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I noi dimensiuni legăturilor prietenești
dintre România și Vietnam, dintre

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
partidele ș[ popoarele celor două
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LA HANOI SA DESFĂȘURA T IERI, INTR O AMBIANȚĂ SĂRBĂ TOREASCĂ,

MARELE MITING Al PRIETENIEI ROMANO VIETNAMEZE
încheierea convorbirilor oficiale 

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan

Relațiile de strlnsă prietenie, co
laborare multilaterală și solidarita
te militantă dintre partidele, tarile 
Si popoarele noastre și-au găsit o 
vibrantă expresie în marele miting 
organizat la 25 mai. la Hanoi, cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
pe care tovarășul Nioolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o între
prinde, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in fruntea unei delega
ții de partid si de stat în Republica 
Socialistă Vietnam.

Această entuziastă manifestare a

Cuvîntarea tovarășului 
Le Duan

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu. 
Dragi tovarăși din delegația de 

partid și de stat a Republicii Socia
liste România,

Dragi tovarăși șl prieteni,
în atmosfera entuziastă a acestui 

miting solemn, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Vietnam, al Guvernului Republi
cii Socialiste Vietnam si al poporu
lui vietnamez, adresez încă o dată 
un salut călduros delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. care efectuează o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socialistă 
Vietnam.

Salutăm călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. remarcabil condu
cător al partidului, statului si poporu
lui român. Salutăm pe tovarășii din 
delegație si. prin intermediul distin
șilor oaspeți, exprimăm sentimente 
de stimă și dragoste fată de poporul 
frate român — un popor viteaz si ta
lentat. care a ținut sus steagul luptei 
pentru independentă și care .astăzi 
construiește cu succes socialismul.

Acum 34 de ani. sub conducerea 
Partidului Comunist Român, poporul 
român s-a ridicat cu eroism, a înfăp
tuit insurecția armată, eliberind în
treaga țară de sub dominația fascistă. 
După acest eveniment de mare În
semnătate istorică, poporul român a 
depus mari eforturi in consolidarea 
și dezvoltarea cuceririlor revoluției 
populare, continuind avansarea tării 
pe drumul construirii socialismului. 
Prin munca harnică și creatoare, cu 
colaborarea țărilor socialiste, intr-o 
perioadă istorică relativ scurtă, po
porul român a făurit victorii miracu
loase, schimbind profund înfățișarea 
țării.

Dintr-o țară agrară slab dezvolta
tă. cu o industrie slabă. România a 
devenit astăzi o țară socialistă 
prosperă, avînd o industrie modernă 
cu ramurile de virf puternic dezvol
tate, o agricultură cu producție de 
mare anvergură, cu nivelul de meca
nizare tot mai înalt, o cultură, știin
ță și tehnică înaintate, obținind noi 
și tot mai numeroase succese în ope
ra de dezvoltare a economiei, in ri
dicarea neîntreruptă a nivelului vie
ții materiale și spirituale a poporu
lui. Fată de anul 1938, anul de virf 
în vechiul regim, producția indus
trială actuală a României este de 38 
de ori mai mare, iar cea agricolă de 
aproape trei ori. România exportă 
multe produse industriale în nu
meroase țări și. în repetate rinduri, 
a obținut recolte-record în agricul

prieteniei se desfășoară în mod 
semnificativ, la scurtă vreme după 
solemnitatea semnării Declarației 
privind întărirea continuă a prie
teniei și solidarității, dezvoltarea 
colaborării dintre partidele si tarile 
noastre, care consacră rezultatele 
deosebit de rodnice ale acestei vi
zite. ce se înscrie, astfel, ca un 
eveniment de cea mai mare însem
nătate in cronica, atît de bogată, a 
relațiilor româno-vietnameze.

Mitingul a avut loc în sala din 
Istorica Piață Ba Dinh, unde, la 2 
septembrie 1945, marele fiu al po
porului vietnamez. Ho Și Min. pro

tură. în special în decursul primilor 
doi ani ai cincinalului 1976—1980, 
poporul român a obținut succese re
marcabile, asigurînd economiei na
ționale un ritm înalt de dezvoltare. 
Industria se dezvoltă * cu un ritm 
mediu anual de 11,6 la sută, iar agri
cultura cu 9 la sută, fondul de acu
mulare socialistă reprezintă peste 30 
la sută din venitul național. Datorită 
bazei tehnico-materiale solide a e- 
conomiei naționale si eforturilor 
mari- depuse de popor, România a 
înlăturat rapid consecințele grave 
cauzate de seismul din anul trecut. 
Aceasta nu numai că a asigurat 
menținerea obiectivelor prevăzute în 
actualul plan cincinal, dar a permis 
suplimentarea lui, un ritm mai înalt 
de dezvoltare a economiei naționale 
în anii următori.

în lumina hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres și ale Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român, care a avut loc la sfîrșitul 
anului 1977, poporul, român se află 
angajat cu toate forțele într-o între
cere socialistă în muncă și produc
ție. în vederea făuririi cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate într-un viitor nu prea înde
părtat, creîndu-se premisele sigure 
ale înaintării treptate a țării spre 
comunism.

Aceste victorii obținute de poporul 
român contribuie la întărirea forțe
lor socialismului, păcii și securității 
în Europa' și în lume, fac ca Româ
nia socialistă să se bucure de un 
înalt prestigiu, să joace un rol tot 
mai important în viața internațio
nală.

Poporul vietnamez se bucură din 
inimă de aceste mari realizări ale po
porului român. Sintem convinși că 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu stimatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, va înfăptui un nou salt 
in dezvoltarea economieo-socială a 
țării, obținind în continuare noi vic
torii tot mai strălucite. în opera de 
construire a frumoasei sale patrii 
socialiste.

.Dragi tovarăși și prieteni,
Sintem extrem de fericiți că avem 

în mijlocul nostru delegația de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, în momentul în care 
poporul nostru a intrat în noua eta
pă a revoluției, după ce a obținut 
victoria deplină în lupta împotriva 
agresiunii americane, pentru salva
rea națională. în decursul celor trei 
ani de la victoria istorică din pri
măvara anului 1975, poporul vietna
mez, sub conducerea Partidului Co
munist din Vietnam, a obținut vic-
(Continuare in pag. a Hl-a) 

clama Republica Democrată Viet
nam.

în ovațiile si aplauzele însufle
țite ale participant!lor la miting, 
tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășul 
Le Duan iau loc in prezidiu.

în prezidiu iau loc. de asemenea, 
tovarășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic' Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice In
ternationale. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R..

Stimate tovarășe Le Duan.
Stimați tovarăși din conducerea 

partidului și statului vietnamez,
Stimați tovarăși si prieteni.
îmi face o deosebită plăcere ca, 

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat si al Guvernului Re
publicii Socialiste România, al între
gului popor român, precum și al 
meu personal, să vă adresez dum
neavoastră, tovarășe Le Duan. ce- 

: lorlalți tovarăși din conducerea 
j partidului și statului, tuturor parti- 
! cipantilor la acest miting al priete- 
I niei româno-vietnameze, locuitorilor 
i orașului Hanoi. întregului popor 

vietnamez un salut frățesc de prie
tenie si solidaritate, precum si cele 
mai bune urări.

Doresc, de asemenea, «ă mulțu
mesc încă o dată pentru căldura pri
mirii ce ne-ati rezervat-o. pentru 
sentimentele prietenești manifestate 
de populația Hanoiului față de noi, 
în care v«dem expresia trainicelor 
legături de solidaritate ce leagă 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Vietnam, Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam, poporul român și 
poporul vietnamez.

De la precedenta noastră vizită în 
tara dumneavoastră, în anul 1971, in 
viata poporului vietnamez s-au pe
trecut evenimente de însemnătate 
istorică.

înfrimtînd cu bărbăție furtuna, du- 
cînd o luptă cu adevărat eroică, 
bucurindu-vă de simpatia si solida
ritatea umanității progresiste, ați 
cucerit victoria împotriva interven
ției străine, ați apărat libertatea și 
independenta patriei, dreptul sacru 
al întregului popor vietnamez de 
a-si făuri soarta așa cum o dorește 
el. Prin vitejia și spiritul său de sa
crificiu, Vietnamul a demonstrat încă 
o dată adevărul, verificat de întreaga 
istorie a omenirii, că un popor decis 
să-și apere pină la capăt dreptul de 
a fi liber și stăpin in țara sa nu 
poate fi îngenuncheat de nici o forță 
din lume.

în anii războiului împotriva inter
venției străine. România s-a aflat 
neclintit alături de poporul vietna
mez. și-a manifestat întreaga solida
ritate față de lupta sa dreaptă, a 
acordat Vietnamului sprijinul său 
material, economic, politic si diplo
matic.

Proclamarea Republicii Socialiste 
Vietnam a fost rezultatul voinței de 
neînfrint și al luptei eroice a între
gii națiuni vietnameze. Pentru toate 
acestea, vă adresăm cele mai sincere 
si calde felicitări frățești, tovărășești. 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv allC.C. 
al P.C.R.. nnnie:.-.i* Afacerilor- ex
terne. Vasile Mușat.' secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Pungan. membru 
al C.C. al P.C.R.. ministru la Pre
ședinția Republicii Socialiste Româ
nia. șef al grupului de consilieri ai 
președintelui Republicii, precum si 
Tudor Zamfira, ambasadorul Româ
niei la Hanoi.

Se află, de asemenea. în prezidiu 
tovarășii Nguyen Huu Tho. vicepre
ședinte al Republicii Socialiste Viet-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși și prieteni.
Schimbul de informații efectuat în 

cadrul convorbirilor, precum si vi
zita pe care am făcut-o în dimineața 
acestei zile la fabrica de textile .,8 
Martie" ne-au completat imaginea 
despre eforturile pe care le depune 
poporul vietnamez, stirtns unit în ju
rul încercatului Partid Comunist din 
Vietnam, în frunte cu stimatul tova
răș Le Duan. pentru refacerea eco
nomiei. ridicarea bunăstării tuturor 
celor ce muncesc, dezvoltarea între
gului Vietnam, pe calea socialismului. 
Ne bucură din inimă succesele dobîn- 
dite în această măreață operă, vă fe
licităm călduros pentru realizările ob
ținute în înfăptuirea obiectivelor noii 
etape istorice pe care o parcurge a- 
cum poporul vietnamez si vă dorim 
victorii tot mai mari în toate dome
niile de activitate, în înaintarea fer
mă a Vietnamului, pe drumul progre
sului și civilizației socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Ați vizitat cu trei ani in urmă, 

tovarășe Le Duan. România și cu
noașteți eforturile poporului român 
pentru dezvoltarea socialistă. Astăzi, 
poporul român, strîns unit în jurul 
partidului Comunist, transpune în. 
viață cu succes hotărîrile Congresului 
al XI-lea si ale Conferinței Națio
nale, Programul de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a. României spre co
munism.

în anii socialismului, producția in
dustrială a crescut de circa 38 de ori, 
iar cea agricolă de circa 3 ori. în 
primii doi ani ai cincinalului actual 
— cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice în România — poporul nostru 
a obținut realizări însemnate în toate 
domeniile de activitate, ceea ce a 
permis trecerea la majorarea cu circa 
32 la sută a retribuției reale a oame
nilor muncii in perioada 1976—1980. 
O puternică dezvoltare cunosc știința, 
învățămintul, cultura — factori esen
țiali în construcția noii orinduiri so
ciale. Perfecționăm continuu organi
zarea și conducerea societății, asigu- 
rind dezvoltarea democrației socialis
te, participarea nemijlocită a maselor 
largi de oameni ai muncii la elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului, la făurirea conști
entă a propriului lor viitor. Desfă
șurăm o vastă activitate pentru ridi
carea conștiinței socialiste' a mase
lor largi populare, aplicăm ferm în 
viață principiile eticii și echității so
cialiste, asigurăm condiții pentru ma
nifestarea neîngrădită a personalită
ții umane, pentru afirmarea umanis
mului nou, revoluționar.
(Continuare in pag. a ITI-a)

Joi, 25 mal, au luat efirșlt con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Le Duan. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam.

La convorbiri au participat din 
partea română tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

Solemnitatea semnării Declarației

La 25 mai 1978, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Le Duan. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Vietnam, au semnat De
clarația privind întărirea continuă a 
prieteniei si solidarității, dezvoltarea 
colaborării dintre Partidul Comunist 

DECLARAȚIE

O delegație de partid si de stat a Republicii Socia
liste România condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a făcut, la in
vitația Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Vietnam și Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, 
o vizită oficială de prietenie in Republica Socialistă 
Vietnam, intre 23 și 26 mai 1978.

în timpul vizitei in Vietnam, delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste România a avut întilniri 
cordiale cu conducătorii de partid și de stat ai Repu
blicii Socialiste Vietnam. Delegația a depus o coroană 
de flori și a vizitat Mausoleul și Casa memorială a 
președintelui IIo Si Min. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și ceilalți membri ai dele
gației au vizitat obiective economice, social-culturale 
Si științifice din orașul Hanoi, s-au întilnit cu repre
zentanți ai oamenilor muncii.

In capitala Republicii Socialiste Vietnam. Hanoi, a 
fost organizat un miting festiv in cinstea delegației de 
partid și de stat române. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan au rostit cuvintări, în care au 
relevat. într-un mod elocvent, relațiile trainice româno- 
vietnameze. Pretutindeni, oaspeții români au fost in- 
timpinati cu deosebită căldură — expresie a sentimen
telor de prietenie și solidaritate care caracterizează re
lațiile dintre poporul român si poporul vietnamez.

Delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre-

ședințele Republicii Socialiste România, a avut con
vorbiri cu delegația de partid si guvernamentală a Re
publicii Socialiste Vietnam, condusă de tovarășul Le 
Duan. secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam. Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea Republicii Socialiste România : tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășii Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, membru supleant al Co
mitetului 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 a! C.C. al P.C.R., mi
nistru la Președinția Republicii, șeful grupului de con
silieri ai președintelui, și Tudor Zamfira, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in Republica Socialistă 
Vietnam.

Din partea Republicii Socialiste Vietnam : tovarășii 
Truong Chinh. membru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Comunist din Vietnam, pre-
(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

LE DUAN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe. Vasile 
Mușat. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Vasile Pungan. membru al C.C. al

Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre Republica Socialistă 
România si Republica Socialistă 
Vietnam.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan și-au strins 
miinile cu căldură, s-au îmbrățișat 
prietenește.

Solemnitatea semnării a avut loc 
la Palatul Prezidențial din Hanoi. 

P.C.R., ministru la Președinția Repu
blicii Socialiste România, șeful gru
pului de consilieri ai președintelui 
Republicii, Marin Enache, secretar 
personal al președintelui Republicii, 
Tudor Zamfira, ambasadorul țării 
noastre la Hanoi.

Din partea vietnameză au luat 
parte tovarășii Truong Chinh. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Vietnam,
(Continuare in pag. a III-a)

Au Juat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco-
(Continuare in pag. a Il-a)
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DECLARAȚIE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
oaspeți ai muncitorilor textiliști din Hanoi

♦

»■

al
Fam

ședințele Comitetului Permanent 
nării Naționale a R.S. Vietnam. 
Dong. membru al Biroului Politie al C.C. 
al P.C.V.. prim-ministru al Guvernului 
R.S.V.. Nguyen Duy Trinh, membru al Birou
lui Politie 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, pre
ședintele Comitetului de Stat al Planului. Xuan 
Thuy, secretar al C.C. al P.C.V., șeful secției 
relații externe 3 C.C. al P.C.V.. Vu Tuan. mem
bru al C.C. al P.C.V., ministru la Președinție, 
D.tng Viet Chau. ministrul comerțului exterior, 
Hoang Luong, adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Tran Thuan, ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam in Republica Socialistă Româ
nia.

Cele două părți s-au informat reciproc în le
gătură cu realizările obținute în construcția so
cialismului in țările lor. Părțile au procedat la 
un amplu schimb de păreri cu privire la dez
voltarea cpntinuă a relațiilor de prietenie și so
lidaritate militantă intre cele două partide, țâri 
și popoare, precum și in legătură cu probleme 
internaționale actuale de interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat acti
vitatea intensă desfășurată de poporul 
pentru îndeplinirea hotăririlor celui de-âl 
Congres al Partidului Comunist Român 
centei Conferințe Naționale a partidului, s 
gramului de făurire a societății socialiste 
lateral dezvoltate și înaintare a României , 
comunism. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat succesele importante obținute de poporul 
român in dezvoltarea multilaterală a economici, 
științei și culturii, adincirea democrației socia
liste. in traducerea in viață a principiilor eticii 
și echității socialiste, in ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al oamenilor muncii.

Partea vietnameză a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor remarcabile obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in dezvoltarea economiei, științei și culturii, in 
asigurarea progresului neîntrerupt, multilateral 
al țării, în dezvoltarea continuă a Republicii So
cialiste România.

în numele Partidului Comunist din Vietnam, al 
guvernului șl poporului Republicii Socialiste 
Vietnam, tovarășul Le Duan a urat in mod sin
cer poporului român să obțină, în continuare, 
noi și mari succese in înfăptuirea hotăririlor 
Partidului Comunist Român.

Partea vietnameză salută contribuția activă a 
Partidului Comunist Român, a Republicii So
cialiste România la lupta comună pentru pace, 
independență națională și colaborare pc baza 
egalității intre națiuni, pentru cauza generală a 
socialismului.

Partea română a salutat călduros și cu acest 
prilej victoria istorică, de semnificație epocală, 
obținută de poporul vietnamez in lupta pentru 
libertate și independență, împotriva imperialis
mului, in desăvârșirea in mod glorios a etapei 
revoluției naționale democratice populare, oare a 
deschis calea spre dezvoltarea socialistă a Viet
namului independent și unificat. Dczvoltind a- 
ceste victorii mărețe, in cei trei ani care au tre
cut. poporul vietnamez a realizat rapid reunifi- 
carea țării pe linie de stat, a creat Republica 
Socialistă Vietnam și a obținut rezultate gran
dioase in vindecarea rănilor războiului, lichidarea 
sechelelor neocolonialismului, in refacerea și 
dezvoltarea economiei, culturii, in realizarea ce
lui de-al doilea plan cincinal. 1976—1980. privind 
înaintarea rapidă, puternică și sigură a țării pe 
drumul socialismului, conform orientărilor celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului Comunist din 
Vietnam.

Partea română a dat o inaltă apreciere acestor 
rezultate obținute de poporul vietnamez, sub 
conducerea partidului comunist, avangarda cla
sei muncitoare vietnameze.

Partea română salută contribuția importantă 
pe care Partidul Comunist din Vietnam si Gu
vernul Republicii Socialiste Vietnam au dat-o la 
lupta comună a popoarelor pentru pace, inde
pendență națională, democrație și socialism.

Delegația de partid și de stat română spri
jină poziția pe care a subliniat-o delegația de 
partid si guvernamentală vietnameză, în sensul 
că S.U.A. trebuie să-și îndeplinească datoria lor 
de a contribui la vindecarea rănilor de război și 
reconstrucția Vietnamului de după război, creind 
astfel condiții favorabile normalizării relațiilor 
dintre Vietnam și S.U.A.

în numele Partidului Comunist Român, gu
vernului si poporului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
poporului Republicii Socialiste Vietnam să ob
țină in continuare, sub conducerea Partidului 
Comunist din Vietnam, in frunte cu tovarășul 
Le Duan. victorii tot mai mari în opera de con
strucție a bazei tehnico-materiale a socialismu
lui si a reafirmat că Partidul Comunist Român 
și Guvernul Republicii Socialiste România vor 
continua solidaritatea, sprijinul și ajutorul pen
tru poporu] vietnamez in opera de edificare a 
socialismului.

în numele Partidului Comunist din Vietnam, 
guvernului si poporului Republicii Socialiste 
Vietnam, tovarășul Le Duan a exprimat sincere 
mulțumiri Partidului Comunist Român, guver
nului si poporului frate al Republicii Socialiste 
România pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordate cauzei revoluționare a poporului viet
namez in războiul dc rezistentă împotriva ame
ricanilor. pentru salvarea tării, precum si în 
opera actuală de construcție a socialismului.

