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Intimpinat pretutindeni de oamenii muncii— 

români, maghiari, germani — cu manifestări de înaltă stimă, 

cu sentimente de profundă dragoste La expoziția de la întreprinderea de autocamioane ca,e reunește ultimele creații ale întreprinderii brașovene și ale 
unor unități aparținind centralei de specialitate1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut ieri
o vizită de lucru în județul Brașov

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut joi, 1 septem
brie, o vizită de lucru în ju
dețul Brașov.

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
această vizită au par
ticipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, losif 
Uglar, Teodor Coman.

Programul a cuprins vizitarea unor 
întreprinderi reprezentative ale in
dustriei constructoare de mașini, chi
mice si ușoare, intîlniri cu edili si ar- 
hitecti. cu oameni ai muncii din agri
cultură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exa
minat cu miniștrii de resort, cu repre
zentanții organelor locale, de partid 
și de stat, cu specialiști probleme e- 
șentiale ale dezvoltării economico- 
sociale a municipiului si iudetului 
Brașov în actualul cincinal.

Brașovul cunoaște, in perioada 
1976—1980. o puternică înflorire, o ac
celerată creștere a producției indus
triale și agricole, o intensificare a ac
tivității pe tărim edilitar, in domeniul 
învătămîntului. științei și culturii, o 
ridicare continuă a nivelului de trai 
material si spiritual al locuitorilor 
săi. Un exemplu edificator în acest 
sens îl constituie faptul că. la îndem
nul mobilizator al secretarului gene
ral al partidului, adresat cu prileiul 
vizitei precedente, iudetul va reali
za. în ultimul an al cincinalului, o 
producție globală industrială în va
loare de 70 miliarde lei. cu aproape 
60 Ia sută mai mare decît cea obținu
tă în 1976.

Aceste obiective însufletitoare prind 
viată prin hărnicia și abnegația, prin 
munca înfrățită a celor ce trăiesc si 
lucrează pe meleagurile brașovene — 
români, maghiari, germani.

în cursul vizitei au fost dezbătute 
măsurile concrete, operative ce se 
impun pentru a asigura realizarea 
exemplară a acestor sarcini de deo
sebită răspundere, îndeplinirea și de
pășirea 'Prevederilor planului pe anul 
in curs și pe întregul cincinal, la toti 
indicatorii cantitativi si calitativi, 
precum și a angajamentelor asumate, 
sporirea contribuției iudetului la pro
gresul economiei naționale. Ia propă
șirea patriei noastre socialiste, la 
creșterea bunăstării poporului.

Vizita s-a desfășurat sub semnul 
dragostei si recunoștinței fierbinți ce 
le nutresc oamenii muncii din mu
nicipiul si iudetul Brașov fată de 
partid și secretarul său general, al 
unității lor do neclintit in iurul parti
dului. al voinței ferme de a nu 
precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea importantelor obiective stabi
lite de Congresul al XI-lea al P.C.R.. 
a mărețului Program de edificare so
cialistă si comunistă a patriei.

Cu aceste sentimente, cu această 
hotărire l-au intimpinat brașovenii 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu încă 
din primele momente ale sosirii pe 
meleagurile lor.

La intrarea în municipiul Brasov, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa
(Continuare în pag. a 11-a)

Secretarul general al parti
dului a analizat la fata locu-
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lui, împreună cu muncitori, 
lucrători din agricultură, 
specialiști, cadre de condu
cere, cu activul de partid și 
de stat, probleme de mare 
importanță privind dezvol
tarea economică si socială 
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a localităților județului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt intimpinați de locuitorii comunei Cristian, ca pretutindeni pe 

parcursul vizitei, cu sentimente de stimă și profundă dragoste, cu tradiționala pîine și sare

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.
Doresc în primul rînd să vă 

adresez dumneavoastră, partici- 
panților la această mare adunare 
populară, tuturor locuitorilor mu
nicipiului Brașov și județului Bra
șov un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a guvernului, a Consiliului de 
Stat, precum și a mea personal. 
(Aplauze puternice; urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Sîntem deosebit de bucuroși că, 
în cadrul vizitei de lucru, ne în- 
tîlnim cu oamenii muncii din 
Brașov, cu minunății constructori 
de autocamioane și de tractoare, 
cu chimjștii, cu textiliștii și alți 
oameni ai muncii, care prin acti
vitatea lor aduc o corttribuție deo
sebit de importantă la dezvoltarea 
generală a patriei noastre socialis
te. (Aplauze puternice ; urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Am vizitat astăzi din nou une
le întreprinderi din județul dum
neavoastră : uzinele de autocami

la adunarea
oane, de tractoare, fabrica de 
stofe, precum și Combinatul chimic 
din Făgăraș și Uzinele de utilaj 
chimic din Făgăraș. Am constatat 
cu multă satisfacție că toate aceste 
colective au obținut rezultate bune 
în îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Congresului al XI-lea 
al partidului. Mi-a produs bucurie 
să constat lâ toate aceste uzine și 
fabrici — pe care, de fapt pe une
le dintre ele, le-am vizitat acum 
un an — că în această perioadă 
scurtă au obținut îmbunătățiri se
rioase în activitatea lor, în mai 
buna organizare a muncii, în ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției. Aș dori să exprim tuturor a- 
cestor colective de oameni ai mun
cii pe care le-am vizitat astăzi 
felicitări pentru rezultatele obți
nute și urări de noi și noi succese 
în activitatea lor! (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Deși nu am vizitat alte întreprin
deri, din datele existente reiese că.

populară
pe ansamblu, colectivele de oa
meni ai muncii din toate întreprin
derile industriale au obținut re
zultate bune pe cele 8 luni ale a- 
cestui ah. Municipiul și județul 
Brașov au realizat cu o depășire 
de peste 900 milioane de lei 
planul în industrie pe această pe
rioadă și există perspectiva — așa 
după cum s-a spus aici — de a 
obține în acest an o producție su
plimentară de 1 miliard și jumă
tate lei. Succese importante s-au 
obținut și în creșterea productivi
tății muncii, în îmbunătățirea cali
tății și sporirea eficienței econo
mice. Aș dori să adresez deci tu
turor oamenilor muncii din Brașov 
felicitări pentru felul în care înde
plinesc programul de dezvoltare a 
industriei noastre socialiste și să le 
urez să obțină succese tot mai mari 
în perioada următoare. (Aplauze 
puternice ; urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Rezultatele obținute de oamenii 
muncii din Brașov se înscriu in

din municipiul rasov
mărețele rezultate obținute de clasa 
noastră muncitoare, de toți oamenii 
muncii din industrie, de întregul 
nostru popor în înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului. Pe întreaga țară, in 
primele 8 luni ale acestui an pro
ducția industrială a fost realizată 
cu o depășire de peste .11 miliarde 
lei. Sînt astfel perspective ca acest 
an — cel de-al doilea al cincina
lului 1976—1980 — să se încheie cu 
succes, demonstrînd, încă o dată, cu 
putere justețea programului elabo
rat de Congresul al XI-lea, capa
citatea creatoare a minunatei noas
tre clase muncitoare, stăpînă pe 
bogățiile naționale, care, sub con
ducerea partidului său comunist, 
înfăptuiește neabătut Programul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism. (A- 
plauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

După cum vă este cunoscut, 

Congresul oamenilor muncii, care 
a avut loc cu două luni în urmă, 
pe lîngă multiplele probleme pe 
care le-a dezbătut, a luat hotărîrea 
de a organiza in așa fel activitatea 
în toate întreprinderile și in toate 
sectoarele vieții economice incit, 
pe acest cincinal, să obținem o pro
ducție suplimentară, față de pre
vederile planului cincinal, de 
100—120 miliarde lei. în acest 
cadru, și reprezentanții județului 
Brașov s-au angajat, prin glasul 
primului secretar, să dea o pro
ducție suplimentară de 12 miliarde 
lei. (Urale puternice, aplauze în
delungate).

Rezultatele pe care le-am obți
nut pînă acum, măsurile stabilite 
de ministere, de oamenii muncii 
din întreprinderile din toate jude
țele ne dau garanția că stă în pu
terea clasei noastre muncitoare, a 
inginerilor și tehnicienilor de a 
realiza cu succes aceste angaja
mente, de a ridica, în felul acesta, 
într-un ritm și mai rapid patria 

noastră pe noi culmi de progres șî 
civilizație. (Urale îndelungate, a- 
plauze). Aș dori ca de la această 
mare adunare populară să adresez 
tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră socialistă felicitări 
pentru rezultatele obținute și săi 
le urez succese tot mai mari în 
toate domeniile de activitate. (A- 
plauze puternice, prelungite, u- 
rale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“),
f Și în agricultură anul trecut am 
' obținut o recoltă deosebit de mare, 
care, după cum am mai spus, este 
cea mai mare din întreaga istorie 
a țării. Cu toate condițiile cli
materice nefavorabile, mai cu sea
mă în partea a doua a anului, și 
în acest an sînt condiții să obți
nem o recoltă agricolă bună. Și va 
trebui să obținem o recoltă agri
colă bună.

Am vizitat astăzi o cooperativă 
agricolă din județul dumneavoas-

(Continuare in pag. a III-a)
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VIZITA DE
(Urmare din pag. I)

Elena Ceausescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului au 
fost 6alutati cu căldură de tovarășul 
Virgil Trofin. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, de repre
zentanți ai organelor locale de partid 
si de stat, de mii de locuitori ai 
orașului.

Un grup de copii au oferit tovară
șului Nicolae Ceausescu si tovarășei 
Elena Ceausescu buchete de flori.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate. membri ai 
gărzilor patriotice si ai detașamente
lor de pregătire militară a tineretu
lui a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în această frumoasă dimineață de 
septembrie, mulțimea a ovaționat 
îndelung, a aclamat cu înflăcărare 
pentru partid și secretarul său ge
neral, a urat, din inimă, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu bun venit, multă 
sănătate și putere de muncă, spre 
binele și prosperitatea națiunii, spre 
fericirea poporului nostru.

Un țăran cooperator și tinere îm
brăcate în pitorești costume națio
nale au invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste din pîinea ospita
lității brașovene, din ploștile cu vin. 

în uralele celor prezenți. coloana 
oficială s-a îndreptat apoi spre pri
mul obiectiv al vizitei — îtltFC*  
prinderea de autocamioane 
Brașov.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de aici au manifestat, direct și cald, 
satisfacția față de noua vizită a 
secretarului general al partidului, 
l-au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuvinte de adîncă mulțu
mire pentru grija constantă ce o 
poartă dezvoltării întreprinderii lor, 

La intreprinderea de utila) chimic

îmbunătățirii permanente a condiții
lor lor de viață și muncă.

Și cu acest prilej — ca de fiecare 
dată cînd secretarul general al 
partidului s-a aflat în mijlocul con
structorilor de autocamioane brașo
veni — a avut loc un rodnic dialog 
cu privire la căile și modalitățile me
nite să conducă la sporirea perma
nentă a producției, ridicarea continuă 
a calității acesteia, la o diversificare 
a gamei de autovehicule românești, 
în pas cu cerințele crescinde ale 
transportului rutier modern, ale eco
nomiei naționale în general.

Pe platoul situat la intrarea în uzi
nă, ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, loan Avram, împreună cu 
directorul general al Centralei in
dustriale de autocamioane și auto
turisme, Viorel Husea, și Adalbert 
Bularka, directorul întreprinderii, au 
prezentat felul cum se realizează 
principalii indicatori ai unității în 
acest an și pe întregul cincinal, 
preocupările colectivului îndreptate 
spre creșterea continuă a eficientei 
întregii activități productive.

S-a relevat. între altele, că în ul
timii ani producția de autocamioane 
a sporit, în medie, cu 20 la sută a- 
nual. unitatea brașoveană realizînd 
în prezent 21 de tipuri de autovehi
cule în 70 de variante, solicitate de 
nevoile crescinde ale diferitelor sec
toare ale economiei, precum și de 
beneficiarii de peste hotare. Un a- 
devărat salt, cu efecte pozitive asu
pra creșterii și diversificării pro
ducției, a îmbunătățirii calității aces
teia. a sporirii productivității mun
cii și a eficientei economice, s-a pro
dus în urma măsurilor adoptate la 
indicația secretarului general al par
tidului de a se trece cit mai urgent 
la utilizarea mai rațională a spații
lor productive, la crearea a două noi 
linii tehnologice pentru motoare și 
pentru montajul general și a unei 
noi secții de probe și finisări, pre
cum și la extinderea gamei de mo
toare diesel. Sînt prezentate în a- 
ceastă lumină cîteva date compara
tive, care atestă, între altele, o spo
rire a productivității muncii. în 
primele opt luni ale acestui an. cu 
peste 16 Ia sută fată de 1976, o creș
tere simțitoare a producției de mo
toare diesel de diferite capacități, 
fapt ce va conduce la realizarea 
unor economii de combustibil de 
peste 500 000 tone, calculate numai la 
producția anului 1977.

Apreciind aceste realizări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că specialiștii uzinei. întregul colec
tiv trebuie să se preocupe în conti
nuare de reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, în conformitate 
cu dotările de care dispune între
prinderea. să acționeze pentru creș
terea producției de autovehicule.

O atenție deosebită se acordă ac
țiunii de autoutilare. de producere a 
mașinilor și agregatelor pe care le 
reclamă extinderea și perfectionarea 
producției de autocamioane. Secreta
rul general al partidului are cuvinte 
de apreciere fată de modul în care 
specialiștii brașoveni au creat pro
priile capacități de producție și li

nii tehnologice moderne și cere să 
se continue in această direcție, iar 
dotările să fie concepute la un înalt 
nivel tehnologic.

Discuția continuă apoi în cadrul 
unei expoziții care reunește ultimele 
creații ale unității brașovene și ale 
unor unități aparținînd centralei de 
specialitate, între care autocamioane 
și autobasculante echipate cu motoare 
de 135 și 215 C.P., precum și proto
tipul autobuzului articulat realizat 
după o concepție românească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază și aici succesele industriei 
noastre constructoare de autovehicule 
și pune in fața colectivului brașo
vean, a întregii centrale, sarcina de 
a acorda in continuare toată atenția 
diversificării producției de autoca
mioane și autobasculante de mare 
capacitate.

Vizitindu-se o parte din sectoarele 
de fabricație, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă modul în care 
sînt utilizate spațiile productive, 
performanțele utilajelor și tehnolo
giilor și, mai ales, preoeupările pen
tru Calitate. Secretarul general al 
partidului subliniază necesitatea, cu 
valoare generală, ca la proiectarea 
elementelor de automatizare să se 
aibă în vedere necesitatea creșterii 
producției și a productivității mun
cii, posibilitățile de reducere a for
ței de muncă și reutilizării acesteia 
în alte sectoare de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează apoi modul cum se aplică 
în practică hotărîrile partidului și 
statului de sporire neîncetată a ve
niturilor oamenilor muncii, în con
formitate cu contribuția adusă la 
creșterea și dezvoltarea economică a 
patriei. Se relevă, în acest sens, că 
venitul mediu al unui angajat al în
treprinderii, in urma aplicării noilor 
măsuri, se cifrează la 2 274 lei (față 
de 1 402 lei în 1971), pentru ca ia 
finele cincinalului să ajungă la 2 720 
lei. în același timp, la dispoziția 
constructorilor de autocamioane au 

fost puse un mare număr de locuințe 
și dotări social-culturale.

„Cîștigăm acum peste 2 500 lei lu
nar, tovarășe secretar general — spu
ne cu emoție Rodica Alexiu — vă 
mulțumim din inimă pentru grija pe 
care o manifestați pentru toti cei ce 
muncesc din tara noastră".

In cuvinte pline de căldură si re
cunoștință. alti muncitori îsi exprimă 
profunda satisfacție pentru măsurile 
adoptate, adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări fierbinți de 
sănătate și viată lungă, de putere de 
muncă pentru fericirea și progresul 
neîntrerupt al patriei noastre socia
liste. '

Felicitînd. în încheierea vizitei, pe 
constructorii de autovehicule pentru 
succesele obținute, tovarășul Nicolae 
Ceausescu le cere să acționeze cu toa
te forțele pentru ridicarea calității 
autocamioanelor românești, pentru a 
sprijini diversificarea transportului 
rutier, pentru creșterea eficientei e- 
conomice prin reducerea cheltuieli
lor de producție, a consumurilor de 
metal, energie si combustibili.

