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Noua întîlnire româno-coreeană la nivelul cel mai înalt 
a consemnat, de-a lungul unui itinerar sărbătoresc, rezultate 
deosebit de bogate, a înscris încă un moment strălucit 
în dezvoltarea prieteniei frățești și colaborării multilaterale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A SOSIT
IN REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

Ilustrare elocventă a relațiilor de strinsă prietenie româno-vietnameze, 
vizita delegației de partid și de stat a Republicii Sociuliste România 
pe pămintul Vietnamului eroic a debutat sub auspiciile voinței comune 
de u întări coluborureu dintre cele două partide, țări și popoare, in interesul 

reciproc, ul măreței cauze u socialismului și păcii

dintre cele două popoare, hotărîte de a merge înainte, strîns 
unite, pe calea edificării socialismului și comunismului

Plecarea din Phenian

PRIMIRE 
CĂLDUROASĂ 

LA HANOI
Ea 23 mai, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist. Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a sosit in Republica Socialistă Viet
nam. într-o vizită oficială de priete
nie. în fruntea unei delegații de 
partid si de stat, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Vietnam și a Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. Vasile Mușat. 
secretar al C.C. al P.C.R.. Vasile 
Pungan. membru al C.C. al P.C.R., 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui Repu
blicii.

Este cea de-a treia etapă a misiu
nii de prietenie și colaborare a secre
tarului general al partidului nostru 
și președinte al Republicii, care, ase
menea celor precedente, s-a transfor
mat din primul moment al desfășu
rării ei intr-un simbol al prieteniei 
și stimei de care se bucură România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
(Continuare in pag. a HI-a)

Recepție în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu oferită de C. C. al Partidului Comunist din Vietnam

și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam
Comitetul Central al Partidului Co

munist din Vietnam și Guvernul Re
publicii Socialiste Vietnam au oferit 
în saloanele Palatului prezidențial o 
recepție în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a delegației de

partid și de stat a Republicii Socia
liste România. .

împreună cu secretarul general al 
partidului nostru se aflau tovarășii 
Comei Burtică. Dumitru Popescu, 
Stefan Andrei. Vasile Mușat, Vasile 
Pungan. precum și Tudor Zamfira,

Toastul tovarășului 
Le Duan

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Dragă tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi tovarăși membri ai delegației de partid și de 

stat a Republicii Socialiste România,
Tovarăși și prieteni.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Vietnam, al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam 
Si ăl poporului vietnamez adresez călduroase salutări de
legației de partid și de stat a Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, care efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Socialistă Vietnam.

Sintem foarte bucuroși să avem în mijlocul nostru pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți tovarăși din delegație, marii soli ai 
unui popor care construiește cu succes societatea socia
listă multilateral dezvoltată, frați și tovarăși apropiati. 
mesageri ai sentimentelor de caldă prietenie si solidari
tate militantă ale clasei muncitoare și poporului român.

Salutind pe scumpii oaspeți români, noi salutăm un 
popor harnic și talentat care a creat o cultură renumită 
milenară, un popor cu tradiții revoluționare ferme, care 
a inscris pagini glorioase in lupta pentru libertate și 
socialism.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul 
român a realizat cu eroism victoria insurecției armate 
din 23 August 1944, a eliberat tara de sub jugul fascist, 
pășind într-o nouă eră. era edificării socialismului pe 
pămintul său iubit.

Dintr-o tară agricolă slab dezvoltată. România de azi 
a devenit o tară socialistă prosperă, cu industrie și agri
cultură moderne, cu o cultură si tehnică avansate. în 
care viata materială și culturală a poporului se ridică 
continuu.

în cei doi ani ai planului cincinal 1976—1980, poporul 
român a obtinut succese remarcabile si in prezent parti
cipă cu entuziasm la întrecerea în producție, obține re
zultate noi în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres si ale Conferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român din 1977 pentru a realiza un nou salt cali
tativ in dezvoltarea economico-socială a României, fă- 
cind astfel ca România să fie mai prosperă si puternică, 
iar poporul român să fie tot mai fericit.
(Continuare in pag. a IlI-a)

ambasadorul României la Hanoi.
Au participat tovarășii Ton Duc 

Thang, Le Duan, Truong Chinh. Fam 
Van Dong. Le Duc Tho. Vo Nguyen 
Giap. Nguyen Duy Trinh. Le Thanh 
Nghi, alți membri ai conducerii de 
partid si de stat a Republicii Socia-

Toastul tovarășului

Este o deosebită plăcere pentru noi să ne 
aflăm pentru a doua oară în Vietnam și să vă 
adresăm dumneavoastră. tovarășe Le Duan, Comi
tetului Central al Partidului Comunist, guvernului țării, 
întregului popor vietnamez prieten, un salut tovărășesc 
din partea Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat si guvernului, a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră, precum si din 
partea mea personal. împreună cu cele mai bune urări.

De asemenea, doresc să exprim vii mulțumiri pentru 
primirea cordială ce ne-ati făcut-o, pentru sentimentele 
de căldură tovărășească manifestate astăzi la adresa 
noastră de populația orașului Hanoi, in care vedem o 
ilustrare a bunelor relații de prietenie, colaborare si so
lidaritate dintre partidele și popoarele celor două tari.

Stimați tovarăși.
Noua noastră vizită in Vietnam are loc după marea 

victorie pe care eroicul popor vietnamez a obtinut-o 
in lupta grea, plină de sacrificii, pentru apărarea liber
tății și independentei patriei. împotriva intervenției străi
ne. după reunificarea tării și trecerea la construcția noii 
orinduiri în întregul Vietnam. Triumful istoric al Viet
namului a demonstrat încă o dată adevărul, verificat de 
nenumărate ori în istorie, că un popor care e hotărît să 
nu precupețească nimic pentru apărarea dreptului său 
sacru la libertate, care dorește arzător și face totul pen
tru a fi stăpin în propria tară nu poate fi înfrînt de 
nimeni si de nimic.

în lupta pe care ati dus-o pentru apărarea libertății 
Si independentei, poporul român a fost neclintit solidar cu 
eroicul dumneavoastră popor, i-a acordat întregul său 
sprijin material, economic, politic si diplomatic. în acest 
cadru s-au cimentat si mai puternic prietenia si frăția 
dintre popoarele român și vietnamez, solidaritatea mili
tantă dintre partidele noastre.

Acum, cind poporul vietnamez trăiește o nouă si impor
tantă etapă istorică, ca prieteni și tovarăși apropiați urmă
rim cu bucurie sinceră succesele pe care le obțineți in 
lichidarea urmărilor războiului, in refacerea si dezvoltarea 
economico-socială a patriei, in construirea victorioasă a 
socialismului pe întregul pămint al Vietnamului, sub
(Continuare in pag. a IlI-a)

Vizita oficială de prietenie în Re
publica Populară Democrată Coreea
nă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. la 
invitația tovarășului Kim Ir Sen și 
a tovarășei Kim Săng E. s-a înche
iat în dimineața zilei de marți, ora

9,30. ora Phenianului. în aceeași at
mosferă de caldă manifestare a prie
teniei ce leagă durabil țările, parti- 
de'e si popoarele noastre.

De la Palatul Kimsusan. unde s-a 
semnat Declarația comună privind 
aprofundarea prieteniei, solidarității

DECLARAȚIE COMUNĂ 
privind aprofundarea prieteniei, solidarității și dezvoltarea 
colaborării frătesti dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă 

România și Republica Populară Democrată Coreeană
liste Vietnam, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații de 
rpasă.

Recepția în onoarea oaspeților ro
mâni a reunit, de asemenea, ne șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Hanoi.

Cei prezenti au salutat cu multă 
căldură sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul Le 
Duan. de alti tovarăși din conduce
rea de partid și de stat vietnameză.

Tovarășul Le Duan și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
subliniate. în repetate rinduri. cu a- 
plauze si urmărite cu deosebit interes 
de participantii la recepție.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări s-au întreținut in at
mosfera cordială, prietenească ce a 
caracterizat întreaga desfășurare a re
cepției.

Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, Republica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

— conslatind cu deplină satisfacție că prietenia tra
dițională. solidaritatea militantă și colaborarea fră
țească multilaterală dintre cele două partide, țări și 
popoare se dezvoltă continuu in bune condiții, in spi
ritul Tratatului de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Demo
crată Coreeană,

— hotărite să adincească si să dezvolte și mai mult 
relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două 
partide si țări corespunzător intereselor popoarelor lor, 
cauzei păcii, socialismului si comunismului,

— exprimind voința lor de a dezvolta raporturile de 
prietenie și colaborare cu țările socialiste, cu țările 
nealiniate și țările in curs de dezvoltare, precum și

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România 

și dezvoltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muticii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Democrată Coreea-
(Continuare in pag. a Il-a)

cu alte țări avind regimuri sociale diferite, pe baza 
respectării principiilor independenței și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, integrității teri
toriale și inviolabilității frontierelor, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc si coexistenței 
pașnice,

— exprimind hotărîrea lor de a acționa împotriva 
imperialismului, colonialismului, neocolonialisnmlui, a 
politicii de dominație și a oricăror forme de agresiune 
și amestec in treburile interne, de exploatare și asu
prire a popoarelor altor țări, pentru asigurarea păcii 
și securității in lume, pentru înfăptuirea dezarmării și 
instaurarea unei noi ordini economice si politice in
ternaționale.
(Continuare in pag. a II-a)

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene
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DECLARAȚIE COMUNA

(Urmare din pag. I)
— subliniind necesitatea respectării dreptului fiecărui 

popor de a-și alege liber calea dezvoltării sociale, de a 
participa pe bază de egalitate la examinarea si solutio
narea problemelor internaționale, in spiritul principiilor 
si scopurilor Cartei O.N.U.,

— in urma convorbirilor purtate la Phenian, in perioa
da 20—23 mai 1978, între delegația de partid si de stat 
a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
si delegația de partid si de stat a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene,

au convenit să adopte următoarea Declarație comună :

I

Cele două părți își exprimă deplina satisfacție pentru 
întărirea si dezvoltarea necontenită a relațiilor fructuoa
se de prietenie, solidaritate revoluționară si colaborare 
dintre Partidul Comunist Român si Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica Socialistă România si Republi
ca Populară Democrată Coreeană.

Părțile au evidențiat cu deosebită satisfacție importanta 
covirsitoare pe care o au intîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, șl tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Democrate Coreene. înțele
gerile realizate si acțiunile convenite cu aceste prilejuri, 
pentru dezvoltarea și diversificarea relațiilor bilaterale 
în toate domeniile, pentru conlucrarea celor două partide 
si state pe plan international.

Cele două părți își reafirmă hotărîrea lor de a extinde 
si dezvolta tot mai mult relațiile dintre partidele, guver
nele si popoarele celor două țări be baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale 
suveranității si independentei naționale, deplinei egalități 
in drepturi.

Partidul Comunist Român si Partidul Muncii din Co
reea vor dezvolta relațiile bilaterale, vor promova schim
buri de delegații de activiști de partid, pentru cunoașterea 
reciprocă a experienței in construirea socialismului in 
cele două țări, pentru schimb de păreri în probleme In
ternationale de interes comun. Cele două părți vor sti
mula contactele dintre organizațiile sindicale, de tineret, 
de femei și dintre alte organizații din cele două țări pen
tru schimb de experiență in domeniile lor de activitate.

Părțile vor acționa intens pentru extinderea si dezvol
tarea contactelor și colaborării dintre guvernele, parla
mentele și alte instituții de stat din cele două țări.

Relevind dezvoltarea si diversificarea colaborării eco
nomice și telmico-știintifice dintre cele două țări, delega
țiile de partid si de stat au subliniat că există posibilități 
largi pentru realizarea acordurilor, convențiilor si Înțele
gerilor bilaterale încheiate, pentru dezvoltarea cooperării 
în diferite ramuri ale economiei, pentru creșterea schim
burilor comerciale. Ele au convenit în acest scop ca orga
nele economice și de comerț exterior din cele două țări. 
Comisia interguvernamentală consultativă in problemele 
colaborării economice și tehnico-știin(ifice să-și intensifice 
și mai mult activitatea.

In același timp, părțile au subliniat necesitatea iden
tificării posibilităților pentru extinderea tot mai largă a 
schimburilor și a colaborării in domeniile științei și teh
nicii moderne.

Delegațiile de partid si de stat din cele două tărl au 
convenit să dezvolte schimburi de delegații și colaborarea 
in domeniile învătămintului, culturii, sănătății, informații
lor si presei, turismului șl sportului.

Cele două delegații de partid și de stat au relevat cu 
deosebită sâtisfactie marile realizări obținute de poporul 
român și poporul coreean în revoluția și construcția so
cialistă, in dezvoltarea economico-socială a țărilor lor. ceea 
ce constituie o contribuție de seamă la întărirea forțelor 
socialismului in lume.

Partea coreeană a dat o inaltă apreciere rezultatelor 
remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea 
justă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminentul condu
cător al poporului român, personalitate proeminentă a 
mișcării comuniste și muncitorești, a vieții politice inter
naționale. in toate domeniile construcției socialiste, in 
dezvoltarea multilaterală a economiei, științei si culturii, 
in perfecționarea organizării si conducerii economiei, in 
ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii din România. Partea coreeană 
a felicitat călduros poporul român pentru aceste realizări 
dobindite si i-a adresat urări de noi si mari succese in 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român, a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism.

Partea coreeană a adresat felicitări Partidului Comunist 
Român și Republicii Socialiste România pentru creșterea 
continuă a prestigiului international ai Partidului Comu
nist Român și al Republicii Socialiste România si Șl-a 
exprimat sprijinul si solidaritatea cu activitatea interna
țională desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
Partidul Comunist Român si Republica Socialistă România 
în slujba cauzei păcii, democrației și independentei națio
nale. pentru triumful cauzei generale a socialismului.

Partea română a dat o inaltă apreciere marilor reali
zări pe care le obține poporul coreean, sub conducerea 
clarvăzătoare a tovarășului Kim Ir Sen. marele conducător 
al poporului coreean, personalitate proeminentă a mișcă
rii comuniste si muncitorești, a vieții politice contempo
rane, in transformarea tării intr-un stat socialist înfloritor, 
cu o industrie modernă si o agricultură dezvoltată. în în
făptuirea liniei politice revoluționare a suveranității, 
independentei și apărării patriei. Partea română a adre
sat cele mai cordiale felicitări poporului coreean pentru 
aceste succese și i-a urat noi izbinzi în lupta pentru înde
plinirea înainte de termen a celui de-al doilea plan șep- 
tenal, pentru victoria deplină a socialismului și înfăp
tuirea sarcinii istorice de construire a comunismului. 
Delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste 
România a reafirmat sprijinul total și solidaritatea Parti
dului Comunist Român, a guvernului și poporului ro
mân fată de lupta dreaptă a poporului coreean pentru 
înfăptuirea unificării independente și pașnice a patriei 
pe baza celor trei principii și a programului în cinci 
puncte privind unificarea patriei, elaborate de tovarășul 
Kim Ir Sen. și s-a pronunțat ferm împotriva oricăror 
acțiuni ale imperialiștilor și autorităților din Coreea de 
sud îndreptate spre crearea a „două florei" și permanen
tizarea scindării Coreei, pentru retragerea neintirziată din 
Coreea de sud a tuturor trupelor străine și a armelor 
de distrugere în masă, inclusiv a armelor nucleare, pen
tru transformarea acordului de armistițiu intr-un acord 
de pace.

în același timp a exprimat sprijinul și solidaritatea sa 
deplină fată de lupta patriotică a populației sud-coreene 
pentru dreptul la existentă, democratizarea societății și 
unificarea independentă și pașnică a patriei.

Delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste 
România a reafirmat hotărîrea fermă a partidului și 
guvernului român de a acționa in continuare în cadrul 
diferitelor foruri și reuniuni internaționale, inclusiv la 
O.N.U., pentru înfăptuirea propunerilor juste și echita
bile ale Partidului Muncii din Coreea și Guvernului Re
publicii Populare Democrate Coreene, de unificare inde
pendentă și pașnică a tării.

II

Delegațiile de partid șl de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Democrate Coreene au 
constatat cu satisfacție că evoluția situației internațio

nale a confirmat justețea aprecierilor conținute in docu
mentele comune adoptate in urma convorbirilor care au 
avut loc in luna mai 1975 intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen.

Ele au relevat că epoca contemporană se caracteri
zează prin creșterea forțelor socialismului, prin înainta
rea popoarelor pe drumul suveranității și al transfor
mărilor revoluționare, prin intensificarea luptei lor îm
potriva imperialismului, colonialismului și ncocolonialis- 
mului, a politicii de dominație, împotriva amestecului din 
afară, pentru independentă națională și respectarea drep
tului lor de a-și hotărî singure soarta.

Procesul transformării revoluționare a lumii nu se 
desfășoară insă lin. Se intensifică manifestările politicii 
imperialiste, de forță și dominație, de reîmpărțire a lu
mii in sfere de influentă, încercările de subjugare a po
poarelor care și-au cucerit independenta.

Aceasta impune întărirea vigilenței și combativității 
popoarelor, a solidarității tuturor forțelor revoluționare, 
antiimperialiste și democratice din întreaga lume.

Delegațiile de partid și de stat au reafirmat hotărîrea 
țărilor lor de a întări prietenia și colaborarea cu toate 
țările socialiste. Ele au subliniat importanța promovării 
prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre ță
rile socialiste pe baza principiilor marxism-leninismului 
și solidarității internaționale, ale suveranității și inde
pendenței naționale, deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, Întrajutorării și respectu
lui reciproc.

Părțile au exprimat hotărîrea lor fermă de a întări 
colaborarea și solidaritatea cu popoarele țărilor nealini
ate și ale țărilor in curs de dezvoltare în lupta pentru 
lichidarea relațiilor internaționale inegale și a vechii or
dini economice create de imperialism, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale echitabile.

Ele au subliniat voința lor de a dezvolta prietenia si 
colaborarea cu toate țările care doresc să întrețină ra
porturi prietenești pe baza principiilor egalității și avan
tajului reciproc.

Exprimind îngrijorarea față de intensificarea cursei 
Înarmărilor, care a luat o amploare deosebit de primej
dioasă pentru pacea și securitatea popoarelor, delegațiile 
de partid si de stat ale celor două țări s-au pronunțat 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru interzicerea to
tală și distrugerea armelor nucleare, desființarea blocu
rilor militare și retragerea trupelor și a bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor state. Părțile au subliniat 
necesitatea ca țările socialiste, țările nealiniate și țările 
in curs de dezvoltare, toate țările iubitoare de pace să-și 
intensifice activitatea spre a contribui la adoptarea de 
către sesiunea SDecia’ă a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării a programului de acțiune care va 
defini principiile și orientările menite să ducă Ia oprirea 
cursei înarmărilor și la începerea procesului real de 
dezarmare. în primul rînd de dezarmare nucleară.

Cele două părți au apreciat că este necesară intensifi
carea eforturilor consacrate adoptării unor măsuri concrete, 
eficiente, in scopul înfăptuirii securității și dezvoltării co
laborării in Europa, considerind că aceasta contribuie la 
întărirea păcii și securității în toate zonele lumii.

Cele două părți se pronunță pentru făurirea unei noi 
ordini economice internaționale care să asigure respec
tarea dreptului suveran al tuturor popoarelor de a dis
pune de propriile lor resurse naturale, accesul neîngră
dit al tuturor țărilor la cuceririle științei și tehnologiei 
contemporane, dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase 
în urmă.

Cele două părți consideră că realizarea unei păci juste 
și trainice in Orientul Mijlociu reclamă, în primul rînd, 
retragerea grabnică a Israelului din toate teritoriile ara
be ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea 
problemei poporului palestinian prin asigurarea dreptu
rilor sale legitime, inclusiv la constituirea unui stat pro
priu independent, asigurarea independenței, suveranității 
și integrității teritoriale a statelor din această zonă.

Cele două părți și-au exprimat solidaritatea fermă față 
de lupta popoarelor din Asia. Africa și America Latină 
împotriva agresiunii și amestecului imperialist, a orică
ror forme de dominație și inegalitate, pentru dezvoltarea 
socială si economică de sine stătătoare a țărilor lor.

Părțile s-au pronunțat pentru lichidarea imediată a po
liticii rasiste și de apartheid, a regimurilor rasiste mino
ritare din Africa australă, au condamnat energic acțiu
nile agresive ale clicilor rasiste împotriva țărilor vecine 
si si-au reafirmat sprijinul ferm fată de lupta dreaptă 
a popoarelor din Zimbabwe. Namibia si din Africa de 
Sud, pentru eliberarea națională și socială.

Părțile au exprimat sprijinul deplin și solidaritatea 
fermă cu lupta tuturor popoarelor împotriva imperialis
mului. colonialismului, neocolonialismului. a noliticii de 
dominație, a folosirii forței în raporturile dintre state, 
pentru suveranitate, independentă națională si progres 
social, pentru democratizarea relațiilor internaționale.

III

Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Co
reea constată cu satisfacție că in prezent un număr tot 
mai mare de partide comuniste și muncitorești de pe 
toate continentele organizează și conduc cu succes lupta 
tot mai puternică a clasei muncitoare, a maselor popu
lare. pentru înfăptuirea de sine stătătoare a transformă
rilor revoluționare economico-sociale in țările lor. pentru 
independentă, suveranitate și socialism.

Cele două părți consideră că elaborarea autonomă de 
către fiecare partid comunist și muncitoresc a liniei poli
tice. a strategiei și tacticii revoluționare. în concordantă 
cu realitățile din propria tară și transpunerea ei in viață 
prin mobilizarea forțelor creatoare ale poporului său, con
stituie garanția dobîndirii victoriei în revoluție și în con
struirea noii societăți.