Cele două părți constată cu profundă satis
facție că relațiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare multilaterală, caracterizate prin în
credere și respect reciproc, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist din Viet
nam. dintre Republica Socialistă România si Re
publica Socialistă Vietnam, dintre poporul ro
mân si poporul vietnamez se dezvoltă continuu. 
Ele subliniază rolul determinant al conlucrării 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Vietnam, al intilnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, si to
varășul Le Duan. secretar general al Comitetu
lui Centrai al Partidului Comunist din Vietnam, 
al înțelegerilor realizate și acțiunilor concrete 
convenite in aceste împrejurări pentru dezvol
tarea relațiilor in toate domeniile dintre cele 
două partide si țări. Cele două părți constată 
cu satisfacție că prevederile înscrise în Decla
rația comună, semnată de tovarășul Nicolae
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Ceaușescu si tovarășul Le 
zitei oficiale de prietenie 
nia. in noiembrie 1975. privind hotărîrea am
belor părți de a intensifica cooperarea celor 
două popoare în opera de edificare a socialis
mului. in lupta pentru pace, independentă na
țională. democrație și socialism, se realizează cu 
succes.

Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist din Vietnam reafirmă hotărîrea lor de a 
iace. in continuare, totul pentru întărirea prie
teniei si colaborării pe multiple planuri dintre 
cele două partide și țări, pe baza principiilor 
marxist-leniniste ale egalității în drepturi, res
pectului independentei si suveranității naționa
le. neamestecului in treburile interne. întraju
torării tovărășești si solidarității internaționale.

Cele două părți au exprimat dorința comună 
a partidelor și guvernelor lor de a intensifica 
contactele dintre ele. de a lărgi schimburile de 
delegații de partid, parlamentare, guvernamen
tale. sindicale, de tineret, de femei, alte orga
nizații de masă și obștești, in scopul dezvoltării 
prieteniei și colaborării, efectuării unui larg 
schimb de experiență in diferite domenii ale 
construcției socialiste, precum și pentru consul
tări reciproce în probleme de interes comun.

Părțile constată cu satisfacție că relațiile eco
nomice reciproc avantajoase se dezvoltă în ritm 
sporit și reafirmă hotărîrea de a intensifica 
schimburile comerciale, colaborarea economică 
si tehnico-științifică, de a găsi noi căi si mo
dalități de cooperare în sfera producției de bu
nuri materiale. îndeosebi în ramurile importan
te pentru dezvoltarea si progresul intregii eco
nomii. în acest sens, au stabilit măsuri concre
te si au indicat Comisiei mixte guvernamenta
le de colaborare economică si tehnico-științifică 
si valorifice toate posibilitățile de dezvoltare și 
extindere a conlucrării bilaterale în domeniile 
economic si tehnico-stiințific. pe baza egalității 
intre parteneri si avantajului reciproc.

Cele două părți vor lua măsuri pentru inten
sificarea colaborării in domeniile culturii, știin
ței, invățămintului, ocrotirii sănătății, presei, ra
dioului și televiziunii, editurilor, turismului și 
sportului, in scopul cunoașterii mai profunde a 
realizărilor celor două țări și popoare, al strîn- 
gerii prieteniei și apropierii reciproce.

Delegația de partid și de stat a Republicii So
cialiste România și delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste Vietnam au 
efectuat un schimb de păreri cu privire la pro
blemele actuale internaționale și au constatat cu 
satisfacție că evoluția situației internaționale a 
confirmat aprecierile conținute în Declarația co
mună româno-vietnameză din noiembrie 1975.

Cele două părți au relevat schimbările profun
de, revoluționare in tabloul situației internațio
nale și apreciază in unanimitate că raportul 
mondial de forțe continuă să se schimbe în fa
voarea luptei popoarelor pentru pace, indepen
dență națională, democrație și socialism. Țările 
socialiste, care se dezvoltă continuu, exercită o 
influență tot mai puternică asupra lumii contem
porane, au devenit sprijinul sigur al popoarelor 
lumii, care luptă pentru eliberarea națională și 
socială. Mișcarea de eliberare națională a obținut 
victorii de importanță istorică împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului. 
aducind o mare contribuție la apărarea cauzei 
păcii in lume, la afirmarea dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta. Țările in curs dc 
dezvoltare, țările nealiniate iși întăresc tot mai 
mult rolul in lupta pentru apărarea independen
ței, suveranității, dezvoltarea economico-socială 
și pentru relații noi, de egalitate și echitate in
tre națiuni. Mișcarea muncitorească a maselor 
de oameni ai muncii din țările capitaliste, care 
luptă pentru dreptul la viață, pentru democrație 
si socialism, se dezvoltă continuu, devenind o 
forță puternică pe arena internațională.

Aceste forțe, împreună cu celelalte forțe ale 
păcii și democrației sint in stare să determine 
noi schimbări pozitive profunde in lume și să 
creeze eondiții pentru ca țările cu regimuri so
ciale diferite să întrețină relații pe baza princi
piilor coexistenței pașnice.

Cele două părți au subliniat, in același timp, 
că in lume se mențin forțe imperialiste și reac
ționare, care continuă politica de intervenție și 
agresiune, cu intenția de a împiedica dezvoltarea 
socialismului, de a reprima mișcarea de elibera
re națională și mișcarea muncitorească ; se con
tinuă cursa înarmărilor și se mențin trupe și 
baze militare pe teritoriile altor țări, ceeă ce a- 
menință pacea și securitatea internațională.

Republica Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam sint hotărite să se împotriveas
că tuturor uneltirilor și acțiunilor imperialismu
lui de a încălca independența, suveranitatea, u- 
nitatea și integritatea teritorială a statelor, se 
pronunță pentru renunțarea la folosirea forței 
sau amenințarea cu forța împotriva oricăror sta
te, sub orice formă, în nici o împrejurare, sub 
nici un pretext. Cele două părți sprijină dreptul 
sacru la autoapărare al popoarelor împotriva a- 
gresiunii imperialiste și dreptul lor de a-și so
luționa singure problemele interne, fără nici un 
amestec din afară.

Cele două părți salută cu căldură succesele ob
ținute de țările socialiste în opera de edificare a 
socialismului și in lupta pentru pace, indepen
dență națională, democrație și progres social. 
Părțile au relevat hotărîrea lor de a contribui Ia 
consolidarea și dezvoltarea prieteniei frățești și 
a colaborării pe multiple planuri intre țările so
cialiste pe baza marxism-leninismului și solida
rității internaționale.

Cele două părți au subliniat importanța înfăp
tuirii securității și dezvoltării cooperării europe
ne și au relevat progresele realizate in această 
direcție. Părțile consideră necesar să se intensi
fice eforturile in vederea realizării de măsuri 
concrete si eficiente pentru consolidarea păcii, 
securității și cooperării în Europa, ceea ce con
tribuie la întărirea păcii si securității în întrea
ga lume.

Cele două părți se pronunță pentru dezvolta
rea relațiilor de bună vecinătate intre toate ță
rile din Balcani și transformarea acestei zone 
într-o zonă a păcii, prieteniei și colaborării, in 
interesul popoarelor din Balcani, al păcii și 
securității în Europa și în lume.

Cele două părți constată cu satisfacție că după 
victoria deplină obținută de popoarele vietna
mez, laoțian și kampuchian situația din Asia 
de sud-est a cunoscut transformări profunde. 
Cele două părți și-au reafirmat sprijinul față 
de lupta popoarelor Asiei de sud-est pentru 
independență națională, democrație, pace și 
neutralitate reală, pentru eliminarea bazelor 
militare și a trupelor imperialiste de pe terito
riile lor. Ele se pronunță pentru dezvoltarea

unor relații de prietenie și cooperare între ță
rile acestei regiuni, pe baza respectului reciproc 
al independenței, suveranității și integrității te
ritoriale, neagresiunii, neamestecului reciproc in 
treburile interne, egalității, avantajului reciproc 
și coexistenței pașnice, ceea ce reprezintă o 
contribuție activă importantă la cauza întăririi 
păcii în această regiune și în întreaga lume.

Cele două părți consideră că problemele din 
relațiile dintre Vietnam și Kampuchia trebuie 
să fie rezolvate pe calea pașnică, prin negocieri, 
pc baza respectării reciproce a independenței, 
suveranității, integrității teritoriale, neameste
cului în treburile interne, egalității in drepturi 
și interesului reciproc.

Cele două părți reafirmă sprijinul lor puter
nic față de inițiativele juste și raționale, pre
cum și față de eforturile Republicii Populare 
Democrate Coreene indreptate spre reunificarea 
pașnică și de sine stătătoare a Coreei și cer 
retragerea trupelor și materialelor militare 
străine din Coreea de sud.

Cele două părți sprijină cu hotărîre lupta 
poporului chinez pentru eliberarea Taivanului 
— teritoriu sacru și parte integrantă a Repu
blicii Populare Chineze — si iși exprimă in- 
crederea în victoria acestei lupte.

Cele două părți salută victoriile obținute de 
forțele de eliberare națională și sprijină lupta 
popoarelor din Asia, Africa și America Latină 
pentru lichidarea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru obținerea 
denței naționale.

Republica Socialistă România și 
Socialistă Vietnam vor acționa in 
pentru întărirea solidarității și extinderea cola
borării cu țările nealiniate, cu țările in curs dc 
dezvoltare, in interesul comun al luptei împo
triva imperialismului, colonialismului și neoco
lonialismului, discriminării rasiale, pentru pace, 
independență națională, democrație și progres 
social. Părțile au subliniat necesitatea asigură
rii dreptului suveran al fiecărui popor de a 
dispune de propriile resurse naturale și a in
staurării unei noi ordini economice internațio
nale, care să creeze condițiile accesului neîn
grădit al țărilor in curs de dezvoltare la cuceri
rile științei și tehnicii moderne, pentru pro
gresul economico-social al tuturor popoarelor.

Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Vietnam se pronunță pentru o solu
ționare a problemelor din Orientul Mijlociu care 
să ducă la o pace justă și durabilă.

Cele două părți se pronunță pentru 
narea pașnică a problemei Ciprului, 
respectării independenței, suveranității 
grității teritoriale a acestei țări.

Ambele părți sprijină lupta popoarelor din 
Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud pentru 
lichidarea regimurilor coloniale și rasiste din 
Africa australă, pentru obținerea dreptului la 
autodeterminare și independență reală.

Părțile și-au reafirmat sprijinul deplin pentru 
popoarele țărilor din Africa in lupta pentru 
apărarea independenței, suveranității, menține
rea cuceririlor revoluționare și edificarea pro
gresului și prosperității in țările lor.

Cele două părți sprijină cu fermitate lupta 
dreaptă a poporului din Chile pentru restabi
lirea drepturilor la libertate, democrație, pen
tru realizarea unui Chile independent, demo
cratic.

Cele 
nerală 
stituie 
Părțile . _ ... _ _
nării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, 
care se desfășoară la New York, și iși exprimă 
speranța că Ia această sesiune se vor obține re
zultate pozitive.

Cele două părți și-au exprimat solidaritatea 
cu clasa muncitoare, masele de oameni ai mun
cii din țările capitaliste care acționează pentru 
crearea unui front larg unit de luptă împotriva 
capitalului monopolist, pentru libertate, drepturi 
politice democratice, pentru 
apărarea păcii in lume.

Partidul Comunist Român 
nist din Vietnam reafirmă 
depune toate eforturile pentru a contribui la în
tărirea unității partidelor comuniste si munci
torești. pc baza principiilor marxism-leninismu
lui si solidarității internaționale. Ele declară că 
toate partidele comuniste si muncitorești sint 
independente, egale în drepturi, iși elaborează 
politica pornind de la condițiile concrete din ta
rile lor. căiăuzindu-se după principiile marxism- 
leninismului. si isi acordă sprijin reciproc.

Cele două partide iși exprimă hotărîrea lor 
de a consolida solidaritatea cu forțele demo
cratice. progresiste, antiimperialiste, în lupta 
pentru pace, democrație, independentă națională 
și progres social.
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Ambele părți si-au exprimat deplina satisfac

ție fată de rezultatele vizitei oficiale de prie
tenie a delegației de partid si de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in Republica Socialistă Viet
nam. Au apreciat unanim că vizita efectuată și 
semnarea Declarației privind întărirea prieteniei 
si solidarității, dezvoltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul Comunist 
din Vietnam, dintre Republica Socialistă Româ
nia si Republica Socialistă Vietnam, a conven
țiilor privind realizarea prin cooperare a unor 
obiective in domeniile industriei și construcții
lor constituie o nouă si puternică contribuție ia 
întărirea continuă a raporturilor bilaterale ro- 
mâno-vietnameze in toate domeniile de activi
tate. în interesul popoarelor român si vietna
mez. al cauzei socialismului și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat Partidului Comunist din 
Vietnam, guvernului și poporului Republicii So
cialiste Vietnam sincere mulțumiri pentru pri
mirea deosebit de cordială, prietenească și en
tuziastă. calda ospitalitate ce le-a fost rezervată 
în tot timpul vizitei în Vietnam.

Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialiste România, 
toxarăsul Nicolae Ceaușescu. a adresat tovarășu
lui Le Duan. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Vietnam, in
vitația de a face o vizită oficială de prietenie 
in România, in fruntea unei delegații de partid 
si guvernamentale a Republicii Socialiste Viet
nam. Tovarășul Le Duan a acceptat cu plăcere 
invitația.
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Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușesțu. împreună 
cu tovarășii Cornel Burtică. Dumitru 
Popescu și Vasile Pungan. au vizitat 
fabrica de textile „8 Martie" din 
Hanoi, una dintre cele mai impor
tante unități industriale vietnameze, 
colectiv distins in lupta pentru men
ținerea producției in anii grei ai 
războiului și în marele efort actual 
pentru reconstrucție și dezvoltarea 
economiei naționale.

Ora 9. ora locală. Sute de lu
crătoare scandează „Călduros bun 
venit distinșilor oaspeți din Româ
nia prietenă 1“ — urare ce este în
scrisă în limbile română și vietna
meză si pe mari eșarfe roșii, de-a 
lungul culoarului viu format pină la 
clădirea principală a fabricii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sint salutați 
cu mare bucurie și respect de tova
rășii Le Van Luong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. din 
Vietnam, secretarul Comitetului de 
partid al orașului Hanoi. Tran Huu 
Du. ministrul industriei ușoare. Se
cretarul comitetului de partid, Ngu
yen Huu Tiep, directorul fabricii. Le 
Thieu Thieng, directorul adjunct, 
Nguyen Thi Hoa, responsabilul orga
nizației sindicale, Nguyen Thi Khang, 
și responsabilul organizației de ti
neret, Doan Thi Vuong, dau glas cu 
emoție și însuflețire onoarei deose
bite pe care o încearcă primind vi
zita înalților soli ai poporului român.

în uratele și aplauzele muncitori
lor. tinere îmbrăcate in tradiționalele 
costume vietnameze „ao dai" oferă 
frumoase buchete de flori de lotus. 
Se ovaționează pentru trăinicia rela
țiilor frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, pentru dezvoltarea conti
nuă a raporturilor de prietenie și so
lidaritate militantă dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam.

Aceste manifestări dau glas senti
mentelor de stimă și prețuire pentru 
conducătorul comuniștilor, al între
gului popor român, pentru omul po
litic a cărui activitate revoluționară 
dedicată bunăstării și fericirii omu
lui, vieții demne a clasei muncitoare, 
înțelegerii, colaborării și păcii inter
naționale determină și aici. în Viet
nam, ca pretutindeni în lume, admi
rația și respectul oamenilor muncii.

în sala de consiliu a fabricii ia cu- 
vintul directorul Le Thieu Thieng, 
care, reliefind onoarea de a primi 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu. spu
ne :

„în numele celor peste 6 500 de sa- 
lariati ai fabricii „8 Martie", doresc 
să-mi exprim bucuria entuziastă fată

Solemnitatea semnării Declarației
Jrmare din pag. I)
mice internaționale. Dumitru Po- 
■scu. membru al Comitetului Poli- 
; Executiv. secretar al C.C. al 
C.R.. Ștefan Andrei, membru su- 
eant al Comitetului Politic Execu- 
r al C.C. al P.C.R.. ministrul afa- 
rilor externe. Vasile Mușat. secre- 
r al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan. 
embru al C.C. al P.C.R.. ministru 
Președinția Republicii Socialiste 

mânia, șef al grupului de consi- 
ri ai președintelui Republicii, pre- 
m si Tudor Zamfira, ambasadorul 
mâniei la Hanoi.
Erau prezenti tovarășii Truong

Chinh. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.V.. președintele Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale. Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.V., prim- 
ministru al guvernului. Nguyen Huu 
Tho. vicepreședinte al Republicii So
cialiste Vietnam. Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.V., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul 
externe, Le Thanh Nghi, 
Biroului Politic al C.C. 
viceprim-ministru al 
Xuan Thuy,
P.C.V., șbful secției relații externe a 
C.C. al P.C.V., Dang Viet Chau, mi-

afacerilor 
membru al 
al P.C.V., 

guvernului,
secretar al C.C. al

exterior. Huang 
ministrului aface- 
persoane oficiala.

nistrul comerțului 
Luong, adjunct al 
rilor externe, alte 
precum si Tran Thuan, ambasadorul
Republicii Socialiste Vietnam în 
România.

în încheierea solemnității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu., tovarășul Le Duan. cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a celor două țări 
s-au felicitat reciproc. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan și-au 
exprimat convingerea că semnarea 
Declarației va înscrie un moment de 
cea mai mare importantă în cronica 
prieteniei româno-vietnameze.

Semnarea unor documente de cooperare
Joi după-amiază. 

terului Comerțului 
noi au fost, semnate o serie de do
cumente de cooperare economică si 
în producție intre guvernele Republi
cii Socialiste România si Republicii 
Socialiste Vietnam.

Au semnat tovarășii Cornel Bur
tică. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, si 
Dang Viet Chau. ministrul comerțu
lui exterior al R. S. Vietnam.

Documentele prevăd realizarea 
unei fabrici de ciment, cooperarea 
in exploatarea zăcămintului de an
tracit de la Khe Cham. construirea 
unei cariere de piatră la Dong Ao. 
livrarea de utilaje si echipamente.

De asemenea, a fost semnat Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri

la sediul Minis- 
Exterior din Ha-

si plățile intre guvernele Republicii 
Socialiste România si Republicii So
cialiste Vietnam ne anul 1979.

’Din partea română, la semnare au 
participat tovarășii Ștefan Andrei. 
Vasile Musai, Vasile Pungan. precum 
și Ion Stoian. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Din partea vietnameză au fost pre- 
zenti Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam, viceprim-ministru al guver
nului. Xuan Thuy, secretar al C.C. 
al P.C. din Vietnam, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C.V., Ngu
yen Van Dao, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Tran Vinh, 
adjunct al ministrului cărbunelui și 
energiei electrice.

de atenția arătată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de ceilalți tova
răși dl» delegație, de a vizita fabrica 
noastră. Aceasta reprezintă pentru 
noi un puternic stimulent si prilejul 
de a împărtăși sentimentele de prie
tenie și solidaritate ale clasei mun
citoare. ale întregului popor frate ro
mân.

Permiteti-ne să adresăm, prin dum
neavoastră, Partidului Comunist Ro
mân si guvernului, poporului, clasei 
muncitoare române sincera noastră 
recunoștință pentru sprijinul și aju
torul prețios acordate de Republica 
Socialistă România in lupta noastră 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională si în opera de 
construire a socialismului.

Urăm sjncer poporului român mul
te succese in înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al _ XI-lea al Partidului 
Comunist Român. în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
in frumoasa Românie".

în cei 18 ani de activitate a colec
tivului de la fabrica de textile 
„8 Martie", oamenii muncii, bărbați 
și femei, au înfruntat cu spirit de 
dăruire toate dificultățile războiului, 
neincetînd nici o clipă producția, asi- 
gurind transferarea și întreținerea 
utilajelor în stare de funcțiune in 
afara orașului în timpul bombarda
mentelor americane. Răspunzind che
mării partidului și guvernului, har
nicii textiliști din această fabrică au 
obținut rezultate remarcabile in în
trecerea socialistă, primind numeroa
se ordine și medalii, intre care „Or
dinul Muncii" clasa a IlI-a și „Ordi
nul Victoriei" clasa a III-a, pentru 
abnegația și eroismul apărării pro
ducției in timpul războiului.

S-au înfățișat apoi preocupările ac
tuale ale tuturor muncitorilor fabri
cii de a îndeplini integral sarcinile 
incredințate de Congresul al IV-lea 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
de a realiza planul pe 1978, de a pro
duce 450 milioane metri de pinză pină 
in 1980.

„încă o dată mulțumesc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășilor din dele
gație pentru vizita în fabrica noas
tră. Vă urăm sănătate, succese de
pline în vizita în Vietnam. Trăiască 
in veci prietenia, colaborarea frățeas
că dintre clasa muncitoare vietname
ză și română" — a spus in încheierea 
cuvintului său directorul fabricii.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :

Stimați tovarăși șî prieteni,
Aș dori să vă mulțumesc pentru 

cuvintele pe care le-ați exprimat și 
pentru salutul ce ni l-ați adresat 
nouă, clasei muncitoare și poporului 
român.