Sutele de muncitori prezenți ova
ționează îndelung, exprimînd hotări- 
rea întregului colectiv să muncească 
cu și mai multă energie pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de secreta
rul general al partidului.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit întreprinderea de 
stofe „Carpatex" din munici- 

piul Brașov. Această cunoscută uni
tate economică. înființată în anul 
1823, care continuă cu succes tradiția 
de peste șase veacuri a țesătorilor 
brașoveni, a căpătat în anii construc
ției socialismului dimensiunile unei 
întreprinderi de mare eficientă, mo
dem utilată, cu un binemeritat pres
tigiu în rîndul unităților similare din 
tară și din străinătate. Elocvente în 
acest sens sînt valorile ridicate pe 
care întreprinderea le-a înregistrat la 
indicatorii productiei-marfă și pro
ducției globale, care sînt în acest an 
de 12.9 ori și. respectiv, de 14 ori mai 
mari decit în anul 1948. O dovadă 
grăitoare a succeselor acestui harnic 
colectiv o constituie și depășirea pla
nului pe luna august a anului în 
curs cu o producție în valoare de 3.5 
milioane lei. spor înregistrat. în cea 
mai mare parte, pe seama creșterii 
productivității muncii.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat, care 
sînt întîmpinati de tovarășa Lina 
Ciobanu. ministrul industriei ușoare, 
ing. Ion Topoleanu, director general 
al Centralei industriei linii, și ing. 
Ana Ciurea. directorul întreprinderii, 
este salutată cu ovații prelungite de 
către cei prezenți.

în timpul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este înfățișat 
modul în care colectivul fabricii a 
transpus în viată indicațiile valo
roase trasate cu prilejul precedentei 
sale vizite de lucru. Astfel, au fost 
stabilite și aplicate măsuri pentru 
reutilarea întreprinderii. creșterea 
productivității muncii și moderniza

rea secțiilor, fapt care a condus în 
final la sporirea producției în acest 
răstimp de aproape două ori.

Astăzi. întreprinderea este cea 
mai reprezentativă unitate din tară 
în fabricarea de stofe destinate pal- 
toanelor și costumelor bărbătești. 
Produsele purtînd marca acestei în
treprinderi. apreciate în peste 20 de 
țări ale lumii, sînt realizate de un 
colectiv alcătuit în proporție de 87 la 
sută din femei. Producția destinată 
exportului reprezintă în acest an 51.9 
la sută din întreaga producție a între
prinderii. cu 20 de procente mai mult 
decît în 1970.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sînt prezentate, de asemenea, aspecte 
semnificative ale modului în care au 
fost înfăptuite indicațiile și sarcinile 
trasate lucrătorilor din industria 
ușoară la consfătuirea de la Man
galia din anul 1973. în special cele 
referitoare la aplicarea proceselor 
tehnologice noi. modernizarea proce
selor de finisare existente si reduce
rea judicioasă a greutății țesăturilor 
în funcție de destinație si anotimp.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se.o- 
prește la unul din războaiele de tesut 
și întreabă ne o tînără muncitoare 
ce scoală a absolvit, cit cîștigă și dacă 
are probleme la locul de muncă. Tî- 
năra, cu o vie emoție în glas, mul
țumește pentru condițiile minunate 
de muncă, de calificare a tineretului, 
a sa personal, exprimă recunoștință 
sinceră pentru remunerația cu care 
este răsplătită si care, de puțin timp, 
a crescut simțitor, odată cu aplicarea 
recentei hotăriri de partid cu privire 
la sporirea retribuției oamenilor 
muncii.

Este vizitată apoi expoziția de mo
dele. Aici sînt prezentate cîteva din
tre cele mai reușite mostre de țesă
turi destinate pieței interne si exter
ne. reprezentative pentru cele 70 de 
articole realizate în prezent de între
prindere în.tr-o paletă originală de 
peste 1 500 de desene si poziții colo-

Tovarășul Nicolae Ceausescu, apre

ciind calitatea si varietatea, acestor 
produse, recomandă colectivului să 
acorde în continuare o atentie spori
tă diversificării producției, creșterii 
gradului ei de competitivitate pe pia
ța externă, satisfacerii exigentelor tot 
mai mari ale cumpărătorilor.

în încheiere, secretarul general al 
partidului felicită colectivul acestei 
întreprinderi, urindu-i noi succese în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, pentru ocuparea unui loc 
fruntaș pe tară, la care frumoasa tra
diție meșteșugărească brașoveană o 
îndreptățește cu prisosință.

După „Carpatex". vizita de lucru a 
secretarului general al partidului con
tinuă. Pe bulevardul Victoriei. în 
zona din apropierea gării, edilii pre
zintă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
macheta viitorului centru 
civic al Brașovului, care se 
realizează la indicația secretarului 
general al partidului și este menit 
să asigure Brașovului o înfățișare 
demnă de un mare centru economic 
Si cultural al tării. Primarul muni
cipiului. Gheorghe Dumitrache. a- 
rată că acest centru, amplasat 
în zona cea mai dens locuită 
a orașului și în apropierea ma
rilor cartiere din vecinătatea cunos
cutelor întreprinderi de autocamioa
ne și tractoare, va cuprinde. între 
altele, noul sediu politico-administra- 

Cooperatorii din Cristian prezintă secretarului general ai partidului rezultatele obținute în sporirea producției agricole

tiv. palatul culturii, un magazin 
universal, noi blocuri de locuit.

Examinînd variantele propuse, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă specialiștilor, edililor ca la 
proiectarea și realizarea viitorului 
centru civic să se aibă în vedere fo
losirea largă a elementelor de arhi
tectură românească din zonă, pentru 
ca el să se integreze armonios în 
peisajul orașului și să aducă un 
plus de frumusețe Brașovului. Se
cretarul general al partidului a ce
rut. de asemenea, o mai rațională 
dispunere a edificiilor principale. în 
așa fel încît să se formeze în acest 
loc o modernă piață cu deschidere 
spre arterele principale ale munici
piului.

După ♦ discuția cu edilii munici
piului. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează o altă unitate reprezenta
tivă a industriei constructoare de 
mașini brașovene — întreprinde
rea de tractoare. Destoinicul 
detașament de muncitori, ingineri si 
tehnicieni al acestei unități întîmpină 
cu deosebit entuziasm ne secretarul 
general al partidului. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. răsună pu
ternice urale.

Conducerea întreprinderii, a Cen
tralei industriale pentru tractoare și 
mașini agricole raportează că în cen
trul atenției comuniștilor, a tuturor 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor se situează transpunerea nea
bătută în practică a sarcinilor tra
sate de partid, a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul ultimei vizite de lucru în uzi
nă. efectuată cu doi ani in urmă.

Secretarul general al partidului 
este invitat să viziteze noua hală de 
montaj al echipamentelor tractoare
lor industriale, intrată în acest an 
în producție, unitate echipată cu 
tehnică modernă, de înalt randament. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă factorilor de răspundere să 
ia măsuri ca montajul tuturor tipu
rilor de tractoare industriale să fie 
realizat pe aceeași linie tehnologică, 
ceea ce va duce la sporirea rapidă a 
productivității muncii.

S-a vizitat apoi noua secție de fa
bricație a motoarelor, obiectiv racor
dat la circuitul productiv al uzinei 
cu șase luni înainte de termen. Re
țin aici atenția gradul înalt al do
tării tehnice, mașinile speciale, ma- 
șinile-agregat, în marea lor majori
tate concepute și realizate de spe
cialiștii întreprinderii — așa cum a 
cerut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Tehnologia avansată a acestei secții 
oferă posibilitatea ca un muncitor să 
lucreze în același timp la mai multe 
mașini, asigurînd astfel o productivi
tate a muncii superioară cu 45 la 
sută, în comparație cu cea care se ob
ținea în vechea hală, o calitate ri
dicată a produselor.

Pe parcursul vizitei în întreprin
dere. tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu muncitori, s-a interesat 
de modul cum se îndeplinesc preve
derile de plan, de veniturile pe care 
le obțin în urma recentei majorări a 
retribuției. Constructorii de tractoare 
raportează cu deosebită satisfacție 
secretarului general al partidului că 
Sînt ferm hotărîți să răspundă grijii 
permanente pe care partidul, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
acordă ridicării continue a nivelului 
de trai al celor ce muncesc prin noi 
și tot mai importante realizări in 
producție. Merită subliniat faptul că 
in întreprindere cîștigul mediu lunar 
a crescut de la 1 727 lei, în 1970, la 
2 430 lei în prezent și va ajunge la 
2 850 lei pină la sfîrșitul cincinalu
lui.

Inginerul Vasile Sechel. directorul 
general al centralei industriale, pre
zintă secretarului general al partidu
lui cele mai noi realizări obținute 
de specialiștii noștri în domeniul 
diversificării producției de tractoare 
— sarcină de prim ordin pentru în
treprinderea brașoveană. între aces
tea se numără tractorul cu încărcă
tor frontal și excavator pentru con
strucții. tractorul industrial de mare 
capacitate, tractorul viticol și cel 
pentru terenuri în pantă. Apreciind 
succesele obținute pe linia asimilării 
de noi tipuri de tractoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să fie înfăp
tuit în cel mai scurt timp întregul 
program de tractoare grele. Secreta
rului general al partidului îi sînt 
prezentate, de asemenea, și alte rea
lizări tehnice de prestigiu, între care 
puntile-motor pentru tractoarele gre
le. autogredere și basculante, piese 
complexe fabricate pentru prima 
oară în tară.

Conducerea uzinei informează pe 
secretarul general al partidului că. 
puternic mobilizați de hotărîrile re
centului Congres al consiliilor oa
menilor muncii, constructorii de 
tractoare brașoveni s-au angajat ca 
în actualul cincinal să realizeze su
plimentar o producție de 2,8 miliar
de lei, concretizată. între altele, în 
fabricarea în plus a unui număr de 
tractoare echivalent cu întreaga pro
ducție din anul 1969. Comuniștii, în
tregul colectiv au luat inițiativa ca 
sporul de producție pină în 1980 să 
fie obtinut pe seama introducerii 
unor tehnologii de vîrf în producție, 
a creșterii productivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, conducerii cen
tralei si uzinei să studieze posibi
litatea ca in intreorinderlle construc
toare de mașini aparținînd acestei

în timpul vizitei la Combinatul chimic din Fâgdraș

centrale industriale să fie realizate 
și anumite tipuri de utilaje miniere. 
Specialiștii asigură pe secretarul ge
neral al partidului că vor transpune 
în practică această indicație, că în 
viitor își vor aduce și ei contribuția 
la mecanizarea lucrărilor miniere.

La plecarea din uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat construc
torilor de tractoare brașoveni noi 
succese în întreaga lor activitate.

După încheierea vizitei la între-, 
prinderea' de ' tractoare, setrdtaful 
general al partidului a plecat la 
Făgăraș. înainte de decolarea elicop
terului, pe stadionul „Tractorul", zeci 
de mii de oameni ai muncii brașo
veni au ovaționat îndelung, scandînd 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceausescu si 
poporul !“. Dintr-o mașină deschisă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au răspuns cu 
simpatie manifestărilor de dragoste 
și stimă ale mulțimii.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului continuă apoi 
în orașul Făgăraș. Elic°Pterul 
prezidențial aterizează pe stadionul din 
localitate. în întîmpinarea tovarășu
lui Nicolție Ceapșescu a venit Aure- 
lign Vlad. prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Făgăraș al P.C.R., 
primarul- orașului. Mii de Cetățeni ăi 
orașului și din împrejurimi fac o 
emoționantă manifestare de dragoste 
și stimă, scandează minute în șir 
„Ceaușescu —P.C.R. !“. „Ceaușescu și 
poporul !“. Români, maghiari, ger
mani, fiii aceluiași popor, exprimă en
tuziasmați adeziunea totală la politica 
internă și externă a partidului. își 
arată hotărârea neclintită de a munci 
înfrățiți pentru înfăptuirea mărețului 
program al partidului.

La combinatul chimic,t0_ 
varășul Nicolae Ceaușescu este in
format de ministrul industriei chi
mice, Mihail Florescu. și Teodor 
Șuteu, directorul general al unității, 
despre dinamica dezvoltării combina
tului în cursul acestui cincinal, cînd 
volumul producției va fi în 1980 de 
4 ori mai mare decit în 1970 și de 
aproape 2 ori mai mare decit în 1975. 
Valoarea investițiilor prevăzute pen
tru actualul cincinal este egală cu 
cea a investițiilor sfertului de secol 
care s-a scurs din 1950 pină in 1975. 
Pornind de la . aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trasează ca sarcină 
de bază întreprinderilor furnizoare de 
echipamente ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini să-și 
devanseze livrările pentru a se asi
gura punerea în funcțiune la terme
nele stabilite a tuturor capacităților 
de pe platformă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu cerce
tează în cadrul unei expoziții pro
duse de bază ale combinatului, se in
teresează îndeaproape de calitatea a- 
cestora. Se evidențiază rezultatele ob
ținute de compartimentele de cerce
tare ale unității în colaborare cu di
ferite colective de specialiști pentru 
obținerea unei game mai largi de în
grășăminte care să valorifice superior 
resursele de materii prime existente 
în tară, inclusiv fosforitele. Totodată, 
se subliniază că recomandările pri
vind dezvoltarea producției de îngră
șăminte complexe au prins viată, in 
prezent acest produs fiind fabricat la 
scară industrială în instalații reali
zate și proiectate în tară. în plus au 
fost obținute și diverse sortimente de 
insecticide și antidâunători.

Secretarul general al partidului este 

informat că a fost dezvoltată produc
ția unor mase plastice care contribuie 
la realizarea de importante economii 
de metal și lemn. între aceste preo
cupări se înscrie și creșterea produc
ției de bachelită pentru industriile 
constructoare de mașini, electrotehni
că și altele.

Apreciind rezultatele obținute în 
acest combinat — adevărată sta- 
ție-piîot a industriei chimice româ
nești —, secretarul general al parti- 
'dtflui recomandă colectivului de 
muncă de aici o și mai mare con
centrare a eforturilor pentru a fur
niza economiei naționale cantități 
sporite de produse de înaltă calitate, 
competitive pe plan mondial.

Următorul moment al vizitei con
stituie de fapt o trecere de pe coor
donatele actuale ale industrializării 
pe cele ale istoriei : cgfatCU Fă*  
gărașulul Da intTare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat 
de oșteni călare. Un grup de copii, 
în pitorești costume naționale, oferă 
oaspeților dragi buchete de flori. în 
vreme ce bolțile seculare reverbe
rează și dau adîncime notelor so
lemne • ale cintecului ..Partidul, 
Ceaușescu, România".

Pe parcursul vizitării cetății, tova
rășul Miu Dobrescu. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. subliniază preocuparea foru
rilor de resort, a edililor din Făgăraș 
pentru punerea în valoare a acestei 
cetăti atît sub aspect muzeistic, cit . 
și turistic si social-cultural.

Dialogul privind aspectele esențiale 
ale dezvoltării în perspectivă a in
dustriei chimice românești se reia 
apoi îa întreprinderea de uti
laj chimic din localitate. 
Această modernă unitate poartă pe 
drept si denumirea de „mecanicul - 
șef al industriei chimice", fiind unic 
furnizor de armături și pompe din 
oteluri speciale si cel mai mare fur
nizor de utilaje de înlocuire pen
tru platformele chimice din tară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Întîmpinat cu deosebită căldură, cu 
fierbinte recunoștință de miile de oa
meni ai muncii adunați aici. în con
știința tuturor celor prezenți este vio 
amintirea celor două vizite anterioa
re ale secretarului general al partidu
lui aici. în cursul cărora a fost con
turat însuși profilul ei actual. Se in
formează că recomandările si indica
țiile date cu acel prilej s-au consti
tuit într-un program concret de ac
țiune. cu o largă arie de cuprindere, 
că îndeplinirea si depășirea sarcinilor 
prioritare de punere în funcțiune la 
termen a noilor instalații și atingere a 
parametrilor stabiliți, finalizarea mă
surilor de gospodărire judicioasă a în
tregului potential și introducerea unor 
modeme tehnologii de prelucrare au 
condus practic la triplarea volumului 
producției globale în acest an. fată de 
anul 1972. Directorul general al între
prinderii. Ion Constantinescu. infor
mează. în cadrul expoziției vizitate, că 
valoarea utilajelor realizate prin au
todotam depășește 50 milioane lei. Au 
fost întreprinse măsuri pentru intro
ducerea unor tehnologii moderne, de 
mare randament, care să asigure de
pășirea sarcinilor puse în fata acestui 
colectiv de secretarul general al 
partidului.

