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RĂSPUNZlND NUMEROASELOR SOLICITĂRI

DIN PARTEA OAMENILOR MUNCII

într-o impresionantă unitate de voință, 
întregul nostru popor aprobă întru totul și 
sprijină ferm poziția delegației române la 
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia, apreciind că 
această poziție răspunde în cel mai înalt 
grad intereselor supreme ale națiunii noas
tre socialiste, cauzei independenței și suvera
nității naționale, întăririi destinderii, 
colaborării și păcii în întreaga lume

TOMSIIl NICOLAE CEAUSESCU
s-a intilniî ieri cu reprezentanți i clasei muncitoare,

țărănimii, mtelectualitătu
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

la întilnirea cu reprezentanți 
ai țărănimii, intelectualității 

și tineretului

AU ÎNDEPLINIT PLANUL

PE PRIMII TREI ANI

Al CINCINALULUI
Industria județului Brașov

Dragi tovarăși,

Am primit cu deosebită bucurie 
cererea durnneavoaatrâ de a avea 
această îniîlnire șl de a discuta 
unele probleme privind politica in
ternațională! a României socialiste.

Este și normal ca muncitorimea, 
clasa muncitoare, ca de altfel în
tregul Uostru popor să se intereseze 
de întreaga politică internă și ex
ternă a țării, să cunoască tot ceea 
ce se hotărăște și tot ceea ce ur
mează să se înfăptuiască în această 
direcție. Fiind clasă conducătoare 
a societății, este normal ca întreaga 
clasă muncitoare să cunoască toate 
măsurile și tot ceea ce urmează a 
se înfăptui, să-și spună cuvîntul și 
să hotărască cum trebuie să acțio
năm. Iată de ce salut cu căldură 
inițiativa colectivelor de oameni ai 
muncii care au trimis delegații la 
Comitetul Central pentru a-și cla
rifica o serie de probleme în legă
tură cu Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al Pactului de 
la Varșovia. Aceasta este o expre
sie a sentimentului de înaltă răs
pundere a clasei noastre munci
toare, a faptului că ea înțelege să-și 
exercite rolul de clasă conducătoa
re în România. (Urale și a- 
plauze prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — Pace !“).

Am reținut cu multă satisfacție 
declarațiile și întrebările pe care 
le-ați formulat în numele colecti
velor de oameni ai muncii. în pri
mul rind, sînt bucuros că a găsit 
un sprijin deplin în rindul oame
nilor muncii, al întregului nostru 
popor, Declarația adoptată de sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia cu privire la necesitatea 
intensificării eforturilor pentru des
tindere, pentru securitate și pace în 
Europa și în întreaga lume. (Vii 
aplauze).

Ați citit Declarația — și nu do
resc acum să o comentez pe larg. 

Vreau, totuși, să menționez că a- 
preciem această Declarație ca bună, 
că orientările și scopurile ce se pro
pun în această Declarație corespund 
intereselor poporului nostru, ale 
statelor participante la consfătuire 
și ale tuturor statelor lumii, ale tu
turor popoarelor, pentru că ea pune 
pe primul plan lupta pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru soluțio
narea problemelor complexe ale 
lumii de astăzi pe calea tratative
lor, pe baza principiilor respectului 
independenței și suveranității s na
ționale, ale neamestecului în tre
burile interne, ale dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe bogă
țiile naționale, pe destinele pro
prii, de a-și făuri viața în mod li
ber, așa cum dorește. (Urale Ș> 
aplauze puternice, îndelungate).

Am semnat această Declarație 
în numele României socialiste, al 
poporului român, cu conștiința că 
ea corespunde pe deplin interese
lor vitale ale poporului nostru, ca 
și ale celorlalte țări care au sem
nat-o, cu convingerea că este ne
cesar să ne unim eforturile — atît 
cu țările socialiste, cît și cu cele
lalte țări și popoare, cu toate 
forțele iubitoare de pace — pentru 
a ne opune politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, de 
dominație și dictat, a face totul 
pentru apărarea independenței și 
suveranității fiecărei națiuni, pen
tru triumful păcii pe planeta noas
tră. (Aplauze șl urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — Pace !“).

Deși expunerea pe care am pre
zentat-o' la Consfătuirea statelor 
socialiste participante la Tratatul 
de la Varșovia nu va fi publicată, 
voi avea totuși prilejul ca, la se
siunea solemnă de la 1 decembrie 
a Comitetului Central al Partidu
lui, Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste și Marii 
Adunări Naționale, consacrată îm
plinirii a 60 de ani de la formarea 

statului național unitar român, să 
prezint pe larg politica internațio
nală a României. Pentru a răs
punde la întsebările dumneavoas
tră, ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor, doresc să arăt că, 
în tot ceea ce am expus și declarat 
la Consfătuirea țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia, am 
reafirmat cu toată claritatea po
ziția partidului și statului nostru, 
a clasei muncitoare și a poporului 
român, de a întări colaborarea cu 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare și țările nealiniate, 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, de a 
acționa cu toată consecvența pen
tru unirea forțelor tuturor popoare
lor care se pronunță pentru o 
politică de egalitate și pace în 
lume. Am reafirmat cu toată fer
mitatea hotărîrea României socia
liste de a nu precupeți nimic în 
vederea înfăptuirii securității' în 
Europa, a dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare. Am 
reafirmat hotărîrea țării noastre de 
a face totul pentru a se trece cît 
mai grabnic la măsuri concrete de 
dezarmare, de reducere a încordării 
militare în Europa, de retragere a 
trupelor străine de pe teritoriul 
altor state, de desființare a baze
lor militare. Am arătat că sîntem 
ferm hotărîți să facem totul și să 
acționăm în mod concret pentru o 
politică de colaborare, de pace 
în Europa și în întreaga lume. 
(Aplauze și urale îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

In declarația pe care am făcut-o 
la această consfătuire am afirmat 
totala dezaprobare a României față 
de hotărîrile N.A.T.O. cu pri
vire la creșterea masivă a chel
tuielilor militare și am susținut ne
cesitatea de a se cere țărilor din 
acest bloc să renunțe la asemenea 
hotărîri și să meargă nu pe calea

intensificării cursei înarmărilor, ci 
pe calea reducerii înarmărilor și 
cheltuielilor militare.

In acest spirit, ne-am pronunțat 
cu toată fermitatea ca țările parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
să nu urmeze calea adoptată de 
țările N.A.T.O., ci, dimpotrivă, să 
adopte calea acțiunii hotărîte pen
tru reducerea înarmărilor, a chel
tuielilor militare. Să spunem un 
NU hotărît cursei înarmărilor, să 
facem totul pentru a opri această 
cursă, care reprezintă un grav pe
ricol nu numai pentru dezvoltarea 
economică, dar însăși pentru viața 
tuturor popoarelor. (Aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —• 
Pace !“).

Doresc să menționez că Declara
ția adoptată la Consfătuirea de la 
Moscova corespunde acestor orien
tări — și sîntem hotărîți să acțio

năm cu toată forța pentru reali
zarea celor prevăzute în acest do
cument. Vă rog să spuneți colec
tivelor de oameni ai muncii care 
v-au trimis, și doresc să asigur 
clasa noastră muncitoare, întregul 
popor, că nu avem și nu vom avea 
țel mai înalt decît lupta pentru 
pace, pentru dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta în mod liber, fără 
teama vreunei agresiuni ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

Trebuie însă, dragi tovarăși, să 
vă spun, tot așa de deschis, că rea
lizarea dezarmării și înfăptuirea 
păcii nu sînt probleme rezolvate, 
că acestea nu se vor realiza de la 
sine, prțn simple declarații, oricît 
de ferme și de bune ar fi ele, că 
este necesar să întărim solidarita-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Oamenii muncii din Întreprin
derile județului Brașov — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — au îndeplinit la 25 no
iembrie prevederile planului la 
producția industrială pe, primii trei 
ani ai cincinalului. Realizarea cu 36 
de zile mai devreme a sarcinilor 
aferente acestei perioade creează 
condiții ca pînă la finele anului să 
se obțină o producție suplimentară 
în valoare de 6 miliarde lei. De 
menționat că în primii 3 ani ai cin
cinalului ponderea produselor noi 
și modernizate a ajuns la 32 la sută 
din valoarea producției, că prin 
autodotare s-au realizat utilaje, a- 
gregate și instalații în valoare de 
peste un miliard lei, iar economia 
de energie electrică și combustibili 
se ridică la 200 000 MWh și aproape 
300 000 tone combustibili convențio
nali.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de comitetul ju
dețean de partid, se arată : Avînd 
în dumneavoastră un pilduitor

Industria județului Hunedoara
Oamenii muncii din județul 

Hunedoara au îndeplinit cu 36 de 
zile mai devreme planul producției 
industriale pe trei ani ai cincina
lului. creîndu-și condiții ca pînă la 
sfîrșitul lunii viitoare să realizeze o 
producție industrială suplimentară 
in valoare de 2,5 miliarde lei.