Aș dori să vă adresez dumneavoas
tră. colectivului de 6 500 de munci
tori. un salut călduros din partea 
noastră, din partea muncitorilor din 
România. (Aplauze).

Sintcm bucuroși că acest minunat 
colectiv de muncitori obține rezulta
te bune in dezvoltarea capacităților 
de producție, că în anii grei ai războ
iului împotriva intervenției străine 
și-a făcut în același timp datoria și 
in producție, și in apărarea țărți. 
(Aplauze).

Intr-adevăr, clasa muncitoare re
prezintă forța principală a fiecărui 
popor, mai cu seamă a unui popor 
care construiește societatea nouă, so
cialistă. Fără nici o îndoială. întă
rirea rolului clasei muncitoare 
conducerea societății este 
în asigurarea mersului 
construcția socialistă.

Si în România clasa
are rolul conducător în toate dome
niile si facem totul ca muncitorii să 
participe direct la conducerea între
gii activități.

Succesele pe care le obținem în

in 
hotărî toare 
înainte in

muncitoare

construcția socialistă sint rezultatul 
activității clasei muncitoare, al întă
ririi unității cu țărănimea, cu inte
lectualitatea. a întregului popor. De 
aceea, vizitind Republica Socialistă 
Vietnam.
inima întărirea clasei muncitoare, 
alianței cu țărănimea, cu 
litatea. întărirea unității 
popor, sub conducerea 
comunist, in construcția 
socialiste. (Aplauze).

As dori să urez colectivului dum
neavoastră de 6 500 
succese tot mai mari 
producției. în întreaga 
— să nu-mi luati in nume de rău — 
să desfăsurati o asemenea activitate 
incit anul acesta să primiți „Ordinul 
Muncii" clasa I. (Aplauze).

As dori să urez o bună colaborare 
Intre clasa muncitoare din România 
și Vietnam, intre popoarele noastre. 
(Aplauze).

Vom fi bucuroși ca o delegație din 
întreprinderea dumneavoastră să vi
ziteze unele întreprinderi din Româ
nia. (Aplauze).

Vă urez din toată inima succese în 
întreaga activitate, multă sănătate si 
fericire întregului colectiv de 6 500 de 
muncitori. (Aplauze).

Mulțumind pentru îndemnurile si 
urările adresate, secretarul comitetu
lui orășenesc de partid. Le Van 
Luong, a spus :

„Sint emoționat de cuvintele dum
neavoastră. de urările pe care ni 
le-ati făcut. Ne-ati dorit ca fabrica 
noastră să primească la sfirșitul 
anului „Ordinul Muncii" clasa I. Eu 
sper că tovarășul ministru al indus
triei ușoare si tovarășul director vor 
informa pe toti muncitorii despre 
îndemnul si dorința dumneavoastră, 
în calitate de secretar al Comitetului 
de partid Hanoi, eu doresc acest 
succes tuturor tovarășilor din fa
brică".

Ia din nou cuvîntul directorul fa
bricii. care exprimă solemn angaja
mentul de onoare al oamenilor mun
cii de a răspunde mobilizatoarelor 
urări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Prin rezultate care să Ie 
aducă cele mai înalte distincții viet
nameze.

în timpul vizitării secțiilor de țe- 
sătorie și filatură, se prezintă noi date 
despre activitatea acestui harnic co
lectiv. Pe culoarele dintre cele 1 300 
de războaie din țesătorie, tinere vădit 
emoționate se îndreaptă spre to-,■ 
varăsul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu. le string miinile cu 
căldură. Tinerele țesătoare au aflat 
despre dorința si urarea președinte
lui României de a 
si mai înalte decît 
declară cu bucurie 
cupeti nici un efort 
acest Kind bun. că 
bine pentru a cinsti minunatul în
demn primit.

înalții oaspeți români se opresc 
în fața cupoanelor de pinză albă 
abia ieșite din războaiele de țesut. 
Lucrătoarele mulțumesc pentru apre
cierile privind munca lor, fac semne 
prietenești, roagă să se transmită 
salutul si urările lor tovărășești tex- 
tilistelor din România.

La încheierea vizitei, directorul Le 
Thieu Thieng mulțumește încă o dată 
pentru atenția deosebită acordată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si de 
tovarășa Elena Ceaușescu prin vizita 
la fabrica de textile „8 Martie", men- 
tionînd că această întîlnire va rămî- 
ne ca o amintire dintre cele mai 
frumoase si ca un stimulent de ne
prețuit in obținerea de noi si impor
tante realizări.

în aplauzele îndelungi ale lucrato
rilor, care au umplut curtea fabricii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceausescu le urează 
din nou succes deplin, bucurie și 
fericire.

dorim să urăm din toată 
a 

intclectua- 
întregului 
partidului 
societății

de muncitori 
in realizarea 
activitate și

obține distincții 
pină acum. Ele 
că nu vor pre- 
pentru a împlini 
vor munci mai
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(Urmare din pag. I) 
torii importante pe toate planurile 
— politic, economic, cultural, pe dru
mul făuririi vieții noi. Reunificarea 
țării pe linie de stat a dus la înfi
ințarea Republicii Socialiste Viet
nam. la înfăptuirea aspirațiilor fun
damentale ale poporului vietnamez, 
ceea ce a creat condiții favorabile 
dezvoltării țării in noua etapă. Cel 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Vietnam a făcut 
bilanțul procesului desăvirșirii revo
luției democratice-populare si cu
ceririlor revoluției socialiste în 
partea din nord, a trasat linia revo
luției socialiste pentru întreaga 
țară, în soopul trecerii Vietnamului 
de la o economie cu mică produc
ție la socialism, eliminindu-se peri
oada dezvoltării capitaliste. Reali- 
zînd hotăririle celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Vietnam și rezoluțiile plenarelor a 
Il-a și a IH-a ale Comitetului Cen
tral al partidului, întregul nostru 
popor a depus mari eforturi, depă
șind multe greutăți provocate de ca
lamitățile naturale. înlăturind o parte 
însemnată a consecințelor grave cau
zate de război și neocolonialism, in 
vederea îndeplinirii victorioase a cin
cinalului 1976—1980. al cărui obiectiv 
principal îl constituie înaintarea tării 
pe calea făuririi bazei tehnico-mate
riale a socialismului, a îmbunătățirii 
treptate a bieții materiale si spiri
tuale a poporului. Cu aceste eforturi 
susținute depuse, noi am îndeplinit 
în mod fundamental sarcinile refa
cerii economiei, am obținut primele 
succese în opera de construire a so
cialismului în întreaga tară, ca și in 
transformarea socialistă a sectorului 
particular în industrie și in comerț 
în sud. Sub lozinca „Totul pentru 
producție, totul pentru construirea 
socialismului, totul pentru prosperi
tatea patriei și fericirea poporului", 
întregul popor vietnamez este hotărit 
să-și consacre tot spiritul si energia 
realizării testamentului sacru al ve
neratului președinte Ho Si Min, de 
formare cu succes a unui Vietnam 
pașnic, independent, unificat si socia
list. contribuind în mod demn la cau
za revoluționară a popoarelor lumii.

Dragi tovarăși si prieteni.
în decursul celor 30 de ani care 

au trecut, in lume s-au produs multe 
schimbări fundamentale si profunde, 
ceea ce a dus la noi mutatii in ra
portul de forte, tot mai favorabile 
revoluției.

Succesele mari și pe toate planu
rile obținute de țările socialiste, din
tre care multe iși intensifică ritmul 
de construire a socialismului dezvol
tat si a bazei tehnico-materiale a 
comunismului, au făcut ca sistemul 
socialist mondial să se întărească 
neîntrerupt și să exercite, in conti
nuare, influente profunde asupra 
noilor schimbări în viata internațio
nală.

Popoarele lumii a treia din Asia, 
Africa si America Latină au obținut 
noi victorii în lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului, neocolo- 
nialismului si rasismului. Numeroase 
țări au ieșit de sub dominația colo
nialismului și au pășit pe calea dez
voltării necapitaliste. Mișcarea țărilor 
nealiniate a demonstrat puterea me
reu crescîndă a statelor în curs de 
dezvoltare în lupta împotriva politi
cii de agresiune si monopol a impe
rialismului. pentru apărarea indepen
dentei si libertății, pentru obținerea 
dreptului de a fi stăpîne pentru tot
deauna asupra resurselor lor natu
rale și pentru edificarea noii ordini 
economice internaționale.

Lupta clasei muncitoare si a oame
nilor muncii din țările capitaliste a 
cunoscut o dezvoltare de mare am
ploare. bogată in conținut si variată 
in formă, indeplinindu-se astfel, trep
tat. glorioasa misiune istorică de a 
învinge capitalismul monopolist de 
stat chiar in propria lui fortăreață.

Aceste mari forțe revoluționare 
unite intr-o mare mișcare revoluțio
nară. împreună cu alte forte ale pă
cii si democrației. îndreptind ascu
țișul luptei lor împotriva imperialis
mului. agravează criza generală a a- 
cestuia si accelerează trecerea de la 
capitalism la socialism in întreaga 
lume.

Cercurile imperialiste folosesc toa
te mijloacele pentru a ieși din criza 
generală, se unesc între ele. precum 
și cu celelalte forte reacționare in 
contraofensiva lor împotriva forțelor 
revoluționare. Imperialismul si reac- 
tiunea sint însă condamnate pretu
tindeni. forțele revoluției și ale păcii 
menținîndu-și vigilenta fată de orice 
uneltire și acțiune ale acestora. Im
perialismul a suferit înfrângeri con
tinue și va suferi inevitabil înfrânge
rea totală.

Niciodată tabloul situației interna
ționale nu a fost atit de luminos ca 
cel de astăzi ; niciodată lupta popoa- 
relor pentru pace, independentă na
țională, democrație si socialism 

n-a fost mal favorabilă ca acum. 
Tendința de dezvoltare a Istoriei fiind 
ireversibilă, cauza revoluționară ă< 
popoarelor lumii se află in fata unor 
perspective extrem de luminoase,

Dragi tovarăși și prieteni.
Victoria revoluției din Vietnam este 

victoria marxism-leninismului invin
cibil. este victoria patriotismului în
flăcărat, a eroismului revoluționar ai 
poporului vietnamez. Această victo
rie nu poate fi separată de sprijinul 
și solidaritatea cu Vietnamul ale fra
ților și prietenilor noștri de pe toate 
continentele.

Poporul vietnamez va păstra o per
manentă recunoștință Uniunii Sovie
tice. Chinei si celorlalte țări socia
liste frățești, mișcării comuniste și 
muncitorești Internationale, mișcări
lor de eliberare națională, statelor 
prietene si popoarelor progresiste 
care au acordat sprijin și ajutor Viet
namului in războiul de rezistentă si 
acum in opera de reconstrucție a 
tării.

Prin victoria glorioasă în războiul 
împotriva agresiunii imperialiștilor 
americani, poporul vietnamez și-a 
îndeplinit misiunea sacră fată de pa
trie si, in același timp, îndatorirea sa 
internațională. în noua etapă a re
voluției. poporul vietnamez va milita 
in continuare, neobosit, pentru a-si 
aduce contribuția demnă la lupta po
poarelor pentru pace, independentă 
națională, democrație și socialism.

Poporul vie taamez nu are nici o 
dorință mai arzătoare, nici o sarcină 
mai importantă și mai urgentă decit 
aceea de a consacra Întreaga sa ener
gie reconstrucției tării in pace, inde
pendentă si libertate, pentru înlătu
rarea rapidă a stării de sărăcie și 
înapoiere lăsate de cei peste 100 de 
ani de dominație colonialistă și de 
cei 30 de ani de război necruțător, 
pentru construirea cu succes a socia
lismului, asigurîndu-și o viată îm
belșugată și fericită.

Poporul nostru cunoaște foarte bine 
Si prețuiește enorm valoarea păcii si 
independentei naționale si. în același 
timp, respectă pacea, independen
ta și libertatea altor națiuni.

Sintem hotăriți să facem totul pen
tru întărirea solidarității și a rela
țiilor de colaborare cu toate țările 
socialiste frățești, contribuind, în a- 
celași timp, la restabilirea și conso
lidarea unității între țările socialiste, 
în mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, pe baza mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar. Poporul, vietnamez 
este hotărit să se alăture popoarelor 
din țările lumii a treia, in lupta lor 
împotriva Imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, rasismului, 
pentru independență, democrație, 
pace și progres social. Poporul viet
namez exprimă deplina sa solidari
tate cu cauza dreaptă a clasei mun
citoare și a oamenilor muncii din ță
rile capitaliste împotriva capitalis
mului monopolist 'intern și extern.

Republica Socialistă Vietnam dez
voltă relații de prietenie și colabora
re pe multiple planuri cu țările care 
și-au cîștigat independența naționa
lă, cu statele nealiniate, stabilește și 
extinde relații normale cu toate ță
rile. pe baza respectării independen
ței, suveranității, egalității, avantaju
lui reciproc și coexistenței pașnice. 
Cu țările din Asia de sud-est, po
porul vietnamez continuă să dezvolte 
relații de prietenie, colaborare și de 
bună vecinătate pe baza politicii în 
patru puncte a Guvernului Republi
cii Socialiste Vietnam.

Timp de mai multi ani. poporul 
vietnamez a luptat alături de ponorul 
laoțian și poporul kampuchian împo
triva dușmanilor comuni și și-a văr
sat singele pentru ca împreună cu 
cele două popoare să fundamenteze 
relații de solidaritate profundă între 
cele trei țări frățești din Peninsula 
Indochineză. Aceasta va rămîn.e în
scrisă pentru totdeauna, cu neșterse 
litere de aur, în istoria relațiilor din
tre popoarele celor trei țări. Poporul 
vietnamez este hotărit să apere și să 
dezvolte această prietenie tradiționa
lă și aceste prețioase relații.

Poporul vietnamez este fericit de 
relațiile speciale statornicite intre 
Vietnam și Laos după eliberarea lor 
deplină. încheierea de către Guver
nul R. S. Vietnam si Guvernul Re
publicii Democrate Populare Laos a 
Tratatului de prietenie și colaborare 
și a Acordului de delimitare a fron
tierelor naționale dintre cele două 
țări a marcat o nouă perioadă de 
dezvoltare a marii prietenii vietna- 
mezo-laoțiene.

în același timp, poporul vietnamez 
este extrem de îndurerat de faptul 
că autoritățile kampuchiene au tri
mis continuu forțe armate care au 
încălcat teritoriul Vietnamului, pro- 
vocind un conflict grav la granița 
dintre cele două țări.

Poziția principială șî consecventă 
a Vietnamului este următoarea : cele 
două părți — vietnameză și kampu-

externe al Kampuchiei Demo- 
o notă în care au fost rein- 
propunerile sus-mentionate. Ro
și propunerile Vietnamului au

chiană — trebuie să se așeze la masa 
tratativelor in vederea soluționării 
pașnice a problemelor relațiilor din
tre ele, să restabilească prietenia din
tre cele două popoare.

în declarațiile din 31 decembrie 
1977 și 5 februarie 1978, Guvernul 
Republicii Socialiste Vietnam a ex
pus clar poziția sa și a prezentat 
propuneri logice și rationale in ve
derea soluționării problemei rela
țiilor vietnamezo-kampuchiene. Re
cent, Ia 10 aprilie 1978, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Vietnam 
a adresat din nouministrului ^face
rilor 
erate 
noite 
ziția .. ,______
fost salutate și sprijinite de către opi
nia publică internațională. Este însă 
regretabil că pînă în prezent partea 
kampuchiană încă nu a răspuns po
zitiv eforturilor Vietnamului.

Cu toate acestea, poporul vietna
mez are încredere că conflictul pro
vocat de partea kampuchiană va fi 
soluționat in conformitate cu intere
sele popoarelor celor două țări și 
că. pînă la urmă, dreptatea va învinge, 
prietenia adevărată dintre poporul 
vietnamez și poporul kampuchian va 
fi restabilită.

vietnamez 
si sprijin", 
în spiritul 
proletar au

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Dragi tovarăși și prieteni,
Fiind frați și tovarăși care luptă 

împreună pentru independentă, liber
tate. pace și socialism, poporul viet
namez și poporul român s-au unit de 
mult în sistemul socialist, sub stea
gul invincibil al marxism-leninismu- 
lui. în decursul luptei revoluționare, 
timp de zeci de ani. prietenia, soli
daritatea și colaborarea frățească din
tre partidele, guvernele si popoarele 
celor două țări — Vietnam si Româ
nia — s-au consolidat si s-au dezvol
tat necontenit.

Atit în lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națională, 
cit si în opera de construire a socia
lismului. poporul vietnamez s-a bu
curat întotdeauna de sprijinul și aju
torul prețios din partea partidului, 
statului și poporului frate român. 
Apreciind lupta poporului vietnamez, 
stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Nu trebuie uitat că sîngele 
poporului vietnamez nu s-a vărsat 
numai pentru apărarea patriei sale..." 
După eliberarea deplină a Vietnamu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat : „Partidul, statul și po
porul român sint hotărîte să acorde 
in continuare poporului 
întreaga lor solidaritate 
Aceste declarații făcute 
înaltului internaționalism __ ___
constituit un puternic stimulent în 
anii grei ai războiului de rezistență, 
precum și în actuala perioadă de con
strucție pașnică.

Astăzi, permiteti-mi, încă o dată, 
să exprim sincerele noastre mulțu
miri partidului comunist, guvernului 
si poporului frate român, pentru 
sprijinul și ajutorul prețios acordate 
cauzei revoluționare a poporului viet
namez.

în urma rezultatelor frumoase ale 
vizitei întreprinse de delegația de 
partid si guvernamentală în Repu
blica Socialistă România și a docu
mentelor semnate la București in 
noiembrie 1975. relațiile de prietenie 
si colaborare intre Vietnam si Româ
nia au intrat intr-o etapă nouă. 
Constatăm cu satisfacție că. de 
atunci pînă in prezent, noi am 
făcut multe lucruri pentru a string® 
mai mult solidaritatea, pentru a dez
volta colaborarea pe multiple planuri 
între cele două partide, guverne și 
popoare ale noastre. Această vizită 
în Vietnam a delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. va marca cu siguranță un 
moment important în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie si colaborare din
tre cele două țări. Partidul Comunist 
din Vietnam, guvernul și poporul Re
publicii Socialiste Vietnam vor de
pune toate eforturile pentru ca prie
tenia, solidaritatea și colaborarea fră
țească dintre partidele, guvernele și 
popoarele celor două țări — Vietnam 
și România — să se consolideze si 
să se dezvolte neîntrerupt, pe baza 
marxism-leninismului și a interna
ționalismului proletar. în interesul 
poporului vietnamez si al poporului 
român, al victoriei socialismului și 
păcii in lume. Cu acest prilej, expri
măm fraților români cele mai calde 
sentimente.

Trăiască solidaritatea, prietenia sl 
colaborarea frățească dintre partide
le. guvernele și popoarele celor două 
țări — Vietnam si România !

Trăiască poporul român !
Trăiască Partidul Comunist Român, 

conducătorul și organizatorul tuturor 
victoriilor

Trăiască 
nism !

Trăiască 
letar !

României socialiste ‘ 
invincibilul marxism-leni-

internaționalismul pro
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Toate realizările dobîndite sint re

zultatul muncii neobosite, pline de 
abnegație a întregului nostru popor, 
ce urmează neabătut politica Parti
dului Comunist Român — bazată pe 
aplicarea creatoare a concepției ma
terialismului dialectic și istoric la 
condițiile concrete din România, asi- 
gurînd împlinirea aspirațiilor de 
bunăstare și fericire ale întregii na
țiuni, edificarea socialismului, întă
rirea independenței și suveranității 
patriei.

Dragi tovarăși și prieteni,
în noile condiții, raporturile ro

mâno-vietnameze cunosc o evoluție 
mereu ascendentă, dezvoltîndu-se atit 
conlucrarea și solidaritatea dintre 
partidele noastre, cit și colaborarea 
între cele două țări pe plan econo
mic, tehnico-științific și cultural.

Doresc să-mi exprim satisfacția că, 
în cadrul convorbirilor pe care le-am 
purtat cu tovarășul Le Duan și cu 
alți tovarăși din conducerea parti
dului și statului dumneavoastră, am 
convenit să dăm un curs nou, tot mai 
viguros, relațiilor româno-vietname
ze, să intensificăm schimburile și co
laborarea economică și în alte dome
nii, precum și schimbul de experien
ță în construcția socialismului. Toate 
acestea se oglindesc în Declarația co
mună pe care am semnat-o astăzi, 
precum și in celelalte documente în
cheiate cu prilejul actualei vizite în 
Vietnam, care dau o perspectivă mă
reață colaborării româno-vietnameze, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Stimați tovarăși.
Am făcut, de asemenea, cu tova

rășul Le Duan si , ceilalți tovarăși 
vietnamezi un larg schimb de păreri 
asupra problemelor vieții internațio
nale actuale, si am ajuns Ia conclu
zia de a întări si mai mult conlu
crarea româno-vietnameză în spriji
nul afirmării năzuințelor si aspira
țiilor de progres, libertate și inde
pendentă ale popoarelor.