Următorul moment al vizitei prile
juiește abordarea problemelor privind 
.lărgirea gamei de produse din polies- 
teri armați cu fibre de sticlă — direcție 
de mare interes economic indicată de 
secretarul general al partidului în 
timpul vizitei precedente. în această 
privință se subliniază că acest sector 
a intrat în funcțiune la numai 2 ani 
de la întâlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cadrele de specialiști de 
pe platforma unde în prezent se pro
duc anual circa 2 300 de rezervoare 
destinate mașinilor utilizate pentru 
erbicide si fungicide în agricultură, 
rezervoare pentru păstrarea vinurilor 
și sucurilor de fructe totalizînd 1 000 
vagoane.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază rezultatele bune 
obținute de această unitate si reco
mandă amplificarea preocupărilor 
pentru înzestrarea platformelor chi
mice din tară cu utilaje cît mai com
plexe. realizate la cei mai înalti pa
rametri tehnico-economici.

După ce survolează frumoasa Tară 
a Bîrsei. elicopterul prezidențial 
aterizează în preajma construcțiilor 
gospodărești ale COOpetatlvei 
agricole din Cristian, unitate 
care s-a făcut cunoscută pentru re
zultatele remarcabile obținute in spo
rirea producției vegetale și zootehni
ce. Numeroși cooperatori, aflind ves
tea că secretarul general al partidu
lui se află pe ogoarele lor. au lăsat 
pentru puțin timp lucrul la cimo 
pentru a-i adresa cuvinte de salut. 
Ovațiile lor călduroase sînt o dovadă 
a dragostei și stimei ce o poartă, ală
turi de întregul nostru ponor, con
ducătorului iubit al partidului si sta
tului. Fanfara din localitate intonea
ză un marș : nu lipsesc florile si tra
diționala piine si sare.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți conducători 
de partid și de stat au venit tovară
șul Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare, 
reprezentanți ai organelor agricole 
județene. cercetători din domeniul 
agriculturii.

Președintele cooperativei. Toma 
Cardos, arată că. datorită mecanizării 
și organizării temeinice a muncii, lu
crările agricole se execută la timp, 
iar producția și productivitatea'mun
cii cresc continuu. în acest an s-a.u 
obtinut. în medie, la hectar 4 300 kg 
griu. 4 500 kg orzoaică si se preli- 
mină o producție de 40 000 kg sfeclă 
și 35 000 kg cartofi. S-a dezvoltat 
puternic sectorul zootehnic, cuprin- 
zind acum aproape 1 200 bovine. De 
la cele peste 600 vaci se vor realiza 
în acest an cîte 3 500 litri lapte.

La ferma zootehnică, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți condu
cători de partid si de stat le sînt 
prezentate primele rezultate obținute 
pe linia mecanizării lucrărilor. Extin
derea mecanizării a permis ca numă
rul de îngrijitori să scadă la jumă
tate. comparativ cu anul trecut. în 
acest fel. cheltuielile de producție se 
reduc simțitor : în acest an se fac e- 
conomii de 735 000 lei. iar investițiile 
făcute cu. modernizarea fermei se vor 
amortiza în numai doi ani. Creste si 
venitul lunar realizat de un îngrijitor 
de la 2 350 lei în 1976. la 2 800 lei în 
acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază rezultatele bune obținute de 
această cooperativă în ce privește 
dezvoltarea zootehniei — aici revin 
cîte 112 bovine la suta de hectare 
teren agricol — și recomandă ca a- 
ceastă experiență să fie cunoscută și 
extinsă in toate unitățile agricole 
din județ. Se poartă un viu dialog 
cu gazdele in legătură cu furajarea 
animalelor. Secretarul general al 
partidului subliniază necesitatea ca 
în această perioadă în toate unită
țile agricole să se acționeze hotărit 
pentru a se strînge și însiloza toate 
resursele de furaje, organele de spe
cialitate avînd datoria să facă totul 
pentru a se crea stocurile necesare 
de furaje, care să asigure o bună 
hrănire a animalelor pe timpul ier
nii, element hotărîtor pentru real?' 
zarea producției prevăzute de carne 
și lapte.

Următorul popas este făcut în 
cimp, unde combinele recoltau car
tofi de pe cele 250 hectare. împreu
nă cu specialiști de la Institutul de 
cercetări și producția cartofului șe 
discută amănunțit despre soiurile de 
cartofi cultivate în această zonă, 
despre posibilitățile de extindere a 
mecanizării la această cultură. Se
cretarul general al partidului cere să 
se asigure agriculturii combine cu 
randament mai mare, prevăzute cu 
dispozitive care să sorteze tuberculii 
de cartofi pe calități. întrucît ne a- 
flăm în plin sezon de recoltare a cul
turilor tîrzii, se recomandă ca toat» 
utilajele de recoltare și mijloacele da 
transport să fie folosite din plin, toti 
locuitorii satelor să participe la a- 
ceste lucrări, astfel incit toată recol
ta să fie pusă la adăpost.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă mem
brilor cooperativei agricole din Cris
tian să persevereze in direcția creș
terii randamentelor la hectar, să 
practice o agricultură de mare ran
dament, la nivelul cerințelor actuale.

— Vă doresc multă sănătate ! — se 
adresează celor de față secretarul 
general al partidului.

— Să ne trăiți mulți ani, tovarășe 
Ceaușescu ! — răspund cooperatorii 
și mecanizatorii, pentru care 
vizită va 
uitat.

această 
de ne-rămine un moment

★
lungul întregului 
de coloana oficială.

traseu 
zeci de 
Brasov,

De-a 
Străbătut 
mii de cetățeni al județului 
din municipiul Brașov și orașul Fă
găraș au făcut secretarului general al 
partidului o primire deosebit de căl
duroasă. impresionantă prin formele 
de manifestare, prin sinceritatea si 
spontaneitatea sa. Pretutindeni, oa
menii acestor milenare meleaguri 
românești au ieșit în întîmpinarea 
celui mai iubit cetățean al tării cu 
dragoste si entuziasm, ovationind 
pentru patrie si partid, urîndu-i 
tovarășului Nicolae Ceausescu viată 
lungă și putere de muncă, pentru 
fericirea si prosperitatea națiunii 
noastre.

Din mașina deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au răspuns cu simpatie 
acestor sentimente de dragoste si 
prețuire fată de partid si secretarul 
său general

Primirea entuziastă făcută de oa
menii muncii brașoveni constituie o 
expresie elocventă a adeziunii depline 
a tuturor fiilor acestui județ — femei 
si bărbați, tineri si vîrstnici. români, 
maghiari si germani — la politica 
internă si externă a partidului nos
tru. la cauza nobilă a edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pământul României.
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tră. Mi-a făcut plăcere să constat 
rezultatele bune în sectorul zoo
tehnic, producțiile mari de cartofi 
obținute, în general, în creșterea, 
pe această bază, a nivelului de 
dezvoltare a întregii cooperative. 
Știu că în județul dumneavoastră 
mai sînt asemenea cooperative, că 
în întreaga țară avem un număr 
mare de cooperative care obțin 
an de an recolte bune, demon- 
strînd că și în agricultură avem 
posibilitatea să îndeplinim sarci
nile stabilite de Congresul al XI- 
lea și să asigurăm, pe această bază, 
îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării întregului nostru popor cu 
produse agroalimentare, să creas
că contribuția agriculturii la dez
voltarea generală a patriei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, u- 
rale. Se scandează „Ceaușcscu — 
P.C.R. !“).

Aș dori deci să adresez atît ță
rănimii și oamenilor muncii din a- 
gricultură din Brașov, cît și celor 
din întreaga țară felicitări pentru 
rezultatele obținute și urarea de a 
face totul pentru strîngerea în 
bune condiții a recoltei din acest 
an, pentru a obține recolte tot mai 
bogate ! (Aplauze puternice, urale. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

în același timp, s-a dezvoltat ac
tivitatea noastră în toate sectoarele. 
S-au perfecționat învățămîntul, ac
tivitatea științifică, culturală, de e- 
ducație socialistă a oamenilor 
muncii.

în mod deosebit, partidul nostru 
s-a preocupat de traducerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și a prevederilor programu
lui partidului de creștere a nivelu
lui de trai material și spi
ritual al întregului nostru popor. 
Pe baza rezultatelor obținute în 
prima parte a acestui cincinal, a 
măsurilor adoptate privind redu
cerea cheltuielilor de investiții, re
ducerea mai accentuată a cheltuie
lilor materiale și de producție, 
s-au creat resurse suplimentare 
atît pentru dezvoltarea mai puter
nică decît era prevăzut în cincinal 
a unor ramuri ale economiei na
ționale, cît și pentru a realiza o 
creștere mai mare a veniturilor oa
menilor muncii. Pe această bază, 
în actualul cincinal s-au alocat 
peste 30 miliarde de lei în scopul 
creșterii retribuției și veniturilor 
oamenilor muncii. Așa a fost po
sibil ca retribuția reală a oame
nilor muncii din toate sectoarele 
economiei — atît din industrie și 
transporturi, cît și din agricul
tură — să crească cu circa 30 la 
sută, în loc de 18—20 la sută, cît 
se prevăzuse în hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului. (Urale 
puternice, aplauze prelungite). 
Deja de la 1 iulie o serie de cate
gorii de oameni ai muncii, inclusiv 
din județul dumneavoastră, au și 
primit retribuții majorate. Pînă la 
sfîrșitul acestui an, peste 3,5 mili
oane de oameni ai muncii vor 
primi majorările sporite din prima 
etapă, urmînd ca în prima parte 
a anului viitor să primească 
această majorare toți oamenii 
muncii. Din 1979 va urma a doua 
etapă a creșterii retribuției, astfel 
ca pe total — în cele două etape — 
majorarea să se ridice la 30 la sută. 
Aceste măsuri oglindesc preocu
parea partidului și statului nostru 
de a asigura creșterea mai accen
tuată a veniturilor oamenilor mun
cii care lucrează direct în sectoa
rele producției materiale și spiri
tuale. (Urale, aplauze. Se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“).

Au fost adoptate, de asemenea, 
măsuri privind creșterea pensiilor, 
a indemnizațiilor sau a alocațiilor 
pentru copii — care vor intra în 
vigoare chiar de astăzi — cît și a 
ajutoarelor pentru mamele cu mai 
mulțî copii, precum și alte măsuri 
privind creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Totodată, s-au adoptat măsuri 
pentru o mai bună așezare a ra
porturilor între diferite ramuri, 
prevăzîndu-se creșteri mai mari în 
ramurile unde condițiile de muncă 
sînt mai grele. între aceste ramuri 
se numără și construcția de ma
șini și chimia, care, de altfel, au 

fost ridicate la o treaptă superioa
ră. Toate aceste măsuri demon
strează cu putere că acționăm cu 
fermitate pentru înfăptuirea pre
vederilor programului de așezare 
cît mai rațională a retribuției și a 
veniturilor în raport cu munca, cu 
contribuția pe care fiecare o aduce 
la dezvoltarea economiei naționale. 
Am acționat și acționăm ca rapor
tul dintre veniturile mici și veni
turile mari să se mențină în limi
tele stabilite de Congresul al XI- 
lea, de 1 :5,5. Considerăm că pen
tru această etapă, inclusiv pentru 
etapa următoare — mă refer la 
următorii 5—10 ani — acest raport 
corespunde stadiului de dezvoltare 
a economiei noastre naționale, a 
societății noastre socialiste și asi
gură atît cointeresarea materială 
în raport cu munca depusă de fie
care, cît și o aplicare mai fermă în 
viață a principiilor de etică și e- 
chitate socialistă. (Aplauze, urale. 
Se scandează „Ceaușescu — 
l’.C.R. !“).

în acest cadru a fost adoptată și 
noua Lege a pensiilor, care stabi
lește un raport mai echitabil în fa
voarea celor care lucrează nemijlo
cit în producție, asigurînd însă oa
menilor muncii, atunci cînd ies la 
pensie după anii de muncă efec
tuați, Condiții de viață bune, cores
punzător activității pe care au de- 
pus-o în producție. Considerăm că 
aceasta corespunde principiilor so
cialiste de muncă și de'retribuție, 
asigurînd, și pe calea pensiilor, con
diții ca toți aceia care au adus o 
contribuție de seamă la dezvolta
rea economiei — atît din industrie 
și celelalte sectoare, cît și din a- 
gricultură — să poată primi o 
pensie care să le asigure o bătrî- 
nețe cît mai bună. (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dar numai creșterea mai sub
stanțială a retribuției, celelalte 
sporuri care s-au acordat nu ar fi 
suficiente și, pînă la urmă, nu s-ar 
reflecta în creșterea nivelului de 
trai dacă nu ar fi urmate de creș
terea producției de bunuri de con
sum, de îmbunătățirea calității lor, 
a serviciilor, de menținerea prețu
rilor bunurilor de consum la nive
lul stabilit de planul cincinal și de 
Congresul al XI-lea. Trebuie să 
spunem că față de prevederile din 
planul cincinal privind creșterea 
prețurilor pe toți cei 5 ani cu circa 
6 la sută, pe primul an și 8 luni 
s-a realizat o creștere cu aproape 
un procent mai mică decît revenea 
acestei perioade. Aceasta a fost 
posibil datorită măsurilor luate de 
partid și guvern, faptului că am 
asigurat un control riguros și am 
avut o bună aprovizionare în 
toate sectoarele. (Aplauze puterni
ce, urale). Este bine să arăt că 
această menținere a prețurilor la 
nivelul stabilit, și chiar sub nivelul 
prevăzut de planul cincinal, are 
loc în condițiile cînd pe plan mon
dial — îndeosebi în țările europe
ne, dar și în toată lumea — se în
registrează o creștere foarte mare a 
prețurilor, în unele țări de 15—20 la 
sută și chiar mai mult, anual. Toc
mai aceasta demonstrează superio
ritatea orînduirii noastre socialiste, 
justețea politicii partidului nostru 
comunist, care, în dezvoltarea eco
nomiei naționale, în ridicarea ni
velului de trai al poporului, por
nește de la asigurarea creșterii 
reale a veniturilor, pe baza căro
ra oamenii muncii să simtă, în în
săși viața lor de zi cu zi, rezulta
tele muncii pe care o depun în di
ferite sectoare de activitate. A- 
ceasta oglindește faptul că între 
vorbe și fapte, între politica ge
nerală a partidului și realitate e- 
xistă o strînsă concordanță. Am 
făcut și vom face totul ca rezul
tatele dezvoltării economiei, națio
nale să se reflecte în ridicarea bu
năstării întregului nostru popor — 
țelul suprem al politicii partidu
lui, al socialismului pe care-1 în
făptuim în patria noastră ! (A-
plauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Desigur, tovarăși, avem tot drep
tul să privim cu mîndrie la ceea ce 
am realizat; dar nu trebuie să .ui
tăm nici un moment că mai avem 
încă multe de făcut pentru a în

făptui în viață Programul elaborat 
de Congresul al XI-lea al partidu
lui, că în activitatea fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii — chiar 
acolo unde sînt rezultate bune — 
mai sînt multe de făcut, de îmbu
nătățit. Chiar și întreprinderile pe 
care le-am vizitat astăzi, fiecare în 
parte are rezultate bune ; dar fie
care mai are încă multe de făcut 
pentru a îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile ce-i revin. Sînt 
multe de făcut pentru a se realiza 
producția nu numai din punct de 
vedere valoric, dar și fizic, pen
tru a obține o ridicare continuă a 
nivelului tehnic al producției, pen
tru creșterea calității și, mai cu 
seamă, pentru reducerea cheltuie
lilor materiale și a cheltuielilor de 
producție. Și în Brașov mai sînt în
treprinderi — unele chiar din cele pe 
care le-am vizitat astăzi — care au 
înregistrat, din păcate, o neîndepli- 
nire a planului de reducere a chel
tuielilor materiale și de producție. 
Or, creșterea venitului național, 
crearea de noi resurse suplimenta
re pentru dezvoltarea țării și ridi
carea bunăstării întregului popor 
sînt strîns legate de realizarea unei 
producții cu cheltuieli cît mai mici, 
astfel ca partea de venit net 
să crească cît mai mult. Nu
mai aceasta duce la creșterea 
venitului național și numai pe a- 
ceastă bază vom putea dezvolta 
mai rapid patria noastră și ridica 
nivelul de trai al poporului ! (A- 
plauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Mai avem multe de făcut în pri
vința creșterii productivității mun
cii. Nu este un secret pentru ni
meni și trebuie să avem perma
nent în vedere că productivitatea 
muncii în România este mai mică 
de cîteva ori decît în țările dezvol
tate din punct de vedere economic. 
Este de înțeles, tovarăși, că dacă 
productivitatea muncii e mai mică 
de cîteva ori, nici veniturile nu pot 
fi decît într-un raport corespunză
tor cu productivitatea muncii. Iată 
de ce se impun măsuri hotărîte în 
această privință. Doresc să mențio
nez că am constatat cu bucurie că 
există o preocupare serioasă pen
tru mai buna organizare a muncii, 
pentru automatizarea și mecaniza
rea proceselor de producție, dar a- 
cestea sînt doar începuturi ; tre
buie să generalizăm aceste măsuri, 
să sporim mai rapid, pe această 
bază, productivitatea muncii, să a- 
sigurăm resurse pentru a putea 
crește bogăția națională, nivelul de 
trai al poporului nostru. (A- 
plauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este bine ca organizațiile de 
partid din toate întreprinderile, 
comitetele de partid orășenești, 
municipale, comitetul județean de 
partid — și, desigur, aceasta pri
vește, de fapt, organizațiile noastre 
de partid din întreaga țară — să 
pună un accent mai mare pe reali
zarea acestor sarcini stabilite de 
Congresul al XI-lea, de Comi
tetul Central al partidului nostru. 
Cunosc organizația de partid din 
Brașov de mult timp. Ea consti
tuie un detașament puternic al 
partidului nostru. Cunosc clasa 
muncitoare din Brașov, care, de 
asemenea, este un detașament pu
ternic al clasei noastre munci
toare. Avem la Brașov un activ 
de partid bun. Iată de ce sînt con
vins că atît organizațiile de partid, 
cît și fiecare comunist, organizații
le de tineret, sindicale, de femei, 
colectivele de conducere din între
prinderi, toți oamenii muncii vor 
face totul pentru a îndeplini în 
cele mai bune condiții minunatele 
prevederi ale Programului parti
dului, pentru dezvoltarea mai 
rapidă și mai accentuată a patriei 
noastre, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
țara noastră. (Urale, aplauze pu
ternice; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“).