Rezultatele obținute — se spune 
in telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de comitetul 
județean de partid — ne însuflețesc 
în hotărîrea noastră de a depune o 
muncă și mai stăruitoare în vederea 
sporirii eforturilor pentru transfor
marea acumulărilor cantitative în
tr-o nouă calitate superioară, per
fecționarea întregii activități econo- 
mico-financiare, întărirea auto- 
gestiunii, ridicarea pe un plan su

exemplu in muncă și luptă pentru 
binele și prosperitatea patriei, pen
tru libertatea ei. militînd cu respon
sabilitate revoluționară pentru în
făptuirea orientărilor date la re
cepta plenară a C.C. al P.C.R., co
muniștii. toți oamenii muncii din 
județul nostru se angajează solemn 
ca. punîndu-și gindul și fapta sub 
semnul imperativ al noii calități, să 
îndeplinească exemplar sarcinile de 
plan, precum șl prevederile progra
mului suplimentar, să pregătească 
temeinic producția anului 1979.

Folosim șl acest prilej pentru a 
ne manifesta întreaga adeziune 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, poli
tică ce reflectă cu fidelitate intere
sele fundamentale ale poporului 
român privind făurirea socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
patriei, afirmarea mereu mai pu
ternică a României în lumea con
temporană ca o țară independentă 
și suverană, participantă activă la 
lupta pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă și mai echitabilă.

perior a autoconducerii muncito
rești, valorificarea deplină a poten
țialului tehnic, a tuturor rezervelor 
ce există în unitățile economice ale 
județului.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nioolae Ceaușescu, 
că într-un spirit de deplină ordine 
și responsabilitate comunistă, vom 
acționa cu toate forțele și capaci
tatea noastră pentru a da împli
nire hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, ale Conferinței Naționale, 
prețioaselor dumneavoastră indica
ții cu privire la perfecționarea con
ducerii și planificării economico- 
financiare. sporind mai substanțial 
aportul județului Hunedoara la în
florirea și prosperitatea scumpei 
noastre patrii — România socia
listă.
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Întîlnirea cu reprezentanți ai clasei muncitoare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

«ecretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a în- 
tîlnit, sîmbătă, 25 noiembrie, la se
diu! C.C. al P.C.R., cu numeroase 
delegații de oameni ai muncii, re- 
prezentînd mari colective de mun
că din întreprinderi din Capitală șl 
din județe ale țării, care au exprimat 
rugămintea să fie primite de secre
tarul general al partidului pentru a 
fi informate mai pe larg asupra 
desfășurării Consfătuirii de la Mos
cova a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, precum și 
în legătură cu activitatea și poziția 
delegației României la această con
sfătuire.

La întîlnire au luat parte to
varășul Manea Mănescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif 
Banc, Virgil Cazacu, Constantin 
Dăscălescu, Paul Niculescu, Dumi
tru Popescu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Vasile Mușat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost Intimpinat cu vibrantă căldură 
și însuflețire de participantii la 
această întîlnire — muncitori, 
maiștri. tehnicieni, ingineri — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, care au ovaționat în
delung pentru partid și secretarul 
său general. S-a scandat, cu însu
flețire, minute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceausescu — Pace 1".

în această fierbinte manifestare a 
delegațiilor clasei muncitoare și-au 
găsit expresie sentimentele de 
nețărmurită dragoste, de înaltă pre
țuire, pe care întreaga noastră na
țiune le nutrește fată de conducăto-

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe 

Buruc a spus: Am luat cunoștință din 
presă despre Declarația Comitetului 
Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. însă, 
tovarășe secretar general, în rîndul 
nostru, al muncitorilor, se vorbește 
despre faptul că la această întîlnire 
s-au discutat și alte probleme, care 
nu sînt cuprinse în Declarație, și a- 
nume că este necesar ca toate țările 
participante la acest tratat să-și spo
rească în perioada imediat urmă
toare. foarte serios, cheltuielile mi
litare.

Noi vă raportăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sîntem profund îngri
jorați dacă s-au adoptat asemenea 
hotărîrî, deoarece acestea ar periclita 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului. Ar însemna 
să micșorăm ritmul de dezvoltare al 
economiei naționale, să nu mai în
făptuim hotărîrile referitoare la creș
terea retribuției oamenilor muncii în 
etapa a doua și să sporim substantial 
cheltuielile militare.

Ne adresăm dumneavoastră, tova
rășe secretar general, cu rugămintea 
să ne informați care este realitatea 
în legătură cu această problemă. 

rul partidului șl statului nostru, 
pentru activitatea sa neobosită con
sacrată înfloririi patriei, bunăstării 
și fericirii poporului, triumfului 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

în cadrul întîlniril au luat cu- 
vîntul Gheorghe Buruc, lăcătuș la 
întreprinderea „23 August" din 
București, Erou al Muncii Socialiste, 
Nicolae Ceapă, maistru miner la în
treprinderea minieră Aninoasa, 
Mircea Roibu, maistru turnător la 
Șantierul naval Galați, Erich Fajth, 
șef de atelier la întreprinderea de 
construcții metalice Reșița. Ion Mi- 
hăilă, muncitor la întreprinderea 
metalurgică Iași, Iosif Szabo, mais
tru la Combinatul chimic Tîr- 
năveni, Mihai Blag, maistru otelar 
la Combinatul metalurgic Cîmoia 
Turzii, Erou al Muncii Socialiste.

în numele participanților. to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R./ a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea fierbinte să 
ia cuvîntul.

Primit cu cele mal calde senti
mente. In ovațiile și uralele celor 
prezenți. a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, oresedintclc Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție, cu deplină anrobare si 
intensă satisfacție, ea fiind subli
niată. în repetate rînduri. cu vii 
și îndelungi anlauze. în sală a dom
nit tot tiranul o atmosferă de pu
ternică însuflețire, de profundă vi
brație patriotică. S-a scandat mi
nute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“,

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că noi, munci
torii, avem încredere desăvîrșită în 
partidul nostru, în conducerea sa, 
personaj în dumneavoastră, fiul cel 
mai iubit al națiunii noastre, și vom 
face totul pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
apărarea independenței și suverani
tății patriei noastre, a dreptului de 
a fi stăpîn și a hotărî asupra pro
priului nostru destin.

în cuvîntul său, tovarășul Nicolae 
Ceapă a arătat : Delegația noastră de 
mineri din Valea Jiului, luînd cunoș
tință de documentele Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, aprobăm din toată inima li
nia politică a partidului susținută de 
delegația tării noastre la această con
sfătuire și de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Dorința noastră este de a asculta 
de la dumneavoastră, conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru, 
răspunsurile la unele frămîntări și 
îngrijorări pe care le avem în le
gătură cu creșterea cheltuielilor pen- 

„Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu 
— Pace !“, „Ceaușescu. România, 
stima noastră și mîndria !“, „Vom 
munci și vom lupta, pacea o vom 
apăra !“.

Participantii — și prin el întreaga 
noastră clasă muncitoare — și-au 
reafirmat astfel încrederea în 
gloriosul Partid Comunist Român, 
simțămintele de nețărmurită dra
goste. stimă și recunoștință fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și-au 
exprimat totala adeziune și înalta 
apreciere față de activitatea pe care 
a desfășurat-o la Consfătuirea de la 
Moscova, un exemplu însuflețitor 
de slujire devotată a intereselor su
preme ale poporului român, ale 
României socialiste, ale cauzei ge
nerale a socialismului, progresului 
social și păcii în lume.