Părțile și-au exprimat convingerea că promovarea unei 
politici independente de către fiecare partid comunist șl 
muncitoresc în activitatea revoluționară din tara sa. res
pectarea Strictă a independenței celorlalte partide comu
niste si muncitorești reprezintă o condiție esențială a în
tăririi solidarității internaționale, a întăririi si dezvoltării 
continue a mișcării comuniste si muncitorești mondiale.

Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Co
reea au reafirmat hotărirea lor de a acționa cu fermitate 
si in viitor pentru realizarea unității tuturor partidelor co
muniste si muncitorești pe baza principiilor marxist-Ieni- 
niste ale solidarității internaționale, independentei, egali
tății in drepturi și neamestecului în treburile interne, pen
tru întărirea și dezvoltarea mișcării comuniste si munci
torești internaționale.

Cele două partide își manifestă hotărîrea de a dezvolta 
relațiile de prietenie si conlucrare cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu alte forțe politice progresiste, demo
cratice în lupta pentru pace, securitate, democrație, pen
tru înțelegere și colaborare între popoare.

Cele două partide îsi reafirmă hotărîrea de a dezvolta 
și întări colaborarea și solidaritatea cu toate forțele revo
luționare. antiimperialiste. cu mișcările de eliberare na
țională, in lupta pentru libertate, independentă națională, 
pace, democrație si socialism.

★
Cele două părți și-au exprimat satisfacția deplină fată 

de rezultatele vizitei oficiale de prietenie a delegației de 
partid și de stat române, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară Democrată Coreeană și 
convingerea că intîlnirile. convorbirile si identitatea de 
vederi în problemele discutate cu acest prilej între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene, constituie încă un 
eveniment de mare importanță pentru întărirea și dezvol
tarea continuă a prieteniei și colaborării frățești, a solida
rității revoluționare dintre partidele, guvernele și popoarele 
celor două țări și o contribuție de seamă la întărirea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării comuniste si muncito
rești internaționale.

Phenian, 23 mai 1978

Semnarea unor documente privind colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană

în urma înțelegerilor stabilite în 
cadrul convorbirilor oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, marți. 23

mai. au fost semnate unele docu
mente privind colaborarea dintre cele 
două țări.

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. și Toi 'Zăng Jin, ministrul 
comerțului exterior, au semnat Pro
tocolul între cele , două guverne pri

vind schimbul de mărfuri și plățile 
pe 1979.

Acordul între guvernele celor două 
țări privind colaborarea în domeniul 
turismului a fost semnat, de aseme
nea. de tovarășul Cornel Burtică, pre
cum și de tovarășul Kong Jin Tae, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ. ministrul relațiilor economice 
externe.

Solemnitatea semnării Declarației comune
La 23 mai. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea,. președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, au semnat la Palatul Kimsusan, 
în cadrul unei solemnități. Declara
ția comună privind aprofundarea- 
prieteniei, solidarității si dezvoltarea 
colaborării frățești dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Muncii 
din Coreea, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Democrată Coreeană.

A fost, totodată, adoptat Comuni
catul privind rezultatele vizitei ofi
ciale de prietenie a delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în Republica Populară Democra
tă Coreeană.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen și-au strîns 
cu căldură, îndelung, mîinile. s-au 
îmbrățișat prietenește.

La solemnitate au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Kim 
Săng E.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică, Dumitru Popescu. Stefan 
Andrei. Vasile Mușat. Vasile Pungan, 
precum și Dumitru Popa, ambasado
rul României la Phenian.

Din partea coreeană se aflau de 
față tovarășii Li Giong Ok, membru 
al Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., premierul Consiliului Admi
nistrativ, cu șotia. Pak Sen Cer. 
membru al Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C.. vicepreședinte al republi
cii. general de armată O Gin U, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.C., ministrul

forțelor armate populare. Ke In Te, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C.. vicepremier al Con
siliului Administrativ. Kim Yong 
Nam. membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
Hă Dam, membru supleant al Co
mitetului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepremier al Consiliului Admi
nistrativ și ministru al afacerilor 
externe, Kong Jin Tae, vicepremier 
al Consiliului Administrativ, minis
trul relațiilor economice externe. Sin 
In Ha. ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

Plecarea din Phenian
(Urmare din pag. I)
nă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși la aeroportul Sun An din 
Phenian de tovarășul Kim Ir Sen și 
tovarășa Kim Săng E.

Pe drumul spre aeroport, nume
roși oameni ai muncii din capitala 
coreeană, mari grupuri de pionieri, 
reprezentanți ai armatei au făcut o 
caldă manifestare de rămas bun 
înaltilor oaspeți români. în această 
frumoasă dimineață de primăvară, 
orașul era împodobit cu steagurile 
român și coreean, cu sărbătorești 
arcade de flori, cu numeroase sim
boluri ale prieteniei și solidarității 
româno-coreene. cu mari portrete 
ale celor doi conducători de partid 
și de stat.

La ieșirea din oraș, pe poarta îm
brăcată în flori, ce demarcă limita 
teritorială a capitalei, se află scris, 
cu litere mari, în limba română : 
„Drum bun !“.

Sosind la aeroport, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
tovarășele Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E sânt salutați cu urale si ova
ții de mulțimea venită să-i conducă 
cu prietenie pe oaspeții dragi din 
România. Grupuri de tinere fete in
terpretează frumoase dansuri cu 
evantaie. Din mijlocul mulțimii pot 
fi văzute portretele celor doi condu
cători de partid și de stat. Pe pan
cartele purtate de oamenii muncii 
sînt însorise calde urări : „Trăiască 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit si stimat conducător al 
poporului român !“, „Trăiască Parti
dul Comunist Român !“, „Trăiască 
prietenia și solidaritatea frățească 
de nezdruncinat dintre poporul ro
mân și poporul coreean !“. Patru 
mari baloane mențin suspendate in 
aer. în fata clădirii principale a ae
roportului, steagurile român și co
reean, lungi fîșii de mătase pe care 
scrie : „Prietenie". „Solidaritate".

Tinere fete oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Kim Ir Sen. tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E frumoase 
buchete de florii. într-o atmosferă so
lemnă, fanfara militară intonează im
nurile de stat român și coreean. To
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen trec în revistă garda de onoare, 
în semn de omagiu sînt trase. în a- 
cest timp, 21 de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
la plecare de tovarășii Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C., vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene, general de armată O Gin U, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.C., ministrul for
țelor armate populare. Li Giong Ok, 
membru al Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C.. premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, gene
ral de armată Se Cer. membru al 
Comitetului Politic al C.C. al P.M.C..

șeful Direcției generale politice a ar
matei. Ke In Te. membru al Comite
tului Politic al C.C. al P.M.C.. vice
premier al Consiliului Administrativ. 
Kim Yong Nam, membru supleant al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C., Hă Dam, membru supleant 
al Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepremier al Consiliului 
Administrativ, ministrul afacerilor 
externe. Kim Man Ghem, membru al 
Comitetului Popular Central al Re
publicii, Kong Jin Tae, membru al 
C.C. al ’P.M.C.i vicepremier al Con
siliului Administrativ. Hwang Jang 
Up, președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene, și Sin In Ha, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Pe aeroport erau prezenți Dumitru 
Popa, ambasadorul României la Phe
nian, precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R.P.D. Co
reeană.

La scara avionului, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen își string 
mîinile. se îmbrățișează cu prietenie. 
De asemenea. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E își iau un 
cordial rămas bun.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu răspund încă o dată sa
lutului de rămas bun al tovarășului 
Kim Ir Sen și tovarășei Kim Săng E, 
aclamațiilor mulțimii, care ovațio

nează pentru prietenia dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. La 
ora 9,45. aeronava prezidențială a de
colat. îndreptindu-se spre Hanoi.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

La încheierea vizitei oficiale de prletehte în frumoasă dumneavoastră 
țâră, va adresez dumneavoastră, Partidului Muncii din Coreea, guvemullti 
și întregului popor coreean prieten vii mulțumiri pentru primirea și ospi
talitatea impresionantă ce ne-au fost rezervate pe tot parcursul șederii 
noastre în Republica Populară Democrată Coreeană.

Expresie a relațiilor de prietenie sinceră, solidaritate și colaborare fră
țească dintre partidele, țările și popoarele noastre, noua vizită pe care am 
efectuat-o în Coreea prietenă, convorbirile pe care le-am avut, stimate to
varășe Kim Ir Sen, documentele semnate cu acest prilej se înscriu ca un 
moment important în cronica legăturilor tradiționale româno-coreene.

Vă urăm dumneavoastră, Partidului Muncii, harnicului popor coreean noi 
și mari izbînzi în îndeplinirea celui de-al doilea plan șeptenal de dezvol
tare a economiei naționale, in construcția socialismului, în realizarea aspi
rațiilor de unificare pașnică și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

COMUNICAT
privind rezultatele vizitei oficiale de prietenie a delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în Republica Populară Democrată Coreeană

O delegație de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar, general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat. în pe
rioada 20—23 mai 1978, la invitația 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii, Populare Demo
crate Coreene, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

în timpul cît s-a aflat în Republica 
Populară Democrată Coreeană, dele
gația de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România a vizitat 
orașul Phenian și împrejurimile 
acestuia.

Poporul coreean a întîmpinat pre
tutindeni cu .deosebită căldură și os
pitalitate înalții soli ai prieteniei po
porului român. Aceasta constituie o 
expresie elocventă a înaltei stime 
și a sentimentelor de caldă prietenie 
nutrite de poporal coreean față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl de 
poporul român, precum și o puter
nică demonstrație a prieteniei și so
lidarității de nezdruncinat statornici
te între popoarele celor două țări.

în Phenian, capitala Republicii 
Populare Democrate Coreene, a avut 
loc un mare miting al oamenilor 
muncii, în cinstea delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, la care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, au rostit cuvîntări.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri intre delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și de
legația de partid și de stat a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

• La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii : Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-mlnistru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bra supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui Republicii 
Socialiste România, Dumitru Popa, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

Din partea coreeană au participat 
tovarășii : Li Giong Ok. membru al 
Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., 
premierul Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene, Ke In Te, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, Kim Yong Nam, membru su
pleant al Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.C.. Hă Dam, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
al C.C. al P.M.C., vicepremier al 
Consiliului Administrativ, ministrul 
afacerilor- externe, Kong Jin Tae,

membru al C.C. al P.M.C., vicepre
mier al Consiliului Administrativ, 
ministrul relațiilor economice exter
ne, Sin In Ha, membru supleant al 
C.C. al P.M.C., ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Democrate Coreene în Re
publica Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă.

în cadrul convorbirilor, părțile 
s-au informat reciproc despre des
fășurarea construcției socialiste din 
țările lor. au examinat problemele 
privind amplificarea și întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie si 
colaborare, a solidarității militante 
dintre cele două partide, guverne și 
popoare și au efectuat un schimb de 
vederi asupra unor probleme inter
naționale de interes comun.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție identitatea de păreri în 
problemele discutate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, au 
semnat Declarația comună privind 
aprofundarea prieteniei, solidarității 
și dezvoltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Au fost semnate, de asemenea, 
Protocolul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul R.P.D. 
Coreene privind schimbul de mărfuri 
si plățile pe anul 1979. Acordul între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia si Guvernul R.P.D. Coreene pri
vind colaborarea in domeniul tu
rismului.

Părțile au subliniat cu satisfacție 
că actuala vizită în Republica Popu
lară Democrată Coreeană a delega
ției de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a constituit un 
moment de o deosebită importanță 
pentru intensificarea și dezvoltarea 
pe o nouă treaptă a prieteniei și co
laborării, pentru aprofundarea înțe
legerii reciproce între cele două 
partide, guverne și popoare și con
tribuie la întărirea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. delegația de 
partid și de stat română au exprimat 
sincere mulțumiri tovarășului Kim 
Ir Sen. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Partidului 
Muncii din Coreea, guvernului și po
porului coreean pentru primirea 
cordială si ospitalitatea de care s-au 
bucurat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat to
varășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, invitația de a efectua o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, la o dată 
reciproc convenabilă. Tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a acceptat 
invitația cu plăcere, perioada urmind 
să fie stabilită ulterior.
Phenian, 23 mai 197t
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN REPUBLICA SOCIALISTA VIETNAM
Toastul tovarășului 

Le Duan
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ

(Urmare din pag. I)
Victoriile obținute de poporul ro

mân în toate domeniile au contribuit 
la întărirea forțelor socialismului, 
păcii și securității în Europa și în 
lume. România socialistă a devenit 
astăzi o tară cu un înalt prestigiu 
si ioacă un rol tot mai important in 
viata internațională.

Poporul vietnamez se bucură din 
toată inima de victoriile obținute de 
poporul frate român și îi urează 
sincer ca. sub conducerea Partidului 
Comunist Român. în frunte cu sti
matul tovarăș Nicolae Ceăusescu. să 
obțină în continuare succese tot mai 
mari î-n opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism.

Dragi tovarăși și prieteni.
Așa după cum cunoașteți, cu mă

reața victorie cucerită in primăvara 
anului 1975, care a încheiat în mod 
glorios războiul de rezistentă împo
triva americanilor, pentru salvarea 
tării, poporul vietnamez a obținut 
victoria definitivă in lupta îndelun
gată împotriva agresiunii si domina
ției imperialismului.

După aceste strălucite victorii, ale
gerile generale care au dus Ia crea
rea unei Adunări Naționale comune 
a întregii țări s-au încheiat în 
mod strălucit. a fost creată 
Republica Socialistă Vietnam, iar 
cel de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Vietnam a elabo
rat linia edificării socialismului in 
Vietnamul unificat. Aceste eveni
mente contemporane au înscris noi 
pagini in istoria tării noastre.

Profund entuziasmat de mărețele 
victorii obținute, întregul popor Viet
namez depune toate eforturile pen
tru realizarea hotărîrilor istorice 
ale Congresului al IV-lea al parti
dului nostru privind edificarea cu 
succes a unui Vietnam pașnic, inde
pendent, unificat și socialist, contri
buind în mod demn la cauza revolu
ționară a popoarelor lumii, așa cum 
veneratul nostru președinte Ho Și 
Min și-a dorit-o.

în acești trei ani, prin eforturile 
tenace ale poporului din întreaga 
tară, noi am depășit imense greutăți 
provocate de calamitățile naturale, 
precum și de urmările grele ale răz
boiului și neocolonialismului, am re
alizat în esență refacerea economică 
și am obtinut rezultatele fericite ale 
primilor pași în construcția socialis
mului la nivelul întregii țări, precum 
și în transformarea socialistă a eco
nomiei în partea de sud.

Dragi tovarăși și prieteni.
Lumea de astăzi cunoaște trans

formări cu adevărat profunde. Cauza 
revoluționară a popoarelor se află 
în fata unor perspective extrem de 
luminoase, deși imperialiștii și reac
ționarii internaționali acționează fără 
întrerupere pentru a opri roata isto
riei. Luptînd împreună pentru idealu
rile nobile ale socialismului și comu
nismului, mergînd umăr la umăr sub 
steagul invincibil al marxism-leni
nismului, partidele, guvernele și po
poarele celor două țări ale noastre 
se mindresc că și-au adus contribu
ția la noile schimbări în raportul de

Depunerea unei coroane de fluri la Mausoleul președintelui Du Si Min
Marti după-amiază, secretarul ge

neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană de 
flori la Mausoleul președintelui Ho 
Si Min. părintele națiunii vietname
ze. conducător al revoluției pentru 
libertatea, independenta și unitatea 
Vietnamului, pentru socialism.

La ceremonia solemnă au partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., precum și tova
rășii Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Vasile 

forțe pe plan mondial și în viața in
ternațională.

în procesele revoluționare din ță
rile noastre ne-am sprijinit si încu
rajat reciproc, întotdeauna, făcînd ca 
prietenia si solidaritatea vietnamezo- 
română să se consolideze și să 
se dezvolte tot mai rodnic. Po
porul vietnamez este extrem de 
mișcat de sprijinul si ajutorul 
călduros acordate de partidul, gu
vernul si poporul frate român în 
anii războiului împotriva americani
lor. pentru salvarea tării- După în
cheierea războiului din Vietnam, 
România socialistă a acordat din nou 
un ajutor activ poporului nostru, in 
opera de reconstrucție a tării. în 
spiritul declarației pline de senti
mente frățești a stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu : „Partidul, gu
vernul și poporul român sînt hotă- 
rite să acorde în continuare poporului 
vietnamez Întreaga lor solidaritate 
și sprijin".

Cu această ocazie tin să adre
sez tovarășului președinte Nicolae 
Ceaușescu. partidului comunist, gu
vernului și poporului Republicii So
cialiste România sincere mulțumiri 
pentru acest sprijin și ajutor prețios.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și dragi tovarăși români,

în perioada care a trecut, noi am 
avut multe acțiuni care au dus 
la strîngerea solidarității si dez
voltarea și mai mare a relațiilor de 
colaborare frățească dintre partidele 
noastre, dintre cele două țări ale 
noastre. Vietnam și România.
,Vizita, dumneavoastră de prietenie, 

de această dată în Vietnam, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și a ce
lorlalți tovarăși din delegație, care 
are loc în momentul în care revo
luția vietnameză a intrat într-o etapă 
nouă, constituie un eveniment im
portant. marchează un nou pas în 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre, in interesul 
popoarelor vietnamez și român, al 
victoriei. socialismului și păcii în 
lume.

în această atmosferă de bucurie și 
căldură, doresc din inimă deplin suc
ces vizitei în Vietnam a delegației 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul președinte Nicolae Ceaușescu.

Propun să toastăm :
— Pentru succesele mărețe ale 

poporului român în opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate !

— Pentru consolidarea și dezvolta
rea pe zi ce trece a solidarității, 
prieteniei și colaborării frățești din
tre partidele, statele și popoarele 
celor două țări, Vietnam și România !

— în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ’ și a tovarășei Elena 
Ceaușescu 1

— în sănătatea tovarășilor din de
legația de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România !

— în sănătatea președintelui Ton 
Duc Thang și a celorlalți conducători 
de partid și de stat din Vietnam !

— în sănătatea tovarășilor, a 
doamnelor și domnilor din corpul 
diplomatic !

— în sănătatea tuturor tovarășilor 
și prietenilor prezenți aici ! (Aplauze).

Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, șef al 
grupului de consilieri ’ai președinte
lui Republicii.

Au fost prezenți Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Vietnam, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul afacerilor externe. Nguyen Thi 
Binh,' ministrul educației. Hoang 
Luong, adjunct al ministrului aface
rilor externe. ,

în imensa piață, dominată de o li
niște adîncă. simbolizînd cinstirea 
memoriei eterne, se ridică impună
tor mausoleul din marmură neagră 
și roșie, avînd dăltuite pe frontis
piciu cuvintele : ... Președintelui Ho 
Si Min", către eare se îndreaptă re
cunoștința tuturor vietnamezilor.

Coroana de flori avînd înscrise ne 
panglica tricoloră cuvintele ..Din 
partea secretarului general al Parti

(Urmare din pag. I)
conducerea Partidului Comunist din 
Vietnam, în frunte cu stimatul tova
răș Le Duan. Vă felicităm din toată 
inima pentru victoria obținută în a- 
părarea libertății și independenței 
patriei, pentru realizările in recon
strucția și dezvoltarea întregului 
Vietnam și' vă urăm noi și tot mai 
mari succese în măreața operă de 
edificare a socialismului pe întreg 
cuprinsul Vietnamului.

Dragi tovarăși si prieteni.
Poporul român, pe deplin conștient 

că numai prin eforturi proprii poate 
depăși stadiul de tară în curs de 
dezvoltare în care se găsește Româ
nia. se află puternic angajat în mun
ca pentru realizarea Programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a patriei 
spre comunism. Partidul nostru pro
movează o politică fermă de dezvol
tare si modernizare a forțelor de pro
ducție. de perfecționare continuă a 
organizării și conducerii societății pe 
baza concepției materialismului dia
lectic si istoric, aplicată creator la 
condițiile tării noastre. Dezvoltăm 
democrația socialistă, desfășurăm o 
amplă activitate cultural-educativă 
pentru formarea omului nou. pentru 
aplicarea în viată a eticii si echită
ții socialiste, asigurăm ridicarea gra
dului de civilizație si bunăstare a 
întregului popor. întărirea indepen
dentei și suveranității tării.

Stimați tovarăși,
în condițiile trecerii la reconstruc

ția și dezvoltarea Vietnamului, rela
țiile dintre țările noastre urmează 
un curs ascendent atit pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural, cit si în domeniul schimbului 
de experiență în construcția socia
lismului. Se desfășoară în bune con
diții raporturile de solidaritate intre 
partidele noastre, precum și relațiile 
între organizațiile de stat, și obștești.

Ne exprimăm convingerea că noua 
vizită pe care o efectuăm în tara 
durhneavoastră va determina extin
derea si intensificarea colaborării 
româno-vietnameze. atît pe plan po
litic. cit și economic, precum și in 
alte domenii. în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Stimați tovarăși.
Viata internațională se caracteri

zează prin afirmarea tot mai puter
nică a voinței popoarelor de a pune 
capăt politicii imperialiste, de a-și 
asigura dezvoltarea economico-socia- 
lă liberă și independentă.

în același timp, asistăm la o ac
centuare a tendințelor spre o nouă 
reîmpărțire a zonelor de influentă si 
dominație, ceea ce duce la agrava
rea situației internaționale. Pentru a 
asigura afirmarea ttnei politici noi. 
de pace si colaborare între națiuni, 
sînt necesare unirea eforturilor tu
turor forțelor progresiste, democra
tice. antiimperialiste. intensificarea 
luptei generale a popoarelor.

România acționează consecvent 
pentru stringerea legăturilor de prie
tenie și colaborare cu țările socia
liste, pentru depășirea divergențelor 
dintre ele. întărirea unității si soli
darității lor. pe baza egalității și 
respectului reciproc. Promovăm, de 
asemenea, o largă colaborare cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate. întărind solidaritatea cu 
acestea în lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste si neocolo- 
nialiste. Extindem, totodată, rapor
turile cu țările capitaliste dezvoltate, 
eu toate statele, pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendentei și suveranității naționale, 

dului Comunist Român. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu" este depusă 
la intrarea în mausoleu de ostași ai 
armatei vietnameze.