Una din caracteristicile evoluției 
vieții internaționale actuale o con
stituie afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a pune capăt 
vechii politici imperialiste, colonia
liste si neocolonialiste de dominație 
și dictat, de a deveni etăpîne pe bo
gățiile naționale si pe destinele pro
prii. de a-și asigura dezvoltarea eco- 
nomico-socială de sine stătătoare. în 
același timp însă, asistăm la o as
cuțire a contradicțiilor în viata in
ternațională ca urmare a intensifi
cării politicii de reîmpărțire a iumii 
în zone de influentă și dominație. 
Iată de ce este mai necesară ca ori- 
cind întărirea solidarității și conlu
crării popoarelor, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste pentru 
a împiedica agravarea climatului 
mondial, pentru afirmarea unei po
litici noi. de deplină egalitate, de 
dezvoltare liberă și independentă a 
fiecărei națiuni.

România militează ferm pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate țările 
socialiste, in spiritul solidarității, 
stimei si respectului reciproc. Con
siderăm că depășirea divergentelor 
dintre țările socialiste, promovarea 
unor raporturi, de tio nou. care să 
constituie un model 
naționale, au astăzi 
prim ordin pentru 
lui. a socialismului

în aoest context, aș dori să exprim 
profunda întristare ce ne-a produs-o 
informarea făcută de tovarășul Le 
Duan cu privire la raporturile dintre 
Vietnam și Kampuchia. Ca prieteni 
și tovarăși, ne exprimăm dorința și 
speranța că problemele ce s-au ivit 
vor fi soluționate prin tratative 
directe între cele două partide și 
state, in scopul refacerii solidarității 
si prieteniei vietnamezo-kampuchie- 
ne. în lupta pentru socialism, pentru 
pace.

România dezvoltă, totodată, colabo
rarea și solidaritatea cu țările în cura 
de dezvoltare, cu statele nealiniate, 
cu toate țările care au pășit pe calea 
propășirii de sine stătătoare. Extin
dem, de asemenea, colaborarea cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orân
duire socială, participând activ la di
viziunea internațională a muncii.

La baza întregii noastre politici 
externe așezăm ferm respectarea 
principiilor deplinei egalități în drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, w* 

de relații inter- 
o importantă de 
cauza progresu- 
si păcii.

recurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, afirmarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta potrivit voin
ței și aspirațiilor sale — principii 
care se afirmă cu tot mai multă vi
goare pe plan mondial. Cită dreptate 
avea președintele Ho Și Min cind 
spunea : „Nimic nu este mai prețios 
decit libertatea și independența 
într-adevăr. respectarea libertății și 
independenței fiecărui popor, a drep
tului său sacru de a-și organiza viața 
așa cum dorește constituie in zilele 
noastre o condiție sine qua non pen
tru dezvoltarea omenirii pe calea 
progresului, pentru apărarea păcii și, 
de aceea, acestei cauze trebuie să-i 
consacram toate forțele noastre.

Pornind de la realitatea că în Eu
ropa s-a acumulat cea mai mare can
titate de arme, inclusiv atomice, și 
s-au concentrat cele mai mari efec
tive militare, România militează neo
bosit pentru înfăptuirea securității și 
păcii pe continentul nostru. Faptul 
că reuniunea de la Belgrad s-a în
cheiat cu rezultate nesatisfăcătoare 
trebuie să constituie un semnal de 
alarmă, care să determine trecerea la 
unirea tuturor popoarelor, a forțelor 
progresiste, democratice. în vederea 
înfăptuirii ca un tot unitar a docu
mentelor semnate la Helsinki și, in 
primul rind, a dezangajării militare, 
fără de care nu se poate vorbi de 
securitate și pace.

Sîntem profund preocupați de fap
tul că pe diferite meridiane mai au 
loc confruntări militare între state, 
care provoacă mari daune si pierderi 
popoarelor, că in anumite regiuni ale 
globului se adună nori amenințători 
care pot declanșa noi f urtuni cu con
secințe imprevizibile pentru pacea 
generală. Pornind de la această si
tuație. tinind seama că îndelungata 
dominație imperialistă, colonialistă a 
generat numeroase anomalii si a lă- 

’ sat nerezolvate multe probleme liti
gioase. considerăm că singura cale 
de soluționare a diferendelor dintre 
state o constituie tratativele directe 
între părțile interesate, renunțarea 
la orice confruntări armate.

Pornind de la faptul că perpetua
rea conflictului din Orientul Mijlociu 
poate agrava situația din această re
giune și din întreaga hune. România 
se pronunță pentru soluționarea lui 
politică prin retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, pen
tru respectarea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare — in
clusiv prin constituirea unui stat in
dependent propriu — pentru asigu
rarea independentei, suveranității si 
integrității tuturor statelor din zonă.

Un imperativ al epocii noastre este 
lichidarea stării de subdezvoltare în 
care se mai află o mare parte a ome
nirii ca urmare, a politicii imperia
liste, colonialiste, ce a dus la diviza
rea lumii în țări bogate și țări sărace. 
De aceea, acționăm cu toată energia 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să asigu
re o colaborare echitabilă între na
țiuni. accesul statelor rămase în 
urmă la știința si tehnologia moder
nă, crearea condițiilor pentru progre
sul lor economic și social mai rapid.

România acționează pentru lichi
darea deplină și definitivă a colonia
lismului și neocolonialismului. a ori
cărei politici de dominație si asuprire 
a altor popoare. în acest sens acor
dăm întregul nostru sprijin mișcări
lor de eliberare națională, luptei po
poarelor din Rhodesia și Namibia, din 
Africa de Sud împotriva politicii ra
siste și de apartheid, pentru cuceri-
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al 
ex

al 
din 
gu-

președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale. Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din Viet
nam. prim-ministru al guvernului. 
Nguyen Duy Trinh, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Vietnam, viceprim-ministru 
guvernului, ministrul afacerilor 
terne. Le Thanh Nghi. meinbru 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Vietnam, viceprim-ministru al 
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planului, Xuan Thuy, secre
tar al C.C. al P.C. din Vietnam, șeful 
secției relații externe a C.C. al P.C. 
din Vietnam. Vu Tuan. membru al 
C.C. al P.C. din Vietnam, ministru 
la Președinție, Dang Viet Chau. mi
nistrul comerțului exterior, Huang 
Luong, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Tran Thuan. ambasa
dorul R.S. Vietnam la București.

în cadrul convorbirilor s-au subli
niat de către cele două părți satis
facția pentru bunele relații stator- 

rea dreptului la dezvoltare liberă, in
dependentă.

Omenirea este vital interesată în 
promovarea unei politici de pace și 
securitate internațională. De aceea, 
este necesar să facem totul pentru a 
asigura trecerea la dezarmare, si în 
primul rînd la dezarmarea nucleară, 
în. acest sens, considerăm că o im
portanță deosebită are actuala sesiu
ne specială a O.N.U. și sintem hotă- 
rit.i să ne aducem întreaga contribu
ție ca ea să marcheze un progres 
real pe calea dezarmării.

Problemele complexe ce confruntă 
astăzi omenirea nu mai pot fi rezol
vate de cîteva state ; de aceea, este 
necesară participarea activă la viața 
internațională a tuturor țărilor, și în 
special a țărilor. mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate, care reprezintă ma
joritatea populației globului și sint 
vital interesate în promovarea unei 
politici noi, de egalitate și respect 
al independenței fiecărei națiuni.

Pornind de la rolul și influența tot 
mai importante pe care partidele co
muniste și muncitorești le exercită 
asupra întregii evoluții contempora
ne, Partidul Comunist Român consi
deră necesar să se acționeze pentru 
întărirea solidarității și colaborării 
acestora pe baza egalității și respec
tării riguroase a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică, strategia și tactica 
revoluționară, fără nici un amestec 
din afară, potrivit condițiilor concre
te din propria țară. întărim, de ase
menea. solidaritatea și colaborarea cu 
celelalte organizații ale clasei munci
toare, cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate, cu mișcările de eli
berare națională, cu toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste, acționăm 
pentru unirea eforturilor tuturor po
poarelor in lupta pentru cauza păcii 
și progresului pe planeta noastră, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în încheiere, să-mî exprim 

convingerea că vizita pe care o fa
cem în țara dumneavoastră se va 
înscrie ca un nou moment important 
în cronica prieteniei și solidarității 
româno-vietnameze, va da un nou im
puls conlucrării dintre partidele și 
popoarele noastre pentru cauza pro
pășirii celor două țări, a progresu
lui, socialismului și păcii în lume.

Cu aceste ginduri. adresez din nou 
eroicului popor vietnamez frate 
urarea ca, sub conducerea Partidu
lui Comunist din Vietnam, să obțină 
noi și tot mai mari victorii în con
struirea societății socialiste, în ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale. în întărirea independentei și 
suveranității Vietnamului socialist.

Vom duce poporului român senti
mentele frățești, de solidaritate to
vărășească. ale poporului vietnamez, 
asigurîndu-vă, totodată, de prietenia 
caldă și de solidaritatea militantă, 
statornică pe care o poartă Vietna
mului socialist întregul nostru popor.

Trăiască prietenia frățească și so
lidaritatea de nezdruncinat dintre po
porul român și poporul vietnamez, 
dintre partidele și țările noastre !

Trăiască unitatea și coeziunea ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a în
tregului front antiimperialist !

Trăiască pacea și prietenia dintre 
popoarele din întreaga lume !

niei te între partidele, țările și po
poarele noastre, precum și faptul că 
această nouă vizită de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Vietnam va determina intensificarea 
colaborării in construcția socialismu
lui, in special in schimburile și con
lucrarea economică, tehnico-științi- 
fică și in alte domenii.

Totodată, s-a exprimat dorința ce
lor două partide și țări de a conlucra 
tot mai activ pe plan internațional, 
in slujba întăririi forțelor socialis
mului, a unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a mișcărilor de elibe
rare națională, a tuturor forțelor de
mocratice, progresiste și antiimperia- 
liste.

.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
vitat oficial pe tovarășul Le Duan ca. 
împreună cu alți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat, să vi
ziteze din nou România, Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovără
șească.
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nam, Nguyen Duy Trinh, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
P.C. din Vietnam, viceprim-minis 
al guvernului, ministru al afaceri 
externe. Lc Van Luong, membru 
Biroului Politic al C.C. al P.C. < 
Vietnam, secretar al Comitetului 
partid ai orașului "Hanoi, Xuan Th 
secretar al C.C. al P.C.V., șeful s» 
ției relații externe a C.C. al P.C. 
Nghiem Xuan Yem, secretarul gei 
ral al Partidului Democrat Vieți 
mez, Nguyen Xien, secretarul gei 
ral al Partidului Socialist Vietnam 
Ha Thi Que. membru al C.C. al P 
din Vietnam, președinta Uniunii I 
meilor Vietnameze. Dang Quoc B 
membru al C.C. al P.C.V.. prim-see 
tar al C.C. al Uniunii Tineretului C 
munist „Ho Șa Min". Tran Vy, me 
bru supleant al C.C. al P.C.V.. pi 
ședințele Consiliului popular al oi 
șului Hanoi, Tran Huu Duyet. me 
bru al Prezidiului C.C. al Frontu 
Patriei, Nguyen Tam Ngo, memt 
al Secretariatului Federației Gener: 
a Sindicatelor din Vietnam, Hua 
Luong, adjunct al ministrului a: 
cerilor externe, Tran Thuan, aml 
sadorul R.S. Vietnam la București 

în sală sînt prezenți membri
C.C. al P.C. din Vietnam, Comitet 
lui Permanent al Adunării Națiom 
și guvernului, conducători ai orgar 
zațiilor obștești și ai unor institu 
centrale, numeroși muncitori din m 
rile întreprinderi ale capitalei, țâra 
cooperatori din împrejurimile H 
noiului, militari ai forțelor arma 
vietnameze, personalități ale vie 
științifice șî cultural-artistice.

în aceste momente sărbătoreș 
marea sală din. Piața Ba Dinh et 
împodobită sărbătorește. Funda, 
scenei este dominat de drapelele 
stat ale Republicii Socialiste Rom 
nia și Republicii Socialiste Vietna 
Sala este pavoazată cu mari lozir 
in limbile română si vietnameză 
„Salutăm călduros, delegația de pari 
și de stat a Republicii Socialis 
România condusă de tovarășul Nicol 
Ceaușescu aflată în vizită oficială i 
prietenie în Vietnam !“, „Trăiască 
veci solidaritatea, prietenia și col. 
borarea frățească dintre poporul vie 
namez și poporul român !“

Răsună solemn imnurile de stat a 
Republicii Socialiste România și R> 
publicii Socialiste Vietnam.

Tovarășul Le Van Luong, membi 
al Biroului Politic al C.C. al P.CA 
secretar al Comitetului de partid . 
orașului Hanoi, declară deschis m; 
rele miting al oamenilor muncii di 
capitala eroică, consacrat prietenii 
dintre partidele, țările și popoare 
noastre.

Adresîndu-se tovarășului Nicok 
Ceaușescu, vorbitorul a spus : Vizii 
dumneavoastră are loc după victori 
istorică dobîndită împotriva agresii 
nii americane, cînd țara noastră ol. 
ține succese remarcabile în opera c 
reconstrucție și in înaintarea spre st 
cialism. De asemenea, vizita dun 
neavoastră are loc în condițiile cin 
poporul român, oamenii muncii di 
România realizează cu succes hotăr 
rile celui de-al Xl-lea Congres i 
Partidului Comunist Român în opt 
ra de construire a societății socii 
liste multilateral dezvoltate.

Salutăm călduros pe tovarăși 
Nicolae Ceaușescu. secretar gener, 
al Partidului Comunist Român, r 
ceilalți tovarăși din delegația c 
partid si de stat a României, soli < 
poporului frate român. Le aduce: 
salutul poporului nostru din parte 
partidului comunist, a clasei mur. 
citoare. a oamenilor muncii din Re 
publica Socialistă Vietnam.

Sîntem convinși că această vizit 
a delegației de partid si de stat 
Republicii Socialiste România va i 
încununată de succes, contribuind I 
întărirea solidarității, prieteniei t 
colaborării frățești dintre cele dou 
partide si popoare.

în aplauzele îndelungi, entuziast 
ale participantilor la miting iau cu 
vintul tovarășul Le Duan, secreta 
general al Comitetului Central s 
Partidului Comunist din Vietnam, s 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta 
general al Partidului Comunist Ro 
mân. președintele Republicii Socia 
liste România.

Urmărite cu vie atenție și profum 
interes de toți cei prezenți. cuvîntă 
rile celor doi conducători de pârtii 
sînt subliniate. în repetate rinduri. ci 
însuflețite si îndelungate aplauze.

în această atmosferă de cald: 
prietenie. tovarășii Nicola 
Ceaușescu si Le Duan se îmbrăți
șează cu căldură, salutînd. cu mii- 
nile strins unite, pe participantii 1: 
miting.

Sint toate acestea o expresie sim
bolică a sentimentelor de prietenii 
frățească si solidaritate militantă cart 
s-au statornicit si se întăresc conti
nuu între partidele, țările si popoare
le noastre, a satisfacției depline faț« 
de rezultatele fructuoase ale noii in- 
tîlniri româno-vietnameze la nivel 
înalt, ale convorbirilor purtate cu 
acest prilej de tovarășii Nicolas 
Ceaușescu și Le Duan.

Declarind închis mitingul, tovară
șul Le Van Luong a spus :

La acest miting solemn de astăzi 
am ascultat două cuvîntări impor
tante, ale tovarășului Le Duan și 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
exprimă solidaritatea și frăția din
tre popoarele celor două țări ale 
noastre, care s-au sprijinit reciproc, 
întotdeauna, în opera de construire a 
socialismului.

Cuvintele frumoase, înaltele apre
cieri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adresa cauzei revolu
ționare a poporului nostru constituie 
o Încurajare puternică pentru între
gul nostru popor în înlăturarea ur
mărilor războiului, în întrecerea en
tuziastă socialistă care a cuprins în
treaga țară.

Acest miting solemn este o expre
sie vie a prieteniei frățești și soli
darității care leagă cele două partide, 
cele două popoare ale Republicii 
Socialiste Vietnam și Republicii So
cialiste România.

Dorim sincer tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din de
legația de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România multă să
nătate și succes deplin în vizita lor 
oficială de prietenie în Republica So
cialistă Vietnam.

Dorim, de asemenea, clasei munci
toare, tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România noi 
succese, și mai mari, în opera de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria lor. -

în încheiere a fost intonată Inter
naționala.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășul Le Duan, de ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat vietnameză, au fost conduși la 
plecare cu manifestări de simpatie 
și stimă, de caldă prețuire, caracte
ristice întregii desfășurări a mitingu
lui.
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pe marginea proiectului cu privire la îmbunătățirea
Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii

i4 Perfecționarea sistemului de retribuire a muncitorilor
Recent au fost publicate în presă îmbunătățirile ce au 

iost propuse a fi aduse Legii retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii. Aceste îmbunătățiri urmăresc aplica
rea consecventă a principiilor socialiste de retribuire, în 
spiritul eticii și echității socialiste, punerea de acord a 
Legii retribuirii cu cerințele etapei de dezvoltare a eco
nomiei naționale în care ne aflăm, cu programul de creș
tere a nivelului de trai adoptat de Conferința Națională 
a partidului și cu întregul complex de măsuri referitoare 
Ia perfecționarea conducerii și planificării economico-fi- 
nanciare.

Pentru a ușura înțelegerea de către toți oamenii mun
cii a semnificației îmbunătățirilor propuse a fi aduse Legii 
retribuirii, și care au fost supuse dezbaterii publice, înce- 
pînd cu acest număr, ziarul nostru va prezenta pe larg 
cele mai importante prevederi.

înființarea unei categorii noi Posibilități sporite de promovare
— ramura siderurgie A —

de încadrare

' Lmm

3are este scopul îmbunătățirilor propuse?
• Stimularea participării întregului personal muncitor la 

irocesul de creare a bunurilor materiale și spirituale. Tn acest 
sens se pune în continuare un accent deosebit pe creșterea 
:u prioritate a veniturilor directe din muncă ;

• Creșterea eficienței formelor de retribuire din econo- 
nie, punîndu-se accent pe extinderea retribuirii în acord și, 
ndeosebi, în acord global;

• Introducerea participării la beneficii a oamenilor mun- 
:ii în raport cu beneficiile obținute de unitatea în care lu- 
:rează, atît în cadrul planului, cît și peste plan ;

• Sporirea răspunderii personalului muncitor, în cadrul 
autoconducerii muncitorești și autogestionării economico-fi- 
lanciare, atît pentru îndeplinirea în condiții optime a proprii
lor sarcini, cît și pentru bunul mers al activității unității ;

• Asigurarea unei mai mari stabilități a cadrelor fiecărei 
ntreprinderi, îndeosebi prin participarea la beneficii și prin 
utilizarea fondurilor sociale ;

• O diferențiere mai mare între ramuri, printr-o ierarhi
zare superioară a unora, corespunzător locului și importanței 
fiecărei ramuri, efortului pe care îl depun oamenii muncii din 
diferite domenii și posibilităților actuale ale economiei;

• Intensificarea preocupării personalului muncitor pentru 
ridicarea calificării ; prin măsurile preconizate se creează 
condiții pentru promovarea muncitorilor în trepte și categorii 
superioare, precum și a personalului încadrat pe clase și gra
dații ; în acest sens, concomitent cu majorarea retribuțiilor în 
etapa a ll-a, se va înființa o categorie în plus la muncitori, o 
funcție nouă la maiștri și, respectiv, o gradație în plus la per
sonalul încadrat pe clase. De asemenea, se prevede creșterea 
diferențelor între trepte și categorii, astfel ca oamenii muncii 
cu o activitate mai îndelungată și o calificare mai înaltă să 
aibă o încadrare superioară.

I

în prezent, muncitorii sînt încadrați, de re
gulă, pe 6 categorii, de la 1 la 6, plus nivelul 
de muncitor specialist.

PENTRU A STIMULA CREȘTEREA CALIFI
CĂRII PROFESIONALE A MUNCITORILOR, 
ODATĂ CU MAJORAREA RETRIBUȚIILOR ÎN 
ETAPA A ll-A SE INTRODUCE ÎN FIECARE 
RAMURA ECONOMICĂ O CATEGORIE DE 
ÎNCADRARE ÎN PLUS.