Pătrunsă de înalta răspundere 
ce-i revine, clasa noastră munci
toare și-a reînnoit hotărîrea de a 
acționa, cu toată energia, împreună 
cu întregul popor, pentru înfăp
tuirea politicii interne de construire 
a socialismului și a politicii externe 
a partidului și statului nostru, de 
luptă fermă pentru cauza destinde-' 
rii, dezarmării, securității și păcii, 
pentru întărirea colaborării cu toate 
țările socialiste, cu toate statele, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Ei s-au angajat că. 
la fel ca si pînă acum, vor face zid 
de netrecut în jurul partidului, vor 
fi aDărătorii dîrji și neînfricati al 
năzuințelor de pace și libertate ale 
poporului nostru, care, prin politica 
clarvăzătoare a partidului și statu
lui. prin neobosita activitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu. și-a 
căpătat un loc demn între po
poarele lumii.

tru înarmare. Așa cum am auzit, s-a 
cerut creșterea cheltuielilor militare, 
ceea ce ar afecta nivelul nostru de 
trai și, în același timp, dezvoltarea 
industriei noastre. Muncitorii de la 
noi din întreprinderile miniere, ho- 
tărîți să îndeplinească programele sta
bilite de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului, vă 
roagă să ne expuneți politica parti
dului și statului nostru cu privire la 
problemele de apărare.

Exprimăm și cu acest prilej hotă
rîrea tuturor minerilor din Valea Jiu
lui de a munci mereu mai bine, de 
a contribui mai mult la înflorirea 
țării. Noi, minerii Văii Jiului, am a- 
probat șl aprobăm din toată inima 
politica partidului, al cărui strălucit 
și eminent conducător sînteți dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Minerii din Valea Jiului vă aduc 
un profund omagiu de recunoștință și 
stimă pentru tot ceea ce faceți pen
tru ei. pentru binele poporului și al 
patriei noastre scumpe.

Să ne trăiți mulți ani, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
primul miner de onoare al tării!

în cuvîntul său, tovarășul Mircea 
Roibu a spus : Sîntem o dele
gație de oameni ai muncii gălă- 

țenî, oțelari, furnaliști, laminatori, 
cocsari, constructori de nave, repre
zentanți ai puternicului eșalon mun
citoresc care activează cu dăruire și 
hărnicie pentru transpunerea în via
ță a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a prețioaselor 
dumneavoastră indicații date cu oca
zia vizitelor de lucru întreprinse în 
județul Galați, în scopul ridicării ță
rii noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație.

în această perioadă de sfîrșit de 
an, cînd activitatea noastră este 
orientată către încheierea cu bune 
rezultate a sarcinilor economice și 
pregătirea activității anului viitor, în 
scopul realizării, în 1979, a unui spor 
de producție de 15 miliarde de lei, 
cînd fiecare oră, fiecare minut, cînd 
fiecare fibră a ființei noastre este 
concentrată în direcția îndeplinirii 
ireproșabile a sarcinilor importante 
încredințate, ne aflăm aici, în fața 
dumneavoastră, pentru a vă mărtu
risi adînca îngrijorare și neliniște ce 
ne-au cuprins ca urmare a accentului 
care se pune — așa cum rezultă din 
Declarația dată publicității — pe in
tensificarea cursei înarmărilor in 
lumea contemporană, pe lărgirea 
permanentă a producției de arma
ment, ca mijloace de subordonare a 
unor țări și popoare independente. 
Cum această tendință este cu totul 
contrară aspirației poporului nostru, 
dornic de pace și de înțelegere, vă 
rugăm, mult stimate tovarășe secretar 
general, să ne informați în legătură 
cu evoluția reală a acestei probleme 
cu care se confruntă omenirea, cu 
proporțiile pericolului pe care îl 
reprezintă escaladarea cursei înarmă
rilor pentru dezvoltarea în ansamblu 
a tării noastre și a păstrării păcii în 
lumea întreagă.

Ne dăm seama că nivelul nostru 
de bunăstare, care cunoaște o creștere 
continuă în acest cincinal, poate fi 
serios afectat de orientarea sporită 
a eforturilor materiale ale țării 
noastre către necesități de apărare.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii gălățeni, vă adre
săm cu nemărginit respect rugămin
tea de a susține și în continuare, cu 
aceeași tărie, transpunerea în prac
tică a politicii externe românești, 
afirmată în atîtea rînduri și apreciată 
unanim pe plan internațional, pen
tru instaurarea unui climat ferm de 
pace și înțelegere, pentru lichidarea 
focarelor de tensiune, realizarea 
unei dezarmări generale, totale, și, In 
primul rind, a dezarmării nucleare.

Ne exprimăm încrederea nestră
mutată că dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prin prestigiul uriaș de care vă 

” bucurați pe plan mondial, veți izbuti 
să influențați evoluția evenimentelor 
actuale în scopul reducerii cheltuieli
lor militare, pentru consolidarea păcii, 
colaborării și dezvoltării armonioase 
a relațiilor dintre toate statele lumii. 
Ca în toate momentele importante 
ale istoriei contemporane cînd țara 
noastră se afla în fața unor situații 
de însemnătate majoră, noi. oamenii 
muncii din județul Galați, asemenea 
întregului popor, ne aflăm alături de 
dumneavoastră cu inima, cu gîndul și 
cu fapta, exprimîndu-ne din nou 
adeziunea noastră totală, fierbinte, 
neclintită, atașamentul nezdruncinat 
față de politica internă și internatio- 

nală promovată de partidul șl statul 
nostru, de dumneavoastră personal.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Erich Fajth, care a spus : Permite- 
ti-mi, tovarășe secretar general, să 
exprim bucuria și sincerele mulțumiri 
ale muncitorilor întreprinderii noas
tre pentru tot ceea ce faceți pentru 
binele clasei muncitoare, pentru bi
nele poporului, pentru toate națio
nalitățile înfrățite de pe pămintul 
României.

Și noi am luat cunoștință despre 
Întîlnirea de la Moscova și am citit 
cu mult interes documentele consfă
tuirii. Știm că dumneavoastră apărați 
cu multă demnitate interesele națiu
nii noastre, ale poporului român, că 
promovați cu multă consecventă o 
politică de largă colaborare, de pace 
și prietenie între popoare, că militați 
activ pentru reducerea cheltuielilor 
militare. Am auzit că la recenta în
tîlnire s-a cerut creșterea cheltuieli
lor militare, fapt ce ne îngrijorează.

Dacă vor crește cheltuielile pentru 
armament, va trebui oare să reducem 
cheltuielile pentru dezvoltarea econo
mică a țării ? Va trebui să se reducă 
nivelul de trai 7 Vom mai putea să 
realizăm ce ne-am propus 7

Vă adresăm dumneavoastră ru
gămintea, în calitate de cel mai auto
rizat exponent al intereselor po
porului nostru, să ne spuneți cum 
stau lucrurile, să cunoaștem ade
vărul.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că sîntem 
hotărîți să ducem la îndeplinire pro
gramele ce ni s-au stabilit, să mun
cim activ, cu mai multă pasiune si 
dăruire, pentru înflorirea patriei 
noastre. Republica Socialistă România.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion Mi- 
hăilă a arătat : împreună cu în
tregul nostru popor, și oame
nii muncii din întreprinderea me
talurgică Iași, au luat cunoștin
ță cu satisfacție despre activi
tatea deosebit de importantă desfă
șurată de delegația Republicii So
cialiste România, condusă de cel mal 
devotat fiu al poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Șl noi, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii, toți oamenii 
muncii din întreprinderea metalur
gică Iași declarăm în mod solemn că 
aprobăm din toată ființa noastră 
activitatea desfășurată de delegația 
României socialiste, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
punctul de vedere al partidului si sta
tului nostru afirmat la consfă
tuire, care exprimă voința po
porului român, hotărît să aplice în 
viată Programul Partidului Comunist 
Român.

Pornind de la principiile pe care 
România socialistă le promovează în 
politica externă, ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru dezarmarea generală, 
și în primul rînd pentru dezar
marea nucleară — aceasta fiind una 
d'in problemele cardinale ale uma
nității, pentru lichidarea conflictelor 
pe calea tratativelor, și nu pe cale 
militară, pentru înghețarea cheltuie
lilor militare și folosirea acestor fon
duri în scopul creșterii nivelului de 
trai material și spiritual al popoare
lor din țările respective.

Ne exprimăm adeziunea noastră 
deplină fată de măsurile concrete 
propuse în acest sens in diferite fo
ruri internaționale de către partidul 
și statul nostru, din care reiese în
țelegerea profundă a răspunderii ce 
revine guvernelor față de propriul 
popor și față de interesele întregii 
lumi.

Am reținut că există tendința de 
majorare a cheltuielilor pentru în
armare. Vă rugăm, stimate tovarășe 
secretar general, să ne clarificați a- 
ceastă problemă, cu încrederea că 
veți face totul pentru înfăptuirea 
neabătută a programului de dezvol
tare economică și socială a tării, de 
creștere a bunăstării oamenilor mun
cii elaborat de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale Partidu
lui Comunist Român.