în fata catafalcului ne care este 
depus sicriul de cristal cu corpul 
neînsuflețit al lui Ho Si Min se 
păstrează un moment de reculegere,, 
în semn de omagiu adus personali
tății celui ce si-a dedicat opera. în
treaga viată existentei de sine stă
tătoare a poporului vietnamez, celui 
ce a avut drept ideal cuvintele în
credințate astăzi eternității : ..Nimic 
nu e mai prețios decît independenta 
patriei".

S-a vizitat. în continuare. Casa 
memorială Ho Si Min din imediata 
vecinătate a mausoleului — casa în 
care cel ce a condus destinele națiu
nii vietnameze a conceput si încre
dințat tovarășilor săi de luptă pro
gramele de eliberare a patriei, ideile 
si direcțiile înfăptuirii socialismului 

neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța — 
principii considerate de tot mai mul
te guverne ca singura bază pe oare 
se pot clădi astăzi securitatea și 
pacea in lume.

Fiind o țară europeană, România 
acordă o atenție deosebită si depune 
eforturi susținute pentru înfăptuirea 
securității pe continentul nostru.

O deosebită îngrijorare provoacă 
faptul că în lume . continuă să ardă 
flăcările unor războaie, că O serie de 
popoare se confruntă pe cîmpul de 
luptă. O aspirație legitimă a popoa
relor este stingerea tuturor focarelor 
de război, împiedicarea apariției unor 
noi conflicte armate, asigurarea solu
ționării oricăror probleme litigioase 
dintre state pe calea tratativelor po
litice între părțile direct interesate, 
prin mijloace pașnice.

Milităm ferm pentru soluționarea 
pe cale politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru instaurarea 
unei păci jus-te și trainice în această 
regiune.

Pornind de la faptul că îndelungata 
dominație Colonialistă a creat pe 
continentul african numeroase pro
bleme litigioase intre state, conside
răm că singura formă de rezolvare a 
acestora sînt discuțiile directe între 
părți, folosirea mijloacelor politice. 
Popoarele, mai ales cele aflate în 
curs de dezvoltare, sînt interesate 
să-și întărească unitatea, să acționeze 
în comun pentru propășirea lor eco- 
nomico-socială independentă.

Este necesar să facem totul pentru 
a asigura trecerea la dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară. si în acest sens pentru desfă
șurarea cu succes a reuniunii speciale 
a O.N.U. Mai mult ca orlcind se im
pune să se depună eforturi susținute 
pentru lichidarea împărțirii lumii in 
țări bogate și țări sărace. pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale. O im
portanță deosebită pentru soluționa
rea problemelor complexe ale lumii 
de azi are participarea la viața in
ternațională a tuturor statelor, în 
special a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, a sta
telor nealiniate interesate în promo
varea unei politici de egalitate și 
respect al independentei naționale.

în același timp, considerăm nece
sar să se acționeze pentru întărirea 
solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor de
mocratice. antiimperialiste. să se a- 
sigure unirea eforturilor tuturor po
poarelor pentru triumful păcii si pro
gresului in lume.

Dragă tovarășe Le Duan.
Dragi tovarăși,
Avem convingerea profundă că vi

zita pe care o efectuăm în tara dum
neavoastră, convorbirile cu tovarășii 
din conducerea de partid și de stat, a; 
Republicii Socialiste Vietnam vor 
contribui la dezvoltarea și adîncirea 
prieteniei frățești dintre cele două 
partide și popoare ale noastre si. tot
odată, vor sluji cauza generală a so
cialismului. păcii și colaborării între 
națiuni.

Cu aceste gînduri, toastez :
— Pentru progresul și prosperita

tea poporului vietnamez constructor 
al socialismului !

— Pentru prietenia frățească și co
laborarea trainică dintre partidele si 
popoarele noastre !

— în sănătatea președintelui Repu
blicii Socialiste Vietnam, tovarășul 
Ton Duc Thang, a secretarului gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam, tovară
șul Le Duan. a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului !

— în, sănătatea tuturor celor pre
zenți la) această recepție ! (Aplauze).

în Vietnamul unit la nord si sud de 
paralela 17.

Președintelui Nicolae Ceaușescu si 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate biroul de lucru al' lui Ho 
Si Min. volumele lecturilor sale în
delungate. prispele special amena
jate pentru frecventele si emoționan
tele întîlniri ale lui Ho Si Min cu 
copiii tării, viitorul Vietnamului.

Exprimind marea onoare de a 
primi vizita solilor din România — 
tara pe care Ho Și Min o înfățișa 
poporului său drept exemplu în 
opera de construire a societății noi 
— directorul complexului memorial 
a oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
volume evocind personalitatea celui 
mai de seamă fțu al Vietnamului, 
iar tovarășei Elena Ceaușescu o 
nucă de cocos din arborele plantat 
de conducătorul care a proclamat la 
2 septembrie 1945 Republica Demo
crată Vietnam.

La sosirea la Palatul guvernamen
tal — reședința oficială rezervată 
inalților oaspeți români — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati de pre
ședintele Republicii Socialiste Viet
nam, tovarășul Ton Duc Thang.

La această întîlnire prietenească 
au participat tovarășii Le Duan, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam. 
Nguyen Huu Tho, vicepreședinte al 
Republicii Socialiste Vietnam. Truong 
Chinh, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.V., președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale. Fam Van Dong. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.V., 
primul ministru al guvernului, gene
ral de armată Vo Nguyen Giap. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.V., viceprim-ministru. ministrul 
apărării nationale. Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.V.. viceprim-ministru. mi
nistrul afacerilor externe. Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.V.. viceprim-ministru. Le 
Van Luong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.V., secretar al 
Comitetului de partid Hanoi, To Huu, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.V., Xuan Thuy, 
secretar al C.C. al P.C.V.. șeful sec
ției afacerilor externe a C.C. al 
P.C.V., Nguyen Thi Binh. ministrul 
educației.

Erau prezenți tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior Si cooperării 
economice internaționale. Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, Vasile Mușat, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R. ministru

Primire călduroasă la Hanoi
(Urmare din pag. I)

Așa cum poporul nostru primea, 
în urmă cu doi ani și jumătate, cu 
frățească și cordială prietenie, dele
gația de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Le Duan. tot 
astfel poporul vietnamez a salutat, în 
această zi, cu deosebită bucurie și 
satisfacție, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a cărui vizită marchează 
un nou și important moment în cro
nica bunelor relații de solidaritate 
și colaborare dintre țările si popoa- 
’reie român și Vietnamez.

Prietenia, de veche tradiție, dintre 
popoarele român și vietnamez, care 
au dps. timp îndelungat, lupte grele 
pentru apărarea ființei lor naționale, 
a libertății și independentei patriei 
lpr, s-a ridicat. în condițiile . înfăp
tuirii revoluției si construcției socia
liste în cele două țări, pe o treaptă 
superioară. Ea si-a găsit expresia cea 
mai pregnantă în vizita efectuată, în 
1971, în Vietnamul eroic, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în cea făcută 
de tovarășul Le Duan, în 1975, în 
România socialistă — evenimente 
care au marcat profund evoluția re
lațiilor dintre partidele și țările noas
tre. imprimîndu-le un puternic dina
mism.

Iată temeiurile profunde pentru 
care poporul vietnamez, care s-a 
bucurat de solidaritatea frățească a 
poporului nostru, de sprijinul larg, 
multilateral — material, economic, 
politic și diplomatic — al României 
în anii luptei împotriva agresiunii și 
ai reconstrucției tării, a salutat cu 
atîtâ' căldură pe solii poporului 
român. A fost exprimată, totodată, 
cu putere convingerea că această 
întîlnire la nivelul cel mai înalt va 
deschide noi orizonturi dezvoltării 
relațiilor de prietenie, colaborării 
rodnice și solidarității militante din
tre cele două țări, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și socia
lismului.

...Ora 12,15. ora locală. Aeronava 
purtînd însemnele Republicii Socia
liste România aterizează pe aeropor
tul Gia Lam. situat în apropierea ca
pitalei Republicii Socialiste Vietnam.

împodobit festiv, aeroportul oferă 
o imagine semnificativă a ospitali
tății de care se bucură solii poporu
lui român chiar din prima clipă a 
vizitei. Sint arborate drapelele de 
stat ale celor două tari. Pe platoul 
central al aeroportului sînt prezenți 
numeroși locuitori ai eroicei capitale 

la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii, pre
cum și Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi.

Salptînd pe înaltii oaspeți, pre
ședintele TON DUC THANG a spus :

Sint deosebit de bucuros să vă pri
mesc pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, care ați 
venit să faceți o vizită de prietenie 
in tara noastră. în numele poporului 
vietnamez, al Partidului Comunist 
din Vietnam și al Guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam, adresez 
un călduros salut de bun venit to
varășului președinte, tovarășei Elena 
Ceaușescu si celorlalți tovarăși din 
delegație — mesageri ai poporului 
român, care ne aduc prietenia și so
lidaritatea poporului frate român. 
(Aplauze).

In anul 1971, dumneavoastră, to
varășe președinte, și tovarășa Elena 
Ceaușescu ați făcut o vizită în tara 
noastră. Atunci, poporul nostru, in 
nord și in sud, ducea o luptă eroică 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională. De data a- 
ceasta, vizita dumneavoastră în Viet
nam are loc in condiții cu totul noi : 
poporul nostru se află într-o entu
ziastă întrecere de construire a so
cialismului în întreaga tară, conform 
liniei trasate de cel de-al IV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Vietnam.

Actuala vizită în Vietnam a dele
gației de partid si de stat a Repu
blicii Socialiste România marchează 
o nouă dezvoltare in bunele relații 
statornicite intre țările noastre și 
constituie o încurajare pentru po
porul nostru in opera de construire a 
socialismului. (Aplauze).

Doresc din inimă tovarășului pre
ședinte. tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din delegație, mul

vietnameze, care au tinut să-și ex
prime. încă de la sosirea solilor po
porului nostru, sentimentele de știmă 
și prețuire fată de tovarășul-Nicolae 
Ceaușescu. fată de România socia
listă frățească.

în aplauzele puternice ale mulțimii, 
din avionul prezidențial coboară to
varășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu. care sînt salutați cu 
căldură de tovarășii Le Duan. secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam. 
Ngjjyen Huu Tho, vicepreședinte ,$1 
Republicii Socialiste Vietnam. Trddng 
Chinh. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Vietnam, pre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.V., primul ministru al guvernului, 
general de armată Vo, Nguyen Gian, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.V.. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul apărării naționale. 
Nguyen Duy Trinh. mcmbVu al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.V., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul afacerilor externe. Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.V.. viceprim- 
ministru al guvernului. Le Van Luong, 
membru al Biroului Politic ai C.C. 
al P.C.V.. secretar al Comitetului 
de partid Hanoi. To Huu. membru 
supleant-al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.V.. Xuan Thuy. secre- 
tar al. C.C. al P.C.V., șeful secției 
afacerilor externe a C.C. al P.C. din 
Vietnam. Nguyen Thi Binh. ministrul 
educației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se îm
brățișează prietenește cu tovarășii Le 
Duan, Nguyen Huu Tho. Truong 
Chinh, Fam Van Dong, Vo Nguyen 
Giap.

Președintele. Nicolae Ceaușescu 
prezintă apoi tovarășilor din condu
cerea de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste Vietnam pe membrii 
delegației de partid și de stat române.

Fanfara militară, aliniată pe aero
port, intonează imnurile de stat ale 
celor două țări. în timp ce răsună, 
în semn de salut, 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Le Duan trec în revistă 
garda de onoare, alcătuită din mili
tari ai forțelor armate ale Republi
cii Socialiste Vietnam.

Președintelui Republicii Socialiste 
România îi sînt prezentați, în con
tinuarea ceremoniei, șefii misiunilor 

tă sănătate și succes deplin in vizita 
dumneavoastră in Vietnam. (Aplauze).

Să se consolideze și să se dezvolte 
cu fiecare zi solidaritatea frățească 
și colaborarea intre Republica Socia
listă Vietnam și Republica Socialistă 
România. (Aplauze).

Răspunzînd, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU a spus :

As dori, in primul rind. să vă 
adresez dumneavoastră. Comitetului 
Central al partidului si poporului 
vietnamez un salut frățesc și priete
nesc din partea Comitetului Central 
ai partidului, a Consiliului de Stat, 
a guvernului republicii, a mea per
sonal si. de asemenea, să vă aduc un 
salut frățesc al poporului român. 
(Aplauze).

Vă mulțumesc mult pentru cuvin
tele cu care ne-ati intimpinat. De 
asemenea, doresc să mulțumesc 
poporului prieten si locuitorilor din 
Hanoi pentru primirea frumoasă.

într-adevăr, de la prima noastră 
vizită din 1971, cînd poporul vietna
mez se afla în lupta pentru apărarea 
independentei și zdrobirea agresori
lor. s-au obtinut victorii strălucite. 
Poporul vietnamez este astăzi liber și 
a trecut la reconstrucția tării și con
strucția societății socialiste. Am dori 
să vă felicităm pentru victoria obți
nută si să vă urăm succese cit mai 
mari in dezvoltarea independentă si 
socialistă a țării. (Aplauze).

Sperăm că noua vizită pe care o 
facem în Vietnam va contribui la 
dezvoltarea și mai mult a relațiilor 
de colaborare in toate domeniile, la 
întărirea solidarității dintre partidele 
și popoarele noastre. (Aplauze).

încă o dată doresc să vă adresez 
cele mai bune urări de succes și să
nătate. (Aplauze).

In continuare, înaltii oaspeți si 
gazdele s-au întreținut cordial. întîl- 
nirea desfășurindu-se într-o atmo
sferă prietenească, de stimă și respect 
reciproc.

diplomatice acreditați la Hanoi.
Pe aeroport sînt prezenți ambasa

dorul României la Hanoi, Tudor 
Zamfira, și ambasadorul Vietnamu
lui la București, Tran Thuan.

Un grup de pionieri oferă înalților 
oaspeți mari buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie manifestărilor de 
simpatie ale reprezentanților eroicu
lui popor vietnamez.

De la aeroport, înalții oaspeți ro
mâni, însoțiți de tovarășii din con
ducerea de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste Vietnam, se îndreaptă 
Cu, mașinile spre, centrul capitalei, 
unde se află Palațul guvernamental 
— reședința ce le-a fost rezervată 
pe timpul vizitei în țara prietenă.

Pe tot parcursul sîntem martorii 
unor manifestări pline de căldură și 
simpatie din partea miilor și miilor 
de locuitori care, de-a lungul stră
zilor și bulevardelor capitalei viet
nameze, formează un adevărat culoar 
viu. Mulțimea aplaudă, ovaționează 
îndelung, exprimîndu-și entuziast 
bucuria de a avea ca oaspeți dragi 
pe solii poporului român prieten.

După ce traversează Fluviul Roșu 
pe podul Long Bien, coloana oficială 
parcurge principalele bulevarde ale 
orașului.

în cele mai importante piețe, pe 
principalele clădiri sint arborate, 
pentru aceste zile ale prieteniei ro
mâno-vietnameze, drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe flamuri roșii, 
înălțate deasupra străzilor, se poate 
citi, în limbile română și vietname
ză : „Trăiască în veci solidaritatea, 
prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul vietnamez și poporul 
român !“, „Salutăm călduros delega
ția de partid și de stat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România !“. De-a lungul bu
levardelor, mulțimea aplaudă înde
lung, agită stegulețe românești și 
vietnameze — grăitoare manifestare 
a sentimentelor de trainică prietenie 
și solidaritate ce leagă pe comuniștii 
români și vietnamezi, țările și po
poarele noastre.

însoțiți de aceste manifestări pli
ne de căldură, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan, to
varășa Elena Ceaușescu sosesc la re
ședința oficială de la Palatul guver
namental, unde o mare mulțime a- 
clamă viu pe distinșii soli ai poporu
lui român.

De pe oricare din coa
mele de deal ce-i întovă
rășesc albia. Oltul îți apa
re acum ca un fluviu. Am
făcut această constatare 
prima oară anul trecut, in 
toamnă, cînd dintre viile 
coapte ale Drăgășanilor, de 
undeva de sus. de pe relie
ful vălurat al podgoriei, 
căutam să descopăr cealal
tă parte a ei, aflată din
colo de apă, vestită pentru 
vinurile-i negre și tonifian
te. Sîmbureștii. bar înain
te de a descoperi, uimind 
punctele de reper indicate 
de unul din inginerii.de la 
viile statului, porțiunea vi
ticolă numită Sîmburești, 
privirea mi-a rămas ațintită 
la o curgere de apă de di
mensiuni impresionante, al
cătuită din oglinzi stătă
toare cu dimensiuni și for
me de lacuri segmentate de 
gîtuiri și opreliști, dar în
scriind un tot, o masivă 
continuitate in ambianța 
geografică.

Oltul.
Fascinația copilăriei mele, 

rîul de legendă, pe care-1 
priveam cu închipuirea de 
Ia distanță de treizeci de 
kilometri, văzîndu-i malul 
sting ca o umbră sinuoasă 

îpscrisă pe cer, și imagi- 
nindu-mi-1 o imensitate în 
care se vărsa și riul nostru, 
Romani. Oltul era acum al
tul decît îl cunoscusem.

Da, Oltul de astăzi, de 
pe coama oricărei înălțimi 
îl vei privi, nu este riu. ci 
fluviu, e Dunăre. Mai mult 
chiar : este bucată ruptă 
din Soare.

De la „Boul de piatră", 
punct terminus al dealului 
ce domină municipiul Rim- 
nicu Vîlcea, cătam către 
răsărit. Era în una din zile
le acestui început de pri
măvară, o dimineață cal
mă și caldă. Deasupra 
văii Oltului se așter
nuse, ca in fiece di
mineață. o pătură groasă 
de ceată și dealurile de din
colo abia dacă se zăreau. 
Era. în ceata naturală, si 
fum alb-albăstrui cu miros 
înțepător venit din zona in
dustrială. Așteptam să văd 
soarele răsărind de după 
dunga dealurilor, dar soare
le întirzia parcă să apară. 
Iată-1. la un moment dat. 
sclipind ca un glob roșu 
de foc. nu insă sus. la o- 
rizontul croit între pămint 
și cer de înălțimile si
nuoase de dincolo, ci un

deva jos. Se dezmierda. 
printr-o deschizătură a no
rului. în luciul oglinzii de 
apă. lacul de acumula
re al hidrocentralei care 
poartă numele municipiului. 
Imaginea se reproducea 
aidoma în lacul cascadei 
din amonte. cea de la 
Dăești. ca și in al celei din 
aval. Rîurenii. ■

în albia-i de astăzi. Oltul 
a curs milioane de ani fără 
ca omul să fi dat vreo în
trebuințare potențialului de 
forță acumulat în valurile 
sale. Către începutul seco
lului a existat un proiect, 
rămas între dosare, de a- 
menajare a albiei rîului in 
drum navigabil de legătură 
a Transilvaniei cu Dunărea. 
Ideea i-a preocupat pe 
specialiști și în zilele noas
tre. dar s-a dovedit că uti
lizarea cea mai profita
bilă a importantului curs 
de apă al tării este cea e- 
nergetică, planul de ame
najare a lui prefigurînd 
construirea unui însemnat 
număr de hidrocentrale. 
Dintre acestea, multe sînt 
fapt împlinit, trei le aveam 
în dimineața aceea sub pri
viri. iar în amonte, la Turnu 
și Călimănești, erau în faza 

de șantier deschis alte două, 
ambele comportînd lucrări 
speciale. în perimetrul șan
tierului de la Turnu se 
află vestigiile castrului ro
man Arutela. monument

REPORTAJ ■ '

Hidrocentralele 

Oltului
, de însemnătate istorică 
deosebită, care se cere o- 
crotit. Pe de altă parte. în- 
trucît nivelul viitorului lac 
de acumulare se va situa 
cu 27 metri deasupra albiei 
actuale a rîului. se între
prind lucrări de proporții 
ample pentru ridicarea atît 
a căii ferate, cît și a șose
lei. Pentru calea ferată se 

va construi — șantierul a 
depășit faza pregătitoare 
— un tunel cu cale dublă. 
lung.de mai multi kilome
tri, iar sosșlei i șe croieș
te traseu nou in peretele 

muntelui. Această primă 
hidrocentrală de la ieșirea 
Oltului din defileu va fi 
echipată cu două turbine 
avînd o putere insta
lată de 60 MW. Am tre
cut Oltul cu bacul pen
tru a ajunge la șantier si 
am găsit, desfăsurîndu-se 
în plin. lucrările de devie
re a apelor rîului. în cal

mul general al zonei unde 
Cozia. străvechea ctitorie a 
lui Mircea cel Bătrin. stră
juiește ca un martor al 
vremilor cuprinse in aproa
pe sase secole, tumultul 

șantierului. cu vuiet de mo
toare actionînd screpere. 
buldozere, basculante gre
le. cu bubuituri de explo
zii. trezește din inerție pînă 
si munții.

