Drâ- 
gânescu a plecat la Titograd, unde 
a fost primit de președintele Skupști
nei Republicii Socialiste Muntene- 
gru. Vidoe Jarkovici. cu care a avut 
o convorbire deosebit de cordială. Au 
fost abordate unele aspecte ale co
laborării reciproce și in special po
sibilitățile ciin domeniul cooperării in 
producție 

brie 1970, a arătat ministrul, repre
zintă un eveniment major in istoria 
relațiilor chino-canadiene. „Noi, a 
spus ministrul chinez, am insistat în
totdeauna in a stabili și a dezvolta 
relații de prietenie cu toate țările pe 
baza celor cinci principii ale coexis
tenței pașnice. De asemenea, ne-am 
pronunțat pentru extinderea contacte
lor comerciale cu diferite țări, in con
cordanță cu principiile egalității și a- 
vantajului reciproc".

Răspunzind, ministrul canadian a 
relevat că guvernul și poporul cana
dian sint gata să dezvolte legăturile 
de prietenie cu R. P. Chineză nu nu
mai in domeniul economic, dar și in 
alte domenii de activitate.

ban. Fidel Castro a arătat că acesta 
va fi înzestrat in curind cu 150 de 
autobuze de proveniență japoneză, 
care vor completa parcul celor 115 
autobuze engleze, a căror exploatare 
a început recent. Fidel Castro a ară
tat, de asemenea, că in Cuba va în
cepe in curind producția unui auto
buz autohton.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
muncitorilor din transporturi chema
rea de a-și intensifica eforturile pen
tru reconstruirea parcului de vehi
cule de care dispune țara, subliniind 
că, in această direcție, mai sint incă 
multe lucruri de făcut.
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Li Sien-nien, vicepremler al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și Yang Chieh, ministrul comunica
țiilor, au avut o întrevedere cu de
legația poloneză condusă de Jerzy 
Szopa, ministrul navigației al R. P. 
Polone, care se află in vizită in 
R. P. Chineză.

La
Bașev,

invitația lui Ivan
ministrul de externe al

Bulgariei, la Sofia a sosit Christos 
Xanthopoulos-Palamas, subsecretar 
de stat la Ministerul de Externe al 
Greciei. împreună cu alte persoane 
oficiale. Miercuri, Palamas a fost 
primit de Ivan Bașev, informează 
agenția B.T.A.

Ministrul afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei, Jan 
Marko, a oferit un dejun in cinstea 
ambasadorului României la Praga, 
Ion Obradovici, in legătură cu ple
carea sa definitivă din Cehoslovacia

TRAGICUL ACCIDENT DE LA BORDUL
NAVEI COSMICE „S0IUZ-1F

MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 
genl.i.i TASS transmite următorul 
comunicat privind moartea echipa
jului navei cosmice „Soiuz-11". alcă
tuit din locotenent-colonclul Gheor
ghi Dobrovolski, inginerul de bord 
Vladislav Volkov și inginerul experi
mentator Viktor Pațaev.

La 29 iunie 1971, echipajul stației 
științifice orbitale „Saliut" și-a în
cheiat pe deplin executarea progra
mului de zbor și a primit indicația 
de a ateriza. Cosmonauții au trans
portat materialele cercetărilor știin
țifice și jurnalele de bord in nava 
cosmică de transport „Soiuz-11" pen
tru a se întoarce pe Pămint.

După îndeplinirea operațiunii de 
trecere, cosmonauții și-au ocupat 
locurile de lucru pe nava „Soiuz-11", 
au verificat sistemele de bord și au 
pregătit nava pentru desprinderea 
de stația „Saliut".

La ora 21,28, ora Moscovei, nava 
„Soiuz-11" și stația orbitală „Saliut" 
s-au desprins și au continuat zborul 
separat. Echipajul navei „Soiuz-ll" 
a raportat pe Pămint că operațiunea 
desprinderii a decurs fără a avea 
nimic de semnalat și că toate siste
mele navei funcționează normal.

Pentru înfăptuirea coboririi spre 
Pămint, la 30 iunie, la ora 1,35, după

Comandantul navei 
spațiale „Soiuz-ll", ]o- 
cotenent-coloncl de a- 
vlație GHEORGHI DO
BROVOLSKI. s-a nAscut 
la Odesa, in anul 1928. 
El a absolvit Școala spe
cială a forțelor militare 
aeriene. în 1961, paralel 
cu activitatea sa dc a- 
viator. Dobrovolski a 
absolvit Academia de a- 
viație militară, apoi a 
fost primit în detașa
mentul cosmonauților.