Vă asigurăm, mult Iubite și stima
te tovarășe secretar general, de sen
timentele noastre de respect și deo
sebită prețuire pe care vi le purtăm, 
angajîndu-ne că strîns uniți în jurul 
partidului vom depune eforturi și 
mai mari pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor trasate de partid, pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, contribuind la înflo
rirea patriei, la creșterea prestigiului 
International al României socialiste.

Să ne trăiți multi ani. tovarășe se
cretar general, pentru binele și fe
ricirea națiunii noastre socialiste !

în cuvîntul său, tovarășul Iosif 
Szabo a spus : Am luat cunoștință 
cu deosebită satisfacție de activitatea 
depusă de delegația tării noastre, 
condusă de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, ținută recent la Moscova.

Oamenii muncii români, maghiari, 
germani din județul Mureș, din com
binatul chimic, unde îmi desfășor ac
tivitatea, dau o înaltă apreciere mo
dului strălucit în care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ati expus cu principialita
te profundă și spirit de răspundere 
exemplar poziția României socialiste 
în problemele discutate, poziție care 
corespunde întru totul năzuințelor și 
Intereselor întregului nostru popor.

Din materialele apărute în presă, 
am reținut că s-au purtat discuții și 
în privința majorării cheltuielilor mi
litare. Aceasta, pe noi cei ce muncim 
înfrățiți cu drepturi pe deplin egale 
consfințite în Constituția tării, ne în
grijorează pentru că ar însemna să 
fie afectată dezvoltarea economico- 
socială a patriei și, în final, de ce 
n-am spune-o, nivelul nostru de trai.

Pentru noi, rezultatele obținute de 
toți oamenii muncii din tara noastră 
ne bucură deopotrivă și sîntem con
știent! că și noi ne-am adus o mo
destă contribuție Ia aceste realizări. 
Acest lucru l-am făcut cu conștiința 
comunistă, urmîndu-vă exemplul 
dumneavoastră personal de fiu devo
tat al partidului, patriei șl poporului 
nostru.

Am venit la Comitetul Central al 
partidului, la dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu inima deschisă, rugin- 
dti-vă să ne expuneți mai pe larg po

ziția partidului șl a statului nostru 
cu privire la menținerea capacității 
de apărare a patriei, cu dorința ca 
aceasta să nu afecteze dezvoltarea în 
continuare a economiei noastre națio
nale în ritmurile stabilite de Congre
sul al XI-lea și de Conferința Na
țională ale partidului, creșterea bună
stării celor ce muncesc în scumpa 
noastră patrie.

Vă asigurăm, mult stimate și Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
cei ce muncim pe meleagurile Mure
șului și Tîrnavelor — români, ma
ghiari și de alte naționalități — vom 
urma cu toată consecventa politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, neprecupețind nimic din 
puterea noastră de muncă pentru ri
dicarea pe culmi de progres și civili
zație a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Mihai Blag, care a arătat : De
legația noastră, compusă din munci
tori și maiștri, membri de partid, vă 
solicită, la cererea oamenilor muncii 
din combinat, să ne sprijiniți în înțe
legerea unor probleme cuprinse în 
Declarația statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia. Oamenii 
muncii din combinatul nostru dau o 
înaltă apreciere poziției delegației 
tării noastre, a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la necesitatea 
interzicerii armelor nucleare, folo
sirii în scopuri pașnice a energiei 
atomice, stopării și reducerii tuturor 
tipurilor de arme și în special a celor 
de distrugere în masă.

Din rîndul oamenilor muncii, în 
mijlocul cărora lucrăm, s-au pus în
trebări dacă tara noastră trebuie să 
contribuie cu fonduri suplimentare In 
scopuri militare, peste cele aprobate 
prin planul national unic de dezvol
tare economico-socială. Ce eforturi 
ar implica aceasta și care vor fi urmă
rile privind îndeplinirea programului 
partidului 7 Ni s-a pus Întrebarea 
dacă se va reduce și ritmul de dez
voltare economică și socială și dacă 
vor fi influențate programele de ridi
care a nivelului de trai.

Combinatul metalurgic din Clmpla 
Turzii s-a dezvoltat an de an în rit
muri înalte. Oamenii muncii pe care 
îi reprezentăm — români, maghiari și 
de alte naționalități — lucrează cu 
abnegație pentru îndeplinirea exem
plară a programului suplimentar a- 
probat de Conferința Națională a 
partidului. Dorința oamenilor muncii 
din combinatul nostru este să menți
nem ritmurile înalte de‘ dezvoltare 
economică și să Înfăptuim1; programul 
de ridicare a nivelului de trai al oa
menilor muncii, iar orice acumulare 
peste program să fie destinată nu 
sporirii cheltuielilor pentru înarmare, 
ci apropierii timpului în care patria 
noastră să devină o țară dezvoltată.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oame
nii muncii din combinatul nostru vor 
depune toate eforturile pentru Înde
plinirea exemplară a sarcinilor încre
dințate de partid. Să ne trăiți mulți 
ani, spre binele și fericirea întregului 
nostru popor 1

întîlnirea cu reprezentanți ai țărănimii, intelectualității și tineretului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 

lntîlnit, sîmbătă. la sediul Comite
tului Central al partidului, cu dele
gații ale oamenilor de știință, artă 
și cultură, din cadrul învățămîntu- 
lui, ale tineretului, ale Consiliului 
Național al Agriculturii, care au 
adresat secretarului general al 
partidului, președintele României, 
rugămintea să fie primite pentru a 
fi informate mai detaliat asupra ho
tărîrilor Consfătuirii de la Moscova 
a Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, a pozi
țiilor adoptate de delegația tării 
noastre în problemele dezbătute.

La întîlnire au participat tova
rășul Manea Mănescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif 
Banc, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană, 
Ion Păfan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
det. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Ion Coman. Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilinet, Ion Ursu, Vasile Marin, 
Vasile Mușat

Cei prezenți la întîlnire au întlm- 
pinat cu deosebită căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-și, și cu acest prilej, prin pu
ternice și îndelungi aplauze, adeziu
nea totală la politica internă și ex

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
în cuvîntul său, tovarășul Radu Voi

nea a spus : în numele cadrelor di
dactice. al studenților, al cercetători
lor din învătămîntul superior exprim 
adeziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului nostru. însem
nătatea primordială pentru destinele 
omenirii a dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, lupta for
țelor înaintate pentru trecerea la mă
suri concrete de înghețare și reducere 
a cheltuielilor militare, dezangajarea 
militară pe continentul european și în 
lume, lichidarea bazelor militare, 
crearea condițiilor de dizolvare si
multană a Tratatului de la Varșovia 
și N.A.T.O. sînt principii acceptate de 
toți oamenii de știință și cadrele din 
învățămint. Ne declarăm, de aseme
nea, intru totul de acord cu principiile 
enunțate cu privire la respectarea în
datoririlor noastre în cazul unei agre
siuni imperialiste în Europa, împo
triva țărilor socialiste, la colaborarea 
militară pe principii sacre ale 
Independenței, suveranității naționale, 
ale deplinei egalități, precizarea că 
fiecare armată națională este subor

ternă a partidului și statului nos
tru. hotărirea nestrămutată de 
a-și aduce din plin contribuția la 
transpunerea in viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, înalta stimă, 
considerație și dragoste fată de 
secretarul general al partidului.

La întîlnire au luat cuvîntul tova
rășii Radu Voinea. rectorul Institu
tului politehnic din București. Lau- 
rentiu Fulga, vicepreședinte al Uni
unii scriitorilor. Aurel Groapă, di
rector tehnic al Institutului cen
tral de chimie, Marin Nedea, pre
ședintele Consiliului intercooperatist 
Purani, județul Teleorman. Radu 
Beligan, directorul Teatrului Na
tional din București, Vasile Drăgă
nescu. șef de secție la Institutul de 
fizică, secretar al comitetului de 
partid. Ion Crișan. directorul Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru construcția de mașini, An
drei Balint, președintele cooperati
vei agricole de producție din comu
na Săcele, județul Brașov. Vasile 
Bontaș, președintele Consiliului 
U.A.S.C, din centrul universitar 
București, Valeriu Ceoceonică. vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

în numele participanților, tova
rășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, a rugat din inimă pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu să ia cu- 
vintul in încheierea întîlnirii.

donată exclusiv forurilor supreme de 
conducere ale țării respective, parti
dului și guvernului respectiv, care 
răspund în fața poporului. Sîntem pe 
deplin de acord cu precizarea făcută 
de dumneavoastră că cheltuielile de 
înarmare nu trebuie să împovăreze 
poporul, să frîneze sau să împie
dice îndeplinirea programelor de în
florire multilaterală a societății socia
liste, de ridicare continuă a nivelului 
de trai material și spiritual. în înche
iere v-am ruga, mult stimate tovarășe 
secretar general — a spus vorbitorul 
— să ne expuneți mai pe larg proble
mele deosebite care au fost ridicate 
la recenta Consfătuire de la Moscova.