în acest fel vor exista, de regulă, 7 cate
gorii, plus nivelul de muncitor specialist.

*
lată, tn graficul alăturat, cum 

vor putea spori retribuțiile munci
torilor din ramura siderurgie A, în 
comparație cu prevederile actuale.

Ce arată graficul ? Potrivit ac- 
^Juolelor prevederi, muncitorii din

această ramură
promoveze în decursul întregii lor 
perioade de activitate profesională 
de la o retribuție de 1 663 lei la 
3 111 lei — obținind astfel un

LA NOUA CATEGORIE RETRIBUȚIILE SÎNT 
SUPERIOARE CELOR DE LA ACTUALA CATE
GORIE MAXIMĂ.

în noua categorie de încadrare vor putea 
fi promovați muncitorii cu o înaltă calificare, 
inițiativă, experiență și vechime în meserie, 
care execută lucrări de tehnicitate deosebită 
și de mare precizie, prevăzute în indicatoa
rele tarifare de calificare la ultima categorie.

înființarea noii categorii asigură muncitori
lor posibilități sporite de promovare în de
cursul activității lor profesionale — de la în
cadrarea în muncă și pînă la pensionare — 
și deci de a beneficia de retribuții mai mari.

spor de retribuție de 1 448 lei. După 
aplicarea îmbunătățirilor propuse, 
muncitorii vor putea promova de 
la o retribuție de 1 887 lei la 3 845 
lei — obținînd astfel un spor de 
retribuție de 1958 lei.

au posibilitatea să

Sporul de retribuțieRetribuția minimă
(categoria 1-bază)

1887. 
li 663.

Extinderea retribuirii in

Situația 
actuala 

31111 
leii

Sistemul 1
îmbunătățit 1
384»3

VZJ-
Retribuția maximă 
(muncitor specia
list, ultima treaptă)

CE OBIECTIVE SINT URMĂRITE PRIN 

PERFECȚIONĂRILE ADUSE FORMELOR DE 

RETRIBUIRE?

in esență, s-a urmărit, pe de o parte, co
interesarea în și mai mare măsură a oa
menilor muncii în ridicarea nivelului lor de 
pregătire profesională, corespunzător cerin
țelor progresului tehnic și, pe de altă parte, 
stimularea eforturilor muncitorilor pentru o 
activitate mal eficientă, pentru rezultate su
perioare în producție.

CARE SÎNT FORMELE DE RETRIBUIRE

sau cote procentuale. Forma predominanta 
este prevâzutâ a fi cea de retribuire în 
acord.

CINE STABILEȘTE FORMELE DE RETRI-

A MUNCITORILOR?

Și în continuare urmează a fi utilizate 
trei forme de retribuire a muncitorilor: in 
acord (care poate fi direct, global, indirect 
sau progresiv), în regie și pe bază de tarife

BUIRE ?

Formele de retribuire se stabilesc de 
consiliul oamenilor muncii in raport cu inte
resele proaucției și cu caracteristicile pro
ceselor tehnologice.

CiND SE APLICĂ ACORDUL DIRECT Șl

CiND ACORDUL GLOBAL?

ACORDUL DIRECT, care stabilește nivelul 
retribuției în funcție de cantitatea de produ
se, lucrări sau alte unități fizice realiza
te de muncitorul respectiv, urmează să se 
extindă in toate ramurile, în activitățile 
unde măsurarea muncii se poate face in
dividual, pe bază de norme.

ACORDUL GLOBAL se aplică la acele 
locuri de muncâ unde caracteristicile proce
sului tehnologic impun participarea colectiva 
a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de 
producție și unde, prin măsuri tehnlco-orga- 
nizatorice specifice acestei forme de retribui
re, se asigurâ o productivitate a muncii mal 
mare. Așadar, mai simplu spus, acordul glo
bal este in primul rind o forma de organizare 
superioară a muncii și apoi o formă de re
tribuire ; așa trebuie înțeles și așa trebuie să 
fie aplicat in flecare întreprindere, astfel ca 
orice ciștlg suplimentar prin acordul global

fie un rezultat direct al creșterii produc-să
tlvitățll, al promovării tehnologiilor șl orga
nizării pe principii moderne a activității pro
ductive.

CINE POATE LUCRA IN ACORD GLOBAL?

în acord global pot lucra toate catego
riile de personal al subunităților — secție, 
atelier, lot, șantier, fermă — muncitorii, maiș
trii, personalul tehnic, economic 
specialitate, inclusiv cadrele de 
ale acestora.

și de altă 
conducere

VENITURILE IN ACORD GLOBAL NU 
PLAFONATE, fiind proporționale cu îndeplinirea 
sarcinilor de producție și respectarea celorlalte 
condiții prevăzute în contract.

SINT

>

Mai buna ierarhizare a ramurilor Diferențierea mai accentuată a retribuțiilor
Corespunzător importanței și nivelului actual de dezvoltare a diferi

telor ramuri și ținîndu-se seama de posibilitățile prezente ale economiei 
naționale, se prevede o mai bună ierarhizare a ramurilor prin :

• TRECEREA UNOR RAMURI ÎNTR-O CATEGORIE SUPERIOARĂ 
DE IERARHIZARE

© DIFERENȚIEREA MAI MARE A RETRIBUȚIILOR ÎNTRE RAMURI
De exemplu, în cadrul primei etape de majorare, muncitorii din 

fabricile de ciment au trecut de la rețeaua materiale de construcții A la 
rețeaua siderurgie B, cei de la fabricile de zahăr și ulei —■ de la rețeaua ali
mentară A la rețeaua chimie B, înregistrînd creșteri mai mari ale retribuției 
decît media pe economie.

Pe ansamblul celor două etape de majorare a retribuțiilor se asigură 
muncitorilor din ramurile de importanță deosebită o creștere a venitu
rilor mai mare decît creșterea medie pe economie:

Majorarea medie pe economie - CIRCA 32 LA SUTA
mine subteran 39,8 la sută
mine suprafață 41,7 la sută
construcții 38,8 la sută
siderurgie 37,6 la sută
metalurgie neferoasă 41,9 la sută
foraj 37,2 la sută
petrol 36,7 la sută
chimie 36,4 Ia sută
construcții de mașini 36,1 la sută

muncitorRetribuții mai mari pentru personalul 
din ramurile de importanță deosebită ale eco

nomiei naționale

Mine 
subteran

> 2183 lei

• c

2086 lei

1831 lei
1703 lei
WWW
M-

3,24 le' J

2499 lei

2825 lei

între trepte ș i între categorii
ÎN SCOPUL STIMULĂRII MUNCITORILOR PENTRU PER

FECȚIONAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE se prevede ca, 
odată cu înființarea unei noi categorii de încadrare, să se 
asigure diferențieri mai accentuate ale retribuțiilor între trepte 
și între categorii, întrucît actualele diferențieri nu sînt suficient 
de stimulative.

Acum, la promovarea unui muncitor de la o treaptă la 
alta, în cadrul aceleiași categorii, i se acordă un spor de 
retribuție, de regulă, de 20 lei. Pe viitor, acest spor va fi de 
CEL PUTIN 30 LEI ÎNTRE FIECARE TREAPTĂ DIN PRIMELE 3 
CATEGORII DE ÎNCADRARE Șl DE CIRCA 50 LEI PENTRU 
CELELALTE CATEGORII.

în ce privește promovarea de Ia o categorie la alta, în 
prezent diferența de retribuție de la nivelul maxim al unei 
categorii și nivelul minim al categoriei imediat superioare este 
de regulă de 20 lei la primele categorii ; pe viitor, această 
diferență va fi de CEL PUTIN 50 LEI PÎNĂ LA CATEGORIA 4 
Șl DE CIRCA 80 LEI PENTRU CELELALTE CATEGORII.

Pentru asigurarea diferențierii mai accentuate a retribu
țiilor între trepte și între categorii, prin îmbunătățirile aduse 
se prevede REDUCEREA NUMĂRULUI DE TREPTE DE LA 3 
LA 2 ÎN CADRUL FIECĂREI CATEGORII DE ÎNCADRARE DIN 
TOATE REȚELELE TARIFARE.

în prezent, în fiecare categorie există nivelul de bază, 
plus treptele I, II și III. Pe baza noilor prevederi, care se 
aplica odata cu majorarea retribuțiilor în etapa a ll-a, 
exista : nivelul de bază, plus treptele I și II.

Stabilirea noilor trepte se va face astfel :
• MUNCITORII DE LA NIVELUL DE BAZĂ Șl DE 

TREAPTA I VOR RĂMÎNE LA ACELAȘI NIVEL;
• MUNCITORII DE LA TREPTELE II Șl III VOR FACE 

PARTE, ÎMPREUNĂ, DIN TREAPTA II.
Prin aplicarea acestor îmbunătățiri, toți munci

torii, inclusiv cei din actuala treaptă III, vor benefi
cia de o creștere a retribuțiilor mai mare decît 
cazul majorării prevăzute inițial în Programul 
creștere a nivelului de trai în actualul cincinal.

Bunăoară, la muncitorii încadrați în categoria a 3-a
'industria textilă, retribuțiile vor spori, la aplicarea etapei a 
doua de majorare, astfel:

Diferența de retribuții între
- construcții de mașini A regie

SITUAȚIA 
ACTUALĂ

Și

vor
vor

LA

în 
de

din

Silvicultură

Siderurgie ■ ——*

Etapa I Etapa a ll-a
de majorare de majorare

Tn graficul de sus prezentăm evoluția retribuției la categoria maximă, bază. în cîteva 
ramuri, comparativ cu silvicultura — ramură în funcție de care se determină coeficienții 
de ieraihizare in economie. Retribuțiile corespund rețelelor tarifare A.

— de la 1 683nivelul de bază
treapta I — de la 1 703 lei la 
treptele II și III (actuale), care 

singură treaptă II — de la 1 724 
la 2 009 lei.

Iei la 1 948 lei
1 979 lei
se vor unifica într-o 

lei, respectiv, 1 744 lei

categorii
B acord -

SISTEMUL 
ÎMBUNĂTĂȚIT 

(odată cu majorarea re
tribuțiilor in etapa a ll-a)

categoriile prezentate în

51Ilei

51Lei

61Ilei 1

71Ilei

92.

102
LEI

113
LEI

grafic sînt calculate 
intre treapta maximă a unei categorii și nivelul de bază al categoriei următoare, 
lată un caz concret din această ramură:

Un lăcătuș care promovează în prezent de la categoria 3 (treapta maxi
mă) la categoria 4 (bază) beneficiază de o creștere a retribuției de la 1 846 lei 
la 1 877 lei, deci realizează un spor de retribuție de 31 lei; pe viitor — adică 
după aplicarea majorării retribuțiilor in etapa a ll-a — la aceeași promovare 
lăcătușul va beneficia de o creștere a retribuției de la 2142 lei la 2 203 lei, 
adică va realiza un spor de retribuție de 61 lei.

' ________________ J

între categoriile 7 și spe
cialist (in sistemul îmbună

tățit)
Diferențele de retribuții între

De reținut: ABSOLUT TOATE ÎMBUNĂTĂȚIRILE PROPUSE A FI INTRODUSE JN
LEGEA RETRIBUIRII SINT IN BENEFICIUL DIRECT AL OAMENILOR MUNCII, ASIGURĂ 
OBȚINEREA UNOR VENITURI MAI MARI DE CĂTRE CEI CARE MUNCESC MAI MULT, 
MAI BINE, MAI EFICIENT.

Pagină realizată de Mihai IONESCU, Corneiiu CARLAN
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■FĂPTUL!
jDIVERS!

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Este o plăcere să vă salut in timp ce survolez cu bine marea 
dumneavoastră tară, în drum spre Republica Populară Bulgaria.

Doamna Lopez Portillo împreună cu mine vă urează dumneavoastră și 
doamnei Ceaușescu cele mai calde salutări.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Mexicului

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit joi la amiază pe A. Benard, 
director la ,.Royal Dutch Shell of 
Companies“, aflat intr-o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele aspecte» ale colaborării între

întreprinderi românești ale industriei ' 
chimice și firma „Royal Dutch Shell ■ 
of Companies".

La primire a luat parte Gheorghe ! 
Caranfil, adjunct al ministrului in- • 
dustriei chimice.

(Agerpres)

0 bază trainică, fertilă 
a colaborării multilaterale

I Din toată j 
i inima

„Acum, cind mă aflu din •

I- nou in mijlocul familiei, nu , 
pot să nu mă gindesc la cei | 
care m-au redat vieții. după >

Iun infarct miocardic acut — 
ne scrie Dobre Gilescu din j 
Buzău. Sint semenii noștri pe | 
care sugestiv ii numim «oameni

I in halate albe». Unul dintre a- ■ 
ceștia este si medicul primar

• cardiolog Daniel Tănase, de la •

I Spitalul județean Buzău. Scri- 
indu-i aici numele, vă rog să 
mă credeți că nici nu știu la { 
ce să mă opresc mai intii : la

I priceperea profesională sau la | 
omenia de care dă dovadă, la I 
grija neslăbită pentru fiecare '

■ suferind sau la zimbetul senin, , 
I* deschis, dătător de nădejde. |

Pentru fiecare dintre acestea I 
_ in parte și toate la un loc, ii 
I adresez cele mai călduroase

mulțumiri. Din toată inima !“

PLECAREA SECRETARULUI PENTRU AGRICULTURĂ AL S.U.A.
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Robert Bergland, secretar pentru 
agricultură al S.U.A., care a făcut o 
vizită în tara noastră. La plecare, pe 
aeroportul Otopeni, oaspetele a fost 
salutat de Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis

trul agriculturii și industriei alimen
tare.

Au fost prezenți Orison Rudolph 
Aggrey, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Adunare dedicată celei de-a XV-a aniversări
a Zilei eliberării Africii și a creării 

Organizației Unității Africane

I Se caută 
| un păgubaș

Cu cit va timp in urmă, un 
(grup de excursioniști a trecut 

și prin Rimnicu Vilcea. După 
ce au poposit la citeva din 

(punctele de mare atracție ale 
orașului, excursioniștii au in
trat și în librăria „Mihai Emi- 
\escu“. După plecarea lor, vin- 

! . ătoarea Virginia Besceanu a 
I găsit un portmoneu. Înăuntru o 

mare sumă de bani, dar nici un 
I document pentru identificarea 

păgubașului. Tot ce-și aminteș
te vinzătoarea este că turiștii 

(erau dintr-un județ transilvă
nean. Poate că păgubașul va 

• citi aceste rînduri, să-i vină ini
ma la loc și banii acasă.

1 Stîngu
I tot n-a călcat
I cu dreptul

Pentru că dăduse iama prin 
buzunarele colegilor de la In- 

I treprinderea avicolă de stat 
Bocșa, Dumitru Stingu a fost 

I judecat și condamnat la un an 
și două luni, cu executarea pe
depsei la locul de muncă. In 

Iloc să-și vadă de treabă și să 
reintre in mijlocul oame- 

• nilor. a dat bir cu fugiții, tră
ind de uzi pe miine, din te miri 

I ce. „Un asemenea mod de a 
| concepe viața — ne scrie 

lăcătușul loan Rotărcscu — nu 
I putea să-l ducă pe Stingu decit 

din nou in conflict cu legea". Și 
iată că deunăzi, cind foștii săi 

I colegi de la „Avicola" primeau 
retribuția, Stingu a revenit prin
tre ei, sustrăgind din buzunarul 
lui Ion Dobre suma de 2 000 de 

I lei. A fost repede prins de mi- 
■ liție și astfel Stingu a călcat 
■ încă o dată cu... stingul.
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Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea au organizat, joi, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Ca
pitală, o adunare dedicată celei de-a 
XV-a aniversări a Zilei eliberării A- 
fricii și a creării Organizației Unității 
Africane.

în deschiderea adunării s-a dat ci
tire mesajului președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat cu acest 
prilej președintelui in exercițiu al 
Organizației Unității Africane. Mesa
jul a fost subliniat cu vii și îndelungi 
aplauze.

A luat apoi cuvîntul Nicolae Fotino, 
directorul Asociației de drept inter
național și relații internaționale, care 
a subliniat că România acordă o 
mare însemnătate dezvoltării relații
lor cu statele africane. In acest ca
dru, a fost relevată însemnătatea 
deosebită a vizitelor secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe continentul afri
can. precum și a intilnirilor și 
convorbirilor avute la București 
cu șefi de state, cu conducători 
ai mișcărilor de eliberare din Africa, 
cu care prilej s-au semnat documente 
importante ce au pus baze trainice 
relațiilor prietenești de solidaritate și 
conlucrare multilaterală cu țările a- 
fricane.

In continuare a vorbit Maurice 
Yocko, ambasadorul Republicii Ga- 
boneze la București, care a subliniat 
că prin crearea, acum 15 ani, a Or
ganizației Unității Africane s-a dat 
expresie năzuințelor popoarelor aces

tui continent de a-șl uni eforturile în 
lupta pentru libertate și independen
ță, împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, a ra
sismului și apartheidului, pentru o 
viață liberă și demnă.

Ambasadorul gabonez a exprimat 
călduroase mulțumiri României so
cialiste, personal președintelui repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru solidaritatea manifestată și 
sprijinul activ acordat luptei po
poarelor africane pentru consolidarea 
independenței, lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului și rasis
mului, pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare.

La adunare au participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Stanciu Stoian. se
cretarul Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, oa
meni’ ai muncii.

Au luat parte, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor a- 
fricane acreditați la București, repre
zentanți ai unor mișcări de eliberare 
din Africa și organisme O.N.U. cu 
sediul în țara noastră, precum și ti
neri africani care studiază în Româ
nia.

Manifestări consacrate celei de-a 
XV-a aniversări a Zilei eliberării 
Africii și a creării Organizației Uni
tății Africane au mai avut loc. in a- 
ceeași zi. la Baia Mare, oraș înfrățit 
cu centrul minier Kitwe din Repu
blica Zambia, și la Constanța, oraș 
înfrățit cu orașul Alexandria din R.A. 
Egipt.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re-

- publicii Democratice Sudan. Abdu 
Saiih Mashamoun, însărcinatul cu

: afaceri a.i. al acestei țări la Bucu- 
I rești, a oferit joi o recepție.

Au participat Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se- 

! cretar ai C.C. al P.C.R.. Nicolae Doi- 
j caru și Suzana Gâdea. miniștri. Cor- 
I nel Pacoste, adjunct al ministrului 
! afacerilor externe, membri ai condu- 
I cerii Ministerului Comerțului Exte

rior si Cooperării Economice Interna
tionale. reprezentanți ai altor minis
tere si instituții centrale, ziariști.

Au luat parte șefi de. misiuni di- 
j plomatice acreditați la București, al ti 

membri ai corpului diplomatic.
tr

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Democratice Sudan a vorbit la 
posturile noastre de radio si televi
ziune Abdu Salih Mashamoun. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al aces
tei țări Ia București.

★
Joi au început în Capitală lucră

rile Simpozionului de istorie româno- 
turc, organizat, sub egida Academiei 
de științe sociale și politice, de 
Institutul de istoric „N. Iorga", in 
colaborare cu Societatea turcă de 
istorie din Ankara. Manifestarea con
stituie o continuare a simpozionului 
turco-român desfășurat anul trecut la 
Ankara, cu ocazia centeriarului Inde
pendenței de stat a României.

Delegația istoricilor turci prezenți 
la simpozion, condusă de prof. dr. 
Bekir Sitki Baykal, este alcătuită din 
prof. dr. M. Tayyip Gokbilgin. prof, 
dr. Semavi Eyice și prof. dr. Bahdir 
Alkum.

La ședința de deschidere au parti
cipat prof. dr. docent Mihnca Gheor
ghiu. președintele Academiei de 
științe sociale și politice, cercetă
tori. cadre didactice, alți reprezen
tanți ai vieții cultural-științifice, stu- 
denți.

A fost de față Nahit Dzgur. am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești.

In deschiderea lucrărilor simpozio
nului au luat cuvîntul prof. dr. 
Ștefan Ștefănescu, directorul Insti
tutului de istorie „N. Iorga", șl prof, 
dr. Bekir Sitki Baykal. In nu
mele Asociației internaționale de 
studii sud-est-europene, eu sediul la 
București, a vorbit acad. Emil Con- 
durachi.

• I •zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re- j 

publicii Argentina, ambasadorul a- ; 
cestei țări la București, Tulio Oscar j 
Sugasti, a oferit, joi, o recepție.