Elemente si mai specta
culoase comportă construc
ția hidrocentralei Călimă- 
nesti. Cine a cunoscut fru
moasa stațiune de pe Va

lea Oltului nu poate să 
uite acea bijuterie a natu
rii si a muncii omului — 
Ostrovul, acea limbă de 
pămînt îmbrățișată drăgăs
tos de Oltul despărțit în 
două și reunit după mai 
mult de , o jumătate de ki
lometru. Copaci seculari, 
reprezentînd foarte nume
roase specii din flora spon
tană. la care s-au adăugat 
specii împămîntenite de 
om. fac din Ostrov o ade
vărată rezervație dendrolo- 
gică. Si tot aici, probabil 
la vremea cind efectul cu
rativ al izvoarelor de la 
Călimănești si Căciulata 
abia se descoperise. înțe
leptul voievod Neagoe Ba- 
sarab si-a așezat o ctitorie, 
nu atît de mare si atît de 
frumoasă ca cea de la Ar
geș. dar o bijuterie arhitec
tonică. un schit miniatural 
împodobit cu picturi în 
tehnica frescei, cu icoane 
de rară frumusețe. cu 
sculpturi în lemn pe care 
doar epoca, mai tîrzie. a 
lui Brâncoveanu le-a ega
lat în fantezie si minuțio
zitate. Ce facem cu arborii 
seculari ? Ce soartă i se re
zervă monumentului 7 în

trebările acestea si le-au 
pus. în egală măsură, con
structorii. urbaniștii jude
țului. responsabilii pentru 
ocrotirea monumentelor is
torice. S-a emis ideea re
nunțării la construcție pen
tru a salva de la inundare 
insula. Se pierdea însă o 
amenajare hidroenergetică 
cu o putere instalată de 
46 MW. aport deloc negli
jabil în balanța energetică 
a tării. S-a adoptat, ca*  so
luție definitivă și unica po
sibilă. ridicarea nivelului 
insulei cu 6 metri. Cu aju
torul mijloacelor tehnice 
moderne. monumentul va 
fi conservat pe locul Unde 
se află de la zidire, dar ri
dicat cu sase metri fată de 
cota actuală. Un brîu de 
beton armat va încinge 
limba de pămînt pînă la 
o înălțime ce va depăși ni
velul viitorului lac de acu
mulare. iar golul ce se va 
naște va fi încărcat cu pă
mînt adus din alte părți. O 
nouă plantație de arbori, 
asemănătoare cu cea care 
dăinuie aici de secole, va 
înveșmînta terenul ndu con
struit.

în anii viitori, cînd hi
drocentralele Turnu si Că- 

limănești îsi vor da dru
mul la turbine. Oltului— 
Dunăre i se vor adăuga 
două noi secvențe către 
inima munților. Si riul. 
crescînd în lățime si adîn- 
cindu-se. va avansa pe mă
sura construcției altor ba
raje, de la gura Lotrului, și 
mai sus.

Amenajările hidroenerge
tice de pe întreg cursul 
Oltului- vor însuma circa 
500 MW. Un amănunt sem
nificativ : laolaltă cu Lo
trul. Vilcea va deține, cînd 
toate lucrările din zona 
ce-i este proprie vor fi 
gata, nu măi puțin de 16 la 
sută din potențialul hidro
energetic al țării. Și încă 
un amănunt la fel de sem
nificativ : Vîlcea produce 
acum tot atîta energie hi
droelectrică cît se producea 
in toată țara în anul 1938.

...Pe întinsele oglinzi de 
apă ce se leagă între ele, 
sub șiragul de baraje se 
scaldă soarele. Din forța 
stăpînită a valurilor Oltu
lui în cădere se nasc puzde
rie de aștri.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

inginerii.de
lung.de
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Euperienta șantierului Combinatului de utilaj grea din Cluj-Napoca demonstrează:
Devansarea termenelor în investiții 

este posibila prin mobilizarea forțelor 
și buna organizare a muncii

Primul obiectiv, hala de utilaj teh
nologic pentru sectoare calde, din ca
drul Combinatului de utilaj greu din 
Cluj-Napoca, a început sâ producă. 
E drept, în moderna hală dotată cu 
poduri rulante, surse de energie și 
celelalte utilități indispensabile des
fășurării în condiții optime a proce
sului de producție, activitatea se des
fășoară, momentan, numai pentru 
necesitățile acestei mari investiții, 
realizîndu-se zilnic importante can
tități de grinzi și ferme metalice, căi 
de rulare, pane și diverse alte tipuri 
de construcții metalice, toate desti
nate executării celorlalte capacități 
productive, ale combinatului, Se dis
ting, în mod deosebit, prin volumul 
și calitatea ireproșabilă a construc
țiilor metalice produse, formațiile 
conduse de Albertfi Gheorghe, Traian 
Tulbure, Dumitru Preda și Sabin 
Perșa.

— în luna aprilie, ne precizează 
tovarășul Gheorghe Velțan, maistru 
la întreprinderea de cazane mici și 
arzătoare din Cluj-Napoca, unitate 
coordonatoare a noii investiții, am 
fabricat în noua hală 61 tone de ase
menea construcții metalice. Pentru 
această lună, avem planificate alte 
200 tone, dar vom produce 250.

Avind furnizorul „la ușă“, cum se 
spune, constructorii, montorii și in
stalatorii acționează energic, cu in
tensitate sporită la finalizarea celor
lalte capacități. Lâ turnătoria de fon
tă, lucrările de structură și închidere 
sint aproape terminate. Sînt execu
tate acum fundațiile pentru utilaje și 
diverse instalații. Eforturi stăruitoare 
depun lucrătorii șantierului și pentru 
devansarea lucrărilor la halele mode- 
lărie și mecano-sudură. Furnizorii 
de prefabricate, baza de aprovizio
nare a grupului de șantiere au fost 
solicitați pentru asigurarea în de- 
vans a acestora, astfel încît structura 
de rezistență șl închiderile să fie 
executate cit mai rapid cu putință. 

Ilustrată de pe litoral

între Năvodari și Mangalia, pe o 
lungime de 100 km. țărmul româ
nesc al Mării Negre este din nou 
inundat de soare, verdeață și flori. 
De la deschiderea oficială a sezo
nului estival — 14 mai — gazdele 
au si rostit pînă acum de mii de 
ori urarea : „Bine ați venit Pc 
litoral 1“ Dar abia s-au deschis 
„porțile verii".

De la tovarășul Vasile Trandafir, 
directorul general al Centralei 
O.N.T. „Litoral", aflăm că cele 12 
stațiuni — Mamaia, Eforie Nord, 
Techirghiol. Eforie Sud, Costinești, 
Olimp, Neptun, Jupiter. Aurora, 
Venus. Saturn și Mangalia — s-au 
pregătit să rostească in acest an 
tradiționala urare de circa 2 500 000 
de ori. Pentru că litoralul va fi o 
gazdă ospitalieră atît pentru oame
nii muncii din țara noastră, cît și 
pentru turiști din numeroase țări. 
Va fi totodată o gazdă nu numai a 
vacanțelor clasice — de 12 zile — ci 
și a curelor de tratament, a unor 
sejururi scurte de 3—5 zile, organi
zate la începutul și finalul sezo
nului. Pentru că această veritabilă 
„capitală de vară" a vacanțelor va 
cunoaște, de asemenea, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă marele exod 
al turismului.

Cu ce noutăți ii întîmpină lito
ralul pe oaspeții săi ?

Mamaia își întîmpină oaspeții cu 
două noi și frumoase hoteluri (AI- 
cor și Vega) și are în construcție 
alte trei. Popasurile turistice cu 
Căsuțe de la Mamaia. Eforie Nord

în sfîrșit, revenind la hala de utilaje 
tehnologice pentru sectoare calde, 
trebuie să arătăm că, acum, aici se 
desfășoară o susținută competiție cu 
timpul pentru punerea ei in funcți
une cu trei luni mai devreme, adică 
la 30 septembrie a.c.

Faptele de muncă ale oamenilor, 
priceperea și dăruirea cu care acțio
nează constituie un solid argument 
că angajamentele asumate vor fi în
deplinite exemplar. Iată, de pildă, 
echipa lui . Titus Peteanu, care a 
montat 4 poduri rulante de cîte 12,5 
tone fiecare într-un răstimp de 10 
zile, față de durata prevăzută de două 
luni. La obținerea acestui impresio
nant ritm de lucru au contribuit nu 
numai îmbunătățirile constructive a- 
duse podurilor de către furnizor, pen
tru a ușura montajul, dar și dispozi
tivul de îndreptat căi de rulare, reali
zat de muncitori pe șantier. Echipa 
lui Gavril Cîmpeanu execută într-un 
timp record instalații complexe pen
tru oxigen, acetilenă, aer comprimat, 
încălziri, cea a lui Vasile Costea e- 
fectuează lucrări de automatizări în 
condiții calitative superioare. între- 
bîndu-1 pe inginerul Petru Nicoară, 
șeful lotului I montaje, despre spri
jinul întreprinderii beneficiare la 
efectuarea montajului utilajelor, a- 
cesta ne-a asigurat că formațiile de 
pnontori au capacitatea de ■ a face 
față unui volum și mai mare de 
montaj. Avem nevoie de sprijinul 
beneficiarului numai pentru asigura
rea șantierului cu utilaje și con
strucții metalice.

Cum e și firesc, marea bătălie se 
poartă la montajul utilajelor’ tehno
logice, unde au fost concentrate și 
cele mai puternice forțe ale construc
torilor și montorilor. Ca urmare, 
montajul are loc „din mers", aproa
pe concomitent cu descărcarea utila
jelor abia venite.

— Din cele 160 utilaje sosite pe 
șantier — ne spune Sabin Bărbosu,

și Eforie Sud — își măresc și ele 
capacitatea eu circa 5 000 locuri. 
Toate hotelurile și restaurantele au 
fost supuse obișnuitelor operații de 
gospodărire și înfrumusețare. Im
portante lucrări — care în anii vi
itori vor trebui să stea și mai mult 
în atenția gazdelor — se desfășoară 
și pentru extinderea și protec

ția plajelor. Toate spațiile re
zervate pentru cluburi vor fi do
tate cu televizoare și, în proporție 
de peste 70 la sută, camerele din 
hoteluri. Vara culturală, vara spor
tivă — ne aflăm in anul turneului 
final al campionatului jnondiap de 
fotbal și pasiunile pentru sport nu 
se lasă acasă nici în... vacanță — 
vor fi si ele prezente în programul 
nostru de odihnă.

Nici horticultorii, cei care „îm
bracă" de la -un an la altul coas
ta noastră maritimă în straie de 
sărbătoare, nu s-au lăsat mai 
prejos în pregătirea litoralului 
și l-au dăruit noi frumuseți 
200 ha de spații verzi, 2 mi
lioane flori pentru parcuri și aleile 

inginerul-șef cu investițiile de la în
treprinderea de cazane mici și arză
toare, coordonatoarea investiției — 
au fost montate 153, restul sînt în 
montaj. Imediat, după ce utilajele 
sînt aduse în hală, montori, cu asis
tenta tehnică, permanentă a proiec- 
tanților Institutului de cercetări și 
proiectări mașini-unelte București, 
le montează pe soluții definitive. Au 
fost montate 4 poduri rulante și alte 
5 au sosit pentru montaj. Avem cu
vinte de laudă pentru furnizori de 
utilaje, cum sînt întreprinderea me
talurgică Timișoara, întreprinderea 
„Strungul" din Arad, I.M.U.A. Bucu
rești, care livrează la termen și, chiar 
în avans utilajele contractate. Este 
în curs de realizare racordul electric 
pe soluție definitivă, astfel că nu 
peste multă vreme se va trece la ro
dajul și probele tehnologice ale ma- 
șinilor-unelte montate.

Există o strinsă legătură între efor
turile și abnegația în muncă a oa
menilor, pe de o parte, și măsurile 
adoptate pentru organizarea temei
nică și riguroasă a lucrărilor, pe de 
altă parte.

Dintre acestea, se detașează, în 
primul rînd, gradul ridicat de meca
nizare a lucrărilor, excavatoare de 
mare capacitate, buldozere, autoîn- 
cărcătoare fiind utilizate la realizarea 
tuturor lucrărilor de infrastructură. 
Se muncește în două schimburi pre
lungite, asigurindu-se un indice de 
încărcare a acestora de 2,2—2,5. De 
asemenea, baza de producție a 
grupului de șantiere aprovizionează 
continuu șantierul cu prefabricate, 
aici munca fiind organizată pe prin
cipiul activității industriale. Extrem 
de important este faptul că pe șan
tier toate formațiile lucrează in acord 
global, măsură care a sporit gradul 
de responsabilitate al fiecărui mem
bru de echipă față de volumul și 
calitatea lucrărilor realizate. „Cînd 
facem bilanțul muncii — ne spune 

pietonale. peste 200 de specii de 
flori pentru camerele din hoteluri...

Condițiile de primire a turiștilor 
vor fi primul semn al ospi
talității. Dacă anul trecut, la 
acest capitol, gazdele au rămas in 
anumite perioade datoare fată de 
turiști, ele promit pentru acest an 
o mai bună organizare. Astfel, cir
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ca 75 Ia sută din locurile reparti
zate pentru turismul intern se dis
tribuie. încă de la vînzare. prin 
nominalizarea hotelului unde va 
locui posesorul biletului. în cazul 
locurilor contractate nenominalizat, 
pentru a se evita aglomerațiile, 
s-a procedat la o eșalonare a pri
mirilor pe mai multe zile. Odată 
cu repartizarea camerei, turistul 
va primi de la recepția hotelului 
și tichetul de masă. în toate sta
țiunile se vor amenaja, în cadrul 
centrelor de primiri, săli de aștep
tare (cu zone speciale pentru 
„mamă si copil"), panouri de in
formare a turiștilor, bufete cu re
gim de incintă, care să ofere gus
tări, răcoritoare, dulciuri. O veste

șeful de formație Vasile Costea — 
constatăm aproape cu regularitate că 
nu avem oameni șub normă".

Sînt evidente eforturile stăruitoare 
și energice depuse pentru devansarea 
punerii în funcțiune a obiectivelor 
acestui mare combinat in scopul ca 
acesta să producă cît mai repede, la 
nivel tehnic cît mai ridicat. în final, 
aici vor munci. 10 000—15 000 de 
muncitori. Chiar la finele acestui an, 
în hala de utilaj tehnologic pentru 
sectoare calde vor trebui să fie pre- 
zenți circa 1 000 de oameni. Cum se 
acționează pentru asigurarea cadre
lor muncitorești și de specialiști ? 
„Organigrama n-a fost încă aproba
tă — ne spune tovarășul Leontin Că- 
pușan, inginer-șef la întreprinderea 
de cazane mici și arzătoare. O aștep
tăm de la o zi la alta. în gîndirea 
noastră există un plan de asigurare 
cu cadre tehnice și chiar cu un șef 
de secție". în ce privește personalul 
muncitor, tovarășul Dumitru Iano- 
vici, șeful serviciului personal, ne 
asigură că în școlile profesionale în
vață 860 de tineri, care se pregătesc 
în diverse meserii specifice combina
tului, din care 652 le vor absolvi în 
acest an. Prin transfer de la alte 
unități se vor asigura, în acest an, 
alți 356 de muncitori, în timp ce 
aproape 300 de muncitori din pro
pria unitate se califică de asemenea 
în diferite meserii necesare. De în
dată ce va sosi organigrama aproba
tă, o parte din aceste efective vor 
trece la prima capacitate de lucru a 
marelui combinat.

...Și de astă dată ani plecat de pe 
acest șantier eu sentimentul că aici 
se înalță, într-o cadență din ee în ce 
mai susținută, unul din cele mai im
portante obiective industriale ale mu
nicipiului ..Cluj-Napoca,

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

bună și pentru turiștii veniți pe 
cont propriu. Agențiile de turism 
din Constanța, Eforie Nord, Eforie 
Sud. și Mangalia au contractat cu 
cetățenii din respectivele orașe 
circa 25 000 locuri pe care, pe timpul 
sezonului, le vor închiria celor ve-< 
niți pe litoral fără bilete procurate 
anticipat.

îmbunătățiri substanțiale ■ se vor 
aduce — cel puțin așa ne-au asigu
rat gazdele — și în ce privește cali
tatea serviciilor din restaurante : 
peste 70 la sută din personalul ce 
va lucra în acest an pe litoral 
(circa 30 000 de lucrători) a urmat 
cursuri de pregătire și ridicare a 
pregătirii profesionale ; au fost 
reactualizate rețetele culinare șl in 
toate restaurantele se vor servi 
cite trei meniuri la alegere; înain
tea sezonului, conducerea ministe
rului de resort a organizat la Bra
șov o consfătuire consacrată îmbu
nătățirii calității serviciilor, care 
s-a încheiat „cu cel mai reușit 
schimb de experiență", ale cărui 
rezultate se așteaptă — s-a spus

Turneul Teatrului 
dramatic din Galați 

în R. P. Ungara 

Trei spectacole— 
trei succese
Animat de „dorința de a 

servi nobila cauză a relațiilor 
culturale dintre țările noas
tre" — cum arată în scrisoa
rea adresată redacției Ilie 
Ivănuș, din Gyula — R.P. 
Ungara, ne trimite o relatare 
a turneului teatrului din 
Galați în trei orașe din țara 
vecină și prietenă, relatare 
din care publicăm cu plăcere 
extrasele ce urmează :

în cadrul schimburilor cultu
rale dintre Republica Socialistă 
România și R.P. Ungară, Tea
trul dramatic din Galați a în
treprins un turneu în țara noas
tră, în Ungaria — între . 6—12 
mai — cu comedia lui V. Alec- 
sandri „Chirița în provinție" 
prezentînd-o în trei orașe : Bu
dapesta, Szolnok și Gyula. Ale
gerea comediei „Chirița în pro
vinție" a fost bine inspirată din 
mai multe puncte de vedere : a 
oferit publicului din Ungaria o- 
cazia să cunoască moravurile so
cietății românești de pe atunci, 
atmosfera tîrgurilor moldove-. 
nești, prezentind cîteva figuri 
tipice bine conturate din „înalta 
societate" și, de asemenea, mo
destia și chibzuință țărănimii 
române întruchipate prin figura 
lui Ion.

Actorilor, această piesă le dă. 
posibilitatea să exceleze în in
terpretarea mulțimii de situații 
comice. -

La Gyula, în mod deosebit, a 
fost binevenită prezentarea Chi- 
riței și pentru faptul că majori
tatea spectatorilor — peste șase 
sute — au venit de prin comu
nele din apropierea orașului : 
Chitighaz, Aletea, Micherechi, 
Otlaca-Pustă, comună unde tră
iesc și mulți români. După cum 
am avut ocazia, ulterior, să 
aflu de la acești oameni — ve- 
niți cu curse speciale să vadă 
spectacolul — reprezentația ar
tiștilor gălățeni i-a îneîntat. 
Le-a plăcut nespus de mult jo
cul înterpreților în general și, 
în mod deosebit, al actorului 
Mitică Iancu in rolul cucoanei 
Chirița.

Contrastul permanent dintre 
finețe și duritate, pretenția de 
a se impune ca doamnă ma
nierată și izbucnirile de maha
lagioaică interpretate cu înaltă 
măiestrie de Mitică Iancu l-au 
ajutat pe spectatori să înțelea
gă ideile și mesajul comediei. 
A fost un spectacol bine regi
zat, bine interpretat, foarte 
reușit.

Evoluția lui Guliță, interpre
tat de excelentul actor Gheor
ghe V. Gheorghe. cît și deghi
zările și replicile lui Leonas 
i-au captivat pe spectatori.

După spectacol i-am aplaudat 
îndelung, din inimă, pe valoroșii 
interpreți români.

Ilie IVANUȘ
Gyula 

acolo — „să fie omologate pe lito
ral". Si noi, turiștii, avem posibili
tatea să contribuim la îmbunătă
țirea calității serviciilor, adresîn- 
du-ne, cu sugestii și critici, atît 
dispeceratelor de preluat sesizări 
ce vor funcționa în stațiuni, Cît și 
unui serviciu asemănător existent 
la Ministerul Turismului.

Amplificarea și diversificarea po
sibilităților oferite pentru petre
cerea plăcută a timpului liber se 
înscriu, de asemenea. în rîndul 
preocupărilor de prim ordin pentru 
asigurarea unor condiții bune de 
vacanță. . Cele mai valoroase co
lective artistice profesioniste și de 
amatori — multe din ele laureate 
ale Festivalului național al muncii 
Si creației „Cîntarea României" — 
vor prezenta pe litoral peste 800 
de spectacole de toate genurile. 
Baza sportivă și de agrement s-a 
îmbogățit și in acest sezon cu noi do
tări. în prezent, ea oferă turiștilor 
peste 100 terenuri de sport, 47 pis
cine (7 acoperite), 7 baze nautice, 
o bază de echitație (Mangalia), 5 
parcuri de distracție, 30 de itinerare 
de excursii etc.

...Așadar. programul litoralului 
pentru sezonul ’78 se anunță bogat, 
atractiv. Acum, principala obligație 
a tuturor factorilor cu atribuții și 
răspunderi în acest domeniu este 
ca programul să fie îndeplinit în
tocmai, astfel încît Vacantele noas
tre la mare să fie mai frumoase 
ca orieînd.

Constantin PRIESCU

„Zilele filmului 
norvegian"

Cele patru produc
ții prezentate in ca
drul „Zilelor filmului 
norvegian" au avut 
darul de a ne reco
manda o școală na
țională de artă cine
matografică pe cît de 
prestigioasă prin tra
dițiile ei, tot atît de 
originală în dezvoltă
rile sale contempo
rane.

Selecția, întocmită 
Cu Vădita preocupare 
de a cuprinde o arie 
cit mai variată de ge
nuri, teme și perso
nalități are, în ace
lași timp, calitatea de 
a fi o carte de vizită 
reprezentativă pentru 
arta și spiritualitatea 
norvegiană în gene
re: aproape toate fil
mele vizionate cu 
acest prilej sînt rea
lizate după lucrări li
terare de distinsă no
torietate, filmele de- 
monstrînd, totodată, 
virtuți plastice impre
sionante . prin inedi
tul lor, o distribuție 
actoricească in care 
recunoaștem, o dată in 
plus, un aport speci
fic în concertul cultu
rii europene.