Tovarășul Laurențiu Fulga a mul
țumit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în numele scriitorilor din patria noas
tră. pentru această întîlnire. Știm — 
a spus el — cit vă este de încărcată 
agenda de lucru, știm cit vă este de 
prețios timpul — timpul cu care dum
neavoastră vă găsiți lntr-o perma
nentă întrecere.

Fiecare prezentă a dumneavoastră 
la evenimente internaționale, lupta și

Intimpinat cu puternice șl înde
lungi aplauze, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este urmărită cu profund 
interes și deosebită atenție. Prin 
aplauze repetate, cel prezenți dau 
expresie gratitudinii față de pro
digioasa activitate a secretarului ge
neral al partidului, președintele 
României, de modul strălucit cu 
care și cu ocazia Consfătuirii de la 
Moscova s-a făcut interpretul nă
zuințelor sacre ale poporului nos
tru de a trăi în pace șl înțelegere 
cu toate națiunile lumii, de a fi lă
sat să-și consacre toate forțele, în
treaga energie făuririi unei vieți li
bere și fericite în patria sa.

Făcîndu-se mesagerii gîndurilor 
și sentimentelor largilor categorii 
de oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — pe care le-au reprezentat la 
noua întîlnire cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. participantii și-au reafir
mat voința de a se uni și mal strîns 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, de a înfăptui neabătut 
Programul Partidului Comunist 
Român, de a contribui cu abnegație 
și dăruire la înflorirea continuă a 
patriei, la creșterea prestigiului in
ternațional al României socialiste, 
la realizarea Idealurilor de pace șl 
progres ale omenirii.

străduința dumneavoastră pentru a 
găsi și impune soluții umane, înțe
lepte la probleme — nu de puține ori 
amare — care confruntă și cu care 
se confruntă omenirea, constituie o 
sursă nesecată de energii pentru 
propria noastră înscriere și angajare 
la istorie. Am luat cunoștință de 
Declarația pe care ați semnat-o la 
Moscova. Cu legitimă mîndrie patrio
tică am constatat că sînt înscrise în 
acest document foarte multe dintre 
principiile care v-au stat totdeauna la 
suflet, care ne sînt și nouă, tuturor, 
scumpe.

Am reținut acel capitol din comu
nicatul asupra ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. care 
privește unitatea organică dintre for
țele armate ale Republicii și poporul 
român și care precizează că. mai 
presus de orice și înainte de toate, 
armata acestei țări este subordonată 
comandamentelor supreme ale parti
dului și țării noastre.

Totuși, ceva din semnificația pro
blemelor discutate la Moscova scapă 
înțelegerii noastre imediate. Aș în

drăzni chiar să spun că, referitor la 
unele probleme, pește sufletele noas
tre s-a așezat o anume îngrijorare. 
V-am fi foarte recunoscători — a 
spus in încheiere scriitorul Laurențiu 
Fulga — dacă ne-ați pune și nouă în 
valoare esența unor asemenea pro
bleme, ati descifra pentru noi acele 
semnificații care nouă ne sînt încă 
greu de înțeles. .

Vorbind în numele cercetătorilor șl 
prolectantilor din industria chimică, 
tovarășul Aurel Groapă a exprimat 
acordul lor deplin față de poziția de
legației partidului și statului nostru, 
a secretarului general al partidului, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul Consfă
tuirii de la Moscova a Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia.

Ca cercetător și proiectant în In
dustria chimică — a spus vorbito
rul — îmi dau seama de con
secințele grave ale înarmării, de 
implicațiile grave asupra vieții de pe 
planeta noastră, de distrugerile ma
sive de vieți și bunuri materiale pe 
care le-ar putea provoca un nou 
război mondial. Iată de ce milităm 
activ pentru folosirea resurselor de 
care dispune omenirea în scopul lichi
dării subdezvoltării, pentru propă
șirea fiecărui popor.

Cunoaștem că bunăstarea șl pacea 
omenirii nu se ating prin sporirea 
cheltuielilor de înarmare, ci prin tra
tative și colaborare între toate statele 
lumii.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărîrea de nestrămutat a cercetăto
rilor și prolectantilor din industria 
chimică de a milita permanent pentru 
traducerea în viată a politicii de pace 
și prietenie desfășurată de partidul 
nostru, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cuvîntul său. tovarășul Marin 
Nedea a spus : Am luat cunoștință 
de poziția delegației române la Con
sfătuirea de Ia Moscova și ni s-au 
umplut inimile de bucurie văzlnd 
cu cîtă clarviziune și discemămînt 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pre
zentat în fata consfătuirii. în fata în
tregii lumi principiile politicii noas
tre externe. Pe noi. care muncim pe 
ogoare și ne străduim să facem sa
tele noastre frumoase și îmbelșugate, 
care ne străduim ca ogoarele noastre 
să dea roade cît mai bogate, politica 
noastră de pace, de dezangajare mi
litară. de reducere a cheltuielilor mi
litare ne produce o mare satisfacție. 
Toate acestea sînt posibile datorită 
muncii neobosite depuse de dum
neavoastră. tovarășe secretar general, 
datorită efortului depus, datorită pa
triotismului de care dați dovadă, da
torită grijii pe care o purtați acestui 
popor.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, de fidelitatea noastră, vă asi
gurăm că atunci clnd interesele țării 

vor cere din partea noastră șl mai 
mult, vom fi alături de partid, de 
dumneavoastră, pentru a apăra inte
resele naționale ale tării noastre.

în cuvîntul său, tovarășul Radu 
Beligan a spus : Dati-ne voie, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă mulțumim cu emo
ție și recunoștință pentru prompti
tudinea cu care ati răspuns rugămin
ții noastre de a avea o întîlnire 
astăzi cu dumneavoastră. Aceas
ta nu ne-a surprins, pentru că 
încă de la începutul activității dum- . 
neavoastră în fruntea partidului șl 
statului ați impus practica unui dia
log permanent și neîntrerupt cu în
treaga țară. Este un dialog care re
prezintă o latură esențială a activi
tății partidului în rîndul maselor 
largi.

Nu avem destule cuvinte ca să dăm 
aprecierea cuvenită faptului că ati dat 
României un prestigiu considerabil 
astăzi în întreaga lume. Numele dum
neavoastră reprezintă astăzi, pretu
tindeni pe glob, o garanție a păcii, a 
securității, a echilibrului, a înțelep
ciunii, a speranței. în lumea de as
tăzi. sfîșiată de atîtea contradicții, 
este nevoie de un asemenea far de 
lumină și de nădejde. v

Trebuie să vă spun că întreaga su
flare de la noi din teatru a fost una
nimă in a aprecia deosebit de pozi
tiv, ceea ce a spus și Comitetul Po
litic Executiv, activitatea desfășurată 
de delegația partidului și statului 
nostru condusă de dumneavoastră la 
recenta Consfătuire de la Moscova. 
Dar noi am fost puțin neliniștiți și 
pentru că sînt, printre rînduri, unele 
semne de întrebare, unele nedumeriri,- 
unele îngrijorări. Am trăit astăzi cu 
toții sentimentul că avem nevoie și 
de o consfătuire cu dumneavoastră, 
să ne spuneți și nouă ce probleme 
sînt legate de pace, de securitate, de 
colaborarea intre popoare, care sînt 
acele probleme militare care ar putea 
să ne împovăreze viața noastră ma
terială și spirituală.

în cuvîntul său, tovarășul Vasile 
Drăgănescu a spus : Stimate tovarășe 
secretar general, am luat cunoștință 
cu satisfacție de modul consecvent și 
ferm în care dumneavoastră ati pre
zentat poziția partidului și poporului 
nostru în problemele vitale ale ome
nirii — ale păcii, ale independenței 
și suveranității naționale.

Am înțeles din Comunicatul ședinței 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. că ati exprimat dezacordul 
Partidului Comunist Român în le
gătură cu unele probleme cu carac
ter militar.