Au participat Constantin Stătescu, 
ministrul justiției, Suzana Gâdea, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
Constantin Niță, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte- I 
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Cornel Pacoste, adjunct al I 
ministrului afacerilor externe, Iosif I 
Tripșa, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
reprezentanți ai conducerilor unor 
instituții centrale, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
O importantă manifestare cinema

tografică se desfășoară incepind de 
joi in Capitală — ..Zilele filmului 
italian". Anul acesta ele oferă publi
cului românesc o retrospectivă Mauro 
Bolognini. regizor recunoscut pentru 
interesul manifestat iată de raportul 
literatură-film, cele mai de seamă 
creații ale sale fiind ecranizări. în 
deschidere a fost prezentat specta
colul de gală cu lungmetrajul artistic 
..Metello". realizat după cartea scrii
torului Vasco Pratolini.

Au luat parte reprezentanți ai Con- 
. siliului Culturii si Educației Socia
liste și ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. cineaști, alți oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Au participat Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești. și delegația municipalității din 
Veneția care ne vizitează tara.

Au asistat șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în tara noastră, alti 
membri ai corpului diplomatic.

★
Joi s-au încheiat In 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.

(Agerpres)
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Cum poate fi readus pe ring boxul de calitate?

I Pe unde |
I rătăcește? j
I Primarul comunei Poseștl, 

județul Prahova, ne scrie : „Cu I 
părere de rău vă aducem la [

, cunoștință un caz nedoriț pe-

1 trecut in comuna noastră. Cu • 
vreo doi ani in urmă, pe nepu
să masă, numitul Constantin •

IDumitrașcu și-a părăsit soția și , 
pe cei doi copii, plecind fără

■ adresă. Ultimul domiciliu cu- |
■ noscut a fost Lipănești-Prahova.
| Cu toate investigațiile intreprin- I 

se, atit de noi, cit și de or-
' ganele de miliție, nu i-arn putut
■ da de urmă. Iată de ce adre- . 

săm cititorilor faptului divers f
’ rugămintea de a semnala locul I

Iunde se află. Aceasta, intrucit 
copiii săi — un băiețel de 9 ani | 
și un altul de 7 ani — il aș- | 
teaptă cu drag, iar mama lor

I este acum bolnavă și are ea in- ■ 
î sași nevoie de ajutor". ;

I
I
I

Melodia... 
nepreferată

La postul său, paznicul Con- ' 
stantin Stroescu, de la intre- 
prinderea „Tehnoton" din Iași, I 
stătea de veghe. Atent, așa cum | 
ii stă bine oricărui paznic. Nu
mai că personajul nostru nu-și I 
.ciulea urechile și nu scruta | 
întunericul nopții cu gindul cu
rat. Paznicul se... păzea pe sine , 
însuși, să nu cumva să fie | 
prins in timp ce inderca să i 
sustragă din întreprindere un 
radioreceptor „Gloria III". 
Sfirșitul poveștii n-a fost de- | 
loe... glorios pentru el. Prins in 
flagrant delict cu aparatul de ■ 
radio in brațe, vă închipuiți ce 
a urmat. S-a lăsat cu... muzică. ■

I■

I

99

un rînd“... 
si ultimul

9

Deși știa foarte bine că

I
I

I
I
I
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Deși știa foarte bine că nu 
are voie să urce la volan sub 
influenta alcoolului. Bokor 
Săndor. șofer la Combinatul de 
lianți Hoghiz, și-a zis că n-o fi 
foc dacă o să dea de dușcă un 
păhărel împreună cu amicul 
său Gheorghe Muscă.
Muscă nu l-a oprit, așa cum 
s-ar fi cuvenit. Și uite așa, 
după primul pahar a urmat al 
doilea, al treilea... Apoi, cei doi 
s-au urcat repede in ma
șină și hai la drum. La o 
curbă, aproape de satul Fintina, 
autospeciala a. părăsit, șoseaua, 
s-a răsturnat in șanț și a luat 
foc. Suferind arsuri grave, 
Gheorghe Muscă n-a mai putut 
fi

amicul
Și nici

I
k

salvat.
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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La campionatele mondiale recent 
încheiate nu s-a distins nici unul 
dintre boxerii noștri, nici unul n-a 
reușit să cucerească vreo medalie. 
Referindu-ne numai la turneele 
olimpice și mondiale, trebuie să 
spunem că un asemenea rezultat 
global negativ nu am mai înregistrat 
de la J.O. din 1964, de la Tokio. In
tr-un comentariu publicat de ziarul 
nostru în luna martie se scria că 
valoarea pugiliștilor selecționați pen
tru campionatele lumii, ca si unele 
cauze care diminuau această valoare, 
și așa scăzută, nu ne îndemnau la 
optimism, chiar cu privire la Simion 
Cuțov și Ibraim Faredin ; era, de 
altfel, o părere larg răspîndită prin
tre amatorii de box și specialiști, 
părere care s-a și dovedit întemeiată.

Foarte probabil, rezultatele unora 
dintre boxeri, și deci ale formației 
în ansamblul ei. ar fi fost mai bune, 
dacă în conducerea și pregătirea 
lotului reprezentativ, pe timpul ulti
melor șase luni, n-ar fi existat un 
șir de neajunsuri serioase, in spe
cial de natură tehnică și educativă. 
Nu ne propunem acum să discutăm 
despre acestea — unele criticate pu
blic, cu mult timp înaintea campio
natelor lumii — vom menționa nu
mai că ele au la rădăcină lipsa de 
ordine riguroasă în conducerea pre
gătirii. ca si starea disciplinară 
proastă în rindurile boxerilor frun
tași. Să adăugăm că biroul federației 
n-a arătat suficientă fermitate și 
consecventă în vederea curmării ne
ajunsurilor din activitatea tehnică si 
educativă, atit la lotul reprezentativ, 
cit și la cluburi.

Totuși.’ dacă vrem să privim rea
litatea în față, una sau două medalii 
la campionatele mondiale n-ar fi 
schimbat situația din boxul nostru, 
nici valoarea sa tehnică generală. 
Cum rezultase din diferitele . analize 
din anii 1976 și 1977. cum rezultase 
și din consultarea specialiștilor după 
„Centura de aur", orientarea activi
tății tehnice din partea federației, 
selecția, pe toate treptele, ca si in
struirea în toate fazele ei erau și 
sint foarte deficitare.

Se pune întrebarea ț ce trebuie 
să se facă pentru ca boxul ro
mânesc să cuprindă tineri bine aleși 
fizic, cu rezistență specifică și 
forță de lovire, boxeri cu teh
nicitate complexă, boxeri in ade
văratul înțeles al cuvintului ? Ce 
trebuie să facem ca să apară con
stant pugilisti de clasă internațio
nală. care să obțină rezultate va
loroase stabile, să reprezinte cu 
cinste culorile noastre sportive la 
turneele olimpice si mondiale ?

Plenara comitetului federației, 
plenară care a fost aminată pinii 
după desfășurarea campionatelor 
mondiale — și poate că e mai bine 
că s-a procedat astfel — va da. fără 
îndoială, răspunsuri la aceste între
bări. Cheia răspunsurilor la pro
blemele fundamentale ne este dată 
de Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică si sport.

aprobat de conducerea partidului 
nostru. în program se arată lim
pede ca în anul 1986 numărul pu
giliștilor să fie de peste două ori mai 
mare decit este în prezent, adică să 
atingă cifra de 7 009. Din aceasta se 
desprinde si principiul care trebuie 
să călăuzească activitatea' desfă
șurată pentru rezolvarea proble
melor de fond ale boxului : creșterea 
pină la proporții considerabile a bazei 
de selecție pentru înalta performanță. 
Deosebit de prețioase sînt mijloacele 
indicate în documentul de partid 
menționat : dezvoltarea și întărirea 
unităților specializate din centrele 
tradiționale ca București, Brăila. Ga
lați. Constanta. Reșița. Craiova. Cluj- 
Napoca, odată cu testarea anuală a 
10 000 de juniori, pentru promovarea 
din rindurile acestora a elementelor 
talentate în secțiile de performantă.

Opinii pe marginea 
comportării pugiliștilor noștri 

la campionatele mondiale

Pentru realizarea în bune condiții 
a acestor sarcini este necesar să se 
contureze o imagine mai precisă 
mai realistă despre 
ție, tinînd seama 
practicării lui, 
te pronunțat 
și al luptei 
exigente cresc 
sura urcării treptelor 
Boxul nu este. un sport de masă in 
accepția pe care o atribuim altor 
sporturi individuale cum sint. de pil
dă, atletismul, gimnastica sau nata- 
tia. Orice tînăr sănătos poate prac
tica aceste trei sporturi, dar lucru
rile se schimbă cind tinărul își pune 
in miini binecunoscutele mănuși. 
La primul antrenament, la prima 
„încrucișare de mănuși", constată, că 
îi cam piere dorința de a continua 
întrecerea. Dacă are. totuși, curaj și 
voință, dar constată că-i lipsește re
zistența specifică la lovituri, in ase
menea cazuri, antrenorul si medicul 
sînt obligați sâ-1 trimită acasă și să-i 
interzică boxul pentru totdeauna. 
Treptat! treptat, rindurile se răresc, 
se subțiază mult mai mult decit la 
oricare alt sport. încă de la selec
ția primară. Antrenamentul, obliga
ție cotidiană ca în orice alt sport, si 
efortul competitional de zeci de 
meciuri anual au un pronunțat grad 
de dificultate si de uzură care nu-si 
găsește echivalentul 
sau disciplină. Din 
din multe și diverse 
mărul acelora care 
drumul performanței 
mic. In 1980. numărul 
lor de performantă va 
treacă de 300.
un raport aproximativ de 1 la 23 
față de

Și sportul in discu- 
de dificultățile 
specificul foar- 
antrenamentului 
ring, ale căror 

pe mă- 
performanței.

de 
al 
pe
simțitor,

în altă ramură 
această cauză, 
alte motive, nu- 
perseverează pe 

menține 
pugiliști- 

trebui să 
iftseamnă

se

ceea ce

cifra de bază (7 000).

In condițiile specifice amintite, se 
ridică mai multe întrebări, care, 
după opinia noastră, cer răspunsuri 
incă din perioada elaborării mate
rialelor pentru plenara comitetului 
F.R.B. Este .suficientă cifra de tes
tare primară — 10 000.de tineri la vir- 
sta junioratului — sa.u se cere mărit 
acest număr pentru a se ajunge pro
gresiv la 7 000 de boxeri legitimați 
și la peste 300 de „clasă internațio
nală" și „categoria I" ? Au secțiile 
de box din țară capacitatea organi
zatorică. materială și tehnică de a 
testa si. mai ales, de a cuprinde 
in antrenament și competiție un 
număr mult mai mare de sportivi ? 
Iar in cazul răspunsului negativ, ce 
anume se impune să întreprindem 
pentru a asigura unităților condiții 
propice de menținere stabilă a tine
rilor talentati in sfera performanței, 
condiții de instruire, de alimentare 
și în. general, condiții de întărire a 
sănătății pe măsura cerințelor boxu
lui ? Soluri specifice și totodată sti
mulatoare pentru atingerea obiective
lor preconizate se pot găsi cu sigu
ranță, ele stau la îndemîna mișcării 
noastre sportive, mereu mai puter
nică și mai bine înzestrată.

Soluții cu totul noi trebuie elabo
rate și în privința competiției. Nu 
vedem cum actualul sistem competi
tional. cu atitea forme nepotrivite, 
unele preluate mecanic, va putea cu
prinde într-o întrecere plină de con
tinuitate mii si mii de pugiliști. în 
prezent, foarte multi concurenti. in 
special tineri, se opresc după două, 
trei meciuri pe treptele inferioare 
ale competiției naționale, se descura
jează sau lincezesc tot restul anului, 
numeroase secții mai mici lucrează 
fără perspectiva afirmării, iar boxerii 
lor tînjesc după un prilej de a se 
manifesta în fața publicului. Din 
cauza defectelor actualei forme de 
campionat, iată-ne intr-o situație 
paradoxală : pe de o parte, amatorii 
de box care solicită organizarea sis
tematică a unor gale valabile — e o 
critică „perenă" din partea opiniei 
publice — pe de alta, sportivii care 
doresc să apară mai des. dar n-au 
cum. în fața spectatorilor. După pă
rerea noastră, rezultată din consul
tarea unor specialiști și vechi orga
nizatori. există posibilități pentru a 
fi pus la punct un sistem national 
de întrecere neîntreruptă, sistem care 
să angreneze efectiv toate secțiile din 
județe, astăzi în număr de 190. și 
chiar să determine creșterea acestui 
număr pînă Ia 245 în anul 1980. con
form prevederilor.

Sint doar citeva opinii. Ne propu
nem in continuare să dăm curs su
gestiilor și inițiativelor menite să 
determine schimbări de fond in or
ganizare, in munca de instruire, 
astfel incit să creăm o bază solidă 
afirmării reprezentanților noștri la 
viitoarele mari turnee internaționale.

Valeriu MIRONESCU

Noi succese ale sportivilor 
noștri la campionatele 
mondiale de popice

Sportivele românce Elena Andrees- 
cu și Margareta Cătineanu au cucerit 
medalia de argint in proba feminină 
de perechi din cadrul campionatelor 
mondiale de popice, competiție care 
se desfășoară in aceste zile in orașul 
elvețian Lucerna. Titlul mondial a 
revenit cuplului iugoslav Liuba Tcal- 
cici—Pavica Galosevici, cu un total 
de 874 p.d. Cuplul Elena Andreescu— 
Margareta Cătineanu a totalizat 
869 p.d. (449 p.d. plus 420 p.d.), fiind 
urmat de perechile Edith Neidhardt— 
Adele Wengler (R. F. Germania) — 
857 p.d. și Elena Pană—Ana Petres- j 
cu (România) — 848 p.d.

Campionatele mondiale se încheie i 
astăzi cu disputarea probelor indivi
duale.

în cronica relațiilor româno-co- 
reene, ziua de 26 mai marchează un 
moment de cea mai mare însemnă
tate : în această zi, cu trei ani in 
urmă, la București, intr-o atmosferă 
solemnă, a fost semnat Tratatul de 
prietenie și colaborare între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Democrată Coreeană. 
Printr-o fericită coincidență, anul 
acesta aniversarea semnării acestui 
document are loc la numai două zile 
de la Încheierea cu rezultate stră
lucite a noii vizite întreprinse la 
Phenian de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vizită ce a marcat un 
jalon de cea mai mare importanță. in 
evoluția mereu ascendentă a colabo
rării frățești dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. Primirea deose
bit de călduroasă rezervată înalților 
soli ai poporului român, sentimente
le de aleasă stimă exprimate cu pri
lejul grandiosului miting de la Phe
nian, al sărbătoreștii manifestări a 
tineretului. în toate momentele vizi
tei au ilustrat in modul cel mai eloc
vent trăinicia legăturilor de prietenie 
și solidaritate româno-coreene, la a 
căror cimentare o 
contribuție de 
seamă a adus 
tratatul aniversat 
astăzi.

Acest docu
ment. ce poartă 
semnăturile to
varășilor Nicolae 
Ceaușescu si Kim 
Ir Sen. a deschis 
un capitol nou. de 
însemnătate isto
rică in raporturile dintre cele două 
țări. El dă expresie hotăririi comune 
de a adinei si diversifica conlucrarea 
în opera de făurire a socialismului, 
consacrind totodată normele cu valoa
re universală ale relațiilor intersta
tale : respectarea independentei și su
veranității naționale, deplina egalita
te in drepturi, neamestecul in trebu
rile interne — ceea ce ii conferă, din
colo de importanța pe plan bilateral, o 
certă semnificație internațională. A- 
devărată cartă a prieteniei româno- 
coreene. tratatul reprezintă totodată o 
contribuție de preț la întărirea imita
ții țărilor ce făuresc noua orînduire. 
la promovarea unor raporturi demo
cratice intre toate statele lumii, la in
staurarea noii ordini economice și 
politice internaționale. Rolul său a 
fost relevat de altfel și cu prilejul 
recentului dialog la nivel inalt ro- 
mâno-coreean. „Vizita noastră in 
Republica Populară Democrată Co
reeană — declara tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — constituie o expresie 
a bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre popoarele și țările noas
tre. în timpul convorbirilor cu tova
rășul Kim Ir Sen și cu ceilalți tova
răși coreeni am constatat cu satisfac
ție că aceste raporturi s-au întărit 
continuu și au cunoscut o amplificare 
deosebită pe baza Tratatului de prie
tenie și colaborare româno-coreean, 
slujind progresul popoarelor noastre, 
cauzei socialismului și păcii in lume".

„Tratatul de prietenie și colabo
rare încheiat între cele două țări in 
anul 1975 — declara, la rindul săli, 
tovarășul KIM IR SEN — reflectă 
veridic relațiile excelente dintre cele 
două partide și țări suverane ale 
noastre. Sintem mindri de relațiile 
tovărășești, frățești statornicite intre 
cele două partide și popoare, intre 
Coreea și România și considerăm că 
aceste relații exercită o influență 
încurajatoare asupra întăririi solidari
tății popoarelor din țările socialiste, a 
popoarelor progresiste din lumea în
treagă".

Deși Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană sint situate la mari distan
te geografice una. de alta, cele două

La aniversarea Tratatului 
de prietenie și colaborare 

româno-coreean

popoare sint de multă vreme legate 
prin sentimente de stimă și priete
nie reciprocă, ce își trag izvorul din 
trecutul lor de luptă eroică împotriva 
dominației străine, din comunitatea 
de orinduire și de idealuri. Aceste 
relații s-au adincit și s-au amplificat 
continuu, pe măsura realizării gran
dioasei opere de făurire a noii so
cietăți.

O înriurire dintre cele mai fertile 
asupra dezvoltării continue a prie
teniei și colaborării între țările noas
tre exercită raporturile de solidarita
te, încredere și stimă reciprocă exis
tente intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea. întil- 
nirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, atit la Phe
nian in 1971 și în anul de față, cit șl la 
București, in 1975, s-au inscris ca 
momente de excepțională însemnăta
te in cronica relațiilor româno-co
reene, amplificînd și ridicind pe trep
te tot mai înalte colaborarea dintre 
țările noastre. Astfel, tratatului 
semnat acum trei ani i se adaugă in 
prezent „DECLARAȚIA COMUNA", 
document ce consfințește dorința de 

a dezvolta legă
turile reciproce in 
toate domeniile 
vieții politice, e- 
conomice. sociale 
si culturale ne 
baza principiilor 
marxismului și 
internaționalismu
lui proletar, ale 
suveranității si 
independentei na
ționale. deplinei 

egalități In drepturi.
In spiritul prieteniei sincere care-1 

leagă de poporul coreean, poporul 
român urmărește cu caldă simpatie 
succesele remarcabile obținute de 
acesta in opera de edificare a socia
lismului, în crearea unei industrii și 
agriculturi moderne, in înflorirea 
culturii naționale și ridicarea nivelu
lui de trai al maselor. Aceste; succese 
repurtate sub conducerea Partidului 
Muncii, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, reprezintă un puternic stimu
lent in lupta întregului popor co
reean, atit din Nord, cit și din Sud, 
pentru realizarea unificării pașnice, 
democratice și independențe a patriei 
sale.

Dorința poporului coreean de a-șl 
vedea realizat marele ideal național 
se bucură de sprijinul consecvent și 
de deplina solidaritate a partidului, 
poporului și statului nostru. Atit la 
O.N.U., cit și in alte organizații in
ternaționale, România socialistă a 
desfășurat o intensă activitate în 
sprijinul inițiativelor constructive ale 
R. P. D. Coreene. Poziția țării noas
tre de deplină solidaritate cu poporul 
coreean în lupta sa pentru unificarea 
independentă și pașnică a țării a 
fost puternic reafirmată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cursul re
centei sale vizite la Phenian. Așa 
cum s-a subliniat și cu acest prilej, 
România se pronunță împotriva 
tentativelor de permanentizare a 
scindării Coreei, pentru retragerea 
neintirziată a tuturor trupelor străi
ne, inclusiv a armelor nucleare, 
pentru transformarea acordului de 
armistițiu intr-un acord de pace, 
creindu-se astfel condițiile ca po
porul coreean unit să-și poată con
sacra toate forțele și energiile mun
cii pașnice, constructive, făuririi 
unui viitor tot mai fericit.

Aniversarea de astăzi constituie 
un nou și fericit prilej pentru po
porul român de a adresa un salut 
frățesc șl cele mai calde felicitări 
poporului coreean, de a-i ura noi 
succese in activitatea consacrată în
floririi multilaterale a patriei, luptei 
de unificare independentă și pașnică 
a Coreei.