Trebuie să ne preocupăm tot
odată și de înfăptuirea programu
lui de ridicare a conștiinței socia
liste, a nivelului de cultură, să asi
gurăm realizarea în viață a ho
tărîrilor Congresului culturii și e- 
ducației socialiste, astfel încît fie
care cetățean al patriei noastre, 

fiecare om al muncii să fie con
știent că atît succesele, cît și lip
surile sînt nemijlocit legate de ac
tivitatea fiecărui colectiv, de felul 
cum fiecare acționează și își înde
plinește sarcinile ce îi sînt încre
dințate. Nu trebuie să uităm că 
societatea pe care noi o edificăm 
nu se realizează decît prin muncă, 
prin eforturile unite ale tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, că depinde de felul 
cum întregul nostru popor va acțio
na pentru a înfăptui programul de 
dezvoltare. Numai în acest fel vom 
putea asigura și soluționarea dife
ritelor probleme pe care le avem.

Am vorbit de măsurile de creș
tere a retribuției și a nivelului de 
trai. Avem încă probleme cu lo
cuințele. Construim în acest cin
cinal un milion de locuințe numai 
în orașe, plus circa 250—300 de mii 
de locuințe în sate — cu 200 de mii 
aproape mai mult decît prevederile 
din planul cincinal. Și această 
suplimentare a construcției de lo
cuințe am putut-o adopta tot ca 
un rezultat al realizărilor pe care 
le-am obținut în dezvoltarea dife
ritelor sectoare de activitate. Dar 
este adevărat că necesitățile de 
locuințe sînt încă mari, mai cu 
seamă că fiecare dorește să locu
iască cît mai bine. Fiecare dorește, 
dacă a locuit într-o cameră, să aibă 
cel puțin 2, cu baie, cu tot confor
tul. Și este normal, înțelegem aceste 
necesități. Dar trebuie să înțele
gem, totodată, că depinde de felul 
cum acționăm pentru a soluționa 
aceste probleme. Peste noapte nu 
putem să construim. După cîte știți, 
>nimeni nu a făcut minuni, și nu 
șe pot face minuni ! Minunea stă 
însă în minunatul nostru popor. 
El, prin munca sa, poate infringe 
greutățile, poate — așa cum a do
vedit în activitatea de pînă acum — 
să făurească o societate superioară 
în care să fie pe deplin stăpîn pe 
destinele sale, să-și făurească viața 
așa cum o dorește el ! (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Noi sîntem ■ un partid revoluțio
nar. Ne-am propus să transfor
măm societatea, să transformăm 
producția, să transformăm și oa
menii. Trebuie să rămînem și să 
acționăm ca revoluționari ! Să nu 
ne lăsăm cuprinși de automulțu- 
mire pentru faptul că avem rezul
tate bune și să considerăm că 
acum putem dormi liniștiți ! Nu, 
tovarăși ! Avem rezultate bune, 
dar avem multe de făcuț pentru 
a înfăptui Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului. 
Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată cere muncă, spirit re
voluționar, abnegație, cere luptă 
hotărîtă, la fiecare loc de muncă, 
pentru îmbunătățirea în continua
re a activității și pentru perfec
ționarea felului de a fi al fiecărui 
cetățean, al fiecărui muncitor, al 
fiecărui activist de partid și de 
stat, al fiecărui membru al parti
dului nostru. Numai acționînd ca 
revoluționari, luptînd cu hotărîre 
în spiritul Programului partidului, 
al principiilor comuniste, vom în
făptui societatea socialistă multi
lateral dezvoltată, vom merge ferm 
spre societatea comunistă în 
România ! (Aplauze puternice, u- 
rale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

înțeleg că sînt oameni care ar 
dori ca greutățile să treacă mai 
repede. Și eu, și partidul, și noi 
toți am dori să treacă mai repede, 
să avem cît mai puține greutăți de 
întîmpinat; dar aceasta depinde 
de felul cum vom munci, cum ne 
vom organiza fiecare activitatea. 
Desigur, unii ar dori, dacă sînt 
greutăți, să le ducă alții în spate, 
să le înfrunte alții, iar ei să le sim
tă cît mai puțin, să stea la umbră 
și să privească cum muncesc cei
lalți, să-i aplaude pe alții. Așa nu 
se poate construi socialismul ! Nu 
în aceasta constă spiritul revolu
ționar și comunist. A fi comunist, 
a fi revoluționar, a fi militant pen
tru socialism înseamnă a pune u- 
mărul unde este mai greu, a face 
totul, a-i ajuta pe cei mai slabi 
pentru a putea merge cît mai 
ferm înainte ! (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Principiile eticii și echității so
cialiste au fost unanim adoptate 
de Congresul partidului, de toate 
congresele ținute pînă acum și în 
toate colectivele de oameni ai 
muncii ; a fost adoptată inclusiv 
prevederea ca raportul între veni
turile mari și cele mici să fie in 
toată această perioadă de 1 la 5.5. 
Se pare însă că unii au gîndit cam 
așa : înțelegem noi să fie de 1 
la 5,5, dar nu neapărat să se a- 
plice aceasta pentru toată lumea, 
să mai fie și excepții ; să fie unii 
care să primească și de două-trei 
ori mai mult, că doar socialismul 
nu trebuie să-1 realizăm chiar așa, 
cum scrie în carte ; să mai facem 
excepții. Nu, tovarăși ! Noi cînd am 
stabilit că raportul între retribuția 
cea mai mică și cea mai mare va 
fi de 1—5,5, am înțeles că acest ra
port trebuie să acționeze în întrea
ga noastră societate. Să luăm mă
suri pentru'a ridica mai rapid ve
niturile mici — ceea ce am și fă
cut ; dar acolo unde unele retribu
ții sau venituri erau prea mari, să 
Ie aducem, pe diferite căi, puțin 
mai jos, pentru a se încadra în 
acest raport. Așa am și acționat și 
am ajuns, de fapt, la realizarea a- 
cestui obiectiv. Și considerăm că 
am procedat foarte bine ! (Aplauze 
puternice, urale îndelungate).

Iată în ce fel înțelegem să în
făptuim prevederile din Programul 
elaborat de Congresul al XI-lea, 
program care dă o perspectivă 
măreață înaintării noastre spre 
comunism, unde deosebirile se vor 
reduce și mai mult, pentru că, pe 
măsură ce vor crește veniturile și 
se va dezvolta economia națională, 
se va ridica și nivelul general de 
cultură, vor crește și cerințele. 
Astăzi ca să conduci o mașină mo
dernă se cere să fii cel puțin un 
tehnician,, un muncitor care a ab
solvit liceul. Deci s-a produs o a- 
propiere mare între ingineri și 
muncitori. Este deci firesc că și re
tribuțiile trebuie să se apropie. Noi 
trăim astăzi o anumită etapă de 
dezvoltare, dar comunismul presu
pune, pînă la urmă, ca aceste di
ferențieri să fie mai mici, desigur, 
ținîndu-se seama de necesitățile 
diferite, pentru că acestea nu se 
pot uniformiza. Dar în fond aceste 
necesități nici nu pot să fie prea' 
mari, pentru că toată lumea are 
nevoie, cu mici deosebiri, cam de 
aceeași cantitate de mîncare ; de
sigur, unii, mănîncă un fel de car
ne, alții alt fel — dar practic mai 
mult de 2 000—2 500 sau 3 000 de, 
calorii, pentru anumite categorii, nu 
se pot consuma. Deci trebuie să 
ținem seama de acest lucru — și 
în felul acesta vom acționa ! So
cietatea comunistă presupune să 
asigurăm pentru toată lumea con
diții bune de a se hrăni, de a se 
îmbrăca, de locuit, de învățătură, 
de cultură, posibilități egale de 
muncă. Aceasta este societatea co
munistă ! Nu unii să muncească și 
alții să trîndăvească! Asemenea lu
cruri nu mai există nici în socia
lism și, cu atît mai mult, nu vor 
putea exista în societatea comunis
tă ! (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Acum 41 de ani, cînd am fost 
judecat aici, la Brașov, la Tribu
nalul militar, tocmai acestea erau 
principiile pentru care acționa 
partidul nostru, pe care le-am sus
ținut, pentru care am luptat și 
pentru care, in calitatea pe care 
mi-au încredințat-o partidul și po
porul, voi face totul pentru a le 
realiza în viață ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

M-am referit, dragi tovarăși, la 
aceste probleme, aici, la Brașov, în 
acest centru muncitoresc unde a- 
vem o puternică organizație de 
partid, pentru că ele sînt vitale 
pentru mersul nostru înainte, pen
tru îndeplinirea cincinalului și 
realizarea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea. Avem rezul
tate minunate, sîntem convinși că 
vom îndeplini Programul partidu
lui. Dar este necesar să acționăm 
ca revoluționari, să nu uităm nici 
un moment că sîntem luptători, că 
înaintașii noștri, acționînd în alte 
condiții^ și-au dat viața pentru 
dezvoltarea patriei, pentru inde

pendență, pentru ca poporul nos
tru să trăiască liber. (Aplauze pu
ternice, urale).

Dragi tovarăși,
Odată cu preocupările privind 

dezvoltarea societății noastre socia
liste, acționăm cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și în relațiile in
ternaționale. Sîntem convinși că 
numai participînd cu toate forțele 
la înfăptuirea unei politici noi, de
mocratice, bazate pe egalitate, pe 
respect al independenței și suve
ranității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne, pe renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța, 
pe respectarea dreptului fiecărei 
națiuni de a-și hotărî soarta în mod 
independent, așa cum o dorește, 
vom putea asigura și mersul nos
tru înainte, progresul fiecărei na
țiuni, pacea în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, urale).

Desigur, dezvoltăm larg relațiile 
cu toate țările socialiste, fiind con
vinși că întărirea solidarității și u- 
nității lor corespunde intereselor 
fiecărei țări socialiste, cauzei so
cialismului și păcii în întreaga 
lume. (Aplauze îndelungate).

Extindem relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare — România fiind 
ea însăși țară în curs de dezvolta
re — convinși că lichidarea subdez
voltării și făurirea noii ordini eco
nomice bazate pe egalitate și echi
tate, care să permită țărilor răma
se în urmă să progreseze mai ra
pid, să-și ridicd nivelul de dezvol
tare economică și de viață, consti
tuie o necesitate vitală pentru în
treaga omenire, pentru pace și 
pentru progresul social al tuturor 
popoarelor. (Urale, aplauze pu
ternice, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în spiritul principiilor coexisten
ței pașnice, dezvoltăm relațiile și 
cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, participînd 
activ la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul mondial de 
valori. Considerăm că pe această 
bază se poate asigura realizarea 
unei păci trainice, se poate merge 
mai ferm înainte spre o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Acționăm pentru a contribui la 
înfăptuirea securității în Europa, 
la desfășurarea cu rezultate cît 
mai bune a reuniunii de la Bel
grad din toamna acestui an. Con- 
siderăm că dezvoltarea unei largi 
colaborări economice, științifice și 
culturale, abordarea cu curaj a 
problemelor de ordin militar, de 
dezangajare militară constituie o 
necesitate pentru continentul nos
tru — nu numai pentru Europa, ci 
pentru întreaga lume. De aceea 
vom face totul pentru a obține o 
dezvoltare pozitivă a luptei pen
tru înfăptuirea securității în Euro
pa, a colaborării și păcii. (Urale, 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Știm că în lume sînt încă multe 
probleme complicate de soluționat, 
mai sînt conflicte ; există perico
lul ca unele dintre aceste conflic
te să degenereze în războaie cu 
consecințe imprevizibile. în acest 
cadru intră și menținerea situa
ției încordate din Orientul Mijlociu. 
Iată de ce România se pro
nunță ferm pentru soluționarea 
tuturor conflictelor dintre state 
pe calea pașnică, a tratative
lor, pentru a se împiedica re
curgerea la forță. în acest spi
rit ne pronunțăm ferm pentru so
luționarea politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, pornind de 
la faptul că nu se poate admite 
menținerea sub ocupație a terito
riilor străine ocupate prin forță, 
nici în Orientul Mijlociu, și nici în 
altă parte a lumii ! în acest spi
rit ne pronunțăm — și în acest spi
rit am discutat recent cu primul 
ministru al Israelului — pentru 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967. Considerăm că trebuie să 
se ajungă la soluționarea proble
mei poporului palestinean prin re
cunoașterea dreptului său Ia auto

determinare, inclusiv prin consti
tuirea unui stat palestinean inde
pendent și liber. Trebuie făcut- to
tul pentru a se ajunge la instau
rarea unei păci trainice și juste in 
Orientul Mijlociu, care să asigure 
respectarea independenței, integri
tății și securității tuturor statelor 
din această zonă. (Urale, aplauze 
puternice). Sîntem pentru con
vocarea cît mai curînd a Con
ferinței de la Geneva, cu parti
ciparea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, reprezentant 
unic al poporului palestinean. Con
siderăm că numai acționînd cu fer
mitate în această direcție se poate 
asigura pacea. Aceia care nu vor 
înțelege să țină seama de realități 
își vor asuma o mare răspundere 
în fața istoriei, a propriilor po
poare, a întregii omeniri! Trebuie 
să facem totul pentru pace ’ (A- 
plauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Partidul Comunist Român dez
voltă larg colaborarea sa cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, social-democra- 
te, cu mișcările de eliberare, cu di
ferite partide de guvernămînt din 
țările în curs de dezvoltare, cu alte 
partide democratice, inclusiv creș
tine, pornind de la necesitatea în
tăririi solidarității în lupta pentru 
securitate, pentru relații noi, de e- 
galitate între popoare, pentru pace 
în lume. (Aplauze puternice).

•După cum vedeți, dragi tovarăși, 
nu uităm nici un moment de răs
punderea pe care o avem față de 
poporul nostru pe plan intern, dar 
și pe plan internațional, pentru că 
interesele națiunii noastre, ale po
porului sînt strîns legate de o po
litică de pace, de egalitate, de 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră, în 
care fiecare națiune să se poată 
dezvolta în mod liber și indepen
dent. (Aplauze puternice, urale 
îndelungate).

Trebuie să vă mărturisesc, dragi 
tovarăși, că în lungile călătorii pe 
care le-am făcut am știut că 
întregul popor sprijină pe deplin 
politica externă a partidului și 
statului nostru; așa cum trebuie 
să vă mărturisesc că în toate ță
rile pe unde am fost am simțit 
dorința popoarelor respective de a 
întreține relații de prietenie cu po
porul nostru, de a se dezvolta libe
re, de a trăi în pace. Și aceasta do
vedește justețea politicii noastre 
internaționale/ (Aplauze îndelun
gate, urale. Se scandează „Ceausescu 
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

convingerea meii, a conducerii 
partidului și statului, că organiza
ția de partid din Brașov, toți co
muniștii, oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate, toți lo
cuitorii din municipiul și județul 
Brașov, vor fade totul pentru a-și 
îndeplini în cele mai bune condiții 
sarcinile mărețe ce le revin în 
actualul cincinal din Programul e- 
laborat de Congresul al XI-lea al 
partidului. Am deplina convingere 
că județul Brașov este în stare să 
obțină nu numai locul 2 în între
cerea pe țară — și deci o decorație, 
cum a primit anul acesta, pentru 
locul 2 — dar că poate să ocupe 
și locul 1. Eu vă urez ca, cel puțin 
într-un an din acest cincinal, dacă 
nu pe tot cincinalul, să ocupați 
locul 1. (Aplauze și urale înde
lungate).