„Zilele filmului nor
vegian" au fost des
chise prin „Doamna 
înger din Ostrot", 
adaptare a piesei 
omonime a lui Henrik 
Ibsen, datorată regi
zorului Sverre Ud- 
naes și scenaristului 
Ase Vikene, avînd în 
rolul titular o actriță 
cu excepționale re
surse de expresie — 
Ingerid Vardung. Cla
sicitatea subiectului li
terar și timpul istoric

care ne desparte de 
acțiunea plasată in se
colul al XVI-lea n-au 
constituit pentru ci
neaști un impedi
ment în a realiza o 
operă cu marcate re
zonante actuale, reve- 
lind tragedia războiu
lui, încriminînd vio
lența îndreptată îm
potriva demnității al
tor popoare, pledînd 
implicit pentru res-

CMWAFIC
pactul sentimentelor 
umane fundamentale.

Reafirmind vocația 
inconfundabilă a șco
lilor de film scandi
nave în surprinderea 
legăturii intime a oa
menilor cu natura în
conjurătoare, cu solul 
și cerul propriu, fil
mul introductiv al 
acestor „Zile" și cele 
următoare s-au evi
dențiat, de asemenea, 
printr-o pregnantă at
mosferă a epocii și a 
locului. Odată cu dra
mele acute și dezba
terea morală tenace 
care dau substanța și 
semnificația filmelor, 
poezia și farmecul 
peisajului, factura u- 
nică a luminii și cu
lorilor transpar cu 
elocvență pe ecran. 
Al doilea film văzut, 
„Dezertarea" de El
dar Einarson, admira
bil interpretat de ti
nerii actori Aina Wal-

cinema
• Doctorul Poenaru : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Un om cu „idei“ : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, lâ grădina — 19,45.
• Cîntă pentru mine : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20,15.
• Pentru patrie : CENTRAL — 9;
12,15; 16; 19,15, MODERN — 9;
12,15; 16; 19,15, la grădină — 20.
• Aventurile lui Robin Hood :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13/45; 20,30.
• Transamerica Express t FAVO
RIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19.15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14;
16,45; 19,45, FEROVIAR — 9; 11,45 { 
14,30; 17,15: 19,45.
• Dragoste și... statistică : ARTA
— 10; 13; 16; 19. la grădină — 19,30.
• Urgia : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Urmăriți fără vină : MELODIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20,15, la grădină — 19,45, GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• Eu, tu și Ovidiu : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
Walt DisnejT — 9,30; 11; 12,30; 14, 
Cheamă-mă în depărtarea lumi
noasă — 16; 18; 20 : DOINA.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Gentleman Jim : EXCELSIOR
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Război și pace (ambele serii)
— 9,45, în arșița nopții — 14, Hai
ducii — 16,15, Lovitură în Italia
— 18,3p; 20,30 : CINEMATECA.
• Aurel Vlaicu î EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15, MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Adios muchachos : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
lâ grădină — 19,30, TOMIS — 9; 
12; 16; 19.
• Mercenarul : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul : FERENTARI —■ 10,30; 
1.2,30; 15; 17; 19.
• Rătăcire : BUCEGI 0; 11;
13; 15; 17,15; 19,30; la grădină —
30.15, GIULEȘTI — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Ultimul post de control : CO- 
TROCENI — 9: 12; 16; 19.
• Bătălia navală din 1894 : LIRA 

le și Siemen Rtihaak, 
este povestea unei iu
biri pure, adolescenti
ne, in timpul ultimu
lui război mondial, 
ocrotită în egală mă
sură de oamenii locu
lui și de natura pădu
rii nordice, împotriva 
cruzimii ocupanților 
fasciști. „Nunta Linei" 
de Knud Leif Thom
sen, in care o regă
sim pe Ingerid Var
dung în rolul princi
pal, apare la rindul 
său ca reflex al unei 
drame a dezrădăcină
rii. puni nd în lumină 
constantele repere de 
ordin social și moral 
ale acestor filme, În
clinația autorilor spre 
tema responsabilității 
individului față de se
meni și față de sine 
însuși. Este ceea Ce 
demonstrează, prin 
nuanțare, în registrul 
comic. și „Ultimul 
Fleksnes" de Bo Her- 
mansson.

Manifestare a unei 
reciprocități fer tile, ca 
răspuns la o „Săptă
mână a filmului ro
mânesc", organizată 
anul trecut in Norve
gia, „Zilele filmului 
norvegian" la Bucu
rești au suscitat un 
viu și îndreptățit in
teres in rîndurile 
spectatorilor noștri, 
care apreciază aseme
nea acțiuni ca o con
tribuție prețioasă la 
îmbogățirea culturii 
cinematografice, la cu
noașterea valorilor re
prezentative ale artei 
contemporane de pre
tutindeni.

Valerian SAVA

■— 15,30; 18; 20.15, la grădină — 
20.
• Minia : DRUMUL SĂRII — 16;
19.
• Guerrilla ; PACEA — 16; 18; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
VIITORUL — 15.30;' 17,45; 20.
• Zmeul de hirtie : FLOREASCA
— 15,30; 19.
• Ediție specială î POPULAR — 
16; 13.
• Septembrie : FLACĂRA — 9;
11,15: 13,30; 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
• AI șaptelea cartuș : MUNCA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Mă voi întoarce la Erimo ;
VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
COSMOS — 15,30; 17,45; 20.
+ Urmărire periculoasă : GRADI
NA TITAN — 20.

teatre

Nu pot fi 
admise derogări 

de la lege
La 16 mai a.c.. la re

dacție au sosit două 
răspunsuri de la Co
mitetul de partid con
strucții București. Se 
impune, din capul lo
cului. să clarificăm cî
teva probleme. în pri
mul rînd. primirea a- 
cestor răspunsuri de la 
comitetul de partid 
construcții constituie o 
surpriză, pentru că re
dacția nu i-a adresat 
nici o scrisoare spre 
soluționare. Scrisorile 
au fost trimise Comi
tetului municipal de 
partid București și, 
potrivit hotărîrii de 
partid si Legii privind 
activitatea de rezolva
re a scrisorilor oame
nilor muncii, redacția 
urma să primească 
răspunsurile de la a- 
cest organ. Chiar dacă 
acestea au fost date 
spre verificare si solu
ționare unui alt orga
nism. răspunsurile tre
buiau să fie analizate 
la comitetul municipal 
si precizat dacă or
ganul municipal este 
de acord sau nu cu 
modul în care au fost 
rezolvate. în al doilea 
rînd. răspunsurile au 
sosit cu intîrzieri foar

te mari fată de ter
menul legal. Scrisoa
rea nr. 1 906 a fost 
trimisă de redacție la 
7 martie a.c., iar scri
soarea nr. 2 013 la 11 
martie a.c.

în sfirșit. referin- 
du-ne la modul în care 
au fost rezolvate scri
sorile respective (una 
din partea a 29 sem
natari din bd. Lacul 
Tei nr. 109, sectorul 2, 
si cealaltă din partea 
asociației locatarilor 
blocului M 21. Aleea 
Cetățuia, nr. 1, sectorul 
7). putem aprecia că 
ele au fost soluționa
te „la mare repezea
lă", fără să se anali
zeze cauzele pentru 
care la blocurile res
pective au fost execu
tate lucrări de mintu- 
ială : nu se precizea
ză. bineînțeles, nici 
cine anume se face vi
novat. ce concluzii 
s-au tras pentru ca 
fapte asemănătoare să 
nu se mai intimple. 
Publicarea răspunsu
rilor respective va da 
substanță afirmațiilor 
de mai sus. La scri
soarea celor 29 de 
persoane, locatari ai 
scărilor B și C, cars 
reclamau calitatea ne- 
corespunzătuare a lu
crărilor. în răspuns se 
relatează următoare
le : „S-au echipat si 
predat asociației, în 

stare de funcționare, 
iluminatul pe casa 
scării, spălătoriei, us- 
cătoriei și camerei de 
gunoi ; s-au remediat 
și completat parte din 
lucrările de construc
ții. urmind ca odată cu 
executarea fațadei, 
care va incepe în 
cursul trimestrului al 
Ilî-lea a.c.. să se 
termine și rectul lu
crărilor aferente fața
dei. în vederea recep
ției preliminare". Oare 
aceste lucrări, pentru 
care oamenii au plă
tit bani grei, trebuiau 
făcute după ce ei au 
scris „Scînteii" și nu 
după cum , prevedea 
contractul ? Este si a- 
ceasta o întrebare la 
care răspunsul rămîne 
dator. Răspunzînd 
scrisorii asociației de 
locatari ai blocului 
M 21, în care locuiesc 
1 400 de persoane, de 
unde constructorul a 
plecat de doi ani. lăsînd 
imobilul neterminat, 
comitetul de partid 
construcții precizează 
că s-au luat urmă
toarele măsuri : șan
tierul nr. 3, grup 7. 
Dină la data de 20.V. 
1978. va executa com
pletarea de zidărie de 
pe terasă în zona plă
cilor de fixare trolii 
ascensoare, pardoselile 
din curțile de. lumină 
și fixarea trapelor 

metalice ; șantierul nr. 
6 va remedia terasa, 
pentru a elimina in
filtrațiile ce se produc 
îr. apartamentele nr. 
126. 192, 258. 257. 256. 
321, 386, și 387.’ la care 
s-a constatat această 
deficientă ; I.I.M.I. a 
remediat deficientele 
de la instalații în sub
sol și spălătorii: ...pri
vitor la fațadă vă co
municăm că este pro
gramată a fi executa
tă în trimestrul al 
IV-lea 1978. Era oare 
nevoie de doi ani, timp 
în carp s-au făcut nu
meroase demersuri, 
pentru ca să se ia mă
suri de înlăturare a 
unor neajunsuri dato
rate unei munci de 
proastă calitate 1 Iată 
un răspur.s si altele 
care se impun în le
gătură cu modul cum 
au fost soluționate a- 
ceste scrisori, răspun
suri pe care le aștep
tăm de la organul de 
partid căruia i-am tri
mis. de fapt, potrivit 
legii, sesizările spre 
soluționare.

Nervos... 
„în interesul 
muncii" (!?!)

O scrisoare sosită la 
redacția ziarului nos
tru cu peste 70 de zile

« I 1 S ~ \ | '

SCRISORI Șl RĂSPUNSURI
în confruntare

colectivul
i ca pe 

meseriei 
Mereu este ner- 

de r.ici nu poți 
de vorbă cu el. 
admite nici o pă- 

de la nimeni.

în urmă se ocupa de 
una si aceeași pro
blemă : directorul
I.S.C.I.P.-Giurgiu. dr. 
veterinar Laurențiu 
Dragnea. tratează oa
menii din 1 
întreprinderii 
„pacientii" 
sale.
vos 
sta 
„nu 
rere 
spunînd că toți sînt 
proști și nu are ne
voie de părerile lor". 
Nu numai că nu se 
străduiește să rezolve 
Problemele oamenilor, 
dar îi amenință cu 
desfacerea contractu
lui de muncă. „așa 
cum a procedat cu o 
serie de cadre foarte 
bune. De asemenea, 
înjură oamer.ii. spu- 
nindu-le că. dacă nu 
le convine, să plece 
acasă".

Fiind vorba de un 
cadru de conducere, 
redacția a trimis scri
soarea. spre soluționa
re. Direcției generale 
a agriculturii și in-

dustriei alimentare » 
județului lllov. Dar 
această instituție a 
considerat că nu-i ca
zul să cerceteze o 
asemenea sesizare și 
nici să trimită redac
ției răspunsul — așa 
cum prevede hotărîrea 
de partid și Legea pri
vind rezolvarea scri
sorilor oamenilor mun
cii — și.' in consecin
ță. a pasat-o Trustu
lui județean I.A.S.. de 
unde ne-a venit, abia 
la 18 mai. răspunsul 
mult așteptat. în care 
despre încălcarea ter
menelor legale de so
luționare a scrisorilor 
nu se spur e 
cuvințel. 
completări 
D.G.A.I.A. * * 
reia redacția i-a tri
mis scrisoarea spre 
rezolvare. Cit despre' 
subiectul pronriu-zis 
al scrisorii. în răspun
sul citat se spune că. 
intr-adevăr. directo
rul este nervos, dar în 
interesul muncii. Cum 
o mai fi și asta ? Re
dăm răspunsul :

• Teatrul Național București : 
(sala -mare) : Moartea ultimului 
golan — 10,30, (sala micii) : Come
die de moda veche — 10,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de pian MARTA DEYANOVA 
(Bulgaria), (Ateneul Român) : 
Concert extraordinar. Dirijor : 
SERGIU CELIBIDACHE — 20.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 10,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 10,30.
• Teatrul mic ; Mania posturi
lor — 10,30.
• Teatrul de comedie : Cenaclul 
de comedie — 16, Ciripit de păsă
rele — 10,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Poețl-actori recita din operele lor 
— 10,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10, Băiatul cu floa
rea (premieră) — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10. Unde zbori, 
Sperieclori — 17.
• Circul București : „Circul lili
putanilor" de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Kean — 10.

nici un 
Așteptăm 
de

Ilfov, că-
la

a

....directorul I.S.C.I.P.- 
Giurgiu, in unele ca
zuri. in relațiile cu 
cadrele de conducere 
și cu muncitorii,
manifestat nervozitate 
— după cum a con
statat inspectorul cu 
evidenta personalului 
de la Trustul I.A.S. 
însă aceasta cu scopul 
de a antrena întregul 
colectiv de muncitori 
și cadre de conducere 
la organizarea cît mai 
bună a procesului de 
producție in unitatea 
pe care o conduce. 
Pentru aceste mani
festări (mult mai 
multe decit se afirmă 
in prima parte — n.n.). 
a fost chemat de că
tre conducerea trustu
lui. care i-a atras a- 
ter.ția în mod serios 
pentru a-și schimba 
atitudinea și metode
le sale de muncă cu 
oamenii. De asemenea, 
i s-a transmis 
tre conducerea 
lui și o „notă 
servatie". tot 
privește stilul 
todele sale de

de că- 
trustu- 
de ob- 
în ce 

și me- 
muncă.

In concluzie. vă incu- 
noștiințăm că în fata 
conducerii trustului. 
Iov. Laurențiu Drag
nea s-a ar.gajat că va 
lichida cu lipsurile a- 
fătate. dovedind cali
tăți deosebite de con
ducător în relațiile si 
comportarea sa cu ca
drele de conducere și 
muncitorii".

Este interesant de 
cunoscut dacă ideea 
că respectivul director 
jignește oamenii, îi a- 
menință etc. ceea 
ce este altceva decit 
nervozitate — „în in
teresul muncii", este 
împărtășită si de că
tre D.G.A.I.A. Ilfov. în 
acest caz ar fi o gravă 
eroare.

Ce se anunță 
în broșura 

ministerului 
și ce se spune 
la Facultatea 

de stomatologie
La redacție a sosit 

o scrisoare semnată de 
tineri care se pregă
tesc pentru susținerea 
concursului de admite
re la Facultatea de 
stomatologie cu dura

ta studiilor de 3 ani. 
Ei ne fac cunoscut că 
au aflat, de la secre
tariatul facultății, că 
in 1978 concursul nu 
ar mai avea loc. „Ne
dumerirea și stupoarea 
noastră — ne scriu ti
nerii — sint cu atît 
mai mari cu cît în 
broșura -Admiterea in 
învățămîntul superior 
— 1978» se prevede in 
mod expres că la fa
cultățile de stomatolo
gie din. București, 
Cluj-Napoca și Iași va 
funcționa forma învă- 
țămîntului de 3 ani, 
pentru care se și in
dică disciplinele de 
concurs. Ne întrebăm : 
cum se face că preve
derile unui atît de im
portant act al Ministe
rului Educației și în- 
vățămîntului, publicat 
în jurul datei de 1 a- 
prilie, încetează să 
mai fie valabil in ju
rul datei de 1 mai ? 
Cît privește recoman
darea de a ne pre
zenta la concursul 
de admitere pentru 
stomatologie, cu dura
ta studiilor de 5 ani. 
ea ne apare cu totul 
formală, deoarece la 
această specializare Se 
cere la concurs o dis
ciplină în plus. Cum 
am putea să ne pre
gătim la aceasta în

.răstimpul scurt care a 
mai rămas ?".

Redacția a trimis a- 
ceastă scrisoare Direc
ției invățămintului su
perior și a cercetării 
științifice «lin Ministe
rul Educației și învă
țământului. în răs
punsul primit se ara
tă că „broșura «Admi
terea în învățămîntul 
superior — 1978» a fost 
elaborată pe baza pre
vederilor Decretului 
nr. 209/1977 care în
scrie rețeaua și specia
lizările instituțiilor de 
invățămint superior". în 
conformitate cu acesta, 
Ministerul Sănătății, 
cu adfesa nr. C 1/4 491/
1977. a comunicat un 
necesar de cadre care 
includea cifre si pentru 
specializarea respecti
vă. „Ulterior — se a- 
rată în continuarea 
răspunsului — prin a- 
dre.sa nr. C 1—11—419/
1978. Ministerul Sănă
tății a comunicat ci
fre de școlarizare care 
nu mal prevedeau 
nici un loc pentru spe
cializarea Stomatologie 
de 3 ani. Cum broșura 
in acest moment era 
sub tipar și nu mai 
putea suferi modifi
cări. ea a apărut pe 
piață in forma cunos
cută".

Răspunsul primit ri
dică nedumeriri : cum 

se face că Ministerul 
Sănătății revine asu
pra unei măsuri pe 
care el însuși o adop
tase cu specificarea 
clară : „pentru anul 
universitar 1978—1979". 
la o dată care putea 
fi operantă doar pen
tru anul 1979—1980 ?

Cît privește direcția 
de specialitate din Mi
nisterul Educației și 
învățămîntului este 
greu de înțeles cum. 
nici după apariția bro
șurii și pină in prezent 
nu a făcut cunoscute 
în mod public preciză
rile în legătură cu a- 
ceastâ problemă, pu- 
nînd numeroși tineri 
intr-o situație de in
certitudine ou două 
luni înainte de con
curs. Ca urmare, în 
presă, de exemplu, • in 
„Viața studențească", 
din 24 mai, și la ra
dio a continuat să 
fie difuzate informații 
privind concursul la 
această specializare. 
Este de așteptat ca 
cele două ministere, 
apreciind situația crea
tă. să ajungă la o con
cluzie judicioasă, des
pre care să informeze 
cît mai operativ pe cei 
interesați.

Neculai ROȘCA 
Mihai 
IORDANESCU
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Către C. C. AL P. C. SUD-AFRICAN
Am aflat eu profund regret vestea încetării din viață a tovarășului 

Moses Kotane, militant de seamă al luptei popoarelor africane pentru eli
berare națională și socială.

Transmitem partidului dumneavoastră sincerele noastre condoleanțe, iar 
familiei celui dispărut întreaga compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-AMERICANE TELEGRAME EXTERNE

Ca mierea
Pe meleagurile Argeșului se 

Iaude puternic zumzet de albine. 
După cum ne informează Ion 
Zamfir, vicepreședintele asocia- 

Iției județene a crescătorilor de 
albine, numeroșii apicultori ar
geșeni se află in febra pregăti
rilor pentru a scoate albinele la 

Istupăritul pastoral. Cei mai gră
biți și harnici dintre ei au și 
pornit spre zonele cu salcimii 

! înfloriți. Apicultori vestiți ca
Ion Manea, Gheorghe Grigore, 
Rada Dumitru, Ion Oprina și 
Constantin Fuior, care au obți- 

Inut anul trecut cite 40—50 kg 
de miere pe fiecare stup, au 
împărtășit și celorlalți pasionați 

Icite ceva din „secretul" lor. Care 
secret se va da de gol cînd se 
vor număra... fagurii.

I Se caută 
| un păgubaș

La miliția gării din munici- 
Ipiul Bacău se află o geantă care 

conține o sumă mare de bani 
și alte obiecte de uz personal. A 

Ifost găsită de călători în trenul 
care a venit la Bacău in ziua de 
14 aprilie de la Galați. Toate în
cercările făcute de către orga- 

Inele de miliție pentru a-l identi
fica pe păgubaș au rămas fără 
nici un rezultat. Nimeni nu s-a 

I prezentat pină acum — și a 
trecut mai bine de o lună de 
zile — să reclame lipsa acestor 
bani. Și nu este o sumă de 

| aruncat. Cine ești, norocosule ? 

I N-avea
„stofă“ 

* de fotbalist

I
I
I
I
I
I
I
I
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Lucrările „Colocviului privind relațiile dintre formele 
netradiționale de invățămint superior și dezvoltarea

Marți după-amiază au început, la 
București, convorbirile între Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, și Robert Berg- 
land, secretar pentru agricultură al 
S.U.A. Cu acest prilej, au fost rele
vate rezultatele înregistrate in pro
movarea colaborării și cooperării în 
cercetarea și producția agricolă și au 
fost examinate noi forme menite să 
contribuie la dezvoltarea conlucrării 
româno-americane în aceste domenii.

La convorbiri au participat, din 
partea română. Alexandru Mărgări- 
tescu, prim-adjunct al ministrului

comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Stanciu și 
Ion Moldovan, adjuncți ai ministru
lui agriculturii și industriei alimen
tare, iar din partea americană Dale 
E. Hathaway, adjunct al secretarului 
pentru agricultură, arecum și Orison 
Rudolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. 
la București.

★

Cu ocazia vizitei în țara noastră a 
secretarului american pentru agri
cultură, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești a oferit o recepție.

(Agerpres)

Manifestări consacrate României

in profil
Marți au început în Capitală lu

crările „Colocviului privind relațiile 
dintre formele netradiționale de în- 
vățămînt superior și dezvoltarea in 
profil teritorial", organizat de Cen
trul european al UNESCO pentru în- 
vățămîntul superior—C.E.P.E.S. — cu 
sediul la București. în colaborare cu 
Institutul de educație al Fundației 
europene pentru cultură, din Paris.

La manifestare, care se înscrie în 
programul de acțiuni de cooperare 
pe plan european, inițiate de 
C.E.P.E.S., participă reprezentanți ai 
unor organizații guvernamentale și 
neguvernamentale, rectori, persona
lități ale vieții culturale și științifice 
din mai multe țări europene.