Soția lui Gheorghi Do
brovolski, Liudmila, ab
solventă a Universității 
din Leningrad, este pro
fesoară de matematică. 
Dobrovolski avea două 
fiice — Maria și Natașa, 
in vîrstă de 12 și, respec
tiv, 4 ani.

Inginerul dc bord VLA
DISLAV VOLKOV s-a 
născut intr-o familie de 
constructori de avioane, 
în anul 1936. El a absolvit 
cursurile Institutului de 
aviație din Moscova, fi
ind mai apoi primit în 
detașamentul cosmonau- 
țllor de către cunoscutul 
constructor de tehnică 
cosmică Serghei Koro- 
liov. în anul 1969. îm
preună cu cosmonauții 
I'lllpcenko și Gorbatko. 
Voikov a efectuat 80 de 
rotații in Jurul Pămintu- 
lui. la bordul navei cos
mice „Soiuz-7“.

Soția lui Vladislav Vol
kov, Liudmila, este ingi
ner specialist in dome
niul industriei alimenta
re. Fiul lor, Vladimir, 
este elev.

AMINTIRE NESTEARSĂ 
ÎN MEMORIA OMENIRII

Cutremurat de emoție, am 
aflat ieri dimineață vestea tra
gică a morții membrilor echipa
jului navei „Soiuz-ll", care se 
întorceau dintr-o misiune înde
plinită cu strălucit succes — 
crearea unei stații orbitale lo
cuite și pilotate. împreună cu 
toți oamenii de știință din țara 
noastră, urmărisem zi de zi, cu 
un interes viu, desfășurarea 
prestigioasei premiere spațiale 
sovietice. Timp de peste trei 
sâptămini — cea mai lungă pe
rioadă petrecută de un echipaj 
uman in afara Pâmintului — pi
lotul cosmonaut locotenent-colo- 
nel Gheorghi Dobrovolski. ingi
nerul de bord Vladislav Volkov 
și inginerul experimentator Vik
tor Pațaev au efectuat investi
gații științifice și tehnice de o 
mare complexitate, ale căror 
rezultate au îmbogățit substan
țial cunoștințele noastre despre 
spațiul circumterestru și, mai 
ales, despre condițiile de viață 
și de muncă pe un interval pre
lungit la bordul unei stații or
bitale. Desigur că valoarea aces
tor rezultate va putea fi apre
ciată deplin abia după prelucra
rea tuturor datelor transmise 
sau aduse in aparatul de coborire 
al navei, dar incă de pc acum 
este indiscutabil că a fost făcut 
un nou pas cutezător în marea 
și pasionanta acțiune a omul ii 
de astăzi — explorarea Cosmo
sului.

Este zguduitor că ultimele 
clipe ale misiunii științifice au 
fost in același timp clipe tra
gice. încă o dată s-a confirmat 
că marile izbinzi ale științei 
nu se dobindesc fără jertfe. 
Explorarea „petelor albe" de pe 
glob, cucerirea oceanelor și a 
văzduhului au cerut adeseori 

Remaniere ministerială în Suedia
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — Primul ministru al Suediei, Olof Palme, a 

anunțat, in cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la Stockholm, o re
maniere ministerială. Ministrul afacerilor externe, Torsten Nilsson, este înlo
cuit de Krister Wickman, care pină in prezent a deținut portofoliul industriei, 
în funcția de ministru al industriei a fost numit Rune Johansson, fost ministru 
de interne și președinte al grupului parlamentax- social-democrat. Palme a 
precizat că Nilsson părăsește guvernul la cererea sa. dar va continua să des
fășoare activitățile sale politice în calitate de deputat in parlament, precum 
și ca lider al organizației din Stockholm a Partidului Social-Democrat

orientarea navei „Soiuz-ll", a fost 
conectată instalația de frinare, care 
a funcționat timpul calculat. După 
terminarea acțiunii motorului de fri
nare. legătura cu echipajul 6-a în
trerupt.

Potrivit programului, după frinarca 
aerodinamică în atmosferă au fost 
puse in funcțiune sistemul de para
șute și, în imediata apropiere de 
Pămint, motoarele de aterizare lină. 
Zborul aparatului de cobori re s-a 
încheiat printr-o aterizare lină în re
giunea stabilită. Un grup de observa
tori de pe un elicopter care au ate
rizat simultan cu nava au descoperit 
după deschiderea capsulei pe cei trei 
piloți cosmonauți, la locurile lor de 
lucru, fără a da vreun 6emn de viață. 
Se cercetează cauzele încetării din 
viață a echipajului.