Cu această convingere, doresc să 
vă urez, dumneavoastră și tuturor 
oamenilor muncii din municipiul și 
județul Brașov, succese tot mai 
mari și mai mărețe în toate do
meniile de activitate ! Multă sănă
tate și multă fericire !

(Aplauze puternice, urale și ova
ții îndelungate. Se scandează mi
nute în șir „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporulToți cei 
prezenți la adunarea populară o- 
vaționează, într-o atmosferă plină 
de însuflețire, pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul ge
neral al partidului și președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Imagini din timpul vizitei: La întreprinderea de stofe „Carpatex" ; în mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea de tractoare; se analizează macheta viitorului centru civic al Brașovului
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ADUNAREA POPULARĂ DIN MUNICIPIUL BRAȘOV
Vizita în județul Brașov s-a în

cheiat în cursul după-amiezii prin- 
tr-o impresionantă adunare populară, 
în fata sediului comitetului jude
țean de partid, zeci de mii de con
structori de autocamioane si tractoa
re. muncitori, ingineri, tehnicieni, de 
la toate întreprinderile brașovene, 
studenti Si eJevi, locuitori ai Brașo
vului si ai comunelor învecinate — 
români, maghiari, germani — au ve
nit însuflețiți de aceleași sentimente 
de dragoste și stimă pentru a se în- 
tilni cu secretarul general al partidu
lui, pentru a-i asculta sfaturile și în
demnurile, pentru a exprima din nou. 
așa cum au făcut-o pe parcursul în
tregii vizite de lucru, hotărîrea lor 
nestrămutată de a munci cu aceeași 
abnegație pentru traducerea în viată 
a Programului de dezvoltare multila
terală a patriei socialiste, de a-și a- 
duce pe această cale contribuția la 
înfăptuirea politicii partidului de ri
dicare permanentă a bunăstării în
tregului nostru popor.

Apariția la tribuna oficială a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
Statului a fost salutată cu aplauze 
îndelungate, cu urale nesfîrsite. S-a 
scandat „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Cei prezent! dau glas, în acest 
mod. adeziunii depline fată de po
litica internă si externă a partidu
lui și statului, hotărîrii de a se uni 
si mai strîns în jurul partidului. în 
frunte cu secretarul său general, de 
numele căruia sînt legate toate ma
rile noastre realizări și izbînzi.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., a spus : In 
numele organizației județene de 
partid, al tuturor locuitorilor județu
lui Brașov — români, maghiari și 
germani — salutăm cu deosebită sti
mă si respect prezenta la marea noas
tră adunare populară a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Raportez conducerii partidului, 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul nostru, în frunte cu 
comuniștii, sînt angajați cu toate for
țele în lupta pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor actualului 
cincinal, fiind hotărîți să-și aducă 
întreaga contribuție la construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în scumpa noastră patrie.

Dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. 
la adunarea populară care a avut 
loc, tot aici, în toamna anului 1975, 
ne-ați adresat îndemnul de a exa
mina posibilitățile județului Brașov 
astfel incit, în ultimul an al actua
lului cincinal, să realizăm o produc
ție globală industrială în valoare de 

70 miliarde lei, cu circa 5 miliarde 
mai mult decît este prevăzut în plan 
pentru anul 1980. Sub conducerea or
ganelor si organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din județul Brașov 
au trecut" cu hotărîre la înfăptuirea 
acestei sarcini. Anul trecut s-a rea
lizat peste plan o producție globală 
industrială de peste un miliard lei. 
iar în perioada care a trecut din a- 
cest an planul producției globale in
dustriale a fost îndeplinit in propor
ție de 103 la sută. In urma ana
lizelor făcute, a consultării tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii, s-a 
desprins concluzia că avem toate 
condițiile pentru a îndeplini cu suc
ces angajamentul muncitoresc, comu
nist pe care ni l-am luat, realizînd 
în acest an o producție suplimentară 
de cel puțin 1,5 miliarde lei, iar pe 
întregul cincinal de cel puțin 12 mi
liarde lei.

S-au obținut rezultate și în ce pri
vește creșterea productivității mun
cii, 75 la sută din sporul producției 
industriale fiind realizat pe seama a- 
cestui indicator. S-a îmbunătățit, de 
asemenea, indicele de utilizare a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, iar 
în domeniul exportului valoarea 
mărfurilor desfăcute a fost mai 
mare, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, cu 280 milioane lei- 
valută.

Eforturi susținute se depun pentru 
realizarea planului de investiții ; vo
lumul lucrărilor efectuate în acest an 
este cu 22 la sută mai mare față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, pe primele 7 luni fiind puse 
în funcțiune fonduri fixe în valoare 
de peste 3 miliarde lei.

Vă raportăm, de asemenea, că și 
în agricultură se obțin rezultate su 
perioare anilor anteriori. S-a trecut 
la înfăptuirea măsurilor stabilite pri
vind creșterea producțiilor de cartofi 
și sfeclă de zahăr, sporirea ponderii 
legumelor in agricultura județului, 
mecanizarea completă a lucrărilor și 
cu prioritate a celor din zootehnie.

După ce a prezentat activitatea po 
litico-ideologică și cultural-educativă 
desfășurată de organizațiile de 
partid, vorbitorul a spus : Rezultate
le obținute de oamenii muncii din ju
dețul Brașov în toate domeniile vie
ții economico-sociale se datoresc, în 
primul rind, justeței politicii Parti
dului Comunist Român, muncii eroi
ce desfășurate de puternicul detașa
ment al clasei muncitoare din județ, 
de toți ceilalți oameni ai muncii.

Oamenii muncii din județul Brașov
— a arătat vorbitorul în continuare
— dau o înaltă apreciere preocupării 
permanente a conducerii partidului și 
statului pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului — scopul și esența 
întregii politici a Partidului Comu
nist Român.

în județul Brașov, încă din acest 
an, 170 000 de oameni ai muncii vor 
beneficia de majorarea retribuției. 
Ca urmare, anual, oamenii munch 
vor primi în plus peste 640 milioane 
lei. Prin creșterea... pensiilor in prima 

etapă din acest an. pensionarii din 
județ vor beneficia de venituri su
plimentare de aproape 100 milioane 
lei.

Vă informăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu. că. potrivit planului con
strucțiilor de locuințe, pină la sfit- 
șitul anului se vor da in folosință 
7 400 apartamente și 4 800 locuri în 
căminele de nefamiliști, din care 2 000 
apartamente sînt aprobate suplimen
tar de dumneavoastră, pentru care vă 
exprimăm și cu acest prilej cele mai 
calde mulțumiri. Vom construi, de 
asemenea, și cele 500 de apartamente 
în Capitală — așa cum ne-am anga
jat în urma seismului de la 4 martie.

Cu deosebită satisfacție aduc la cu
noștința oamenilor muncii din muni
cipiul și județul Brașov că. în cursul 
acestei vizite, tovarășul Ceaușescu a 
aprobat crearea unui nou centru po
litic și administrativ al municipiului, 
care va fi dotat cu un palat al cul
turii, un nou și modern magazin, un 
hotel și un număr mare de locuințe.

Muncind cu pasiune și entuziasm, 
cu responsabilitate și dăruire, oa
menii muncii din județul Brașov sînt 
pe deplin conștienți că numai Înfăp
tuind întru totul politica partidului, 
asigurînd creșterea în ritm susținut 
a producției și productivității mun
cii, realizind și depășind sarcinile 
economice ale actualului cincinal, 
întărind și dezvoltînd disciplina și 
răspunderea in producție se va putea 
realiza cu succes programul partidu
lui privind ridicarea nivelului de via
tă al întregului nostru popor,

în numele comuniștilor — a spus 
în încheiere vorbitorul — al tuturor 
locuitorilor județului, asigurăm încă 
o dată Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, pe dumnea
voastră. stimate tovarășe Ceaușescu, 
de întreaga noastră adeziune față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului, hotărîrea de a strînge 
si mai mult rîndurile în jurul 
partidului, al conducerii sale. în 
frunte cu dumneavoastră, de a lupta 
cu toată dăruirea pentru creșterea 
contribuției județului Brașov la edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.

în numele celor peste 25 000 mun
citori. ingineri si tehnicieni ai în
treprinderii de autocamioane, a spus 
în cuvîntul său Adalbert Bularka, 
directorul întreprinderii, exprim din 
toată inima mulțumirile noastre fier
binți pentru vizita de lucru făcută 
în unitatea noastră, pentru prețioa
sele indicații pe care ni le-ați dat, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Vă raportăm că, aplicînd cu consec
vență hotărîrile Congresului al Xl-lea 
al partidului, constructorii de auto
camioane au obținut rezultate mai 
bune atît în ceea ce privește spo
rirea producției fizice, cit. mai ales, 
în îmbunătățirea structurii acesteia. 
Aceste rezultate au fost obținute prin 
aplicarea cu consecvență a măsurilor 
indicate de dumneavoastră privind 
folosirea mai bună a capacităților de 

producție, a forței de muncă și dez
voltarea acțiunii de autoutilare.

împreună cu întregul popor, con
structorii de autocamioane își ma
nifestă prin fapte de muncă întreaga 
lor recunoștință față de dumnea
voastră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija ce o purtați 
creșterii necontenite a nivelului de 
trai. Sintem bucuroși să vă informăm 
că în ultimii ani colectivul nostru a 
primit peste 1 500 apartamente și 
garsoniere, aproape 5 000 de locuri în 
cămine pentru nefamiliști. un impor
tant număr de locuri în creșe și gră
dinițe pentru copii. Ca urmare a re
centelor măsuri initiate de dumnea
voastră pentru creșterea suplimen
tară a veniturilor celor ce muncesc, 
fondul de retribuire al întreprinderii 
noastre a sporit cu peste 100 milioane 
lei anual.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că puternicul de
tașament al oamenilor muncii din 
întreprinderea de autocamioane va 
depune toate eforturile, pasiunea și 
dăruirea comunistă, revoluționară 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din planul de 
dezvoltare economico-socială a țării.

Vă urăm multă sănătate și putere 
de muncă, pentru ca în fruntea 
partidului si statului să ne îndru
mați cu aceeași clarviziune și fermi
tate comunistă. în activitatea de edi
ficare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul scump al 
patriei noastre.

Sentimentelor de bucurie și nețăr
murită dragoste cu care v-au întîm- 
pinat astăzi locuitorii județului nos
tru — români, maghiari și germani 
— le alătur mîndria comunistă pe 
care o simt acum, cînd în numele 
harnicului colectiv al constructorilor 
de tractoare am prilejul să mă adre
sez direct dumneavoastră, cel mai 
devotat fiu al partidului și al po
porului român, a spus maistrul 
Dumitru Diaconescu de la întreprin
derea de tractoare.

Ca vechi muncitor care a lucrat 
și pe vremea patronilor, pot spune 
că în anii socialismului și, îndeosebi, 
după Congresul al IX-lea, noi. mun
citorii, participăm efectiv la oondu- 
cerea întreprinderilor, care sînt ale 
noastre, ale întregului popor.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că pe primele șapte 
luni ale anului la „Tractorul" pro
ducția globală a fost depășită cu 
peste 89 milioane lei, iar productia- 
mărfă cu 32 milioane lei. Au fost, de 
asemenea. depășite prevederile la 
export. De aici, de la Brasov, au ple
cat pe meridianele globului 20 000 de 
tractoare peste plan. în âcelași timp 
sîntem conștient) că noi producem 
nu numai tractoare, ci formăm oa
meni, comuniști de nădejde, devotați 
patriei și partidului. Dispunem în 
prezent de bune condiții de muncă si 
viață. Tovarășii mei m-au învestit cu 
mandatul să mulțumesc conducerii 
partidului, dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, pentru gri

ja care ni se poartă și. mai ales, 
pentru recentele hotărîri privind îm- 
bunătățiiea condițiilor noastre de 
trai.

Sintem hotărîți ca. sub îndrumarea 
comitetelor județean și municipal de 
partid, să ne mobilizăm toate resur
sele pentru a da viață indicațiilor și 
sarcinilor pe care ni le-ați trasat, să 
facem totul ca și in viitor rezultatele 
muncii noastre să fie pe măsura po
tențialului tehnic de care dispunem, 
să reflecte devotamentul nostru 
fierbinte față de politica partidului, 
dragostea profundă pe care și noi, 
muncitorii brașoveni, v-o purtăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvîntul. Elena Dumitrescu, 
muncitoare la întreprinderea de stofe, 
Erou al Muncii Socialiste, a spus : 
Am marea cinste și deosebita bucu
rie de a vă transmite cele mai calde 
simțăminte de dragoste, stimă și 
mulțumire din partea colectivului de 
muncă al întreprinderii de stofe, pe 
care ați onorat-o azi cu prezența 
dumneavoastră.

întreprinderea în care muncesc a 
cunoscut în ultimii ani mari trans
formări. Dînd viată indicațiilor pe 
care ni le-ați dat cu prilejul prece
dentei vizite, au fost ridicate noi 
hale dotate cu mașini și utilaje mo
derne, capacitatea de producție cres- 
cînd cu 60 la sută față de anul 1970. 
Ca urmare, munca textilistelor a de
venit mai ușoară, mai rodnică. Pe 
primele șapte luni din acest an am 
realizat cu 540 000 metri pătrați mai 
multă stofă decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Mă folosesc de acest prilej pentru 
a vă mulțumi din inimă pentru con
dițiile tot mai bune de lucru și viață 
create nouă, femeilor, pentru măsu
rile luate în vederea creșterii mai 
accelerate a nivelului de trai. Fiind 
printre primii care ne-am bucurat 
de noile majorări, textiliștii din în
treprinderea noastră primesc de la 
1 iulie o retribuție netă lunară cu 
500 000 Iei mai mare. Noi, muncitorii, 
am înțeles că aceste creșteri se ba
zează atît pe realizările de pină a- 
cum, cit și pe rezultatele ce urmează 
să fie obținute în acest an și pe în
tregul cincinal. De aceea vom munci 
cu toată dăruirea pentru a spori con
tribuția noastră la creșterea avuției 
naționale.

îngăduiți-mi să exprim, în numele 
cooperatorilor din comuna Cristian, 
al tuturor lucrătorilor din agricultu
ra județului — români, maghiari și 
germani — cele mai calde sentimen
te de mulțumire și recunoștință 
conducerii partidului și statului, 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru grija deosebită 
acordată dezvoltării și modernizării 
agriculturii, ridicării bunăstării în
tregii țărănimi. a spus în cuvîntul 
său Zerbes Ernest, șeful fermei 
zootehnice de la C.A.P. Cristian.

Vă raportăm că, îndrumați de co
mitetul județean de partid, toți locui
torii comunei noastre au răspuns 
prin fapte, alături de întreaga țărăni
me. la chemarea de a obține în fie

care an producții agricole record. 
Deși în acest an condițiile climateri
ce nu ne-au favorizat, am recoltat 
totuși 4 300 kg grîu și 4 500 kg orz 
la hectar, iar la culturile de toamnă 
preliminăm o producție mai bună de
cît anul trecut. în zootehnie sîntem 
preocupați ca pină la sfîrșitul anu
lui 1978 să încheiem mecanizarea 
lucrărilor.

Ca om al muncii de naționalitate 
germană, ca cetățean al Republicii 
Socialiste România. îmi exprim și cu 
acest prilej atașamentul și recunoș
tința deplină față de Partidul Comu
nist Român, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru minunatele condi
ții de care se bucură toți cetățenii 
țării, indiferent de naționalitate. 
România socialistă reprezintă pentru 
noi toți — indiferent de limba pe 
care o vorbim — patria comună, pe 
care o înălțăm prin muncă liberă și 
unită spre înalte culmi de progres și 
civilizație.

în cuvîntul său, Filofteia Negruțiu, 
prorector al Universității din Brașov, 
a spus : Cu bucuria de a vă avea din 
nou în mijlocul nostru. îmi revine 
deosebita cinste ca, în numele ca
drelor didactice, al oamenilor de 
știință, artă și cultură, din județul 
Brașov, să vă exprimăm și cu acest 
prilej întreaga noastră gratitudine 
pentru grija deosebită ce o acordați 
pregătirii și educării tineretului, îm
bogățirii continue a vieții materiale 
și spirituale a tuturor oamenilor 
muncii.

Vă informăm că cele peste 7 000 
cadre didactice, toți oamenii muncii 
din județul nostru au primit cu 
deosebită satisfacție măsurile iniția
te de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, privind perfecționa
rea învățămîntului în consens cu ce
rințele actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării economico-sociale a țării.