La ședința de deschidere au ros
tit alocuțiuni Audun Ofjord, direc
tor a.i. al Centrului european al 
UNESCO pentru învățămintul supe
rior, și Ladislav Cerych. directorul 
Institutului de educație al Fundației 
europene pentru cultură. Participan-

Cronica

teritorial"
ții au fost salutați de prof. Stan 
Soare, adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului.

La deschiderea lucrărilor au asis
tat, de asemenea, Jean Liveșcu, pre
ședintele Comisiei naționale româ
ne pentru UNESCO, Roger Polgar, 
reprezentantul P.N.U.D., Abdel Sa
lam Dajani, directorul Centrului de 
informare al O.N.U., Ferdinand 
Rath, directorul C.E.D.O.R. la Bucu
rești, precum și reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditați în ța
ra noastră.

în cadrul colocviului, care se va 
încheia la 25 mai. vor fi prezentate 
și dezbătute studii ce vor aborda 
experiența dobîndită de diferitele 
țări europene in crearea unor noi 
forme de invățămint superior.

Seara, directorul a.i. al C.E.P.E.S., 
Audun Ofjord, a oferit un cocteil in 
onoarea participanților.

(Agerpres)

zilei

Adunare dedicată aniversării revoluției burghezo-democratice 
din 1848 și împlinirii a trei decenii de la naționalizarea 

principalelor mijloace de producție
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Văzindu-l zimbind fericit pe 
Felician, unul din prieteni l-a 
felicitat și l-a întrebat :

— Să știi că ai ștofă și baftă. 
Să ajungi la un asemenea club 
sportiv nu-i glumă! Văd că ai și 
echipament de rezervă. Tot de 
la C.F'.R. Cluj-Napoca 1

— Tot, dar...
— Dar ce mai incolo și în

coace, să-ți fie intr-un ceas bun. 
Te-au și legitimat ?

La auzul ultimului cuvint, 
Felician V.G. a făcut fețe-fețe, 
după care a plecat, chipurile, la 
antrenament. Dar nu pe stadio
nul clubului C.F.R. Cluj-Napoca, 
de unde sustrăsese bocanci, tri
couri și chiar... mingi. N-a ajuns 
prea departe, pentru că un mi
lițian l-a „legitimat". Și de ce 
i-a fost frică n-a scăpat.

„Distracția" 
cabanierului

în ultimul timp, cabana 
Curmătura din masivul Piatra 
Craiului a început să fie ocoli
tă de turiști. Aceasta, dintr-un 
motiv ciudat. Cabanierul Ale
xandru Găvenea are un dulău la 
care ține ca la ochii din cap. 
„Să nu se atingă cineva de el, 
că e vai șt amar" — zice el. Și 
tot el consideră că un asemenea 
cline nu trebuie ținut in lanț. De 
aceea îl lasă slobod. Cind este 
vorba de animale sălbatice, 
dulăul devine mielușel și se as
cunde sub patul stăpinului. în
dată ce se apropie insă vreun 
turist de cabană ii sare pe ne
simțite in spate și-i rupe îm
brăcămintea. Numai in ultima 
vreme i-au căzut victime trei 
turiști. Lucrul acesta pe caba
nier îl distrează. Nu însă și pe 
turiști, care sint purtați apoi pe 
drumuri pentru analize medicale 
și injecțiile de rigoare. Ce-ar fi 
să fie supus și cabanierul la 
astfel de... analize și injecții 1

Întrebați de 
„sănătate"
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Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Constantin Mîndreanu a fost numit 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară Mongolă, 
in locul tovarășului Traian Gârbă, 
care a fost rechemat în M.A.E.

★
Marți a părăsit Capitala delegația 

Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă (A.P.S.R.), condusă de I. I. Or- 
lik, director adjunct al Institutului 
pentru economia sistemului mondial 
socialist, membru al conducerii cen
trale a A.P.S.R., care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S., a 
făcut o vizită în tara noastră pentru 
schimb de experiență.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Mihai Da- 
lea, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S.

★
Ambasadorul Republicii Federale 

Germania la București, Richard Bal- 
ken. a oferit, marți seara, o recepție 
cu ocazia celei de-a 29-a aniversări 
a proclamării Constituției R.F. Ger
mania.

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centra

le. oameni de știință., artă și cul
tură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

★
Marti după-amiază. Institutul ro

mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat o manifes
tare culturală dedicată Zilei națio
nale a Regatului Hașemit al Iorda
niei.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.Ș., Ministerului Afacerilor 
Externe, Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, un 
numeros public.

Au fost de fată Maher Nashashibi, 
însărcinat cu afaceri al Iordaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sala Filarmonicii „Oltenia" din 
Craiova a găzduit, marți după-amia
ză, o adunare evocatoare dedicată a- 
niversârii a 130 de ani de la revolu
ția burghezo-democratică de la 1848 
și a trei decenii de la înfăptuirea, de 
către clasa muncitoare condusă de 
partid, a naționalizării principalelor 
mijloace de producție.

La adunare au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile craiovene.

Despre semnificația celor două e- 
venimepte a vorbit tovarășul Petre 
Preoteasa, prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular jude
țean, Relevind că revoluția de la 
1848 reprezintă un eveniment de o 
excepțională însemnătate în procesul 
de dezvoltare a națiunii noastre, un 
moment marcant al luptei multisecu
lare pentru dreptate socială, unitate 
națională, libertate și independență, 
vorbitorul a subliniat că poporul ro
mân a împlinit cu adevărat și în to
talitate aceste mari idealuri în anii 
socialismului, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în continua
re, vorbitorul a arătat că, in perspec

tiva celor 30 de ani care au trecut, 
naționalizarea principalelor mijloace 
de producție apare ca un act funda
mental al revoluției socialiste, in care 
și-au găsit sprijin toate marile trans
formări ce au schimbat profund, 
structural, înfățișarea țării, viața oa
menilor. Proprietatea socialistă a de
venit baza economică a societății 
noastre, fundamentul de graniteal in
dependenței politice, pe temelia ei 
s-au făurit unitatea și coeziunea so- 
cial-politică a întregului popor în 
jurul partidului comunist. Vorbitorul 
a spus că oamenii muncii din județul 
Dolj, sărbătorind aceste două eveni
mente, se angajează să facă totul 
pentru realizarea programului elabo
rat de Congresul al XI-lea al parti
dului, care deschide în fața națiunii 
perspectiva luminoasă a edificării so
cietății socialisțe multilateral dezvol
tate și a înaintării României spre co
munism.

în încheiere, corul, orchestra sim
fonică, soliști ai operetei și actori ai 
Teatrului Național din localitate au 
prezentat un program de cîntece și 
versuri _ patriotice care evocă eveni
mentele aniversate, precum și alte 
importante momente din istoria po
porului nostru.

(Agerpres)

ROMA 23 (Agerpres). — în cadrul 
ciclului de acțiuni consacrate împli
nirii a 60 de ani de la formarea sta
tului național unitar român. Acade
mia internațională de pronagandă 
culturală împreună cu „Accademia 
di Romania" au organizat o mani
festare în sala Bibliotecii române din 
Roma.

Luind cuvintul. președintele Aca
demiei internaționale de propagan
dă ,culturală, dr. Francesco Gligora, 
a evocat trecutul istoric al poporu
lui român, evidențiind rolul remar
cabil al tării noastre în răspîndirea 
culturii ca mijloc de apropiere si 
înțelegere între popoare.

A fost prezentat filmul „Adam
clisi". realizat de Fundația Ligabue 
din Veneția.

★
Academia elvețiană din Roma și 

„Accademia di Romania" au organi
zat. pe de altă parte, o serie de ma
nifestări consacrate dezvoltării cul
turii românești, aportului său pe 
plan european la cauza destinderii 
Si colaborării, prezentei unor oameni 
de artă români în viata cultura1 ă 
elvețiană. în acest cadru, dr. Anto
nio Latanza a vorbi/, despre marele

pianist Dinu Lipatti. a fost deschisă 
o expoziție de pictură a artistului 
elvețian de origine . română Peter 
Mollet.

★
La Institutul juridic al Facultății 

de economie si comerț din Florența 
a avut loc. sub auspiciile secției 
Toscana a Asociației cultural» ta
lia—România, o confenntă-dezbatere 
pe tema „Constituția Republicii So
cialiste România", tlnutâ de prof, 
univ. Manlio Coppetti de la Univer
sitatea din Pisa.

LUXEMBURG 23 (Agerpres). — 
în cadrul manifestărilor consacrate 
celei de-a 60-a aniversări a formării 
statului național unitar român, Bi
bliotecii naționale luxemburgheze 
i-a fost oferit un set de cărți româ
nești.

Printre volumele oferite s-au aflat 
operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu din ciclul „România pe 
drumul construirii societății socialis
te multilateral dezvoltate", precum 
și lucrări apărute în diferite țări ale 
lumii, documentele Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român.

Coproducție de televiziune româno-ungară
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La 

..Teatrul din Cetate" — Varszlnhaz — 
din Budapesta a avut loc înregistra
rea pe peliculă a coproducției de te
leviziune româno-maghiară „Cînta- 
re omului", spectacol literar-muzi- 
cal-coregrafic realizat de regizorul 
N. Cosmescu. Publicul budapestan a 
aplaudat călduros versurile poeților 
Lucian Blaga. Tudor Arghezi, Ale
xandru Philippide, Eugen Jebeleanu, 
Szemler Ferenc. Geo Dumitrescu,

Ștefan Augustin Doinaș, Nichita Stă- 
nescu. Meliusz Jozsef. A. E. Bakon- 
sky, Ana Blandiana si Marin Sores- 
cu. recitate de actorii Silvia Popo- 
vici, Leopoldina Bălănuță, Ion Cara- 
mitru. Ovldiu Iuliu Moldovan și Tu
dor Gheorghe și reluate în traducere 
maghiară de actorii budapestani 
Emil Keres, Moor Mariann. Balint 
Andras, precum și evoluțiile unui 
ansamblu coregrafic pe muzică de 
George Enescu și Tiberiu Olah.

Practici ale companiilor transnaționale 
în dauna țărilor in curs de dezvoltare

GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge
neva a fost dat publicității un ra
port privind activitatea companiilor 
transnaționale, alcătuit sub auspici
ile U.N.C.T.A.D. de către economis
tul american Richard Newfarmer. 
Documentul relevă, între altele, că, 
dat fiind importantul lor potențial 
economic, aceste companii au posi
bilitatea să-și desfășoare acțiunile in

defavoarea țărilor in curs de dez
voltare. Societățile transnaționale 
controlează 35 pînă la 40 la sută din 
comerțul mondial cu produsele in
dustriei electrice. Organizate în car
tel. aceste mari companii pot să 
fixeze prețurile de export ale pro
duselor lor către țările în curs de 
dezvoltare după bunul plac.
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A APĂRUT:
Consecințele economice 

și sociale ale cursei înar
mărilor și cheltuielilor 
militare. (Document al 
O.N.U.).

PITEȘTI: Festivalul de muzică cultă 
și dans clasic „Darclee"

La Pitești s-a des
fășurat cea de-a 4-a 
ediție a Festivalului 
de muzică cultă și 
dans clasic „Darcl<5e“. 
la care au participat 
tineri interpreți de 
muzică vocală, instru
mentală și dans cla
sic. Organizată în ca
drul etapei de masă a 
celei de-a doua ediții 
a Festivalului națio
nal „Cîntarea Româ
niei". această mani
festare prestigioasă a 
reunit 130 concurenți 
din 23 de județe ale 
tării. Caracteristic pen
tru această ediție este 
numărul mare de con-

curenti — dublu față 
de ediția precedentă — 
cit si nivelul interpre
tativ superior. Juriul, 
format din specialiști 
de la Conservatorul 
..Ciprian Porumbescu". 
Institutul de cercetări 
etnologice și dialecto- 
logice. prezidat de pre
ședintele Uniunii com
pozitorilor, prof. dr. 
Petre Brincuș. a sta
bilit următorii laure- 
ați : Luminița Dihon 
— canto (Ploiești), 
Tdr6k Attila — canto 
(Sibiu), Yvonne Timo- 
ianu — violoncel 
(București), Miroslavia 
Ghera — pian (Bucu
rești). Paraschiva Ke-

rekeș — xilofon (Ti
mișoara). Cristina Te- 
odorescu și Mihai Ba- 
bușca — dans clasic 
(București). Georeeta 
Giurgea — dans clasic 
(București). In afara 
concursului au fost 
organizate, de aseme
nea, recitaluri susținu
te de artiști de frunte 
ai Operei Române și 
Conservatorului ..Ci
prian Porumbescu", 
precum și un colocviu 
„Promovarea genuri
lor artei culte — de
ziderat major în miș
carea artistică de a- 
matori". (Gheorghe 
Cirstea).

Pentru dezvoltarea in perspectivă 
a fotbalului

După cum s-a mai anunțat, în cursul zilei de luni, 22 mai, a avut 
loc plenara comitetului Federației române de fotbal. Publicăm mai 
jos — bineînțeles, intr-o formă concentrată — citeva dintre măsurile 
dezbătute și aprobate de forul federal in vederea îmbunătățirii și 
dezvoltării mișcării fotbalistice in anii următori.

Campionatele mondiale de popice
Echipa noastră feminină — medalie de bronz

în orașul elvețian Lucerna au 
continuat campionatele mondiale de 
popice. în proba feminină pe echi
pe selecționata României a totalizat 
2 495 p.d. cucerind medalia de bronz. 
Medalia de aur a revenit echipei

R.F. Germania (2 519 p.d.), iar cea 
de argint a fost obținută de forma
ția Iugoslaviei (2 505 p.d.). Pe locul 
4 s-a situat echipa Ungariei — 2 494 
p.d., locul următor fiind ocupat de 
reprezentativa Aus,trieit cu. 2 464 p.d.

I Locuitorilor din Grințieș, ju
dețul Neamț, li s-a părut cam 
ciudată prezenta in comuna lor a

Itrei tineri necunoscuți. „De unde 
vin ? încotro merg 2 Ce-or fi 
pierdut, că tot dau roată maga
zinului ?“ Nedumerirea lor și-au

I împărtășit-o și șefului postului 
de miliție care, la rindu-i, i-a 
intrebat pe cei trei de... sănătate.

IȘi pentru că răspunsurile lor au 
fost șovăitoare și incilcite, i-a 
pus să-i arate și bagajele.

I Stupoare : printre obiecte de îm
brăcăminte au fost găsite citeva 
cuțite, fringhii, dălți, ciocane... 
Dar încurcătura a fost și mai

Imare pentru Vasile Marcu, Mar
cel și Ion Vararu din Baia, ju
dețul Suceava, cînd au trebuit

Isă dea socoteala despre cum 
aveau de gind să folosească sus- 
zișele... unelte din bagaje. Pină 
la urmă au recunoscut că vo- 

Iiau să intre în magazinul satu
lui. Dar nu pe ușă, ca oamenii. 
N-au mai apucat, că au fost

■ „expulzați" din sat.

Bietele 
I mioare..,
Iîn aceste zile, păstorii din 

Șugag, județul A’ba, urci tur
mele la munte. Unul dintre ei, 

Iloan Ștefan, nu a mai apucat 
să-și vadă întreaga turmă de 
mioare zburdând pe pajiștile în- 

Iverzite ale Șurianului. In timp 
ce urmărea turma care mergea 
agale, omul s-a pomenit, deo
dată, cu autocisterna 31-B-3915 

I condusă de Nicolae Năstase in- 
trind ca un bolid în mijlocul 
oilor. Nu mai puțin de 22 dintre 

Iele au căzut victime nesăbuinței 
șoferului. Ciobanul și șoferul 
s-au luat la harță. „Mergeai cu 
viteză prea mare" — îl acuza cio- 

I banul pe șofer. „Nu ai semnal zat 
regulamentar prezența turmei 
pe șosea !“ — riposta șoferul.

IAmindoi aveau dreptate. Nevi
novate erau doar mioarele.

Rubricd realizatâ de
Petre POPA

I cu sprijinul corespondenților
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tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10,10 Tribuna TV
10.30 Teatru TV : „Carambol" de I.D. 

Șerbaii. Spectacol realizat în cola
borare cu Teatrul „Nottara"

12,05 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Fotbal : Dinamo București — Uni

versitatea Craiova în „Cupa Româ
niei". (Transmisiune directă de la 
Sibiu)

18.20 Telecronlca pentru pionieri
18.30 Cîntarea României. Ediția a II-a 

a Festivalului național

18.50 Invățămint — educație. Orele me
seriei

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20.00 La ordinea zilei în economie
20.10 Noi, femeile !
20,35 Teleoinemateca : „Prețul unui... 

Oscar". Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Desene animate
20.25 Studio T ’78
20.50 Treptele afirmării. Studenți ai 

Conservatorului „Ciprian Porum
bescu" din București interpretea
ză pagini de muzică vocală inspi
rată din folclorul popoarelor (II)

21.20 Telex
21.25 Mai aveți o întrebare ?
21,55 Bucureștiul necunoscut : Cronică 

pictată

„Scinteii" _ _ _ _ _ _ _ 1

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 mai. în țară : Vreme în general 
instabilă, mai ales în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, îndeosebi in nordul țării

și zona de munte. Izolat, se va semnala 
grindină. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată (40—50 km pe oră), pre- 
dominînd din sud-est. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar cele maxime .^ntre 15 și 25 de 
grade, izolat mai ridicate. în București: 
Vreme ușor instabilă, cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie după-amia- 
za. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

Pentru sporirea număru*  
lui de jucători prin extin
derea largă a fotbalului în 
școli s_a c°ncluzionat vii_ 
torii trei ani este necesar să ajun
gem la o proporție de minimum 200 
de jucători legitimați la 10 000 de 
locuitori, atingind în acest fel cel 
puțin nivelul mediu european. Moda
litatea principală în acest sens este 
atragerea largă a copiilor în practi
carea fotbalului, intr-o organizare 
unitară, controlabilă și eficientă. 
Drept pentru care s-a stabilit, im- 
preună cu Ministerul Educației și 
învățămîntului. Uniunea Tineretului 
Comunist și Consiliul național ai 
Organizației pionierilor, un pro
gram de promovare largă a fotba
lului in rîndul copiilor și juniorilor, 
practic îiv toate școlile, care urmă
rește. în principal, următoarele :

— Organizarea, începind din a- 
ceastă toamnă, a campionatului șco
lar de fotbal — pe grupe de vîrstă, 
după criterii unitare, incepînd cu 
faza pe școală, localitate, județ, eta
pă interjudețeană si finală.

— Crearea din toamna acestui an 
a 12 unități sportive școlare de per
formanță cu regim de internat, in 
scopul concentrării celor mai valo
roși tineri fotbaliști, cărora să li se 
asigure o pregătire superioară, nece
sară fotbalului de înaltă performan
ță. Se are îh vedere ca in cea de-a 
doua etapă, 1979—1980, să se extin
dă rețeaua existentă, astfel ca in 
fiecare județ să funcționeze cel pu
țin o asemenea unitate specializată.

— Pentru cunoașterea mai bună a 
talentelor autentice din rîndul jucă
torilor cuprinși intre vîrstele de 14— 
16 ani și 16—18 ani, s-au luat mă
suri pentru organizarea chiar în 
cursul acestor săptămîni a unei vas
te acțiuni tie selecție, la care să par
ticipe echipe reprezentative din toa
te județele și din Capitală. Pe a- 
ceastă bază, din toamnă, vor lua 
ființă două centre de juniori ale fe
derației (au fost propuse localitățile 
București și Brașov), in fiecare ur- 
mînd să fie concentrați 60—80 de ti
neri jucători dintre cei mai talentați 
de pe tot cuprinsul tării.

— în scopul îmbunătățirii radicale 
a activității actualelor centre de co
pii și juniori, care funcționează pe 
lingă cluburi, în decurs de cel mult 
două luni se va analiza situația fie
cărui centru in parte, urmînd ca 
pînă-la sfîrșitul lunii august să se 
adopte o decizie prin care să dea 
drept de funcționare numai acelora

care îndeplinesc toate condițiile ; 
mijloacele financiare și posturile de 
antrenori ale celorlalte vor fi trans
ferate altor localități, care manifestă 
preocupare și oferă condiții cores
punzătoare.

Pentru dezvoltarea bazei 
materiale Au fost ^uate măsuri 
să se declanșeze, încă din această 
vară, cu sprijinul consiliilor popu
lare și al organizațiilor de tineret, 
o vastă acțiune pentru amenajarea 
unor miniterenuri și terenuri simple 
in toate localitățile și in toate car
tierele.

— De asemenea, plenara a aprobat 
haremurile materiale minimale care 
condiționează participarea echipelor 
A, B și C in campionat, ca și func
ționarea centrelor de copii și juniori. 
Sint prevăzute, eșalonai, haremuri 
pentru anii competiționali (1979— 
1980 ; 1980—1981 ; 1981—1982), astfel 
ca într-o perioadă de cel mult trei 
ani de zile echipele să aibă asigu
rate condiții materiale (terenuri, săli 
de antrenament, instalații. cabinet 
medical, aparatură, mijloace proprii 
de cazare, hrană și transport, ate
liere, echipament, club pentru acti
vități instructiv-educative etc.) la 
nivelul și la volumul Cerut de fot
balul modern.

Pentru ridicarea nivelu
lui de pregătire al antreno
rilor înceP>nd din toamna acestui 
an se va crea o școală de antre
nori cu două cicluri <— de 4 luni și 
de 2 ani — prin care trebuie să 
treacă într-o anumită perioadă toți 
cei care au această calificare, pre
cum și generațiile noi de jucători 
ce se dedică acestei profesii.

— începind tot din toamna acestui 
an, funcționarea antrenorilor la e- 
chipe se va face pe baza repartiză
rii de către Biroul federal pentru 
echipele din diviziile A și B. în con
formitate cu cerințele și prioritățile 
fotbalului nostru, iar antrenorii de 
la echipele divizionare A vor fi an
gajați ai federației.