Prin munca lor plină de abnegație 
în domeniul cercetării tehnicii cos
mice complexe cu prima 6tație orbi
tală pilotată „Saliut" și nava de trans
port. „Soiuz-11", piloții cosmonauți Do
brovolski, Volkov, Pațaev au adus o 
contribuție uriașă la opera de dez
voltare a zborurilor orbitale pilotate. 
Fapta lor de eroism va rămine pen
tru totdeauna in memoria poporului 
sovietic.

Inginerul experimenta
tor VIKTOR PAȚAEV 
s-a născut in anul 1933. la 
Aktiubinsk. In Kazah- 
stan. După ce a terminat 
Institutul industrial din 
orașul Penza, a lucrat 
1:1 construirea unor in
strumente și aparate au
tomate de cercetare ș< 
măsurători șl a unor sis
teme radiotehnlce. Din 
anul 1969, Pațaev a în
ceput pregătirile în de
tașamentul cosmonauți- 
ior. In timpul zborului la 
bordul stației „Saliut" 
și-a sărbătorit a 38-a ani
versare.

Soția sa, Vera, este 
cercetător științific. Pa
țaev a avut doi copii — 
Dmitri, in vîrstă de 14 
ani, și Svetlana, în vîrstă 
de 9 ani.

sacrificiul suprem al unora din
tre cei mai temerari, mai în
zestrați fii ai planetei. Din ne
fericire, și cei trei cosmonauți 
sovietici, care au dobindit a- 
ceastă strălucită izbindă in cu
cerirea spațiului cosmic, deși 
s-au întors pe Pămint, nu mai 
sint printre noi. Și accentuind 
parcă tragismul unor pierderi a- 
tit de dureroase, acum, ca și in 
cazul astronauților americani 
care au pierit pe rampa de lan
sare, accidentul fatal s-a petre
cut nu undeva in mediul cosmic 
atit de vitreg și ostil, ci aproape 
de acest „pămint al oamenilor"...

Cred că vorbesc în numele 
tuturor oamenilor de știință din 
țara noastră, al tuturor cetă
țenilor României socialiste ex- 
primînd sentimente de adincă 
mihnire și compasiune, adresind 
cele mai sincere condoleanțe 
colegilor de știință și poporului 
sovietic. familiilor cernite. 
Gheorghi Dobrovolski, Vla
dislav Volkov și Viktor Pațaev 
și-au făcut datoria pină la ca
păt. au rămas pină in ultima 
clipă la posturile lor. Și a- 
ceastă datorie este una dintre 
cele mai nobile pe care le pu
tem concepe — aceea de a ex
tinde cit mal mult hotarele cu
noașterii umane, spre binele tu
turor locuitorilor Terrei.

Amintirea cosmonauților-eroi 
va rămine de aceea neștearsă 
în memoria omenirii.

Prof. dr. docent 
Radu VOINEA
secretar general al Academiei 
Republicii Socialiste România

NECROLOGURILE 
ECHIPAJULUI STAȚIEI 
ORBITALE „SALIUT"

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, Alexei Kosighin, Niko
lai Podgornii, alți conducători al 
P.C.U.S. șl ai guvernului sovietic, 
miniștri, cunoscuți militanți pe tăriin 
politic și social, savanți. conducători 
militari și piloți-cosmonauți al 
U.R.S.S. au semnat necrologurile >n 
legătură cu moartea membrilor echi
pajului stației orbitale științifice „Sa*, 
liut". . A

înalta conștiință a datoriei obșteșt.uț 
o excepțională dragoste de munca ș> 
perseverență, curajul și inventivita
tea i-au permis Eroului Uniunii So
vietice Gheorghi Dobrovolski să con
ducă echipajul primei stații științifice 
orbitale de durată din lume. „In ț 
cursul celui mai îndelungat zbor cos- -s 
mic, efectuat de nava ..Soiuz-11" 
de stația științifică orbitală „Saliut' 
sub conducerea și cu nemijlocita sa 
participare, a fost îndeplinit un pro
gram complicat de experimente t y 
nico-științifice, care au o mare il - 
semnătate pentru dezvoltarea cerce
tărilor cosmice".