Universitatea din Brașov, în care 
studiază aproape 8 000 de studenti, 
desfășoară in prezent o intensă ac
tivitate pentru adîncirea integrării 
învățămîntului cu producția și cerce
tarea. Deplasarea activității universi
tare pe platformele industriale, creș
terea contribuției cadrelor didactice 
și a studenților la modernizarea teh
nologiilor de fabricație și asimilarea 
de noi produse, la conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier al țării 
demonstrează valoarea deosebită a 
concepției partidului nostru privind 
rolul învățămîntului în societatea 
noastră socialistă.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că slujitorii școlii, 
oamenii de știință, artă și cultură din 
județul Brașov, împreună cu toți oa
menii muncii vor milita cu fermitate 
pentru îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid — semn al devota
mentului nemărginit față de patrie, 
partid și popor, față de cauza socia
lismului si comunismului.

Ca secretar al unei puternice or
ganizații uteciste, îndeplinesc man
datul tovarășilor mei de muncă și 
de generație, mulțumindu-vă încă 

o dată pentru grija pe care o purtați 
tineretului patriei noastre, formării 
și educării sale, pregătirii pentru 
muncă și viață, asigurării condițiilor 
de participare la activitatea de con
ducere a vieții economice și sociale, 
a spus in cuvîntul său Florin Pop, 
muncitor chimist, secretar al comi
tetului U.T.C. din Combinatul chimia 
Făgăraș.

Pentru noi. tinerii, nu există alt 
mijloc de a ne manifesta recunoștința 
față de conducerea partidului, față 
de dumneavoastră, decît prin anga
jarea cît mai deplină la îndeplinirea 
marilor obiective ale edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism.

Vă încredințăm, tovarășe secretar 
general, că, realizînd în primele opt 
luni ale acestui an o producție su
plimentară de circa 77 milioane lei, 
muncitorii combinatului nostru, între 
care o pondere importantă o au ti
nerii, sînt hotărîți să aplice prețioa
sele indicații pe care ni le-ați dat cu 
prilejul acestei vizite, să facă totul 
pentru a da patriei, pînă la sfîrșitul 
acestui an, o producție suplimentară 
de 130 milioane lei.

Astăzi, cînd trăim marea bucurie 
de a vă avea din nou în mijlocul 
nostru. însuflețiți de exemplul stră
lucit pe care ni-1 oferă neobosita 
dumneavoastră activitate, ne anga
jăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să îndeplinim în mod 
exemplar sarcinile și indicațiile pe 
care ni le-ați dat.

în ovațiile zecilor de mii de parti
cipant! a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, urmărită cu deosebită a- 
tentie și interes de toți cei prezenți, 
a fost primită cu deplină satisfac
ție de narticipantii la adunare, fiind 
subliniată în repetate rinduri cu a- 
nlauze și urale. Oamenii muncii bra
șoveni s-au angajat să transpună 
in fapte sarcinile și indicațiile tra
sate de secretarul general al parti
dului. să muncească neobosit pentru 
propășirea, înflorirea și fericirea pa
triei noastre socialiste.

Dînd glas acestor sentimente, pri
mul secretar al comitetului județean 
de partid a exprimat. în încheierea 
adunării, legămîntul tuturor oameni
lor muncii brașoveni de a sluji cu 
dăruire și pasiune revoluționară 
cauza Partidului Comunist Român, de 
a-si aduce contribuția la îndeplinirea 
mărețelor obiective ale Congresului 
al Xl-lea al partidului. „Vom mi
lita eu toată hotărîrea. a spus vor
bitorul. pentru a ne situa intre 'ju
dețele fruntașe ale tării și vom face 
tot ce ne stă în putintă p'entru a 
ocupa locul intîi ne tară". în numele 
oamenilor muncii din județul Bra
șov, el a urat secretarului general al 
partidului multă sănătate și putere 
de muncă, spre binele și fericirea 
întregii noastre națiuni.

(Agerpres)

ÎN SPIRITUL PROGRAMULUIPARTIDULUI DE MEȘTERE MAIACCENTUATĂ 

A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI IN ACEST CINCINAL
Nimic din roadele acestei toamne

să nu rămînă necules!
VIE SATISFACȚIE PENTRU APUCAREA, iNCEPlND
DE LA 1 SEPTEMBRIE, A MĂSURILOR PRIVIND

Majorarea retribuției lucrătorilor din 
industria metalurgiei feroase și cocsochimice

SA FACEM SI MAI BOGAT IZVORUL BUNĂSTĂRII !
DUMITRU COSMÎNCA. cocsar 

la Combinatul siderurgic Hune
doara : „Lucrez aici, la cocserie. de 
21 de ani. Nu-mi amintesc să fi 
beneficiat vreodată de o creștere 
atît de substanțială a cîștigurilor 
noastre lunare. Odată cu majorarea 
retribuției tarifare cu peste 18 la 
sută în prima etapă — care atrage 
după sine creșteri corespunzătoare 
la acordul global și la alte sporuri 
prevăzute de lege, vSnitUîilS 
mele lunare cresc de la 
3 207 lei la 3 791 lei. Du»ă 
semnarea statului de plată pe luna 
septembrie yOj merge OCOSO 
cu peste 580 lei în plus 
față de cîștlgurile anteri
oare Pentru mine, această ma
jorare a venit într-un moment cum 
nu se poate mai potrivit : mi-am 
înălțat, în cartierul Chizid. o casă 
frumoasă. Sporurile lunare obținu
te îmi vor înlesni mult terminarea 
construcției. Peste puțin timp .voi 
fi. cum se spune, „om la casa mea". 
Și eu și toți tovarășii mei de mun
că știm foarte bine care este izvo
rul acestor venituri suplimentare : 
creșterea producției și productivi
tății muncii, creșterea avuției na
ționale. Și tocmai pentru că-1 cu
noaștem foarte bine, vom face în 
continuare tot ce ne stă în puterea 
noastră pentru creșterea acestui 
izvor. Celor peste 15 000 tone cocs 
metalurgic realizate de noi peste 
plan de la începutul anului le vom 
adăuga alte și alte tone pină la 
sfîrșitul anului. Acesta este răspun
sul nostru la măsurile adoptate de 
partid pentru creșterea nivelului de 
trai al poporului".

ȘTEFAN NEAGOE, lăcătuș la 
întreprinderea de sirmă și produse 
din sirmă Buzău : „Creșterea retri
buției, de care beneficiază de la 
1 septembrie și angajații din indus
tria metalurgiei feroase și cocsochi
mice. se răsfringe In mod pozitiv si 
în nivelul venitului meu și al fa
miliei. Am făcut și eu calcule în le
gătură cu ce voi primi în plus, ca 
urmare a aplicării majorării. De la 
1 septembrie, retribuția netă lunară, 
împreună cu sporul de vechime, va

CREȘTEREA RETRIBUȚIEI TARIFARE DE ÎNCADRARE
— muncitori calificați din sectorul „siderurgie A" —

fi de 2 007 lei. Adică, concret, voi 
avea un venit in plus de 395 lei. 
Dar tot de la această dată s-a ma
jorat și alocația de stat pentru co
pii. Și astfel constat că venitu
rile familiei mele cresc cu 
aproape 450 lei pe lună.

Pentru bugetul familiei mele, ma
jorarea retribuției lunare are ur
mări imediate. Ea Îmi acoperă nu 
numai rata la apartamentul pro
prietate personală, dar și cheltuie
lile de întreținere — apă. căldură, 
curățenie etc. Soția este angajată 

la cooperativa meșteșugărească 
„Muncitorul" si. dună majorarea 
retribuției si in ramura respectivă, 
nw vom avea un venit pe 
familie de peste 4000 lei 
lunar. Efortul statului pentru 
a ne asigura creșterea venitu
lui — si cînd zic acest lucru vor
besc și de ceea ce gîndește în
treaga formație de muncă în dare 
lucrez — este mare. De aceea, îm
preună cu tovarășii mei de muncă 
sîntem hotărîți să facem totul pen
tru a spori producția, calitatea ei, 

pentru că numai astfel putem asi
gura viitoarele creșteri ale retribu
țiilor. Secția de plase sudate, in 
care muncesc, are sarcini mari in 
acest an, produsele noastre fiind 
solicitate în cantități tot mai mari 
pe șantierele de construcție și re
construcție. Realizarea lună de lună 
a unui volum de producție peste 
plan de 10 la sută ne obligă și pe 
noi, cei de la întreținere, să asigu
răm o mai bună funcționare a uti
lajelor. să contribuim in acest fel 
la sporirea productivității muncii 
— temelia creșterii nivelului nostru 
de trai".

BUZĂU

Din primele zile, graficele 
de recoltare

Recoltarea sfeclei de zahăr se în
scrie ca o acțiune prioritară in ac
tivitatea cooperativelor agricole din 
județul Buzău. „în conformitate cu 
graficul stabilit — ne spunea Gheor- 
ghe Stoicescu, președintele cooperati
vei agricole din Padina — 200 de co
operatori. organizați în echipe, lucrea
ză zilnic la recoltare și asigură expe
dierea a 100 tone spre fabrică si a 
80 tone la baza de recepție. Efec
tuăm cite 3—4 transporturi pe zi, ast
fel că pe cîmp nu mai rămîne, de 
pe o zi pe alta, nici o cantitate de 
sfeclă".

De la declanșarea recoltării sfeclei 
de zahăr si pînă la întîi septembrie, 
graficul de recoltare a fost depășit de 
către unitățile agricole din județ cu 
11 000 tone. Aceasta a permis ca Fa
brica de zahăr din Buzău să prelu
creze în plus, fată de prevederile 
inițiale, peste 10 000 tone sfeclă de 
zahăr. Pină ieri, sfecla de zahăr a 
fost strînsă de pe 2 934 hectare, cee^ 
ce reprezintă 23 la sută din supra
fața cultivată.

în ordinea priorităților, recoltarea 
legumelor solicită acum cel mai 
mare volum de muncă. Este si con
secința faptului că producția de le
gume din acest an este superioară 
anilor trecuti. „Cantitatea de legume 
ce trebuie recoltată acum este în 
continuă creștere. De aceea, centru 
fiecare formație de cooperatori am 
stabilit orare riguroase de lucru — 
ne spunea inginerul Valeriu Călin, 
șeful fermei legumicole a C.A.P. 
Gherăseni. Acest sistem, pe care-1 
aplicăm incă din anul precedent, 
ne-a permis recoltarea, sortarea si 
expedierea unor cantități de tomate 
si ceapă peste nivelul prevăzut în 
plan". Asemănător se lucrează si la 
ferma legumicolă a cooperativei din 
Costești. Unele neajunsuri, ce dere-

MEHEDINȚI

Unii cu graba,
în Mehedinți, comandamentul jude

țean — ne spunea tovarășul Octavian 
Socol, secretar al comitetului jude
țean de partid — a stabilit măsuri 
concrete pentru ca întregul volum de 
lucrări să se execute într-o perioadă 
cit mai scurtă. Comitetele executive 
ale consiliilor populare și comanda
mentele locale au stabilit orare zilni
ce de lucru și sarcini pe fiecare for
mație de muncă. în fiecare unitate a- 
gricolă s-au întocmit programe pen
tru toate culturile, prin care se sta
bilesc forțele necesare și ritmul zil
nic de lucru. S-au luat, de asemenea, 
măsuri ca în toate unitățile mecani
zatorii să servească masa caldă în 
cîmp. evitindu-se orice pierdere de 
timp.

în cursul zilei de ieri, 1 eeptem-

sînt depășite
glează activitatea cooperatorilor, sur
vin însă din nerespectarea graficului 
de transport de către I.J.L.F.. care 
nu asigură numărul de mijloace de 
transport solicitat. Din această cauză, 
uneori se adună cantități mai mari de 
produse, ce nu pot fi expediate.

De cîteva zile a început si recol
tarea florii-soarelui. în acest an. uni
tățile de mecanizare au pregătit in 
plus- 196 de echipamente pentru re
coltarea mecanizată a florii-soarelui. 
fapt ce asigură reducerea cu 2—3 zile 
a perioadei de recoltare. Cu toate că

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

La C.A.P. Balaciu, județul Ialomița, recoltarea sfeclei de zahâr se desfâșoard 
dupâ graficele stabilite Foto : A. Papadluc

alții cu zăbava
brie, ne-am onrit în cîteva unități 
pentru a vedea la fața locului cum 
anume se acționează. La cooperativa 
agricolă din Oprișor. bunăoară, incă 
din zori cimpul era impinzit de oa
meni. Peste 550 de cooperatori lu
crau la recoltarea florii-soarelui. sfe
clei de zahăr, porumbului, in plan
tațiile de vie și la strinsul legume
lor. „Pină la sfîrșitul zilei, suprafața 
de pe care am strîns floarea-soarelui 
va crește la mai bine de 300 hecta
re — preciza Nicolae Vilcea. ingine
rul șef al unității. Prin organizarea 
temeinică a muncii reușim să depă
șim viteza planificată cu 25—30 hec
tare zilnic".

Nu în toate unitățile munca este 
la fel de bine organizată și, de aceea, 
pină la începutul acestei săptămîni, 
producția de floarea-soarelui a fost 

parcul de mijloace mecanice a cres
cut. comandamentele comunale au 
mobilizat și forța manuală disponi
bilă la sate, pentru ca recoltarea să 
decurgă mai repede si să fie înlătu
rate orice pierderi. ..întrucît în scurt 
timp volumul de lucrări va creste 
considerabil — ne spunea Constantin 
Radoslav, primarul comunei Zărneșți 
— comandamentul comunal a stabilit 
ca. pe lingă formațiile de coopera
tori si mijloacele mecanice, la recol
tarea florii-soarelui să participe si 
40—50 de funcționari din instituțiile 
noastre. Aceștia sînt integrați în 
echipe si repartizați nominal pe 
tarlale". De asemenea, la Racoviteni 
și Greabănu. precum și în alte comu
ne. personalul administrativ din co
mune și unitățile agricole, în frunte 
cu cadrele de conducere, participă 
efectiv la strîngerea recoltei de floa- 
rea-soarelui, legume și fructe.

strinsă de pe numai 2 000 hectare, în 
loc de 3 000 ha. cit se prevăzuse. A- 
ceasta deoarece conducerile coopera
tivelor agricole din Țigănași, Crivi- 
na. Bistreț. Batoți. Scăpău, Gogoșu, 
Vinju Mare și Vinjuleț încă nu se 
gindiseră să treacă la recoltatul flo
rii-soarelui pină la 29 august. în 
alte unități, cum sînt Orevița, Rogo
va. Pădina Mică, Iablanița și Dobra, 
viteza zilnică la recoltatul florii-soa
relui nu se realizează, deoarece nu 
se acționează cu suficiente forțe, se 
lucrează dispersat, nu se asigură 
mobilizarea la muncă a tuturor coo
peratorilor. Se cuvine subliniat și 
faptul că nici organizațiile de partid 
din aceste unități nu acționează e- 
nergic. cu răspunderea cuvenită pen
tru impulsionarea ritmului de lucru, 
astfel ca întreaga producție de floa
rea-soarelui să fie strinsă cit mai 
grabnic Ce întreprind conducerile 
unităților respective, comandamentele 
locale ?

Vlrqlllu TATARU
corespondentul „Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Republicii Sri Lanka mi se alătură pentru a adresa 
Excelentei Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
călduroase felicitări și cele mai bune urări cu ocazia Zilei naționale a țării 
dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Sri 
Lanka vor continua să se dezvolte în folosul reciproc.

J. R. JAYEWARDENE
Prim-ministru

al Republicii Sri Lanka

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România vă transmit, cu această 
ocazie, un cordial salut, iar poporului român cele mai bune urări de fericire 
și bunăstare.

LÂZÂR GYORGY
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P. Ungare

SOSIREA IN CAPITALĂ A VICEPREȘEDINTELUI 
GUVERNULUI STATULUI KUWEIT

Vizita delegației parlamentare franceze

La invitația guvernului român, ioi 
după-arhjază a sosit la București 
șeicul Al-Jaber Al-Ali Al-Salem Al 
Sabah, vicepreședinte al Guvernului 
statului Kuweit, ministrul informa
țiilor.

Oaspetele a fost întâmpinat la aero
portul Otopeni de tovarășii Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver

LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE 
„VIITORUL EUROPEI - STADIUL CERCETĂRILOR* *'

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : Imn pentru oame
nii acestui pămint — 11.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Camping 
Boema — 1D, 30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 198. cartier Militari) : 
Sinziana și Pepelea — 19,30.

Sub egida Federației mondiale de 
studiere a viitorului și a Aca
demiei de științe sociale și politi
ce a Republicii Socialiste România, la 
Academia ..Stefan Gheorghiu" au în
ceput. joi. lucrările Conferinței Inter
nationale ..Viitorul Europei — stadiul 
cercetărilor".