Nicolae N. LUPU

cinema
• Doctorul Poeuaru : SCALA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
e Un om cu „idei“ : PATRIA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20,15,
CAPITOL — 9,15: 11,30; 13,45: 16; 
18,15; 20,30, la grădină — 19,45.
e 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 :

LUCEAFzlRUL — 9: 11,15: 13,30;
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30.
• Transamerica Express : 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; 19,15.
• Dragoste și... statistică : ARTA
— 10; 13: 16; 19, la grădină — 19.30.
• 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, GRĂ
DINA FESTIVAL — 20.
• Eu, tu și Ovidiu : VICTORIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate

Walt Disney — 9,30: 11; 12,30; 14, 
Cheamă-mă în depărtarea lumi
noasă — 16; 18; 20 : DOINA.
• Metello : CINEMA STUDIO — 
18; 20,15.
• Gentleman Jim : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16. tfXCELSIOR 
—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.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Oliver (ambele serii) — 9,45, 
Haiducii — 14, Povestirile lunii pa
lide de după ploaie — 16,15; 18,30, 
Filiera — 20,30 : CINEMATECA.
e Aurel Vlaicu : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15, MIORIȚA — 
9; 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20.

„CICLISTUL ROMAȘCANU 
A REALIZAT O CURSĂ 

DE TOATĂ FRUMUSEȚEA"
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Co- 

mentînd rezultatele celei de-a 31-a 
ediții a competiției internaționale 
cicliste „Cursa Păcii", corespondenții 
agențiilor de presă remarcă și per
formanta ciclistului român Mircea Ro- 
mașcanu. despre care trimisul ziaru
lui „L’Humanite", Emile Besson, 
scria : „Mi-a plăcut foarte mult ro
mânul Romașcanu. un alergător Pu
ternic și cu pedală elegantă". Agen
ția France Presse nota in comenta
riul său că „Romașcanu s-a aflat 
mereu printre primii si în general a 
realizat o cursă de toată frumuse
țea". In comentariul agenției Reuter 
este subliniată, de asemenea, frumoa
sa evoluție a rutierului român Mircea 
Romașcanu. unul dintre animatorii 
cursei, clasat in final pe locul trei 
in această dificilă intrecere sportivă.

Baschet: Steaua, din nou 
învingătoare, 

va fi campioană...
A doua partidă consecutivă Steaua 

— Dinamo s-a încheiat din nou cu 
victoria echipei militare. Rezultat ți- 
nal : 81—79. Jocul a fost aprig, cu 
multe realizări tehnice de ambele 
părți, dar și cu destule greșeli, iar 
scorul s-a menținut strins, fără di
ferente considerabile. Totuși, la un 
moment dat, chiar spre sfirșitul me
ciului. Dinamo conducea cu șapte 
puncte (78—71) ; de aici încolo însă 
n-a mai inscris decit un punct. în 
timp ce Steaua a marcat zece! Deci, 
în baschet, mai mult decit probabil, 
vom avea în acest an o nouă echipă 
campioană — Steaua — ceea ce va 
întrerupe extraordinarul șir de zece 
titluri pe care le-a cucerit succesiv 
Dinamo.

• Mama : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Alt bărbat, altă femeie : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină •— 19,30, TOMIS — 9; 
12; 16; 19.
O Mercenarul : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul : FERENTARI — 10,30; 
12,30: 15; 17; 19.
• Rătăcire : BUCEGI — 9; 11;
13; 15; 17,15: 19,30, la grădină — 
20,15, GIULEȘTI — 0; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Gloria nu cîntă : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Bătălia navală din 1894 : LIRA
— 15,30; 18; 20,15 Ia grădină — 20.
• Minia : DRUMUL SĂRII — 16; 19.

ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT VOLUMUL

, CONFERINȚA 
PE ȚARĂ 

A PREȘEDINȚILOR 
CONSILIILOR 
POPULARE

29—31 martie 1978

M anîfestări 
științifice

Incepind de joi. timp de trei zile, 
la Cluj-Napoca se desfășoară lucră
rile celei de-a patra Conferințe de 
ocrotirea naturii, importantă mani
festare științifică, la care participă 
academicieni, cadre didactice univer
sitare. cercetători si practicieni in 
domeniul biologiei, din intreaga țară. 
Organizată sub egida Academiei Re
publicii Socialiste România, confe
rința își propune înfățișarea unora 
dintre cele mai noi realizări autoh
tone vizînd păstrarea nealterată a 
ecosistemelor naturale. în lumina 
Programului național privind pro
tecția mediului înconjurător.

★
La Casa universitarilor din Capi

tală s-a desfășurat joi sesiunea știin
țifică cu tema „Tendințe in mecani
ca aplicată", organizată de Academia 
Republicii Socialiste România, secția 
de științe tehnice. Au participat aca
demicieni. cadre didactice universi
tare. cercetători, alti specialiști.

• Guerrilla : PACEA — 16; 18; 20.
• E atit de aproape fericirea : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hîrtie : FLOREASCA
— 15.30; 19.
• Ediție specială : POPULAR — 
16; 18,
• Septembrie : FLACĂRA • 9:
11,15; 13,30; 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
0 A! 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 : GRĂ
DINA TITAN — 20.

teatre

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,45 Corespondenții județeni transmit...
12,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă franceză
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film serial pentru copii : „Cuore*
19.30 Telejurnal
20,00 Viața în lumina normelor eticii șl 

echității socialiste.
20.20 Film artistic : „întoarcerea lui 

Lagard6re“. Premieră pe țară.
22,05 Atelier de creație literar-artistică
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Reportaj TV : Oameni și pămîn- 

turi
17.20 Muzică populară
17,35 Ora veselă (reluare)
18.30 Drumuri europene
18.50 Muzică ușoară
19,10 File de istorie : „O frăție grandi

oasă “
19.30 Telejurnal
20,00 Radar pionieresc
20.20 Capodopere și interpreți : Pianis

tul Andrei Gavrilov (U.R.S.S.)
21,05 Realizări ale științei românești
21.20 Telex
21.25 Blocnotes — informații utilitare
21.50 Telerama-sport

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 mai. In țară : Vreme ușor insta
bilă, mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor că
dea ploi izolate, rnai cu seamă în zo
nele de deal și de munte. Vint slab, 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar maximele între 17 și 27 de grade, 
local mai ridicate in sud. In București : 
Vreme ușor instabilă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil aversei de 
ploaie. în primele după-amieze. Vînt 
slab, pînă la moderat.

• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert extra
ordinar. Dirijor : SERGIU CELI
BIDACHE — 20.
• Opera Română : Flautul ferme
cat —• 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19,30.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Concert de 
muzică ușoară „Laudă omului4* — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*’ : Cunună de frumuseți 
— 19,30
• Teatrul ,,Ion Vasilescu44 : Buni
ca se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*4 : Sflrlă 
năzdrăvanul — 10, „Die Kassette44, 
spectacol susținut de Teatrul ger
man din Timișoara — 20.
• Teatrul „Țăndărică** : Punguța 
cu doi bani — io, Unde zbori, Spe- 
rieciori ? —17.
• Circul București : „Circul lili
putanilor** de Ia Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

000.de
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SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENERALE 

A O N U.

„Prioritate masurilor de oprire 
a cursei înarmărilor, de inițiere 

u unui proces autentic de dezarmare"
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager- 

pres). — Trimisul special C. Vlad 
transmite : De la tribuna sesiu
nii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. asupra dezarmării, repre
zentanții statelor membre ale orga
nizației mondiale abordează, in ca
drul dezbaterilor generale, diferitele 
aspecte legate de cursa înarmărilor 
și necesitatea trecerii la dezarmare, 
cu referire specială la locul și rolul 
actualei sesiuni speciale în contex
tul eforturilor întreprinse astăzi în 
lume pentru un reviriment al nego
cierilor privitoare la dezarmare.

Deschizînd seria intervențiilor în 
plen, președintele Consiliului Exe
cutiv federal al R.S.F. Iugoslavia, Ve- 
selin Giuranovici. a arătat că partici
parea la sesiune a tuturor statelor in 
condiții de egalitate constituie cea 
mai bună ilustrare a noii abordări 
a problemelor dezarmării, ca si a do
rinței tuturor statelor de a fi pe de
plin angajate in căutarea soluțiilor po
trivite. în concepția Iugoslaviei, a 
spus vorbitorul, sesiunea specială tre
buie să adopte un program con
cret de acțiune. , care să defi
nească măsurile de natură să con
ducă Ia oprirea cursei înarmărilor și 
să inițieze un proces autentic de 
dezarmare.

Relevînd „importanța majoră" pe 
care țara sa o acordă sesiunii spe
ciale. vicepreședintele S.U.A., Wal
ter Mondale, a expus poziția 
Statelor Unite referitoare la di
feritele negocieri sau alte acțiuni vi- 
zind controlul înarmărilor si măsuri 
de dezarmare la care participă Sta
tele Unite. în legătură cu modul de 
organizare si de funcționare a Comi
tetului de dezarmare de la Geneva, 
el a spus : „Fiind pregătiți să luăm 
in considerare schimbări în cadrul 
comitetului, preocuparea noastră ma
joră este să se asigure o activitate 
continuă, productivă" acestui orga
nism de negociere. în încheiere, vor
bitorul a arătat că S.U.A. se pronun
ță pentru continuarea eforturilor ac
tualei sesiuni in cadrul unei alte 
sesiuni speciale a ^dunării Generale, 
în anul 1981.

Convocarea acestei sesiuni speciale 
Ia inițiativa țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor in curs de dezvoltare si neali
niate reflectă conștiința responsabi
lității acestor state față de destinele 
umanității și hotărirea lor de a-si în
deplini această responsabilitate — a 
subliniat președintele Ciprului. Spy
ros Kyprianou. Sesiunea este o 
reflectare a luptei crescinde pen
tru solutionarea problemelor in- 

• țr-un spirit nou. pentru repudie
rea politicilor vechi de forță, ca 
și a tuturor formelor de dominație 
sau opresiune și pentru stabilirea

încheierea lucrărilor Adunării Mondiale
a Sanatatn a

GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a XXXI-a Adunări Mondiale a 
Sănătății, care au fost consacrate în 
special examinării modalităților de 
ameliorare a situației popoarelor și 
păturilor celor mai defavorizate. Di
rectorul general al O.M.S., Halfdan 
Mahler (reales în această funcție in 
cadrul adunării), a subliniat „coti
tura ireversibilă" întreprinsă în acest 
sens de organizație, declarînd că este 
necesar să se facă din sănătate „o 
pirghie a dezvoltării sociale și eco

unor noi și cu adevărat democratice 
relații internaționale. Sesiunea — a 
continuat el — trebuie să constituie 
începutul unui efort sistematic bazat 
pe cooperare în vederea reducerii ! 
și stopării cursei înarmărilor.
. Referindu-se. intre altele, la activi- i 
tatea de definitivare a documentului j 
final ai sesiunii, ministrul de externe | 
al Venezuelei. Simon Alberto Con- . 
salvi. a exprimat speranța că. în ciu- : 
da dificultăților si a deosebirilor de • 
vederi manifestate pină acum, se va ' 
putea răspunde printr-o atitudine po
zitivă si receptivă așteptărilor ome
nirii legate de eliminarea pericolului 
înarmărilor. Obiectivul de bază al se
siunii — a spus el — este de a mărea 
progrese importante și de a stabili 
măsuri specifice în domeniul dezar
mării nucleare.

Absența rezultatelor în negocierile 
de dezarmare nu trebuie să parali
zeze eforturile internaționale in 
acest domeniu — a declarat pre
mierul suedez. Thorbjoern Faell- 
din. Toate guvernele trebuie să-și 
exercite responsabilitățile și să ia 
parte activă la înfăptuirea dez
armării. în același timp — a spus 
el — lipsa de progrese reale pe ca
lea dezarmării nu trebuie să fie o 
scuză pentru eforturile insuficiente 
în cîmpul dezvoltării. Politica de 
destindere trebuie clădită deopotrivă 
pe temelia dezarmării și a dezvol
tării.

★
în cadrul activităților desfășurate 

în aceste zile de către organizațiile 
neguvernamentale care militează 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
Si înfăptuirea unor măsuri reale de 
dezarmare, paralel cu lucrările Se
siunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. asupra dezarmă
rii, la United Engineering Cen
ter din New York a avut loc o masă 
rotundă organizată de Mișcarea na
țională unificată de luptă împotriva 
armelor atomice și cu hidrogen din 
Japonia. Au luat parte membri ai 
delegațiilor diferitelor state partici
pante Ia sesiunea specială, precum și 
înalți funcționari din Secretariatul 
O.N.U. Reprezentantul român. Ion 
Nicolae, membru al delegației țării 
noastre la sesiunea specială, a vor
bit despre concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu privind 
necesitatea infăptuirii dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare. 
Participanții la masa rotundă au dat 
o înaltă apreciere activității substan
țiale desfășurate de România pe plan 
international in vederea infăptuirii 
dezarmării. în primul rind a dezar
mării nucleare.

nomice". Tema „Sănătate pentru toți 
în anul 2 000“ a dominat dezbaterile, 
subliniindu-se că pentru realizarea 
acestui obiectiv trebuie depuse efor
turi sporite in direcția reducerii de
calajelor dintre statele industrializate 
și țările în curs de dezvoltare.

în cadrul lucrărilor. Republica 
Djibouti . a fost primită în organi
zație. numărul statelor membre ale 
O.M.S. fiind in prezent de 151. Adu
narea a examinat și aprobat, totoda
tă. planul de activitate și bugetul 
O.M.S. pe perioada 1978—1979.

„U.N.LS.C.O. trebuie sâ acționeze pentru facilitarea 
accesului țărilor in curs de dezvoltare la cuceririle 

stiintei si tehnologiei moderne" « • » y
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

PARIS 25 (Agerpres). — Consiliul 
Executiv al U.N.E.S.C.O. a analizat 
capitolul din programul organizației 
pentru anii 1979—1980 privind con
tribuția U.N.E.S.C.O. la dezvoltarea 
cooperării internaționale în domeniul 
științei și tehnologiei.

în intervenția sa, reprezentantul 
României în consiliu, ambasadorul 
Valentin Lipatti, a relevat amplu 
rolul fundamental al științei și teh
nologiei în dezvoltarea societății 
contemporane și în instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
El a evidențiat, în context, impor
tanța eforturilor proprii, pe care fie
care țară trebuie să Ie depună pen
tru dezvoltarea cercetării științifice

„Țările africane sînt hotărîte să lupte pentru 
eliminarea completă a colonialismului**

Mesajul secretarului general al O.U.A. cu prilejul aniversarii 
organizației

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 
Intr-un mesaj adresat tuturor state
lor membre, cu prilejul aniversării a 
15 ani de la crearea Organizației 
Unității Africane, . William Eteki 
Mboumoua, secretarul general al 
O.U.A. a subliniat hotărirea țărilor 
africane de a lupta pentru eliminarea 
completă a prezenței colonialiste și 
imperialiste de pe continent. Tot
odată, el a arătat că Organizația Uni
tății Africane va continua să acțio
neze pentru realizarea dezideratului 
obținerii independentei de către 
populațiile din teritoriile aflate încă 
sub dominație străină, precum și 
pentru instaurarea unor relații in
ternaționale echitabile pentru statele 
Africii.

Situația din Africa de Sud, Zim
babwe și Namibia va continua să 
rămînă în atenția organizației, care 
acordă un sprijin deplin luptei de

agențiile de presă transmit:
Prezidiul C.C. al U.C.I., 

întrunit la Belgrad sub președinția lui 
Dușan Popovici, a examinat proiec
tele de rezoluții ale celui de-al XI- 
lea Congres al U.C.I., care urmează 
să aibă loc intre 20 și 23 iunie. Pre
zidiul a examinat, de asemenea, o 
serie de probleme privind organiza
rea viitorului congres. S-a hotărit ca 
proiectele de rezoluții să fie date 
spre consultare delegaților și invita- 
ților la congres — informează agen
ția Taniug.

0 delegație de partid și 
guvernamentală mozambi- 
COnă, condusă de Samora Moises 
Machel, președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO), 
președintele R. P. Mozambic. a sosit 
la Pekin, pentru o vizită oficială in 
R. P. Chineză. La sosirea pe aero
portul din capitala chineză, delegația 
a fost salutată de Hua Kuo-fen, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, de alți conducători de par
tid și de stat chinezi — anunță agen
ția China Nouă. 

și formarea de cadre naționale. Tot
odată, a arătat că U.N.E.S.C.O. tre
buie să joace un rol sporit în facili
tarea accesului țărilor- in curs de 
dezvoltare la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne. în formarea de 
cadre și valorificarea resurselor 
umane și materiale ale fiecărei țări, 
în conformitate cu nevoile și aspi
rațiile fiecărui popor.

Reprezentantul. țării noastre a 
subliniat, de asemenea, însemnătatea 
marilor programe de cooperare știin
țifică internațională elaborate de 
U.N.E.S.C.O. în domeniile geologiei, 
hidrologiei, oceanografiei, mediului 
înconjurător etc.

eliberare a popoarelor din terito
riile respective.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o ședință 
solemnă a Comitetului O.N.U. pen
tru- decolonizare, consacrată exami
nării problemei lansării unei săptă- 
mini de solidaritate cu popoarele 
oprimate din sudul Africii.

în intervențiile lor, participanții la 
dezbateri au subliniat legitimitatea 
luptei pentru independență și liber
tate a popoarelor Zimbabwe, nami- 
bian și azanian. ca și necesitatea 
intensificării sprijinului comunității 
internaționale pentru lupta de elibe
rare a acestor popoare, pentru lichi
darea rămășițelor colonialismului și 
abolirea rasismului din Africa 
australă.

La Phenian3 sosit îoi>13 in* 
vitația lui Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, o delegație de partid și de 
stat congoleză, condusă de Joachim 
Yhombi-Opango, președintele Comi
tetului Militar al Partidului Conge
lez al Muncii, șeful statului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Cofigo. La sosirea pe aeropor
tul din capitala coreeană — relatează 
agenția A.C.T.C. — delegația a fost 
salutată de Kim Ir Sen și de alți 
conducători de partid și de stat ai 
R.P.D. Coreene.

Reuniune. Geneva s_a des
chis joi reuniunea de două zile a 
Consiliului Asociației (vest-)Europene 
a Liberului Schimb (A.E.L.S.) la nivel 
ministerial. Reprezentanții celor șap
te țări membre ale A.E.L.S. — Aus
tria. Elveția, Finlanda, Islanda, Nor
vegia. Portugalia și Suedia — vor 
examina probleme ale situației eco
nomice mondiale, precum și relațiile 
comerciale ale membrilor asociației. 
Va fi examinat, de asemenea, sta
diul înfăptuirii programului de co
laborare economică pe termen lung.

Deschiderea Congresului Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru
NICOSIA 25 (De la trimisul nostru 

special Al. Cîmpeanu). — Joi s-au 
deschis, la Nicosia, lucrările celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (AKEL). Participă peste 500 de 
delegați și numeroși invitați din rin- 
durile activiștilor și simpatizanților 
partidului. Iau parte, de asemenea, 
reprezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al AKEL, Eze- 
kias Papaioannou. a prezentat rapor
tul intitulat „Bătălia Ciprului și sar
cinile noastre". Făcînd bilanțul pe- 

j rioadei scurse de la ultimul congres, 
raportorul a relevat activitatea inten
să și multilaterală depusă de partid 
ne linia soluționării gravelor proble
me sociale, economice și politice cu

Convorbiri între 
ai P. C. Italian și P.

ROMA 25 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian. Enrico Berlinguer, a avut 
convorbiri cu secretarul general al 

I Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, Gordon McLennan, care a în
treprins a scurtă vizită la Roma — 
informează agenția A.N.S.A.

La sfîrșitul întîlniril, a fost dat

MEXIC

Alianță electorală In vederea alegerilor legislative
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager- 

pres). — Partidul Comunist Mexican 
(P.C.M.), Partidul Socialist Revolu
ționar (P.S.R.) si Partidul Poporului 
Mexican (P.P.M.) au constituit o 
alianță electorală în vederea alegeri
lor legislative din 1979 din Mexic.

Platforma electorală comună, care 
urmează să fie dată publicității în 

adoptat la conferința la nivel înalt a 
A.E.L.S. desfășurată cu un an in urmă 
la Viena.

în vederea alegerilor din 
Bolivia» 0 reuniune între repre
zentanți ai „Mișcării revoluționare 
naționale" și Partidului Revoluționar 
Autentic, fostul președinte al țării. 
Victor Paz Estenssoro, a fost desem
nat candidat al acestor formațiuni la 
scrutinul prevăzut pentru 9 iulie a.c. 
Candidatul guvernamental, susținut 
de gruparea de dreapta „Falanga So
cialistă Boliviana", precum și de ele
mente ale armatei, este generalul de 
aviație Juan Pereda Asbun. Alți aspi
ranți la funcția supremă in stat sînt 
colonelul Jose Patino Ayoroa, gene
ralul Rene Bernal Escalante și fostul 
președinte Hernan Siles Zuazo.