Sint astăzi probleme mari pe care 
omenirea trebuie să le rezolve pen
tru a se putea dezvolta armonios. 
Cercetarea trebuie să se dedice a- 
cestora ; eforturile materiale ale po
poarelor trebuie să fie dirijate spre 

rezolvarea acestora. Din păcate 
însă, sînt Incomparabil mai mari 
mijloacele puse la dispoziția forțe
lor de distrugere. Efectele utiliză
rii științei și a mijloacelor materia
le pentru dezvoltarea armamentului, 
pentru perfectionarea lui continuă 
sînt dezastruoase pentru viitorul 
omenirii. De aceea, cercetătorii din 
domeniul fizicii apreciază în mod 
deosebit efortul dumneavoastră pen
tru reducerea înarmărilor și pentru 
instaurarea păcii în lume.

Noi vă înțelegem și vă sprijinim în 
acest efort continuu și ferm al dum
neavoastră. Vreau să vă asigur, a 
spus vorbitorul în încheiere, că vom 
fi cu toții gata să îndeplinim cu 
sfințenie cerințele și sarcinile pe 
care ni le veți pune în față, căci cau
za pe care o apărați este o cauză 
sfîntă pentru toate popoarele lumii, 
pentru noi toți.

în cuvîntul său, tovarășul Ion Crișan 
a spus : Am luat cunoștință cu 
profundă satisfacție de poziția pe 
care dumneavoastră ati susținut-o 
în Comitetul Politic Consultativ al 
țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Desigur, această poziție 
se înscrie în' poziția de ansamblu a 
partidului nostru, a dumneavoastră 
personal. Datorită și prestigiului 
dumneavoastră, această poziție con
secventă a ridicat autoritatea țării 
noastre in fața întregii lumi. Apre
ciem încă o dată clarviziunea, fun
damentul științific al concepției dum
neavoastră manifestat atît în condu
cerea economiei tării noastre. în în
drumarea activității noastre de fie
care zi, cît și în marile probleme 
care frămîntă întreaga omenire, care 
ne frămîntă și pe noi.

Nu dorim să ne măsurăm eficiența 
muncii noastre în putere de distruge
re ; noi dorim să ne măsurăm eficien
ta muncii noastre în atingerea ace
lor teluri pe care partidul, dumnea
voastră le-ați pus în fata noastră — 
creșterea bunăstării poporului. $1 
In acest context mă alătur celor care, 
înaintea mea, v-au rugat să răspundeți 
la o serie de întrebări legate de pro
bleme importante discutate la Consfă
tuirea de la Moscova, dar necunos
cute nouă.

Tovarășul Andrei Balint, vorbind 
In numele țăranilor români și ma
ghiari din Săcele — Brașov, a expri
mat deplina aprobare față de poziția 
adoptată la Consfătuirea de la Mos
cova de delegația noastră, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în numele 
locuitorilor din Săcele, vorbitorul a 
asigurat conducerea partidului și 
statului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de adeziunea lor 
deplină la politica internă și externă 
a României socialiste.

în numele studenților din Capi
tală, a spus în cuvîntul său tovarășul 
Vasile Bontaș — și sîntem convinși că 

aceleași sentimente nutresc toți stu
denții și întregul tineret al României 
socialiste — ingăduiți-ne să expri
măm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, totala 
adeziune la poziția principială și fer
mă pe care ati adoptat-o la recenta 
Consfătuire a Consiliului Politic 
Consultativ de la Moscova. Declara
ția pe care ati semnat-o dă expresie 
năzuințelor fundamentale ale popoa
relor de dezvoltare și adincire a 
cursului destinderii în lume, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă.

Ca studenti. vedem în poziția adop
tată o nouă expresie a grijii partidu
lui față de destinele poporului nos
tru. față de dezvoltarea consecventă 
a patriei, fată de asigurarea în conti
nuare a celor mai bune condiții de 
studiu, de muncă si viață pentru tine
retul universitar, pentru întregul ti
neret al patriei. Ca o singură suflare, 
sintem. alături de dumneavoastră în 
promovarea fermă a principiilor noi 
In relațiile între state. în viata inter
națională. principii pentru aplicarea 
cărora ați militat și militat! cu con
secventă.

Tovarășul Valeriu Ceoceonică a 
spus : în numele celor care muncesc 
pe tărimul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice, mă asociez 
înaltelor aprecieri ce se dau modului 
strălucit în care dumneavoastră, to
varășe secretar general, ati prezen
tat cu principialitate poziția partidu
lui și statului nostru în problemele 
discutate la Consfătuirea de la Mos
cova. îmi exprim, de asemenea, sa
tisfacția fată de conținutul Declara
ției adoptate de Comitetul Politic 
Consultativ de la Moscova, pentru că 
problemele care ne interesează In 
mod deosebit — dezangajarea mili
tară. dezarmarea nucleară, elimi
narea forței și amenințării cu folo
sirea forței au fost oglindite în con
ținutul acesteia.

Din Comunicatul Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
reiese că s-au discutat și probleme 
militare. Noi, oamenii de stiintă. 
tehnologi, ne manifestăm acordul 
deplin pentru poziția dumneavoastră 
exprimată în aceste probleme, fată 
de vigoarea cu care ati insistat pen
tru afirmarea principiilor fundamen
tale de Independentă și libertate. 
Totodată, sîntem pe deplin de acord 
ca rezultatele cercetărilor științifice 
să fie destinate și îndrumate către 
scopurile nobile și generoase pentru 
care luptă România socialistă. Ne 
manifestăm toată gratitudinea noas
tră, a celor care muncim pe tărimul 
cercetării, pentru atitudinea Înțeleap
tă, consecventă și curajoasă a dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. privind modul cum gin- 
diti și acționați în scopul asigurări! 
unui viitor pașnic și luminos patriei 
noastre libere.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la întîlnirea cu reprezentanți ai clasei muncitoare

(Urmare din pag. I)
tea și conlucrarea cu toate forțele 
șl toate popoarele care se pronun
ță pentru pace. Se impune, deci, să 
ne angajăm într-o luptă hotărîtă, 
să facem totul, atît în ce privește 
guvernul și partidul nostru, cit și 
în ce privește acțiunile directe ale 
clasei muncitoare, ale celorlalte ca
tegorii sociale, pentru ca, prin con
tacte și prin întărirea legăturilor 
cu clasa muncitoare și cu oamenii 
muncii din alte state din Europa 
și din întreaga lume, să realizăm 
dezarmarea și să impunem o pace 
trainică. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite).

Acționînd hotărît în direcția 
dezarmării și a păcii, nu putem 
însă ignora situația existentă, nu 
putem să nu ne preocupăm și să 
nu ținem seama de necesitatea în
tăririi capacității de apărare a ță
rii. Facem totul în această direcție. 
Dar trebuie să vă declar des
chis, dumneavoastră, ca și în 
fața clasei muncitoare și a po
porului, că avem convingerea că 
nu există un pericol iminent de 
război, că în momentul de față nu 
sînt necesare măsuri deosebite. Po
litica de destindere, lupta pentru 
pace a cuprins mase largi, a luat 
o asemenea amploare încît nu se 
poate spune că astăzi ne aflăm în 
fața unor evenimente grave, a unui 
război care să afecteze statele noas
tre. Iată de ce, pornind de la 
această concluzie, la care am ajuns 
pe baza analizei evenimentelor in
ternaționale, considerăm că trebuie 
să acționăm în direcția păcii, pen
tru adîncirea procesului de destin
dere. în același timp, este necesar 
să ne preocupăm în continuare 
de întărirea capacității de apărare 
și de luptă a armatei noastre, a ar
matelor țărilor noastre, de conlu
crarea între armatele noastre, fără 
însă a lua măsuri deosebite, fără a 
supune statul, economia noastră, 
poporul unor cheltuieli exagerate. 
Acest lucru nu este necesar, nu 
este în concordanță cu situația in
ternațională actuală.

Noi apreciem — șl am declarat 
aceasta și la Moscova •— că ar fi o 

mare greșeală să mergem pe linia 
sporirii cheltuielilor militare, pe li
nia intensificării înarmărilor, deoa
rece aceasta ar supune țările noas
tre unor greutăți deosebit dermari. 
Aveți deplină dreptate, și înțeleg 
îngrijorarea dumneavoastră, a cla
sei muncitoare, că o sporire a chel
tuielilor militare ar pune sub sem
nul întrebării Programul elaborat 
de Congresul al Xl-lea, realizarea 
planului de dezvoltare economico- 
socială a țării. Este de înțeles, to
varăși, că aceasta ar face imposi
bilă și realizarea programului de 
creștere a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.