★
Formula competițională pentru 

campionatul 1978—1979 rămine cea 
actuală — pentru diviziile A și B — 
și va fi schimbată pentru divizia C, 
în sensul în care se va hotări in 
decurs de 15 zile. .

Formula competițională pentru 
campionatul 1979—1980 va fi modifi
cată, în sensul în care se va hotări 
și anunța pînă la 1 septembrie 1978.

FOTBAL:

Azi, meciuri in sferturile de finală ale „Cupei României**
Astăzi. în patru orașe din tară, au 

loc meciurile din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei României" la 
fotbal. Iată programul partidelor, 
care se vor disputa pe terenuri neu
tre : Sibiu : Dinamo București — U- 
niversitatea Craiova ; Cluj-Napoca : 
Olimpia Satu Mare — U.T. Arad ; 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej : Po

litehnica Iași — F.C. Brăila ; Foc
șani : F.C. Argeș Pitești — F.C.M. 
Galați. Meciurile vor începe la ora 
16,30.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite. cu începere din jurul orei 16,15, 
pe programul I, aspecte de la toate 
partidele. Meciul Dinamo — Univer
sitatea Craiova va fi televizat direct.

„Cursa Pacii“ — la final
• înaintea ultimei etape (azi, ia Varșovia), M. Romașcanu — 
locul 3, Vasile Teodor — locul 13 în clasamentul general

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 
..Cursa Păcii" Berlin — Praga — 
Varșovia se apropie de finiș ; cei 58' 
de cicliști rămași în competiție au 
străbătut ieri traseul penultimei eta
pe. care a purtat caravana de la Je- 
lenia Gora lâ Wroclaw. Rutierii ro
mâni Mircea Romașcanu și Vasile 
Teodor, secundați de data aceasta și 
de tînărul Nicolae Savu. au reușit și 
în această etapă decisivă să se men
țină în plutonul fruntaș, răspunzînd 
la toate atacurile lansate de cicliștii 
formațiilor protagoniste. Pentru a 
treia oară consecutiv Vasile Teodor 
s-a clasat pe locul patru în etapă, 
rezultat ce i-a adus un cîștig de două 
locuri în clasamentul general indivi
dual. în prima parte a etapei plu
tonul a avut de înfruntat citeva ur
cușuri extrem de dure. La km 53 
se desprinde de unui singur sovieti
cul Said Guseinov, care, la km 85, 
va avea un avantaj de 4 minute. A- 
lerțat, plutonul mărește ritmul : se 
pedalează cu peste 50 km pe oră și, 
cu circa 10 km Înainte de sosire, fu
garul este ajuns. Astfel, la sprintul 
final se prezintă un pluton de peste 
20 de concurenți. Etapa este cîștiga- 
tă de purtătorul „tricoului galben". 
Aleksandr Averin (U.R.S.S.), crono
metrat pe distanța de 160 km cu 
timpul de 3h44’10”. Cu același timp 
l-au urmat. în ordine. Klasa (Ceho
slovacia). Zaharov (U.R.S.S.). Vasile 
Teodor (România). Petermann (R.D. 
Germană). Michalak (Polonia), Cardet 
(Cuba)... Morozov. Pikkus (ambii 
U.R.S.S.), Romașcanu (România), Au- 
bernon (Franța), Savu (România) etc.

înaintea ultimei etape, clasamen
tul general individual se prezintă ast

fel : 1. Aleksandr Averin (U.R.S.S.) ;
2. Iuri Zaharov (U.R.S.S.) — la 2'08” ;
3. Mircea Romașcanu (România) — 
la 2’54” ; 4. Hartnick (R.D. Germa
nă) la 3’18” ; 5. Skoda (Cehoslovacia)
— la 3’49” ; 6—7. Pikkus (U.R.S.S.) 
și Schmeisșer (R.D. Germană) — am
bii la 4’51” ; 8. Gusiatnikov (U.R.S.S.)
— la 6’03” ; 9. Klasa (Cehoslovacia)
— la 9’28” ; 10. Petermann (R.D. Ger
mană) — la 9’43”. T. Vasile (Româ
nia) se află pe locul 13, la 10’06”.

Astăzi, de la Wroclaw cicliștii vor 
fi transbordați, cu avionul, la Varșo
via. unde se va disputa ultima etapă 
a competiției : circuit de 70 km.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul internațional de tenis

de la Roma a continuat cu disputarea 
partidelor din primul tur al probei 
de simplu femei. Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—3, 7—5 pe Sharon
Walsh (S.U.A.). iar campioana iugo
slavă Mima Jausovec a dispus cu 
6—3. 6—2 de Ana Casablanca (Ita
lia).

• La Sofia au luat sfîrșit întrece
rile de gimnastică ale tom petiției 
pentru „Cupa armatelor prietene". 
Pe primul loc in clasamentul general 
s-a clasat echipa T.S.K.A. Sofia — 
(542,15 puncte), urmată de T.S.K.A. 
Moscova — (540,40 puncte) și Steaua 
București (533,90 puncte). La indivi
dual compus, victoria a revenit bul
garului Stoian Delcev. Gimnastul 
nostru I. Checicheș s-a clasat pe lo
cul doi la sol (cu 18,550 puncte) și 
pe locul trei la sărituri (18,175 
puncte).

• RAȚELE... INSEC
TICIDE. Rațele nu sint apre
ciate în China numai pentru 
carnea și ouăle lor, ci șl ca efi
cient mijloc de stîrpire a insec
telor dăunătoare. Multe comune 
populare cresc în acest scop 
cîrduri mari de rațe, care nu 
numai că scapă culturile ce
realiere și mai ales orezăriile 
de omizi și alți dăunători, dar, 
în același timp, mănîncă și ră
dăcinile unor buruieni. în felul 
acesta hrănirea rațelor este și 
deosebit de economicoasă. Pînă 
la maturitate o pasăre consu- 
mînd in total doar o jumătate 
kilogram de cereale.

® „REEDUCARE" CU
LINARĂ. Zoologii canadieni 
și-au propus, nici mai mult, 
nici mai puțin, decit transfor
marea coioților, care, *se  știe,

provoacă mari pagube turmelor 
de oi, în animale folositoare. 
Aceasta s-ar realiza prin schim
barea „meniului" actual, axat 
pe came de miel. Astfel, se in
tenționează să li se ofere coio- 
ților carne de oaie în amestec 
cu anumite substanțe ce pro
voacă stări de vomă și dureri, 
în felul acesta s-ar putea ca 
aceste animale vorace să-și re- 
orienteze gusturile spre animale 
dăunătoare, in special rozătoare.

• ORAȘ CVADRIMI- 
LENAR. Porniți în căutarea 
unor zăcăminte naturale, geologi 
pakistanezi au devenit, fără să 
vrea, arheologi : in provincia 
Belucistan au descoperit urmele 
unui oraș ce pare a fi înflorit 
cu patru milenii în urmă. încă 
nu s-a putut stabili cărei cul
turi îi aparțin aceste ruine. 
Sint încă foarte bine păstrate

fortificațiile, cu pereți groși de 
trei metri. Orașul pare a fi avut 
un număr neobișnuit de mare 
de locuitori pentru acele vre
muri. Ei se ocupau cu exploa
tarea și prelucrarea cuprului.

• RECORD SUPRA
PONDERAL. Cea mai grasă 
femeie din lume, americana 
„Baby Frances" Voges a înce
tat din viață, în vîrstă de 57 ani, 
în urma unei gripe cu compli
cații. Ea cîntărea nu mai puțin 
de 308 kilograme (la o înălțime 
de 1,53 m 1) circumferința taliei 
fiind de 182 cm. Baby Frances 
nu putea folosi vehiculele obiș
nuite, din simplul motiv că... nu 
încăpea in ele. Pentru a fi 
transportată, o dată, la spital, a 
fost urcată pe capota salvării. 
Toți cei șase copii ai ei au 
greutatea corporală normală.

PE PRETUTINDENI
• URECHE INTERNĂ 

ARTIFICIALĂ. Viena * 
avut loc, de curind, pentru pri
ma oară, o experiență încunu
nată de succes, de implantare a 
unei urechi interne artificiale, 
capabilă să distingă nu numai 
zgomote, ci și sunete diferen
țiate. Redarea auzului persoa
nelor surde, pînă deunăzi de 
domeniul utopiei, începe să de
vină. astfel, realitate. Urechea 
internă artificială este rodul 
colaborării medicilor clinicii 
universitare cu specialiștii Insti
tutului de electrotehnică din 
capitala Austriei. Aparatul con
stă dintr-un minuscul emițător 
plasat în spatele pavilionului 
urechii care transformă sune
tele în impulsuri electrice ; a-

cestea, la rîndul lor, sint cap
tate de un receptor, tot minia
tural, implantat sub piele. De 
aici sint transmise mai departe 
urechii interne, „melcului", 
unde opt electrozi le folosesc 
pentru a excita celulele senzo
riale din vecinătate — excitație 
transmisă, pe calea nervilor. în 
creier. Astfel. Se pot obține, pe 
anumite frecvente, senzații dis
tincte de sunet.

• PERNA DE AER 
ÎMPOTRIVA GHEȚII. Am* 
barcațiuni pe pernă de aer pot 
înlocui spărgătoarele de gheață. 
In cursul unor experiențe efec
tuate de către specialiști sovie
tici în Marea Albă s-a observat 
că. datorită pernei de aer., sub 
stratul de gheață iau naștere 
valuri puternice care deformea
ză și, ulterior, fisionează ghea
ța. în aceste condiții, orice navă 
poate să străbată cu ușurință

porțiunea respectivă. Ambar
cațiunile pe pernă de aer pot fi 
folosite și ca deschizătoare de 
drum pentru spărgătoarele de 
gheață care, pe terenul astfel 
pregătit, devin mult mai efi
ciente. De asemenea, metoda 
pare ideală pentru îndepărtarea 
gheții din porturi și canale na
vigabile.

• PREFERINȚE DRA- 
MATURGICE. Din statistica 
întocmită de Uniunea teatrelor 
germane din R.F.G. cu privire 
la preferințele spectatorilor re
zultă că, in perioada postbelică, 
cea mai jucată piesă pe scenele 
vest-germane a fost o piesă 
clasică : „Minna von Barnhelm" 
de Lessing. în rîndul spectaco
lelor de operă, pe primul loc se 
situează „Flautul fermecat" de 
Mozart, iar „Liliacul" de Ri
chard Strauss deține intîietatea 
in materie de operetă ; „My

Fair Lady" este cel mai iubit 
musical, iar dintre spectacolele 
de balet „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski rămine, de departe, 
preferatul publicului.

• CEA MAI ÎNALTĂ 
TEMPERATURĂ. 111 ^rsui 
unor experiențe de fuziune nu
cleară. efectuate la Universitatea 
Princeton (S.U.A.) s-a obținut, 
pe durata unei zecimi de secun
dă, temperatura de 26 milioane 
grade Celsius ! în cursul expe
rienței au rezultat, prin „topi
rea" atomilor de deuteriu, cant 
un bilion de neutroni, de unde 
oamenii de știință trag conclu
zia că a fost degajată o cantita
te uriașă de energie — de 50 de 
ori mai multă decit în cursul 
unor experiențe similare desfă
șurate la laboratoarele din Oa
kridge, deținătoarele recordului 
de pină acum in ce privește e- 
nergia eliberată.
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DESCHIDEREA SESIUNII SPECIALE A O.N.U. 
_ _ _ _ _ _  CONSACRATE DEZARMĂRII
Hotărirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind poziția României 
în problemele dezarmării și, în primul rind, ale dezarmării nucleare — difuzată ca document 

oficial al Adunării Generale

BELGRAD

Convorbiri româno-iugoslave
Secretarul general al C.C. al P.C. din Grecia 

l-a primit pe reprezentantul P.C.R.

NAȚIUNILE UNITE 23. — Trimisul special Corneliu Vlad trans
mite : La sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite s-au 
deschis, marți după-amiază, la ora 15,00, ora locală (ora 22,00, ora 
Bucureștiului) lucrările sesiunii speciale a Adunării. Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării — prima sesiune din istoria organizației dedicată 
în exclusivitate acestei probleme vitale, arzătoare, de a cărei solu
ționare depind pacea, securitatea și progresul Întregii umanități. La 
lucrările sesiunii, programate să dureze pînă la 28 iunie, participă de
legații din partea celor 149 de state membre hie O.N.U., precum și 
reprezentanți ai unui mare număr de organizații guvernamentale și 
neguvernamentale.

Sesiunea specială a Adunării Ge
nerale consacrată dezarmării a fost 
convocată, după cum se știe, la ini
țiativa României și a altor state, în 
baza unei rezoluții a Adunării Gene
rale adoptată prin consens la 21 de
cembrie 1976. Prin rezoluția respec
tivă, Adunarea Generală a instituit 
un Comitet pregătitor, format din 
reprezentanții a 54 state, inclusiv 
România, care a elaborat proiectul 
unui document final, în patru părți.

ORDINEA DE ZI A LUCRĂRILOR 
SESIUNII INCLUDE : dezbaterile 
generale ; examinarea și evaluarea 
actualei situații internaționale în lu
mina necesității stringente a înfăp
tuirii de progrese substanțiale în do
meniul dezarmării ; analizarea situa
ției create prin continuarea cursei 
înarmărilor și interdependențele 
dintre dezarmare, pacea si secu
ritatea internațională si dezvoltarea 
economică ; adoptarea declarației și 
programului de acțiune privind 
dezarmarea ; evaluarea rolului O.N.U. 
in domeniul dezarmării și problema 
mecanismului instituțional de nego
cieri asupra dezarmării. Participanții 
urmează să definitiveze si să adopte 
documentul final al sesiunii, pe baza 
proiectului elaborat în acest sens de 
Comitetul pregătitor al sesiunii.

în ședința inaugurală au rostit 
discursuri președintele sesiunii spe
ciale, Lazar Moisov (Iugoslavia), se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și președintele Comitetu
lui pregătitor al sesiunii. Carlos 
Ortiz de Rozas.

Numărîndu-se printre inițiatorii și 
promotorii activi ai sesiunii speciale. 
România a desfășurat, în cadrul lu
crărilor Comitetului pregătitor, o ac
tivitate susținută, dinamică si con
structivă, în vederea redactării unor 
documente cu caracter cît mai anga- 
jant, care să răspundă cerinței po
poarelor de a se trece de la vorbe 
la fapte în domeniul dezarmării, de 
a se adopta măsuri reale, substan
țiale, de oprire a cursei înarmărilor 
și de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

Așa cum a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu, Republica Socia
listă România participă la lucrările 
acestui important for consacrat pro
blemelor dezarmării animată de ho- 
tărîrea de a-și aduce în continuare 
întreaga contribuție la reușita sesiu
nii speciale, la adoptarea unor mă
suri practice menite să contribuie la 
inaugurarea unei noi ere — era 
dezarmării reale — la crearea unei 
lumi fără arme și fără războaie, în 
care fiecare popor să-și poată con
sacra resursele și energiile făuririi 
propriului viitor, în condiții de de
plină securitate, fără folosirea forței 
sau amenințarea cu folosirea forței 
în relațiile dintre state.

înainte de deschiderea lucrărilor 
sesiunii, la sediul O.N.U. a fost difu
zată, ca document oficial al Adună
rii Generale. „HOTĂRÎREA COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN PRIVIND 
POZIȚIA ROMÂNIEI ÎN PROBLE
MELE DEZARMĂRII ȘI, ÎN PRIMUL

RÎND, ALE DEZARMĂRII NUCLEA- 
RE“ — document care va călăuzi ac
tivitatea delegației țării noastre la 
se.siunea consacrată dezarmării și 
care constituie, totodată, un amplu, 
realist și mobilizator program de mă
suri și acțiune pentru progresul pe 
calea înfăptuirii dezarmării.

în rîndul participanților la sesiu
nea specială, noul document româ
nesc in problemele dezarmării a fost 
primit cu un deosebit interes, fiind 
larg apreciat pentru caracterul său 
realist și constructiv, pentru bogăția 
de idei, inițiative și propuneri con
crete, în care statele membre ale Na
țiunilor Unite văd un nou și valoros 
aport al țării noastre la buna des
fășurare a sesiunii, la cauza dezar
mării. Noul document românesc, se 
subliniază în rîndul diferitelor dele
gații și în cercurile O.N.U., relevă o 
dată mai mult consecvența, spiritul 
constructiv și energia neobosită cu 
care România, personal președintele 
Nicolae Ceausescu, afirmă pe plan 
internațional o concepție clară și cu
prinzătoare, de largă perspectivă, în 
domeniul dezarmării, precum și solu
ții concrete, realiste, plasează înfăp
tuirea dezarmării printre componen
tele de bază ale noii ordini politice 
și economice mondiale, militează 
pentru materializarea acestui dezide
rat vital in interesul tuturor po
poarelor, al păcii, securității și pro
gresului tuturor națiunilor,

★
Președintele Consiliului Mondial al 

Păcii, Romesh Chandra, a înmînat 
secretarului general al O.N.U. — cu 
cererea de a fi distribuit ca docu
ment oficial al sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării — raportul Consi
liului Mondial al Păcii privind rezul
tatele campaniei pentru colectarea 
de semnături pe ..Noul apel de la 
Stockholm" — o chemare la lupta 
pentru pace. împotriva pericolului 
unui război nuclear.

BELGRAD 23 (Agerpres). — To
varășul Edvard Kardeli. membru al 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I.. a 
primit marți pe tovarășul Janos Fa- 
zekas, viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
ministrul comerțului interior.

Cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis un mesaj 
de salut tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele , U.C.I., împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, viată în
delungată, noi și însemnate succese 
în activitatea sa dedicată progresu
lui și prosperității popoarelor și na- 
tiortalităților din Iugoslavia, cauzei 
păcii și socialismului în lume.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Edvard Kardeli a transmis din partea 
președintelui Iosip Broz Tito un sa
lut cordial și cele mai bune urări 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

în timpul convorbirii s-a eviden
țiat evoluția continuu ascendentă a 
bunelor relații dintre cele două țări.

pe baza indicațiilor și sarcinilor tra
sate de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, examinindu-se, 
totodată, noi căi de promovare in 
continuare a colaborării dintre Româ
nia și Iugoslavia în diferite domenii.

★
Tovarășul Janos Fazekas. aflat in 

fruntea unei delegații într-o vizită 
de lucru în R.S.F. Iugoslavia, la invi
tația tovarășului Nikola Kmezici. pre
ședintele Consiliului Executiv al Pro
vinciei Autonome Socialiste Voivodi- 
na. a vizitat mai multe obiective eco
nomice și culturale, inclusiv Tîrgul 
internațional de la Novi Sad. și a 
purtat convorbiri cu gazdele privind 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
de cooperare și conlucrare dintre 
România și Iugoslavia, dintre tara 
noastră și Provincia Autonomă So
cialistă Voivodina. Un accent deose
bit a fost pus pe colaborarea in do
meniile chimiei, petrochimiei, pro
ducției agroalimentare și altele. S-au 
stabilit căi de sporire a schimburilor 
directe de bunuri între unitățile co
merciale românești și cele din Voivo
dina.

ATENA 23 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Al. Cîmpeanu : 
Marți dimineața, tovarășul Harilaos 
Florakis, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia, l-a 
primit pe tovarășul Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
priim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Harilaos Florakis i-au fost transmise 
un cald salut tovărășesc și cele mai 
cordiale felicitări pentru alegerea sa 
în înalta funcție de secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia.

Tovarășul Harilaos Florakis a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri pentru

acest mesaj șl. la rîndul său. a 
adresat secretarului general al Parti
dului Comunist Român un salut to
vărășesc. iar poporului român urări 
de noi succese în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în cadrul convorbirii s-a făcut un 
schimb de informații privind activi
tatea celor două partide.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința de a extinde relațiile tovă
rășești între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Gre
cia, pe baza principiilor marxist-le- 
niniste, ale egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător li
nia politică.

La întrevedere a participat Ion 
Brad, ambasadorul României la A- 
tena.

0 propunere a P. C. din Spania 
privind continuarea conlucrării partidelor parlamentare

Vizita tovarășului Edward Gierek 
în Cehoslovacia

PRAGA 23 (Agerpres). — La 23 
mai au început convorbirile intre 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre

ședintele R. S. Cehoslovace, și Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. aflat într-o vizită în 
Cehoslovacia.

MADRID 23 (Agerpres). — Santi
ago Carrillo, secretar general al Par
tidului Comunist din Spania, a pro
pus, în cursul unei reuniuni a ca
drelor de partid. încheierea unui 
„acord al majorității" pe o perioadă 
de doi sau trei ani între principalele 
formațiuni politice din Spania. Pro
punerea se referă la Uniunea Cen
trului Democratic — partid de gu- 
vernămint condus de premierul A- 
dolfo Suares — Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol — principala 
formațiune de opoziție, al cărei li
der este Felipe Gonzales — și Par

tidul Comunist din Spania. Ea are 
in vedere faptul că la 31 decembrie 
expiră acordurile de Ja Moncloa, 
semnate, în octombrie .1977, de toate 
partidele parlamentare spaniole și 
prin care se puneau bazele conlu
crării acestora in scopul restabilirii 
unui regim democratic în Spania.

Pentru moment — a precizat San
tiago Carrillo — „acordul majorită
ții" propus de P.C. din Spania nu ar 
avea în mod obligatoriu semnifica
ția că toate partidele care îl alcă
tuiesc trebuie să primească respon
sabilități ministeriale.

agențiile de presă transmit:

Apel la interzicerea 
totală a armelor 

nucleare
TOKIO 23 (Agerpres). — Camera 

Reprezentanților a Dietei japoneze 
a adoptat, marți, o rezoluție prin 
care se face apel la interzicerea to
tală a armelor nucleare. Documen
tul cere guvernului nipon să acțio
neze pentru obținerea obiectivului 
interzicerii armelor nucleare, ca și a 
celor biologice și chimice.