Vot semnificativ. Camera 
Reprezentanților a S.U.A. a respins, 
cu 247 voturi pentru, contra 142, un 
amendament care l-ar fi împiedicat 
pe președintele Jimmy Carter să-,și 
aplice proiectul în legătură cu retra
gerea forțelor americane din Coreea 
de sud. Votul — comentează A.P. — 
evidențiază că marea majoritate a

care au fost confruntați oamenii 
muncii, Întregul popor cipriot, ca ur
mare a evenimentelor din vara anu
lui 1974. El a relevat că AKEL a 
reușit să-și vindece rănile pricinuite 
prin pierderea unor organizații dis
trictuale și are acum în rindurile sale 
mai mulți membri decît la congresul 
precedent. Partidul consideră că, în 
prezent, una din sarcinile sale prin
cipale constă în întărirea frontului 
intern și intensificarea luptei antlim- 
perialiste a poporului cipriot

Subliniind necesitatea de a se lua 
măsuri practice pentru restabilirea 
treptată a prieteniei și colaborării în
tre ciprioții greci și turci, Ezekias 
Papaioannou a arătat că AKEL acțio
nează pentru o soluție pașnică și de
mocratică a problemei Ciprului, în 
interesul întregului popor, pomin- 
du-se de la imperativul menținerii 
independenței și unității statului ci
priot.

secretarii generali
C din Marea Britanie
publicității un comunicat în care se 
menționează că interlocutorii au pro
cedat Ia un schimb de păreri privind 
situația politică, economică și socială 
din cele două țări, precum și poli
tica adoptată de Partidul Comunist 
Italian și Partidul Comunist din 
Marea Britanie în legătură cu o serie 
de probleme ale vieții internaționale.

detaliu săptămîna aceasta, prevede 
în esență naționalizarea băncilor, o 
reformă fiscală. întărirea controlului 
de stat asupra preturilor, stabilirea 
unei scări mobile a salariilor, națio
nalizarea transporturilor, a industriei 
farmaceutice, a radioului si televi
ziunii. precum si a comerțului de 
alimente si îmbrăcăminte.

membrilor acestui organism este fa
vorabilă retragerii trupelor america
ne din Coreea de sud.

Președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, a sosit la 
Sofia într-o vizită oficială.

La concursul din cadrul Fes
tivalului „Maiul muzical" de la 
Bordeaux, pianistul Dan Atana- 
siu, student la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu", a obți
nut medalia de aur.

Sopranei Anca Dimitriu, stu
dentă a aceluiași conservator, 
i-au fost acordate premiul III 
și diploma „Tonice Grincea- 
rovski" la concursul internațio
nal al tinerelor speranțe de 
operă, care s-a desfășurat de 
curind la Skoplje.

Intemperii în Spania.Adfc- 
vărate trombe de apă s-au abătut în 
noaptea de miercuri spre joi asupra 
Țării Bascilor și mai ales asupra lo
calității Bilbao, capitala provinciei 
Vizcaya. Pe unele străzi ale orașu
lui, apa atingea, miercuri seara. înăl
țimea de 60 centimetri, in cursul nop
ții pompierii fiind nevoiți să inter
vină în mai multe rinduri pentru 
pomparea a peste 6 000 metri cubi de 
apă din clădiri.

DE PRETUTINDENI
• SE SCHIMBA 

DOAR FIRMA... RegI- 
mul rasist din Africa de Sud 
„modernizează" legislația modi- 
ficind... noțiunile destinate să 
definească „drepturile" popu
lației de culoare. Potrivit 
unei noi legi a Parlamentului 
de la Pretoria, legislația sud- 
africană va utiliza de acum 
inainte termenul de „negru" în 
Ioc de „bantu", iar cele opt așa 
zise regiuni tribale ale Africii 
de Sud, respectiv bantustanele, 
vor purta numele de „state ne
gre". Aceste „modificări" pe 
care, probabil, unii parlamentari 
sud-africani le apreciază ca fun
damentale pentru definirea ca
drului juridic al „umanismului" 
politicii de apartheid au atras 
ți o primă schimbare „de esen
ță" : Ministerul Administrației 
și Dezvoltării Bantu se va numi 
pe viitor „Ministerul Dezvol
tării ți Relațiilor Pluraliste".

• „camera de 
AUR”. C3111168 este Sn 
plină desfășurare tradiționalul 
festival al filmului, ajuns astăzi 
la cea de-a 31-a ediție. Nouta
tea ediției de anul acesta o 
constituie instituirea unui nou 
premiu „Camera de aur" — care 
urmează să recompenseze pe un 
tinăr realizator debutant. Pre
miul va consta dintr-o cameră 
de luat vederi. Este adevărat, 
nu va fi vorba de o cameră... 
de aur, ci de o cameră adevă
rată pentru o peliculă de 16 
mm., instrument de lucru pre
țios pentru orice cineast aflat 
la Începutul carierei.

• HARTĂ ORNITO
LOGICĂ. Pe cerul orașului 
Alma-Ata, capitala Kazahstanu- 
lui, apar uneori stoluri de pă
sări care numără pină la 10 000 
de exemplare, și care constituie 
o serioasă primejdie pentru 
zborul avioanelor. Pentru a cu
noaște perioada cind își fac 
apariția și ruta pe care o 
urmează păsările, In zona aero
dromului s-au întocmit hărți- 
schițe de prognoză a situației 
ornitologice pentru fiecare lună. 
Pentru aceasta a fost nevoie să 
se sintetizeze observațiile asu
pra comportamentului păsărilor 
in decurs de un an și. in de
cursul fiecărei zile. Ca urmare 
a acestor măsuri se poate con
stata o creștere sensibilă a secu
rității zborurilor.

• AISBERG IN DE
RIVĂ. Un uriaș bloc de gheață, 
cu dimensiunile de 50X35 km., 
a pornit la drum prin Atlantic 
în direcția continentului afri
can. Prezenta blocului de ghea
tă la o distantă atit de mare de 
Antarctica este considerată de 
experti drept un fenomen cu to
tul excepțional.

• DIAMANTE PRIN 
EXPLOZIE. O nouă metodă 
de obținere a diamantelor arti
ficiale, cu ajutorul exploziilor, 
a fost pusă la punct de specia
liști sovietici. Pietrele prețioase 
realizate pe această cale sînt 
comparabile, prin calitățile lor 
deosebite, cu diamantele mete- 
oritice. Ele își găsesc aplicare 
în diferite domenii ale tehnicii 
de înaltă precizie.

Propuneri ale României la sesiunea specială a Adunării Generale a O. N. U. consacrată dezarmării:

Înghețarea cheltuielilor militare, a efectivelor 
Șl ARMAMENTELOR, REDUCEREA LOR TREPTATĂ

Propunem înghețarea înarmărilor la nivelul acestui an și trecerea 
la reducerea treptată a cheltuielilor militare cu 10-15 la sută, pină în 
1985. Economiile realizate ca urmare a acestei măsuri ar putea fi folo
site în parte pentru dezvoltarea economică și ridicarea nivelului de 
trai al fiecărui popor. O altă parte ar putea fi alocată pentru ajuto
rarea țărilor slab dezvoltate.

NICOLAE CEAUȘESCU
In legătură cu sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 

consacrată dezarmării, ziarul nostru a publicat un prim ciclu de articole 
care și-au propus să pună in evidență consecvența politicii partidului 
și statului nostru în promovarea țelului dezarmării, primejdiile grave 
pe care cursa înarmărilor le generează pentru destinele umanității, 
consecințele ei profund nocive pe diverse planuri: economic, social, 
moral și spiritual, precum și în domeniul relațiilor politice interna
ționale.

In continuarea acestui ciclu. „Scinteia" își propune sâ publice o 
suită de articole, in cadrul cărora vor fi grupate propunerile cuprinse 
în recenta Hotărire a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Roman privind poziția României in problemele dezarmării, și in primul 
rind ale dezarmării nucleare — propuneri pe care țara noastră le pre
zintă Iq. actuala sesiune.

Un program realist.Așa 
cum este cunoscut, HOTĂRIREA 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
sintetizează și reafirmă poziția 
consecventă a României în proble
mele dezarmării și. în vederea se
siunii speciale, prezintă propuneri și 
modalități concrete de abordare și 
soluționare a lor. în ansamblu, aceste 
propuneri formează un program cu
prinzător. coerent și unitar, vizind 
punctele-cheie ale problematicii dez
armării in actualele condiții interna
ționale. <

Tara noastră, subliniind că nu ar 
fi cituși de puțin realist prin
cipiul „totul sau nimic". con
cepe transpunerea in viață a dezide
ratului dezarmării ca un proces com
plex. de perspectivă, realizabil gra
dual, treaptă cu treaptă. Fără a 
pierde nici un moment din vedere 
finalitatea procesului — dezarmarea 
generală și. în primul rind. dezarma
rea nucleară — ea se pronunță și 
militează pentru adoptarea de mă
suri parțiale, cu caracter tranzitoriu, 
eare să conducă progresiv spre obiec
tivul fundamental. In acest sens, ceea 
ce caracterizează propunerile su

puse de România atenției sesiunii 
speciale a Adunării Generale este 
tocmai spiritul lor realist, faptul că, 
finind seama de condițiile interna
ționale actuale deosebit de complexe, 
de imobilismul in care sînt canto
nate de multă vreme negocierile de 
dezarmare, ele au în vedere măsuri 
cu aplicabilitate imediată, in stare sâ 
depășească punctul mort si să facă 
să demareze procesul dezarmării.

Avansind propuneri proprii, de o 
largă audientă internațională. Româ
nia nu manifestă nici un fel de ten
dințe exclusiviste : dimpotrivă, așa 
cum se subliniază în Hotărirea C.C. 
al P.C.R.. se arată gata să ia in consi
derare. in cel mai profund spirit de 
receptivitate, orice alte propuneri, 
idei, sugestii, care ar putea contri
bui la obținerea unor progrese reale 
în direcția dezarmării.

înghețarea și reducerea 
bugetelor militare. IntrG pr0* 
punerile cu caracter provizoriu pe 
care le preconizează România se în
scriu. în primele rinduri, cele refe
ritoare la înghețarea cheltuielilor 
bugetare pentru inarmări, a efecti
velor militare și armamentelor și. ul

terior. trecerea la reducerea lor trep
tată. Rațiunea de a situa, aceste mă
suri la loc de frunte este evidentă : 
prin aplicarea lor s-ar ridica de la 
început o stavilă în calea extinderii 
și amplificării cursei înarmărilor si. 
implicit, s-ar stimula climatul de 
încredere, imperios necesar pentru 
trecerea la măsuri de dezarmare.

In ce privește înghețarea bugete
lor și efectivelor militare, este evi
dent că aceasta nu ar însemna o 
măsură de dezarmare propriu zisă, 
nu ar marca o reducere a acestor 
bugete și efective, dar ar fi un prim 
pas către blocarea dezvoltării cursei 
înarmărilor, ar împiedica procesul 
extinderii ei continue, creșterea de 
Ia an la an a proporțiilor sale. Este 
știut că. pe plan financiar, bugetele 
militare nu numai că nu s-au micșo
rat, ci au continuat mereu să spo
rească ; chiar dacă cota parte din 
venitul național repartizată bugetelor 
militare a rămas în unele țări con
stantă. totuși. în condițiile creșterii 
venitului național, aceasta a însem
nat o sporire continuă a cheltuielilor 
destinate înarmărilor. înghețarea 
propusă de România ar însemna, 
astfel, o primă măsură vizind oprirea 
acestei tendințe atît de pernicioase. 
In același timp, propunerile Româ
niei includ și începutul unor măsuri 
efective de dezarmare, prin faptul că 
se prevede, ca o etapă imediat urmă
toare. reduceri (cu 10—15 la sută) ale 
nivelului cheltuielilpr și al efective
lor militare.

In mod concret. în ceea ce pri
vește MĂSURILE BUGETARE, Ro
mânia consideră că ar fi posibil să 
se convină asupra înghețării chel
tuielilor militare la nivelul anului 
1978 și trecerii la reducerea treptată, 
începind cu anul financiar 1979, ast
fel incit, pină in anul 1985. aceste 

cheltuieli să se diminueze cu cel 
puțin 10—15 la sută față de anul 
1978.

Un calcul estimativ arată că. In 
condițiile actuale, prin reducerea. în 
următorii 7 ani, a bugetelor militare 
cu 15 la sută, s-ar obține ECONOMII 
DE PESTE 200 MILIARDE DE DO
LARI.

Resursele financiare si materiale 
astfel economisite ar putea fi orien
tate spre obiective civile, pașnice. 
Astfel, tara noastră apreciază că o 
parte a fondurilor alocate în prezent 
pentru înarmări ar putea fi folosită 
de către fiecare stat care operează 
reduceri ale bugetelor militare în ve
derea înfăptuirii unor programe de 
dezvoltare economică si ridicare a 
nivelului de trai al populației ; cea
laltă parte s-ar putea afecta consti
tuirii unui FOND DE DEZVOLTARE 
al O.N.U. în vederea sprijinirii țări
lor rămase în urmă din punct de ve
dere economic, cârc au un venit na
țional de pînă la 500—600 dolari pe

• Cu 8—9 miliarde de dolari s-ar putea crea in principalele țări 
capitaliste afectate de șomaj 300 000—500 000 DE NOI.LOCURI DE MUNCĂ.

• înfăptuirea PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A CARTIERELOR 
SARACE DIN LOCALITĂȚILE URBANE — prezentat recent de admi
nistrația S.U.A. pentru anii următori — reclamă un total de 2,7 miliarde 
dolari.

• La circa 4 miliarde de dolari s-ar fi ridicat costul proiectului TU
NELULUI DE SUB CANALUL MÎNECII, care să lege Marea Britanie de 
Franța, abandonat din lipsă de fonduri.

Pentru ȚĂRILE NEDEZVOLTATE 
ECONOMIC, cu un venit național sub 
500—600 dolari pe locuitor, din Fon
dul de dezvoltare al O.N.U.. propus 
de țara noastră, s-ar putea repartiza 
sume care să contribuie eficient la 
finanțarea proiectelor îndreptate spre 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor. învățămintului. ‘ocro
tirii sănătății. 

• Circa 15 miliarde de dolari reprezintă suma prevăzută de O.N.U. 
pentru asistenta financiară oficială destinată tuturor țărilor in curs de 
dezvoltare pentru a realiza UN RITM DE CREȘTERE DE 6 LA SUTĂ 
anual — prevăzut de strategia celui de „al doilea deceniu al dezvoltării" — 
sumă care n-a fost vărsată nici în proporție de 30 la sută.

• La 2—3 miliarde dolari .este apreciat golul existent în fondul ne
cesar pentru DEZVOLTAREA AGRICULTURII in țările rămase în urmă, 
potrivit programului adoptat de Conferința mondială a alimentației.

• Cu circa 30 miliarde de dolari s-ar acoperi NEVOILE DE HRANA, 
EDUCAȚIE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALA ale unui număr de 40 de țări în 
curs de dezvoltare.

Prin toate acestea, propunerile României privind înghețarea șl 
stoparea cheltuielilor militare, a efectivelor și armamentelor s-ar în
scrie ca mâsuri reale, efective, pe linia opririi cursei înarmârilor. 
Plastic vorbind, ele pot fi considerate ca o verigâ principală, asupra 
căreia acționîndu-se, s-ar pune în mișcare un lanț întreg de alte mă
suri care, stimutînd destinderea și încrederea, ar asigura progrese 
mai substanțiale în procesul continuu spre dezarmarea generală șl 
nucleară.

Ion FÎNTÎNARU

locuitor, pentru a contribui la pro
gresul lor economic și social mai 
rapid.

In mod evident, o asemenea repar
tizare a fondurilor rezultate din în
ghețarea și reducerea cheltuielilor 
militare ar fi avantajoasă atît țărilor 
avansate economic, cît și celor în 
curs de dezvoltare, ar răspunde ce
rințelor de bunăstare și prosperitate 
ale tuturor popoarelor.

Este știut că chiar IN ȚĂRILE 
DEZVOLTATE ECONOMICEȘTE și 
cu un nivel de trai relativ ridicat 
există numeroase probleme econo- 
mico-sociale cu caracter acut, care 
nu-si găsesc rezolvarea din lipsă de 
fonduri. Prin convertirea unei părți 
a sumelor irosite în prezent pentru 
înarmări s-ar putea finanța noi 
obiective industriale, pentru crearea 
de noi locuri de muncă și eradicarea 
șomajului, pentru dezvoltarea' econo
mică a unor zoțe geografice mai 
înapoiate,

Citeva exemple sînt edificatoare :

Presupunînd. ca ipoteză de calcul, 
că s-ar reduce numai cu 10 Ia sută 
sumele cheltuite in prezent pe glob 
pentru înarmări și că 50 la sută din 
economia realizată s-ar afecta fon
dului de dezvoltare, acesta ar fi 
alimentat de la început cu circa 20 
MILIARDE DE DOLARI anual. Ce 
efecte binefăcătoare ar avea aceasta 
se poate judeca, avindu-se în ve
dere că :

Astfel, propunerile țării noastre au 
în vedere ca eforturile în direcția 
dezarmării să se împletească orga
nic, de la început, cu contribuția 
efectivă la rezolvarea unei alte pro
bleme cardinale a contemporanei
tății — lichidarea subdezvoltării, eli
minarea decalajelor dintre state, edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Desigur, pe măsura realizării de 
noi pași în direcția dezarmării, ar 
apărea disponibilități financiare pen
tru a întreprinde, prin eforturi con
jugate ale statelor, proiecte de an
vergură din domeniul energeticii, va
lorificării avuțiilor mărilor și ocea
nelor, folosirii pașnice a Cosmosului, 
preîntimpinării unor catastrofe na
turale sau lichidării consecințelor 
lor, eradicării unor maladii ca, de 
pildă, cancerul.

Toate acestea pun în evidentă ca-, 
racterul PROFUND UMANITAR al 
propunerilor țării noastre : în timp 
ce cheltuielile militare sînt destinate 
mijloacelor de exterminare si distru
gere, reducerea lor deschide pentru 
întreaga omenire noi perspective de 
progres și civilizație.

înghețarea și reducerea 
efectivelor militare și a 
armamentelor. In acest dorne* 
niu, România apreciază că ar fi util 
și posibil să se convină asupra sto
pării efectivelor militare și arma
mentelor statelor la nivelul anului 
1978 și trecerii la reducerea treptată 
a acestora, astfel incit pină în anul 
1985 să se efectueze reduceri de 
10—15 Ia sută fată de nivelul actual, 
cu diminuări mai substanțiale în ță
rile cu efective mai mari.

Consecințele pozitive ale unor ase
menea măsuri apar în mod evident 
în_ lumina realităților actuale. Nu
mărul oamenilor aflați în prezent 
sub arme este de circa 22 milioane. 
Rezultă că, in baza propunerilor țării 
noastre. în următorii 7 ani s-ar pu
tea obține micșorarea cu 8—3 mili
oane a celor aflați sub arme, precum 
și. în mod corespunzător, a unui 
mare număr de persoane din totalul 
de circa 100 de milioane, angajate 
sub diferite forme în activități mi
litare. Nu sînt îndreptățite temerile 
că prin aceste măsuri s-ar îngroșa, 
în unele țări, rindurile șomeri
lor. Disponibilitățile financiare crea
te prin reducerea bugetelor mi
litare, ca și sumele cheltuite a- 
cum pentru întreținerea și do
tarea acestor trupe ar asigura fon
duri de investiții în obiective civile, 
în sectorul public. Ca urmare, per
soanele demobilizate, ca și cele care 
nu ar mai fi integrate în activități 
militare ar fi absorbite de sectoarele 
de producție civile, și-ar consacra 
munca și capacitățile creatoare in 
realizarea unor programe cu caracter 
economic și social, contribuindu-se 
astfel la ridicarea nivelului de trai 
al populației.

Totodată, restringerea efectivelor 
forțelor armate ar atrage după sine 
frinarea creării de noi baze militare, 
diminuarea înzestrării lor cu noi 
stocuri de armamente, clasice și nu
cleare, iar. în perspectivă, lichidarea 
lor. contribuție esențială atit la con
solidarea independentei și suverani
tății naționale a țărilor pe teritoriul 
cărora sint dislocate, la crearea pre
miselor necesare desființării blocu
rilor militare, cît și la întărirea secu
rității generale.
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