Pornind de la situația internațio
nală actuală, de la convingerea că 
nu sînt necesare măsuri deosebite 
în direcția înarmărilor, a sporirii 
cheltuielilor militare, noi ne-am 
pronunțat și ne pronunțăm ferm 
împotriva oricăror creșteri a chel
tuielilor militare peste ceea ce este 
rațional. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Vom munci și 
vom lupta, pacea o vom apăra !“).

înțeleg pe deplin preocupările și 
îngrijorările clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, ale poporu
lui nostru ; dar doresc să vă asi
gur că nu am luat nici un fel de 
angajament pentru sporirea supli
mentară a cheltuielilor militare, că 
nu am semnat nici un alt docu
ment decît Declarația care a fost 
dată publicității. (Aplauze și 
urale prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc încă o dată să menționez 
că întotdeauna am făcut cunoscute 
toate angajamentele, tratativele 
sau obligațiile pe care ni le-am 
asumat pe plan internațional, in- 
formînd și supunînd aprobării or
ganelor reprezentative ale întregu
lui popor aceste tratate și obliga
ții. Asemenea documente nu re
prezintă o persoană sau doar gu
vernul și Consiliul de Stat; ele 
sînt obligații asumate în numele 
întregului popor. Deci poporul are 
în primul rînd dreptul să cunoască 
aceste tratate și obligații, el 
este pînă la urmă singurul în 

drept să-și spună cuvîntul și să 
aprecieze dacă sînt bune sau nu, 
dacă corespund intereselor con
strucției socialismului și cauzei in
dependenței țării. Așa vom pro
ceda întotdeauna! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul 1").

în conformitate cu Constituția 
țării, cu Legea apărării și alte legi 
ale Republicii Socialiste România, 
nimeni, nici chiar președintele ță
rii, secretarul general al partidu
lui, nici o altă persoană nu pot 
angaja România decît pe baza le
gilor, a Constituției, pe baza apro
bării organelor legale de partid și 
de stat, a aprobării, în ultimă in
stanță, a întregului nostru popor. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

De asemenea, nici asupra altor 
probleme — și mă refer la pro
blemele de ordin militar discutate 
la această consfătuire — nu am 
adoptat, în ce ne privește, nici o 
altă hotărîre. N-am pus semnă
tura pe nici un alt document, con- 
siderînd că documentele pe care 
le avem, tratatele și acordurile ac
tuale corespund pe deplin și sînt 
suficiente pentru a asigura conlu
crarea între partidele și statele 
noastre, inclusiv între armatele 
noastre.

Așa cum vă este bine cunoscut, 
pornim de la faptul că hotărîrile 
privind angajarea țării într-o po
litică de înarmare nu pot fi luate 
decît de Marea Adunare Națională 
și supuse aprobării poporului. 
Dacă afirmăm — și aceasta este o 
realitate — că statul nostru este 
statul clasei muncitoare, al oame
nilor muncii, atunci trebuie să 
mergem ferm — așa cum cunoaș
teți că acționăm și vom intensifica 
această latură a democrației noas
tre — pe calea ca hotărîrile cele 
mai importante să fie supuse în 
prealabil aprobării poporului și 
numai după aceea să capete pu
tere de lege. Nu vom adopta nici 
o măsură de intensificare a înar
mărilor, și cu atît mai mult de an
gajare a României în acțiuni mi
litare, fără acordul întregului nos
tru popor ! (Urale și aplauze pu

ternice, se scandează „Ceaușescu 
și poporul!“).

Desigur, ne-am asumat obligații
— atît în cadrul Tratatului de la 
Varșovia, cît și prin tratate de co
laborare și asistență mutuală cu 
alte state — pe care le vom res
pecta în conformitate cu prevede
rile documentelor respective. Dar 
vă este bine cunoscut faptul că în 
statutul Tratatului de la Varșovia se 
spune clar că fiecare țară va par
ticipa la activitatea acestuia în 
conformitate cu capacitatea sa, cu 
prevederile și hotărîrile pe care le 
va adopta fiecare stat în parte. 
Deci, nu am cedat și nu vom ceda 
niciodată nimănui dreptul de a an
gaja armata română în vreo acțiu
ne militară, decît parlamentului, 
poporului, organelor de partid și 
de stat românești ! (Urale și aplau
ze îndelungate ; se scandează pu
ternic „Ceaușescu și poporul !“)

Vă rog deci, dragi tovarăși și 
prieteni, să comunicați colectivelor 
de oameni ai muncii care v-au 
delegat — și totodată doresc să asi
gur întreaga noastră clasă munci
toare, întregul popor — că tot ceea 
ce am semnat, toate angajamentele 
pe care ni le-am asumat la Mos
cova sînt înscrise în Declarația 
dată publicității. Vom face totul și 
în viitor pentru a acționa în direc
ția păcii, pentru a munci în așa fel 
încît să garantăm pacea poporului 
nostru, ca și a celorlalte popoare, 
construcția socialismului și comu
nismului, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

Sîntem ferm hotărîți să nu tre
cem la mărirea cheltuielilor mili
tare peste ceea ce este prevăzut în 
bugetul aprobat de Marea Aduna
re Națională. Nici în perspectivă 
nu ne gîndim să mărim procentul
— față de cel actual — alocat din 
venitul național pentru cheltuieli 
militare. Dacă situația internațio
nală se va complica, dacă vor apărea 
necesități care să impună aceas
ta, vom discuta deschis cu întregul 
partid, cu întregul popor, vom pune 
această problemă în fața organelor 
de partid și de stat pentru a adop
ta hotărîrile corespunzătoare.

Vreau să fiu bine înțeles, tova
răși, că poziția pe care am adop
tat-o, și pe care v-am afirmat-o 
aici, este determinată de actuala 
situație internațională, de convin
gerea noastră fermă că nu sînt ne
cesare cheltuieli militare suplimen
tare. Cea mai bună cale de întări
re a capacității de apărare este J 
acum să dezvoltăm economia na
țională, să ridicăm nivelul de trai 
al poporului — pentru că aceasta 
va constitui garanția sigură a 
luptei împotriva oricărei agresiuni, 
clasa muncitoare și întregul popor 
știind că au de apărat o viață li
beră și demnă, că au de apărat 
socialismul și comunismul ! (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi Tovarăși,

Vă rog ca, reîntorși în unitățile 
și în județele dumneavoastră, să 
expuneți cu toată claritatea cele ce 
am discutat aici. De altfel, cred că 
tovarășii vor fi de acord să ,și pu
blicăm atît întrebările dumnea
voastră, cît și răspunsurile pe care 
le-am dat, astfel ca întreaga noas
tră clasă muncitoare și întregul 
popor să aibă claritate deplină, să 
nu se lase influențat de zvonuri, de 
lucruri auzite pe ici, pe colo. Știți 
bine, întotdeauna cînd se zice că un 
lucru trebuie ținut secret, se află 
cel mai iute ; acesta este un obicei. 
(Animație în sală ; aplauze).

Desigur, noi nu avem nimic de 
ascuns. Nu avem nici un secret și 
nu vom avea niciodată vreun se
cret față de clasa muncitoare, față 
de oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, față de întregul 
nostru popor, pentru că întreaga 
noastră politică este politica clasei 
muncitoare, a poporului. Noi nu 
facem altceva decît să acționăm ca 
exponenți ai poporului, în slujba 
cțgsei muncitoare și a întregii noas
tre națiuni. Ne facem datoria și ne 
vom face întotdeauna datoria în 
fața partidului și a poporului nos
tru. (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Așa cum am menționat, înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de ridicare a bu
năstării materiale și spirituale a po
porului este chezășia întăririi pa
triei noastre, a capacității ei de 
apărare și de luptă — dacă, din pă
cate, nu vom putea să împiedicăm 
un nou război mondial. Doresc 
să exprim însă încă o dată convin
gerea noastră că, acționînd unite, 
țările socialiste, forțele progresiste 
și popoarele lumii pot împiedica un 
război, pot asigura pacea !