Această manifestare, la care parti
cipă oameni de știință din 20 de țări 
din Europa. Asia. Africa si America 
de Nord, are înscrise pe ordinea de zi 
probleme maiore ale dezvoltării co
laborării economice, politice, științi
fice și culturale. în scopul întăririi 
securității europene și conlucrării 
pașnice între toate națiunile lumii, 
precum și analiza stadiului cercetări
lor prospective privind edificarea unei 
Europe eliberate de povara înarmări

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA BUCUREȘTI ; Au început europenele de tir
• în prima probă, Lucian Giui 

record
într-un colt, din pădurea Băneasa, 

atât de binecunoscută “bucurestenilor, 
sint răspindite instalațiile poligonu
lui „Tunari", așezămînt sportiv cu 
faimă internațională, construit încă 
din septembrie 1955. cu prilejul or
ganizării primei ediții a Campiona
telor europene de tir. De atunci, 
multe manifestări sportive cu renu
me au fost găzduite de acest poligon 
bucureștean, zeci de recorduri mon
diale si europene s-au înscris pe ta
bela de onoare de la „Tunari", con
tribuția reprezentanților României 
marcîndu-se adesea în strălucitorul 
palmares. Iată-ne și în prima zi a 
celei de-a XIV-a ediții a Campiona
telor continentului nostru — o zi în
sorită drept cadru general pentru în
trecerile trăgătorilor sportivi din 26 
de țări europene. Ce putea fi mai 
semnificativ și mai de preț pentru 
poligonul cu steaguri multicolore 
decît un record mondial ? Un record 
mondial, un rezultat exceptional în 
prima probă a campionatelor — a- 
ceasta e realizarea pistolarului ro
mân Lucian Giușcă ! Proba de pistol 
liber avea drept deținător al recor
dului mondial pe Uwe Potteck (R.D. 
Germană), cu un rezultat de 573 p. 
care-i adusese si titlul de campion 
olimpic în 1976, la Montreal. Deși 
Potteck și, asemenea lui. Vollmar,

ÎN CÎTEV.
• A început tradiționalul turneu 

internațional de tenis de la Forest 
Hills. La actuala ediție, care se va 
încheia la 11 septembrie, participă 
128 de jucători și 96 de jucătoare. 
Ilie Năstase a debutat cu o victorie 
categorică, eliminîndu-1 cu 6—0. 6—0 
pe Frew McMillan. O mare surpriză 
a furnizat tânărul Ricardo Ycaza 
(Ecuador), învingător cu 6—3, 6—2 in 
fața campionului mexican Raul Ra
mirez.

în primul tur al probei de simplu 
femei din cadrul turneului interna
tional de tenis de la Forest Hills, 
jucătoarea româncă Florența Mihai a 
învins-o cu 6—3, 3—6, 6—2 pe Kris- 
tien Shaw (S.U.A.).

• Astăzi, sîmbătă și duminică se 
vor desfășura la DUsseldorf. pe 
„Rheinstadion", întrecerile primei 
ediții a competiției internaționale

cinema
• Să nu crezi că nu mai exist :
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Corsarul negru (ambele serii) :
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15, FAVORIT — 9; 11,45; 14,30; 
17,15: 20, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 
14; 17; 20, GRADINA CAPITOL —
19.30, GRADINA DINAMO —
19.15,
• Cronica anilor de foc : VOLGA
— 9; 12; 16; 19.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, la grădină — 19,15, MO
DERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19,15, VICTORIA — 
9,15: 11.45; 15,15: 17.45: 20,15.
• Cantata pentru Chile : MIO
RIȚA — 9; 11,45: 14,30: 17.15: 20.
• Gloria nu cîntă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15: 20,30.
• Și a venit ziua lămîilor ne
gre : FEROVIAR — 8,45; 10.30;
12.30; 14,30: 16,30; 18.30; 20,30. GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
• Benji — 9; 11; 13; 15,45, Șapte 
zile — 18; 20 : COSMOS.
• Străina (ambele serii) : EX
CELSIOR — 9; 12.30; 16; 19.30,
TOMIS — 9; 12; 16; 19. la grădină
— 19,45. AURORA — 9; 12; 16; 19, 
la grădină — 19.30.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17;
19.30. 

nului. Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului de externe. Constantin Că- 
runtu. ambasadorul României în Ku
weit. de alte persoane oficiale.

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Cornel Burtică a avut o întâlnire cu 
viceprim-ministrul kuweitian. care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială. prietenească.

lor și tensiunilor, o Europă a păcii 
între popoare.

Cuvîntul de deschidere a conferin
ței a fost rostit de prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de stiinte sociale si politi
ce. Au rostit alocuțiuni de salut Ber
trand de Jouvenel. președintele fon
dator al Asociației internaționale ..Fu- 
turibles" si Federației mondiale de 
studiere a viitorului. Mahdi Elmand- 
jra. președinte, și Eleonora Massini. 
secretar general al federației.

în aceeași zi. personalități stiinti- i 
fice participante la conferință au avut 
o întâlnire cu tovarășul Leonte Răutu. 
președintele Consiliului de conducere 
și rectorul Academiei ..Ștefan Gheor
ghiu".

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

că — medalie de aur cu un nou 
mondial
. vicecampionul olimpic, se aflau ier’ 

printre cei 75 de concurerrți 1a titlul 
și medaliile de la ..pistol ■ liber". 
Lucian Giușcă n-a arătat nici 
un fel de complexe, trăgînd foc după 
foc aproape cu maximă precizie și 
obtinînd un rezultat final de 576 p„ 
cu trei puncte peste fostul record 
mondial și olimpic deținut de spor
tivul din R.D. Germană 1 Medaliile 
de argint și de bronz au revenit tră
gătorilor Gunnarsson (Suedia) 571 p. 
și, respectiv. Windisch (R.D. Germa
nă) 569 p. Pe echipe, titlul european 
la pistol liber a fost cîștigat de for
mația R.D. Germane — 2 261 p„ nou 
record mondial, urmată de formația 
U.R.S.S. — 2 240 p : remarcabilă este 
și realizarea echipei noastre — Lu
cian Giușcă, Liviu Stan. Laurentiu 
Pop și Marin Trușcă : 2 239 p. cu care 
a stabilit un record național (v.r. 2 209 
p) și a cucerit medalia de bronz. Ce
lor patru sportivi români și antreno
rilor formației noastre de pistol liber. 
Teodor Coldea și Gavrilă Magyar, li 
se cuvin, bineînțeles, felicitări !

întrecerile acestor campionate, 
care au început atît de spectaculos 
și sub auspicii atît de favorabile 
pentru trăgătorii români, continuă 
astăzi de la ora 9 dimineața.

Valeriu M1RONESCU

RÎNDURI
atletice „Cupa Mondială". La aceas
tă manifestare sportivă, așteptată cu 
legitim interes, participă echipe — 
masculine și feminine — reprezen
tând cele 5 continente : Africa. Ame
rica, Asia. Australia-Oceania. Eu
ropa, la care se adaugă selecționa
tele S.U.A.. precum și primele cla
sate în „Cupa Europei" : echi
pele R. D. Germane și R. F. 
Germania (la masculin) și U.R.S.S. 
(la feminin). în reprezentativa femi
nină a Europei, din România au fost 
selecționate trei sportive : Argentina 
Menis — disc. Natalia Mărăsescu — 
1 500 și 3 000 m și Maricica Puică (re
zervă in cursele de 1 500 și 3 000 m).

• Fotbaliștii olandezi au obținut 
victoria cu scorul de 4—1 (3—0) în 
meciul cu echipa Islandei din cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial.

• Omul liniștit (ambele serii) : 
GRI VIȚA — 9; 12; 16; 19, EFORIE
— 8,45: 11,30; 14,15; 17; 19.45.
• Cartea junglei — 9.30; 11,15; 13; 
14,45; 16,30, Doamna cu cățelul — 
18,15; 20 : DOINA.
• Rocky : ARTA — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
BUCEGI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20, 
la grădină — 19,30.
• Robin Hood junior î GRADINA 
PARC-HOTEL — 20.
• Dragoste, mare e puterea ta :
GIULESTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : MUNCA — 9,30; 11,30: 13,30; 
15,30: 17.30; 19.43.
• Potopul (seriile III—IV) : FE
RENTARI — io ‘ 13: 16: 19.
• Ah, Jonathan, Jonathan î CO- 
TROCENI — 10: 12; 14: 16; 18; 20.
• B.D. Ia munte și Ia mare : 
PACEA — 16: 18: 20.
• Inspectorul și fantoma : LIRA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Premiera î PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Pledoarie pentru dragoste ; 
POPULAR — 16; 18: 20.
• Pușca veche : BUZESTT — 9;
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 19,45.
• Pasărea albastră — 15.30, în
toarcere tîrzie — 18; 20,15 : DRU
MUL SĂRIT.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9: 11; 13. Salvele Aurorei
— 15.30: 18: 20 : FLOREASCA.
• Nemuritorii : VIITORUL — 
15.30; 17,45: 20.
• Lumea animalelor — 9,30; 11,30;

La invitația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
joi după-amiază a sosit în Capitală 
o delegație parlamentară franceză, 
condusă de Roland Nungesser, pri
mul vicepreședinte al Adunării Na
ționale Franceze, membru al Parti
dului „Adunarea pentru Republică", 
care va face o vizită oficială în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Yves 
Allainmat. vicepreședinte al Adunării 
Naționale, membru al Grupului de 
deputați al Partidului Socialist și al 
Radicalilor de Stingă, Anne-Marie 
Fritsch, vicepreședinte al Adunării 
Naționale, membră a Grupului de 
deputați ai Reformatorilor și ai Cen
trului Democratic și Social, Daniel 
Goulet, secretar al Biroului Adunării 
Naționale, membru al Partidului „A- 
dunarea pentru Republică", Luis 
Maisonnat, secretar al Biroului Adu
nării Naționale, membru al Partidu
lui Comunist, Robert Moinet, direc
torul Serviciului de relații parlamen
tare internaționale și al protocolului 
Adunării Naționale, Paul Borgniet, 
director general al Serviciilor legis
lative.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întâmpinați de 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Virgil Teodores- 
cu, președintele Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România-Franța. și Aneta Spornic, 
vicepreședinți ai M.A.N., de deputați.

Au fost prezenți Jean Brouste, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al

Conferință de presă la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul celei de-a XXIX-a ani

versări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, sărbătoarea na
țională a poporului coreean, la am
basada acestei țări la București a 
fost organizată, ioi la amiază, o con
ferință de presă, la care au partici
pat reprezentanți ai ziarelor centrale. 
Agenției române de presă ..Ager
pres". Radioteleviziunii. ai altor pu
blicații periodice.

Despre însemnătatea evenimentului 
a vorbit Pec Hîng Ghi, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P.D. Co
reene în tara noastră, care a trecut 
în revistă succesele obținute în tara 
prietenă, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, pe calea dezvol
tării libere și independente, a apă
rării cuceririlor revoluționare. Vor
bitorul s-a referit apoi pe larg la 
actuala situație din zonă, la efortu
rile. depuse de poporul coreean în 
direcția împlinirii năzuinței sale ce
lei mai fierbinți — reunificarea paș
nică a tării.

în acest context, au fost eviden
țiate sprijinul permanent și neprecu-

Start în Mondialele 
de caiac-canoe

Joi dimineață, pe lacul Pancearevo, 
situat în apropiere de Sofia, a în
ceput cea. de-a 13-a ediție a campio
natelor mondiale de caiac-^earide.

în prima zi de întreceri s-au.des
fășurat eliminatoriile în probele 
masculine pe distanța de 1 000 m și 
cele feminine pe distanța de 500 m. 
Clasați pe primul loc în seriile res
pective, Ivan Patzaichin (canoe sim
plu), Maria Cozma (caiac simplu), 
Agafia Orlov și Nastasia Nichitov 
(caiac-2) și echipajul de caiac-4 (Va- 
sile Dîba, Mihai Zafiu, Simion Chiri- 
lă și Niculai Simioncencu) s-au cali
ficat direct pentru semifinalele pro
gramate simbătă. Au mai obținut ca
lificarea pentru semifinale Vasile 
Dîba (caiac simplu) și Petrică Mar- 
cov-Gherasim Munteanu (canoe-2).

Campionatele 
balcanice 

de călărie
Campionatele balcanice de călărie 

au continuat joi la Sibiu cu dispu
tarea probei de dresai. în care vic
toria și titlul de campion balcanic au 
revenit sportivului român Sorin So- 
veia („Baba Novac"), cu 1 575 punc
te. Pe locurile următoare s-au clasat 
Sika Ivanova (Bulgaria) — 1535
puncte și Gheorghi Petzev (Bulgaria) 
— 1 487 puncte.

în clasamentul pe echipe, pe pri
mul loc s-a situat Bulgaria — 3 022 
puncte, urmată de România — 2 988 
puncte, Iugoslavia — 2 732 puncte și 
Turcia — 2 437 puncte.

„Trofeul Tomis“ 
la volei

în Sala sporturilor din Constanța 
a început cea de-a 15-a ediție a com
petiției internaționale masculine de 
volei pentru „Trofeul Tomis", la care 
participă echipe din R. D. Germană, 
Cuba. Polonia. Ungaria. U.R.S.S. și 
România.

în meciul princiDal al zilei s-au în
tâlnit reprezentativele României și 
Ungariei, victoria revenind voleiba
liștilor români cu scorul de 3—2 
(15—10. 8—15, 9—15. 15—11. 15—10).

Selecționata secundă a României a 
susținut două mtciuri. cistigînd cu 
scorul de 3—0 în fata echipei Cubei 
și pierzînd cu 3—0 partida cu for
mația U.R.S.S. în alt meci. R.D.G. — 
Polonia 3—2.

13,30, Acești vecini „minunați" — 
16; 18; 20 : FLACARA.
• Urmărire Ia Amsterdam : GRA
DINA LIRA — 20,15.
• Cidul (ambele serii) : GRA
DINA FESTIVAL — 19,30.
• Timidul : GRADINA FLACARA 
— 20.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic î GRADINA MOȘILOR - 
19,45.
• Desene animate ; FLAMURA 
— 9
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA TITAN — 20. FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Șapte păcate î GRADINA UNI
REA — 19,30.

teatre

Franței la București, membri ai am
basadei.

în aceeași zi. președintele Marii 
Adunări Naționale a primit delegația 
parlamentară franceză. în cadrul 
convorbirii care a avut loc au fost 
discutate aspecte ale organizării și 
activității parlamentelor din cele 
două țări, fiind evidențiate contri
buția acestora și a grupurilor parla
mentare de prietenie la dezvoltarea 
relațiilor româno-franceze. la lărgirea 
contactelor și legăturilor dintre po
poarele noastre.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a oferit un dineu în onoarea 
oaspeților francezi. în timpul dineu
lui. Nicolae Giosan și Roland Nun
gesser au toastat in sănătatea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
președintelui Franței, Valery Giscard 
d’Estaing. pentru dezvoltarea și a- 
dîncirea prieteniei $i colaborării mul
tilaterale dintre cele două țări și 
popoare.

Au luat parte Gheorghe Rădulescu. 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică, științifică și tehnică ro- 
mâno-franceză. Bujor Almăsan. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

A participat însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Franței la București.

(Agerpres)

petit acordat luptei drepte a poporu
lui coreean pentru realizarea reuni- 
ficării independente și pașnice a pa
triei de partidul comunist, de guver
nul și poporul României socialiste, 
cursul continuu ascendent al legătu
rilor prietenești româno-coreene. S-a 
relevat importanta deosebită a întâl
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu "și tovarășul Kim Ir Sen, 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste Vietnam. Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste. Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist si Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii. Consiliul Național 
al Societății de Cruce Rosie și alte 
organizații și instituții centrale au 
adresat telegrame de felicitări orga
nizațiilor și instituțiilor centrale simi
lare din Republica Socialistă Vietnam.

Cu același prilej. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străinăta
tea a organizat o manifestare cultu
rală. Ziaristul Corneliu Vlad a îm
părtășit impresii de călătorie din a- 
ceastă țară. Au participat membri ai 
conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai 
Ligii de< .prietenir „cu popoarele din 
Asia și ‘Africa, funcționari superiori' 
din Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public. Au luat, de asemenea, parte 
Tran Thuan. ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam la București, si 
membri ai ambasadei. în încheiere, 
a fost prezentat filmul „Orașul în zo
rii zilei", producție a studiourilor 
vietnameze.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste a organizat, joi seara, la cine
matograful Eforie din Capitală, un 
spectacol de gală cu filmul „Stelele 
din august", prezentat cu prilejul Zi
lei naționale a Republicii Socialiste 
Vietnam. Au asistat reprezentanți ai 
conducerii Consiliului Culturii si E- 
ducației Socialiste, ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia si 
Africa. Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă si cultură, un 
numeros public. Au fost preZenti 
Tran Thuan. ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam la București, alti 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
în tara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 8-a aniversări 

a Zilei naționale a Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, ambasa
dorul acestei țări la București. Yahia 
Zakaria Al-Mukadami. a vorbit ioi 
seara la posturile Radioteleviziunii 
române.