Prin munca plină de abnegație in 
domeniul creării și experimentării 
complicatei aparaturi cosmice de pe 
navele din seria „Soiuz" și de pe 
„Saliut", inginerul de bord Volkov, de 
două ori Erou al Uniunii Sovietice, a 
adus o mare contribuție la dezvolta
rea zborurilor orbitale pilotate. „în 
calitate de inginer de bord al stației 
„Saliut", ei a efectuat o serie de ex
perimente tehnico-științifice de cea 
mai mare importanță asupra stației 
și a sistemelor de bord, precum și in 
domeniul cercetărilor astronomice șl 
în problemele navigației".

Eroul Uniunii Sovietice, inginerul 
experimentator Viktor Pațaev ..a 
executat un complex de verificări 
multilaterale asupra diferitelor siste
me de bord ale stației, a efectuat nu
meroase experimente și cercetări ști
ințifice în scopul dezvoltării tehnicii 
cosmice și a economiei naționale. 
Rezultatele activității sale vor juca 
un rol important in dezvoltarea teh
nicii zborurilor cosmice pilotate".

Amintirea luminoasă a glorioșilor 
fii ai poporului sovietic care au fost 
curajoșii cosmonauți va rămine veș
nic vie in inimile tuturor celor care 
i-au cunoscut — se arată in necro
loguri.

DIN PARTEA C.C.
AL P.C.U.S., 

PREZIDIULUI SOVIETULUI 
SUPREM Șl CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI ALE U.R.S.S.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 
nunțind cu adincă mihnire înce- '• ■ 
tarea din viață a curajoșilor cosmo- ' 
nauți, fii minunați ai patriei sovieti
ce. comuniști, membri ai P.C.U.S., 
care prin misiunea îndeplinită au 
realizat o etapă majoră in dezvol
tarea cercetărilor cosmice, Comi
tetul Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem aj U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., îm
preună cu întreg partidul și poporul 
sovietic, au exprimat intr-un comu
nicat dat publicității la Moscova 
sincere condoleanțe familiilor îndo
liate.

ÎN LEGĂTURĂ CU FUNERA
LIILE COSMONAUȚILOR

Comitetul Central al P.C.U.S. șl 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
hotărit formarea unei comisii guver
namentale pentru organizarea funera
liilor celor trei cosmonauți. Comisia 
este formată din Andrei Kirilenko 
(președinte). Dmitri Ustinov. Ivan 
Kapitanov, Leonid Smirnov. Mstislav 
Keldiș. Andrei Greciko, Vladimir Șa- 
talov și alții.

Cosmonauții vor fi înmormîntați in 
Piața Roșie, in zidul Kremlinului.

CONSTITUIREA COMISIEI 
PENTRU ELUCIDAREA 

CAUZEI ACCIDENTULUI

Comitetul Central al P.C.U.S. șt 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
hotărit formarea unei comisii guver
namentale pentru elucidarea cauze
lor morții tragice a pHoților-cosmo
nauți.

DECORAREA POST-MORTEM 
A COSMONAUȚILOR

La Moscova au fost date publicită
ții decretele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. in care se spune ! 
„Pentru eroismul, bărbăția și curajul 
de care au dat dovadă in timpul ex
perimentării noului comDlex cosmic 
format din stația orbitală „Saliut" și 
nava de transport „Soiuz-11 “. cosmo. 
nautii sovietici Gheorghi Dobrovolski ' 
și Victor Pațaev sînt decorați post
mortem cu cea mai înaltă distincție 
— titlul de Erou al Uniunii Sovietice, 
iar Eroul Uniunii Sovietice Vladislav 
Volkov este decorat post-mortem cu 
cea de-a doua medalie „Steaua de 
Aur".

Lui Vladislav Volkov l-a fost confe
rit titlul de Erou al Uniunii Sovietice 
în octombrie 1969. după zborul efec
tuat la bordul navei „Soiuz-7".

WASHINGTON. — Directorul ad
junct al Administrației Naționale 
pentru Aeronautică și Spațiul Cos
mic — N.A.S.A., George Low. a dat 
publicității un comunicat în care de
clară : „Moartea celor trei cosmo
nauți sovietici este o tragedie teri
bilă. Exprim cea mai profundă com
pasiune familiilor și colegilor lor. 
Avem cel mai mare respect pentru 
misiunea pe care ei au indeplinit-o 
In spațiu. Sîntem profund mișca ti 
de dispariția lor".
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