Rezoluția cere, de asemenea, tu
turor statelor lumii să adere la Tra
tatul de neproliferare a armelor nu
cleare. Documentul forului legislativ 
japonez urmează să fie prezentat în 
cadrul sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. asupra dezar
mării.

„Regimurile rasiste din sudul Africii constituie 
o amenințare la adresa păcii și securității"

Dezbaterile din Comitetul
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— La New York a avut loc o re
uniune a Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare, consacrată lansării unei 
săptămini de solidaritate cu popoa
rele oprimate din sudul Africii.

Luînd cuvîntul, președintele Adu
nării Generale. Lazar Moisov. a califi
cat regimurile rasiste din sudul conti
nentului drept o amenințare la adresa 
păcii si securității internaționale. El 
a denunțat „soluționarea internă" 
impusă de regimul Ian Smith in Rho
desia, menită să conserve privilegiile 
albilor, și s-a pronunțat pentru adop
tarea de sancțiuni economice împo
triva Africii de Sud. Vorbitorul a

O.N.U. pentru decolonizare
subliniat necesitatea soluționării con
flictelor dintre țările africane — con
flicte moștenite din trecutul colonial 
—• în cadrul Organizației Unității 
Africane și pe acele căi considerate 
de statele respective drept cele mai 
potrivite, în primul rînd prin nego
ciere și mediere.

Salim Ahmed Salim (Tanzania), 
președintele comitetului, și Ruben 
Carpio-Castillo (Venezuela), pre
ședintele pe luna în curs al Consi
liului de Securitate, au relevat, la 
rîndul lor. necesitatea acordării unui 
sprijin sporit mișcărilor de eliberare 
națională din sudul continentului.

Acord de colaborare.Parti- 
dul Socialist Unit din Germania si 
Congresul Național African (A.N.C.) 
au încheiat un acord privind adin- 
cirea colaborării dintre cele două 
partide pe perioada 1978—1979, se 
arată în comunicatul comun cu pri
vire la vizita in R. D. Germană a 
unei delegații a Congresului Națio
nal African, condusă de Oliver 
Tambo, președintele A.N.C. Părțile 
au subliniat că perpetuarea sistemu
lui de apartheid, blamat pe plan in
ternațional. reprezintă o amenințare 
periculoasă la adresa păcii si a secu
rității mondiale. în special a păcii si 
securității țărilor din Africa austra
lă. P.S.U.G. și A.N.C. au condamnat 
recenta agresiune a trupelor sud- 
africane împotriva R. P. Angola.

Adunarea Mondială a Să
nătății, care continuă lucrările 
la Geneva, a adoptat o rezoluție, 
avînd printre coautori și România, 
care cere Organizației Mondiale a 
Sănătății să acționeze pentru solu
ționarea problemei alimentației în 
lume, pentru dezvoltarea resurselor

de alimente, protecția sanitară a a- 
cestora și combaterea concomitentă a 
subalimentației și alimentației nera
ționale.

Comunicat comun. in* 
cheierea vizitei președintelui R.P. 
Congo, Joachim Yhombi-Opango. în 
Etiopia, s-a publicat un comunicat 
comun în care se relevă că părțile 
au adresat tuturor membrilor O.U.A., 
ai mișcării țărilor nealiniate si ai 
O.N.U. chemarea de a acționa pentru 
respectarea cu strictețe a principiilor 
integrității teritoriale, și neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state.

La Helsinkia avut loc 0 pe
nară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Finlandez în cadrul 
căreia au fost examinate documentul 
politic si documentul cu privire la 
cea de-a 60-a aniversare a partidu
lui. Cele două documente urmează 
să fie supuse spre dezbatere Con
gresului al XVIII-lea al P.C-. Finlan
dez, oare va avea loc între 1 si 3 
iunie.

La banchetul oferit la 
Pekin cu prilejul încheierii vizitei 
sale în R. P. Chineză, Zbigniew Brze
zinski, consilierul președintelui S.U.A. 
•pentru problemele securității națio
nale, a apreciat că discuțiile pe care 
le-a avut în capitala chineză au fost 
„utile. împortapte si constructive". 
La rîndul său, Huan Hua. ministrul 
chinez de externe, a arătat că s-a 
obținut o mai bună înțelegere reci
procă a punctelor de vedere într-o 
serie de probleme internaționale 
majore, iar părțile si-au exprimat 
dorința de a promova în continuare 
dezvoltarea relațiilor chino-ameri- 
cane. informează agenția China 
Nouă.

întrevederi la O.N.U. Se* 
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a conferit. în cadrul unei 
întrevederi, cu președintele Ciprului. 
Spyros Kyprianou. aflat la New 
York cu prilejul sesiunii speciale a 
Adunării Generale consacrate dezar
mării. Secretarul general al O.N.U. 
a avut, de asemenea, o întrevedere 
cu liderul comunității turce din Ci

pru, Rauf Denktaș. Au fost exami
nate modalitățile de depășire a im
pasului care marchează de mai mult 
timp negocierile intercomunitare.

Rezultatele unui sondai 
de opinie, publicate de ziarul 
„Daily Mirror", arată că Partidul La
burist se bucură de un sprijin mai 
mare din partea electoratului brita
nic. avînd un avans de 4,9 la sută 
asupra conservatorilor.

In Afganistan au fost for- 
mate comitete ale Partidului Demo
cratic Popular în toate localitățile 
tării. însărcinate să supravegheze si 
să îndrume activitatea autorităților 
executive, relatează agenția Taniug, 
De asemenea, masele de tineret par
ticipă la acțiunile politice din aceste 
zile.

Cauza naufragiului. ° de- 
fectiune în circuitul hidraulic de co
mandă a fost la originea catastrofei 
petrolierului ..Amoco Cadiz", sub 
pavilion liberian, cu un deplasament 
de 260 000 de tone, care a eșuat în 
apropierea coastelor franceze provo
ci nd una dintre cele mai mari maree 
negre — aindicat, la Londra. Sal
vatore Melito, tehnician-șef al na
vei.

SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U. CHEMA TĂ 
SĂ DESCHIDĂ CALEA UNUI PROCES EFECTIV DE DEZARMARE

Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării și-a inceput ieri lucrările. Intere
sul si atenția pe care România socialistă le acordă 
sesiunii și-au găsit expresie deplină în hoiărirea Co
mitetului Central ai Partidului Comunist Român, care 
reafirmă poziția consecventă a partidului și statului 
nostru in problema dezarmării și prezintă propuneri 
de natură să contribuie la desfășurarea constructivă 
a sesiunii, pentru ca ea să-și îndeplinească misiunea, 
să deschidă o perspectivă nouă in abordarea acestei

probleme fundamentale a zilelor noastre, să creeze 
premise pentru realizarea unor progrese reale in di
recția opririi cursei înarmărilor si trecerii la măsuri 
efective de dezarmare.

In legătură cu aceasta, am solicitat, in cadrul unei 
anchete a „Scînteii", răspunsuri la Întrebarea :

CUM VEDEȚI ROLUL ȘI PERSPECTIVELE SESIU
NII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONSACRA
TA DEZARMĂRII ?

Redăm mai jos cîteva din răspunsurile primite.

Propuneri realiste, - echilibrate
Gravele primejdii pe care înarmă

rile le generează, ca și implicațiile lor 
asupra soluționării unor probleme vi
tale privind hrana, energia, resursele, 
populația, mediul și mai ales lichida
rea decalajelor dintre națiuni exerci
tă o presiune fără precedent pentru 
încetarea uriașei și absurdei risipe 
de fonduri și inteligentă umană. în 
scopuri distructive. A devenit intole
rabil ca. în timp ce 500 milioane de oa
meni sînt subnutritl, de două ori mai 
numeroși sînt fără adăpost adecvat 
și de trei ori mai multi nu au în
grijire medicală efectivă — fondu
rile absorbite de înarmări pe glob 
să se irosească în ritmul de „ziua și 
miliardul de dolari" 1 Mintea care 
izbutește să asigure ca o rachetă cu 
încărcătură nucleară să atingă o țin
tă la 3 000 km cu o precizie de 10 
metri trebuie lăsată să descopere 
soluții la sarcinile urgente ale gă
sirii de noi surse de energie, ale mă
ririi randamentului culturilor agri
cole, ale urbanizării, construcțiilor, 
ale combaterii bolilor care seceră, 
fără replică, ale problemelor climei 
și resurselor oceanice. intr-un cuvînt 
ale vieții omului. Iată de ce sesiu
nea specială a Adunării Generale se 
înscrie pe un fond de aspirație uni
versală spre satisfacerea adecvată a 
unor nevoi pentru care mijloacele

A trecut timpul vorbelor, este
începînd de ieri, oamenii dornici 

de pace de pe toate meridianele vor 
urmări cu înfrigurare lucrările se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării. E 
firesc să fie așa, deoarece dezarma
rea este un deziderat fundamental și 
frontal al întregii planete, asupra că
reia planează dramaticele amenințări 
generate de desfășurarea frenetică a 
cursei înarmărilor.

înainte de deschiderea sesiunii am 
receptat cu profundă satisfacție con
ținutul hotăririi Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, care 
supune atenției sesiunii speciale și 
lumii întregi suma punctelor noastre 
de vedere îp această prob’emă car
dinală a contemporaneității. Nu doresc 
să comentez mai mult hotărirea ;

Mircea MALIJA
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

tehnico-științifice sînt la îndemînă, 
dar care sînt sfidate de o aberantă 
cursă spre moarte si distrugere.

în acest context se include si pră
bușirea argumentului pe care s-au 
bazat întotdeauna înarmările — res
pectiv că ar fi garanția securității. 
Cele 15 tone de explozibil nuclear 
existente pentru fiecare cetățean al 
planetei nu mai pot susține că mă
resc sau întrețin securitatea omeni
rii. Cursa înarmărilor a făcut să 
crească spiritul de violentă, dezorien- 
tarerf tineretului și stările de nevroză 
la adulți. Pe plan politic și în rela
țiile internaționale ea generează ine
galitate. Armele au drept filozofie 
„dreptul forței".

Hotărirea C.C. al P.C.R. privind 
poziția României în problemele 
dezarmării și. în primul rind. ale 
dezarmării nucleare vede în mod în
dreptățit dezarmarea ca un nod 
central al unui mare număr de pro
bleme esențiale ale prezentului, care 
trebuie dezlegate, pentru ca celelalte 
sarcini urgente ale lumii contempo-

Mihnea GHEORGHIU
președintele

Academiei de științe sociale 
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subliniez doar că. o dată în plus, dra
gostea de pace si omenia româneas
că contribuie ca un factor activ la 
opera de prevenire a catastrofei, la 
continuarea progresului .material și 
spiritual al lumii.

Se spune adesea că nimeni nu este 
împotriva păcii și că nimeni nu do
rește războiul, dacă individul sau 
societatea in chestiune acționează 
normal și nu demențial. Limitele 
acestea între „normal" și „anormal" 

rane să-și găsească soluții construc
tive și pașnice. în insistenta cu care 
tara noastră arată spre problema 
dezarmării ca spre un punct cardinal 
al eforturilor politice se citește ade
ziunea poporului român la cauza 
păcii și edificării unei vieți mai 
bune, pretenția legitimă a muncii 
sale la un Orizont senin și netulbu
rat de amenințări. în propozițiile 
documentului sînt încornorate realis
mul. echilibrul si previziunea care au 
caracterizat politica externă a tării 
noastre, confirmată în numeroase in
stanțe de cursul evenimentelor. în
săși tinerea sesiunii este un aseme
nea exemplu. în 1975, cînd din ini
țiativa președintelui republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. s-a adus 
în fata O.N.U. propunerea de convo
care a ei. i se dădeau puține șanse, 
pentru ca numai în trei ani ideea să 
cîștige un suport universal.

„Politica de putere" mai poate să 
arunce îndoieli cu privire la rezul
tatele noilor eforturi de a scoate din 
impas măsurile de dezarmare, , dar 
adevărata estimare a urmărilor tre
buie să ia în seamă interesul real al 
popoarelor, ridicat la un nivel de 
conștiință, răspundere si acțiune fără 
precedent. Este elementul nou în 
ecuația politică a lumii.

timpul acțiunii 
sînt însă elastice și depind prea mult 
de modul de interpretare a terme
nilor, mai ales într-o lume în care 
funcționează „bătălia interpretărilor", 
încă de pe vremea Societății Națiu
nilor, războiul bulgărilor de hîrtie și 
al cuvintelor cu sensuri duble și 
triple și-a creat mari rezerve de 
spațiu și de timp în culisele diplo
mației internaționale, destinate să 
acopere mișcări de argumente (și de
seori chiar mișcări de trupe) într-o 
direcție nemărturisită din partea unui 
agresor prezumptiv sau activ.

Ne-am săturat de războiul vorbelor, 
și dacă mai știam că adevărul nu 
poate răzbi decît ajutat de oamenii 
de bună credință din toate tarile, 
acum avem certitudinea că nu poate 

învinge decît dacă efortul unanim al 
forțelor sociale, al tuturor națiunilor 
iubitoare de pace va impune înfăp
tuirea unui program îndrăzneț și rea
list de măsuri/ pentru soluționarea 
cuprinzătoare a uneia din problemele 
cardinale ale vieții contemporane — 
mereu aminate din motive mai ales 
inavuabile — adică oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării.

Voința polit 
ale

Desigur, ecuația dezarmării , nu 
este simplă. în ultimele trei de
cenii. cursa înarmărilor a devenit 
un fenomen nociv cu rădăcini adinei 
în viața economică, politică și socia
lă a multor state, în ansamblul vie
ții internaționale, asociindu-se strîns 
cu interese, automatisme și forțe 
inerțiale de o imensă putere combi
nată. cu o stare morbidă de suspi
ciune față de adversarii virtuali și 
învăluindu-se într-un strat tot mai 
gros de dezinformare și mistificare 
a opiniei publice.

în aceste condiții, oricît ar fi de 
complicat, inițierea unui proces real 
de dezarmare, conceput astfel incit 
să se respecte interesele de securi
tate ale tuturor statelor și să se 
prevină obținerea de avantaje uni
laterale, apare ca numitorul comun 
al aspirațiilor și intereselor tuturor 
popoarelor, ca o condiție a progre
sului tuturor în pace și liniște. 
Acestui deziderat comun trebuie să 
i se croiască un drum cît mai larg 
la sesiunea specială a Adunării Ge
nerale.

înfăptuirea misiunii de răspundere 
ce îi revine acestui for depinde in 
mod esențial, după părerea noastră, 
de asigurarea climatului adecvat dez
baterilor, printr-un efort colectiv de 
debarasare de ipoteca trecutului, a 
rigidității pozițiilor și a dialogului 
de surzi. în fond, nu există proble
mă oricît de complicată spre rezol
varea căreia să nu se poată avansa, 
în condiții reciproc avantajoase, 
prin apropierea continuă a pozițiilor 
ce se confruntă, prin realizarea unei 
tot mai largi convergențe, prin com
promisuri raționale succesive.

Propunerile formulate în Hotărârea 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român privind poziția Româ
niei în problemele dezarmării și. în 
primul rînd. ale dezarmării nu
cleare sînt un exemplu de con
tribuție constructivă si realistă la 
efortul pentru reușita sesiunii spe
ciale a Adunării Generale. Aces
te propuneri tin seama de com
plexitatea problemei dezarmării si 
identifică toate acele aspecte esen
țiale ale ei in care ar fi nu numai

Nimeni nu are vreme să mai ci
tească, să mai vadă și să mai audă 
oratori pașnici și generoși — sau 
numai demagogi — vorbind despre 
pacea și prietenia între popoare, în 
timp ce avuția omenirii e zvîrlită, 
cu toptanul, în rîpa cu uneltele de 
omor, ceas de ceas mai mult. A ve
nit timpul acțiunii.

Dacă organizația internațională a

ică, receptivitatea — premise 
armonizării pozițiilor
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necesar, ci și posibil să se realizeze 
consensuri pentru a se obține ulte
rior un progres susținut și pe un 
front larg, constituind, fiecare în 
parte și în ansamblul lor. o cheie a 
dezarmării, un prim pas și un puter
nic impuls pentru oprirea cursei in-

Necesitatea adoptării unor documente 
de substanță, clare și angajante

Un element fundamental al pozi
ției României în legătură cu finali
tatea sesiunii speciale a Adunării 
generale a O.N.U. consacrată dezar
mării este necesitatea stringentă a 
adoptării unor documente de substan
ță, clare și angajante, care să deschi
dă — așa cum se evidențiază în hotă- 
rîrea C.C. al P.C.R. — „o perspec
tivă nouă în abordarea problematicii 
dezarmării, să stabilească recoman
dări menite să determine progrese 
reale în direcția dezarmării". însem
nătatea acestei cerințe este eviden
tă : de conținutul și caracterul mă
surilor ce vor fi convenite depinde 
dacă sesiunea își va îndeplini misiu
nea ce îi revine, dacă va răspunde 
sau nu așteptărilor popoarelor.

Pînă în prezent s-a convenit ca 
documentul final al sesiunii să cu
prindă : un preambul, o declarație 
de principii, programul de măsuri 
și structura mecanismelor de nego
ciere. Recenta hotărâre a C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezarmare, sta
bilind mandatul delegației române 
care participă la sesiunea specială, 
pune concludent în evidentă rațiu
nile majore care reclamă oprirea 
cursei înarmărilor și indică. în mod 
realist, modalitățile si căile, imedia
te și de perspectivă, pentru reali- 

tuturor statelor globului pămîntesc 
va reuși să facă un pas efectiv înain
te pe terenul acesta. încă fragil, al 
înțelegerii adevărului istoric al 
lumii de azi, și să și-l asigure cu pu
terea legilor sale și a legămintelor 
noastre. îi vom saluta succesul și-i 
vom ura să facă noi pași înainte, 
spre un viitor care ne aparține, in 
egală măsură, tuturor oamenilor.

armărilor și inversarea direcției 
acesteia. Aceste propuneri sînt con
cepute nu ca piese ale unei confrun
tări propagandistice, ci ca scheme 
de negociat in dorința de a se ajunge 
la hotăriri unanim acceptabile. Su
ficient de moderate pentru a fi re
aliste, dar în același timp cu darul 
de a determina o ieșire din impasul 
actual, propuneri de o asemenea na
tură pot constitui substanța unei re
uniuni de lucru, care să evite dezba
terile sterile, ,să se concentreze asu-
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la sesiunea specială

zarea unei cotituri reale în privința 
dezarmării.

Potrivit acestui mandat, indica
țiilor secretarului general al P.C.R., 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, delegația româ
nă va acționa ca preambulul și 
declarația să evalueze la adevărata 
dimensiune consecințele profund ne
gative — pe plan politic; economic, 
social, științific, educativ. ecolo
gic etc — ale continuării cursei înar
mărilor. precum și principiile care, 
după aprecierea partidului si statu
lui nostru, pot determina progrese 
reale in domeniul negocierilor de 
dezarmare.

în ceea ce privește „Programul de 
măsuri", propunerile tării noastre, 
pornind de la realități, de la ceea 
ce se poate înfăptui în prezent, vi
zează „înghețarea" bugetelor și po
tențialului militar al statelor, pre
cum și începerea reducerii acestora, 
luarea de măsuri eficiente de dezan
gajare militară în Europa și în lume, 
măsuri de stăvilire a cursei înarmă- 

pra a ceea ce este cu adevărat im
portant.

Prezentarea acestor propuneri este 
însoțită de specificarea expresă că 
România își reafirmă receptivitatea 
față de orice alte propuneri concrete, 
constructive, care ar putea contribui 
la negocierea unor acorduri de natu
ră să conducă la oprirea cursei înar
mărilor și apoi la realizarea dez-, 
armării.

Consider că această idee de re
ceptivitate are o importantă esen
țială pentru bunul mers al lucrărilor 
sesiunii și că ea ar trebui să prezi
deze abordarea problemelor în dez
batere de către fiecare stat membru 
al Națiunilor Unite. Atunci cînd re
ceptivitatea se manifestă fată de pro
puneri constructive și valoroase sub 
raportul obiectivului urmărit ea este 
nu numai o expresie a voinței poli
tice de dezarmare, ci și o premisă 
majoră a reușitei negocierilor anga
jate. Este o concluzie la care ader nu 
numai pe o bază logică, ci și in lu
mina unei anumite experiențe de 
lucru la Națiunile Unite, inclusiv in 
probleme de dezarmare care mi-a 
arătat că atunci cînd există bună 
credință, chiar și poziții din cele 
mai îndepărtate pot fi conciliate.

rilor nucleare — toate acestea în 
scopul promovării destinderii si în
tăririi încrederii internaționale șl 
înaintării. în aceste condiții, spre 
obiectivul fundamental al dezarmării 
nucleare și generale.

De o deosebită importantă pentru 
succesul sesiunii speciale este, după 
părerea tării noastre. înscrierea la 
capitolul privind „Structurile de ne
gociere" a unor înțelegeri care să 
repună Organizația Națiunilor Unite 
în drepturile si responsabilitățile pe 
care le are pentru asigurarea păcii 
și securității popoarelor, să asigure 
mecanisme și reguli democratice de 
dezbatere si negociere a măsurilor 
de dezarmare, precum și controlul 
aplicării de către toate statele a ho- 
tăririlor convenite.

Prezentînd propriile sale propuneri, 
România va conlucra, în spirit de 
receptivitate, cu celelalte state par
ticipante pentru realizarea prin con
sens general a unor documente care 
să corespundă cerințelor. O ase
menea sarcină nu este deloc ușoa
ră : dar experiența arată că în pro
cesul negocierilor pot fi învinse iner
ții. poziții anacronice dacă se por
nește de la înțelegerea profundă a 
mizei care este in joc : destinul civi
lizației umane.
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