★
Joi .dimineață a sosit în Capitală 

Ansamblul de ctntece și dansuri al 
Armatei sovietice „A. V. Aleksan
drov". care va efectua un turneu în 
tara noastră. La sosirea în Gara de 
Nord, oaspeții sovietici au fost în
tâmpinați de generalul-maior Victor 
Voichiță, secretar adjunct al Consi
liului politic superior al armatei și 
șef al Direcției propagandă și cultu
ră. de generali șl ofițeri superiori, 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socjaliste. ai Asociației 
de prietenie româno-sovietică. de 
oameni de cultură și artă. Au fost de 
fată generalul-maior A. M. Ku- 
ciumov. atașatul militar, aero si 
naval sovietic în tara noastră, mem
bri ai Ambasadei U.R.S.S.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Emlgranții"
11,40 Pe țărm și-n larg. Emisiune de 

marșuri marinărești
12,00 Corespondenții județeni transmit...
12.15 Telex
16.00 Telex
10,05 Trofeul Tomls la volei masculin : 

România — R.D.G.
17.30 Emisiune în limba germană
19,00 Vietnamul unic — Vietnamul re

voluționar. Reportaj
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20.00 Republica XXX. Azi, județul Alba
20.35 Film artistic : „Iarba de mare"
22.00 Un cîntec de demult
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
17.00 Pe teme economice
17.20 portativ
18.05 Ora veselă
19.00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20.00 O viată pentru o idee : Dimitrie 

Onciul (1856—1923)
20.30 Treptele afirmării
21,00 Blocnotes — informații utilitare
21.25 Telex
21.30 Reportaj TV : „Marele pavoaz"
21,55 Desene animate

sărbătoarea națională 
A VIETNAMULUI PRIETEN

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam 

Tovarășului LE DU AN 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Vietnam, ne face o deosebită plăcere să vă adresăm, în 
numele Partidului Comunist Român, Guvernului Republi
cii Socialiste România, Marii Adunări Naționale, al po
porului român și al nostru personal, calde felicitări și un 
fierbinte salut tovărășesc dumneavoastră. Partidului Comu
nist din Vietnam, Adunării Naționale, Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam și poporului vietnamez.

Ne bucură și acordăm o înaltă prețuire succeselor do- 
bîndite de poporul vietnamez în realizarea hotărîrilor celui 
de-al fV-lea Congres Național al Partidului Comunist din 
Vietnam, în construirea societății socialiste în întregul 
Vietnam.

Poporul român, care s-a aflat alături de poporul vietna
mez în lupta sa pentru libertate și independență, a salutat 
cu bucurie istoricul act de reunificare a țării sub steagul

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

socialismului și urmărește cu profund interes activitatea 
poporului vietnamez, angajat plenar în opera de con
strucție pașnică, de dezvoltare multilaterală a țării, de 
asigurare a progresului social-economic al patriei.

Sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie, solidari
tate militantă și cooperare multilaterală existente intre 
partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o evo
luție fructuoasă, în spiritul Declarației comune româno- 
Vietnameze și al celorlalte înțelegeri convenite între noi, 
spre binele popoarelor rotnân și vietnamez, în interesul 
cauzei socialismului, a independentei naționale a po
poarelor și păcii în lumea întreagă.

Folosim această ocazie pentru a vâ transmite cele mai 
cordiale urări de noi și mari realizări în edificarea unui 
Vietnam pașnic, independent, socialist și prosper, pen
tru fericirea și bunăstarea poporului vietnamez.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Poporul vietnamez, și alături de 
el prietenii săi din întreaga lume, 
aniversează astăzi 32 de ani de la 
evenimentul istoric al proclamării 
primului stat al muncitorilor și ță
ranilor' din sud-estul Asiei. in con
dițiile noi cind, după lupte eroice, 
pline de sacrificii, întregul terito
riu al tării a fost eliberat, cind 
s-a înfăptuit reunificarea Viet
namului sub steagul ' socialismu
lui și a fost proclamată Re
publica Socialistă Vietnam, re
voluția vietnameză intrînd, astfel, 
intr-o nouă etapă. Stăpin deplin pe 
destinele sale, poporul vietnamez 
tși consacră capacitățile creatoare 
pentru a tichida urmările grele ale 
războiului, pentru intensificarea o- 
perei de construire a socialismului 
în Nord și perfecționarea relațiilor 
de producție și sociale în Sud. pen
tru inaintarea întregului Vietnam 
cu fermitate pe calea socialismului.

" t ■. ' tw ■

pașnic
independent reunificat și socialist

Revoluția din August și Ziua Inde
pendenței — 2 septembrie 1945 
s-au înscris ca un mare eveniment 
în istoria Vietnamului. Acesta este 
rezultatul mișcărilor patriotice ale 
poporului vietnamez, care a luptat 
împotriva colonialiștilor timp de a- 
proape un secol, este, mai ales, re
zultatul luptelor revoluționare ale 
poporului vietnamez condus de Parti
dul Comunist din Indochina (astăzi 
Partidul Comunist din Vietnam).

Pentru prima dată într-o țară co
lonială, semifeudală, in condițiile in
ternaționale favorabile de după în
cheierea celui de-al II-lea război 
mondial, partidul clasei muncitoare 
din Vietnam a condus poporul din 
întreaga tară la obținerea victoriei 
in insurecția armată, la răsturnarea 
jugului dominației colonialiștilor 
francezi și al militariștilor japonezi. 
Puterea a trecut în mîinile poporu
lui muncitor. A luat ființă Republica 
Democrată Vietnam — primul stat 
democrat-popular din Asia de sud- 
est.

Revoluția din August și ziua de 
2 septembrie au deschis o nouă eră 
în istoria de patru ori milenară a 
națiunii vietnameze, era independen
ței și a libertății, era socialismului 
in întreaga țară. Această revoluție a 
străpuns linia de apărare a imperia
lismului in sectorul colonial, a fost 
primul semnal al procesului de des
compunere a colonialismului. Chiar 
de la înființarea ltii șl pe tot par
cursul procesului său de dezvoltare 
statul revoluționar al poporului viet
namez a ținut piept multor încercări 
extrem de grele. în cei peste 30 de 
ani ce au trecut a fost nevoit să 
lupte împotriva celor două agresiuni 
comise de imperialismul francez și. 
după ■'.aceea, imperialismul american. 
Această luptă a fost lungă, dificilă, 
a trecut prin diferite perioade stra
tegice, dar pină la sfîrșit, sub im
boldul cuvintelor mărețe ale pre
ședintelui Ho Și Min — „Nimic nu 
este mai prețios decît Independența 
și libertatea" — s-a încheiat victo
rios. Dacă victoria luntei împotriva 
ocupației coloniale a marcat începu
tul destrămării colonialismului, vic
toria rezistentei împotriva agresiunii 
imperialiste a demonstrat inevitabili
tatea eșecului total al neocolonialis- 
mului. Lupta și victoria poporului 
vietnamez contra imperialiștilor a- 
gresori au demonstrat un adevăr e- 
locvent al epocii : cauza revoluției 
national-democratice și cauza revo
luției socialiste sint strîns legate 
intre ele, fiind o cauză dreaptă și 
victorioasă. Această lecție istorică ne 
încurajează în prezent să ridicăm in 
continuare, tot mai sus. steagul in
dependentei naționale și al socialis
mului. impreună cu forțele revolu
ționare și progresiste din întreaga 
lume.

Statul revoluționar al poporului 
vietnamez a devenit astăzi Republi
ca Socialistă Vietnam, care se întă
rește.și se dezvoltă necontenit. Revo
luția din Vietnam a intrat într-o pe
rioadă nouă, perioada unui Vietnam 
independent și reunificat total și de
finitiv, perioada unui Vietnam socia
list care înaintează pe drumul pros
perității și civilizației, aducînd o 
contribuție importantă la cauza pă
cii, independenței naționale, demo
crației și progresului social în Asia 
de sud-est și în lumea întreagă.

în această nouă perioadă, revolu
ția din Vietnam se bucură de condi
ții remarcabile : olanul revoluționar 
al unei națiuni eroice, dictatura pro
letariatului puternică și încercată ;

Nutrind sentimente de frățească 
prietenie față de eroicul popor 
vietnamez, poporul român urmăreș
te. cu profund interes și simpatie, 
prefacerile înnoitoare care au loc 
in Vietnam. Tara noastră, care și-a 
manifestat încă de la început so
lidaritatea militantă cu cauza Viet
namului luptător, acordîndu-i spri
jin multilateral, a salutat cu bucu
rie măreața, victorie a Vietnamului, 
aport de seamă la lupta gene
rală împotriva politicii de do
minație, asuprire și dictat, pentru 
afirmarea dreptului fiecărui ponor 
de a se dezvolta liber și indepen
dent.

Relațiile româno-vietnameze cu
nosc o puternică dezvoltare, colabo
rarea pe toate planurile — politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral — se dezvoltă continuu, un rol 
hotărîtor în această evoluție avînd 

conducerea unui partid de avangardă 
curajos, creator, independent, și su
veran ; forță de muncă apreciabilă ; 
pămint bogat în multe resurse natu
rale ; totodată, condiții internaționale 
favorabile —- toate acestea consti
tuind elemente deosebit de prețioase.

Pe lingă acestea, revoluția vietna
meză mai are multe dificultăți dato
rită consecințelor grele lăsate de .-ei 
30 de ani de război agresiv al for
țelor neocolonialismului in Vietnamul 
de sud. pentru înlăturarea cărora va 
trebui să mai parcurgem o lungă pe
rioadă.

în diferite județe din partea de 
nord a Vietnamului, aproape toate 
orașele, toate capitalele de județ au 
fost bombardate, dintre care 12 ca
pitale de județ și 51 de orășele au 
fost complet distruse. Toate între
prinderile productive, centralele in
dustriale au fost, de asemenea, bom
bardate, multe dintre ele fiind com
plet distruse, ca și centralele electri
ce, căile ferate, podurile, sistemul

de TRAN THUAN 
ambasador extraordinar 

și plenipotențiar
al Republicii Socialiste Vietnam 

la București

portuar. în diferite județe din par
tea de sud a țării, consecințele sint 
si mai grave, nu numai datorită răz
boiului agresiv, ci și datorită conse
cințelor neocolonialismului, care a 
distrus nu numai viața economică, 
dar și viața spirituală a populației.

în momentul de față, poporul nos
tru din întreaga țară, sub conducerea 
Partidului Comunist din Vietnam, in 
frunte cu tovarășul Le Duan. trans
formând eroismul de luptă împotriva 
agresorilor în eroism de edificare a 
țării, vindecă rănile războiului și rea
lizează schimbări revoluționare în 
toate aspectele vieții sociale. Astăzi, 
prestigiul Republicii Socialiste Viet
nam este tot mai ridicat, relațiile in
ternaționale ale Vietnamului sint tot 
mai lărgi. Vietnamul întreține rapor
turi cu peste o sută de țâri din lume. 
Recent, la O.N.U., în Consiliul de 
Securitate, a fost adoptată prin con
sens hotărîrea de a recomanda Adu
nării Generale admiterea Republicii 
Socialiste Vietnam ca membră a Na
țiunilor Unite. Ne bucurăm în con
tinuare de sprijinul și de ajutorul 
prietenilor și popoarelor din lumea 
întreagă.

în nordul tării, opera de refacere 
economică este îndeplinită integral. 
Aproape toate fabricile și obiectivele 
bombardate au fost refăcute, unele 
au fost transformate și extinse. Ca
pacitatea diferitelor ramuri industria
le și agricole crește simțitor. în mul
te sectoare producția a atins și chiar 
a depășit nivelul dinainte de război. 
Una dintre marile realizări este ca
lea ferată care leagă nordul de su
dul țării și care a fost refăcută după 
30 de ani de întrerupere — ceea ce 
a creat condiții favorabile traficului 
în întreaga țară.

în partea de sud a țării, puterea 
revoluționară a fost constituită și în
tărită la toate nivelurile : ordinea so
cială și securitatea sint menținute. 
Păturile populare au început să înțe
leagă rolul lor de stăpîn în noua so
cietate, angajîndu-se în puternica 
mișcare de întrecere revoluționară de 
la orașe și sate pe frontul dezvoltă

raporturile de prietenie, conlucrare 
și solidaritate dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist 
din Vietnam. Momente de o excep
țională însemnătate pentru cursul 
continuu ascendent al legăturilor 
reciproce au marcat intilnirile Și 
convorbirile de la Hanoi și Bucu
rești dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan, 
care au dat puternice impulsuri 
conlucrării dintre partidele, tarile 
și popoarele noastre, in folosul re
ciproc, al cauzei libertății, indepen
dentei. păcii si socialismului pe în
tregul glob.

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, 
poporul român adresează poporului 
frate vietnamez calde felicitări, 
urarea din inimă de a obține noi 
izbînzi în edificarea socialismului, 
în propășirea si înflorirea continuă 
a patriei sale.

rii producției și transformării socia
liste.

în lumina hotărîrilor celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Comu
nist din Vietnam, cei 50 de milioane 
de vietnamezi, uniți ca un singur om, 
acționează cu eroism pentru valori
ficarea condițiilor favorabile existen
te, eliminind dificultățile din toate 
sectoarele, depunind toate eforturile 
pentru accelerarea operei de trans
formare și de dezvoltare a economiei 
și culturii, în așa fel îneît Republica 
Socialistă Vietnam să devină o țară 
prosperă, cu un înalt grad de civi
lizație.

Revoluția vietnameză constituie o 
componentă activă a revoluției mon
diale. Victoria deplină a poporului 
vietnamez este strins legată de spri
jinul dezinteresat si de ajutorul mă
reț ne care i le-au acordat prietenii 
de ne toate continentele. Poporul 
nostru mulțumește sincer pentru 
acest ajutor prețios acordat de Uniu
nea Sovietică, de Republica Popu
lară Chineză, de alte țări socialiste, 
de mișcarea comunistă și muncito
rească, de popoarele lumii, inclusiv 
americanii progresiști.

Deși aflate la mari distanțe, Viet
namul și România se simt aproape, 
legate fiind prin sentimente de soli
daritate izvorîte din idealul comun, 
idealul socialismului. Poporul român 
a sprijinit activ cauza poporului viet
namez pentru salvarea națională șt 
construcția socialismului. Sprijinul șt 
ajutorul prețios acordate de partidul, 
guvernul și poporul român au contri
buit la întărirea forțelor și la încu
rajarea poporului vietnamez în lupta 
sa pînă la victoria finală.

După restabilirea păcii, România a 
continuat să acorde Vietnamului a- 
jutorul său pentru vindecarea răni
lor de război, refacerea și dezvol
tarea economiei, formarea cadrelor 
tehnico-științlfice și în alte domenii. 
Folosim acest prilej pentru a expri
ma sincere mulțumiri partidului, gu
vernului și poporului frate român.

Prietenia și cooperarea dintre Re
publica Socialistă Vietnam și Repu
blica Socialistă România au intrat 
într-o perioadă nouă după convorbi
rile purtate și documentele semnate 
la București in noiembrie 1975 de to
varășul Le Duan, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Vietnam, si tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Prietenia și cooperarea dintre 
cele două țări socialiste frățești se 
vor consolida și se vor dezvolta tot 
mai mult în noile condiții.

în noua etapă, poporul vietnamez 
continuă să fie alături de țările so
cialiste frățești, de toate popoarele 
lumii care luptă pentru pace, inde
pendență națională, democrație și so
cialism. Vom depune toate eforturile 
pentru intensificarea relațiilor noas
tre de cooperare și de ajutor reci
proc cu țările socialiste pe baza in
ternaționalismului proletar, pentru 
dezvoltarea, in același tâmp, a rela
țiilor economice cu alte țări pe baza 
asigurării independenței, suveranită
ții și avantajului reciproc, pentru ca 
Vietnamul să devină o țară socialis
tă cu o economie indus trial -agrară 
modernă, o cultură, o știință și o 
tehnică avansate, cu o puternică apă
rare națională, bucurîndu-se de o 
viață fericită, de binefacerile civili
zației.

Fie ca prietenia dintre Vietnam și 
România să se dezvolte neîntrerupt 
și pe vecie 1