Iată de ce, reîntorși acasă, este 
necesar să faceți totul — clasa 
noastră muncitoare și întregul po
por să facă totul — pentru îndepli
nirea cu succes a planului cincinal, 
a programului elaborat de Congre
sul al Xl-lea de dezvoltare și mai 
rapidă a patriei noastre, de ridi
care a bunăstării maselor. Vă pot 
asigura, tovarăși, că nu vom afecta 
cu nimic prevederile cu privire la 
sporirea retribuției pe acest cinci
nal. Așa cum cunoașteți, avem în 
vedere ca în cursul anului viitor să 
trecem la cea de-a doua parte a 
majorării, în conformitate cu pre
vederile planului. Deci, vom face 
totul pentru a realiza în întregime 
prevederile cu privire la creșterea 
veniturilor și a nivelului de trai al 
întregului nostru popor — aceasta 
constituind, de altfel, esența socie
tății noi pe care o edificăm în 
România — asigurînd ca tot ceea 
ce realizăm să servească poporului, 
bunăstării, fericirii, libertății și in
dependenței sale. (Urale puternice, 
aplauze; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cred că veți fi de acord cu mine, 
dragi tovarăși, ca, în numele cla
sei noastre muncitoare, să asigu
răm clasa muncitoare din țările 
socialiste, că întrebările și preocu
pările dumneavoastră pornesc toc
mai din grija pentru socialism, 
pentru dezvoltarea tot mai pu
ternică a construcției socialiste în 
toate țările, că clasa noastră mun
citoare este animată de sentimente 
frățești, de solidaritate cu clasa 
muncitoare din toate țările socia
liste, din toată lumea. In numele 

poporului nostru, să asigurăm po
poarele din toate țările socialiste 
că sîntem ferm hotărîți să întărim 
prietenia și solidaritatea cu ele, 
atît în lupia pentru construcția so
cialismului și comunismului', cît și 
în lupta pentru pace, pentru o via
ță mai demnă, mai liberă și mai 
bună pe planeta noastră, pentru o 
pace trainică în lume. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
„Vom munci și vom lupta, pacea o 
vom apăra !“).

Vă urez, dragi tovarăși, dumnea
voastră, colectivelor pe care le re- 
prezentați, tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
întregului nostru popor succese 
tot mai mari în întreaga activitate, 
împlinirea tuturor năzuințelor de 
progres, de bunăstare și pace, care 
constituie preocuparea permanentă 
a întregului nostru partid. Multă 
sănătate și fericire! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,

înainte de a ne despărți, aș dori 
să vă întreb acum dacă sînteți 
mulțumiți cu răspunsurile și dacă 
sînteți de acord cu ele ? (Urale, 
aplauze, se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria". Din sală 
răsună puternic cuvîntul „DA" și 
urarea „Să ne trăiți mulți ani !").

Dacă sînteți de acord, atunci vă 
rog să fiți interpreții noștri, ai 
conducerii de partid, interpreții 
mei personali și să explicați pro
blemele discutate oamenilor mun
cii așa cum le-aș vorbi eu; 
am deplină încredere! (Urale și 
aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !". Intr-o atmosferă în- 
suflețitoare, de puternică unitate, 
toți cei prezenți în sală ovaționează 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru Republica 
Socialistă România, pentru secre
tarul general al partidului și pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la întîlnirea cu reprezentanți

ai țărănimii, intelectualității și tineretului
Stimați tovarăși,

Sînt bucuros că, după întîlnirea 
cu delegațiile clasei muncitoare, ale 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, dintr-un mare 
număr de întreprinderi și din mai 
multe județe, ne putem întîlni și 
cu delegațiile oamenilor de știință, 
ale uniunilor de creație, oamenilor 
de teatru, ale tineretului, cu oame
nii din învățămînt, precum și cu 
reprezentanții Consiliului Național 
al Agriculturii, care au solicitat 
unele lămuriri.

într-adevăr, am primit multe 
scrisori, multe solicitări privind 
unele lămuriri și unele întîlniri. 
Am considerat că este mai bine să 
realizăm aceasta printr-o adunare 
a mai multor delegații, pentru că 
nu am avea timp să discutăm cu 
fiecare în parte.

înțeleg pe deplin preocuparea 
oamenilor muncii, a oamenilor de 
știință și cultură, a întregului nos
tru popor cu privire la problemele 
discutate la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, la sarcinile și îndatoririle ce 
revin din acestea poporului român, 
întregii noastre națiuni.

De la început doresc să-mi ex
prim satisfacția pentru felul în 
care toate categoriile de oameni ai 
muncii, întregul nostru popor ur
mărește activitatea politică inter
națională a partidului și statului 
nostru. Văd în aceasta o expresie 
a voinței ferme a întregului nostru 

popor d£ a asigura înfăptuirea 
neabătuta în viață a politicii exter
ne, de pace și colaborare, a Româ
niei socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

La Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia — 
așa cum reiese și din Declarația 
comună care a fost publicată — 
s-a pus pe primul plan necesitatea 
intensificării eforturilor pentru o 
politică de destindere, de colabo
rare și de pace, atît în Europa, cît 
și în întreaga lume. în această pri
vință am afirmat cu toată fermi
tatea hotărîrea nestrămutată a în
tregului nostru popor de a face 
totul pentru înfăptuirea securității 
în Europa, pentru afirmarea în 
lume a unor relații noi, de deplină 
egalitate în drepturi, de respectare 
a independenței și suveranității na
ționale, a dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale, 
pentru excluderea forței și ame
nințării cu forța din relațiile între 
state. Am afirmat hotărîrea fermă 
a poporului nostru de a milita pen
tru dezarmare și pentru o pace 
trainică în lume. (Aplauze puter
nice).

Așa cum se subliniază și în Co
municatul Comitetului Politic Exe
cutiv al partidului, considerăm că 
Declarația adoptată la consfătuirea 
de la Moscova corespunde acestei 
orientări — și vom acționa cu 
toată consecvența și fermitatea 
pentru realizarea celor ce am con
venit împreună.

Este adevărat că problemele in
ternaționale sînt destul de com

plexe. Viața internațională se ca
racterizează atît prin intensificarea 
luptei forțelor progresiste și an- 
tiimperialiste, a popoarelor, împo
triva politicii imperialiste de forță 
și dictat, a politicii de dominație, 
cît și printr-o creștere a activității 
cercurilor imperialiste pentru obți
nerea unor noi poziții de domina
ție, pentru reîmpărțirea lumii, ceea 
ce constituie un grav pericol pen
tru pacea și securitatea tuturor po
poarelor, pentru dezvoltarea inde
pendentă a fiecărei națiuni. Dar — 
cu toată complexitatea situației in
ternaționale — doresc să declar cu 
deplină răspundere că partidul 
nostru, conducerea sa consideră 
că desfășurarea evenimentelor, 
cursul lor sînt în favoarea forțelor 
care se pronunță pentru o politică 
de independență, pentru dezar
mare și pace. Stă în puterea popoa
relor ca, acționînd unite, să împie
dice un nou război mondial, să 
asigure o pace trainică în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Pornind de la aceste conside
rente, la Consfătuirea de la Mos
cova am afirmat cu toată claritatea 
poziția României socialiste de a nu 
precupeți nici un efort în vederea 
realizării obiectivelor vitale pentru 
toate popoarele. Noi considerăm 
că una din îndatoririle fundamen
tale ale țărilor socialiste, ale forțe
lor progresiste, însăși misiunea is
torică a socialismului sînt elibe
rarea popoarelor atît de asuprire, cît 
și de primejdia unui nou război, 
asigurarea unei păci trainice și a 
conlucrării reciproc avantajoase, în 
condiții de deplină egalitate între 

toate națiunile lumii. (Aplauze pu
ternici, prelungite).

în realizarea acestei misiuni isto
rice, partidul nostru, dînd glas 
voinței întregului popor, a făcut și 
va face totul și în viitor. Nu vom 
precupeți nici im efort pentru a 
contribui la triumful acestei poli
tici, care corespunde atît interese
lor poporului nostru, cît și intere
selor tuturor țărilor socialiste, ale 
tuturor popoarelor lumii, ale între
gii omeniri I (Aplauze puternice, 
prelungite).

Știm că sînt multe probleme care 
trebuie soluționate pe plan inter
național. Dar considerăm că aceste 
probleme nu-și pot găsi rezolvarea 
decît prin participarea activă și 
egală a tuturor popoarelor, prin 
unirea eforturilor lor în vederea 
asigurării progresului economic și 
social, lichidării subdezvoltării, 
creșterii bunăstării materiale și 
spirituale, creării condițiilor pen
tru ca fiecare națiune să-și poată 
pune plenar în valoare capacitatea 
creatoare, fizică și intelectuală, asi- 
gurîndu-și un loc demn, liber, în 
rîndul sutelor de națiuni și de gru
puri naționale din lume.

Dorim deci ca, în soluționarea 
acestor probleme, să nu se ajungă 
la folosirea armelor, la forță, ci să 
se excludă forța cu desăvârșire din 
viața internațională, să triumfe 
rațiunea, spiritul de înțelegere, de 
bună vecinătate și conviețuire paș
nică între popoare ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Fără îndoială că, în legătură cu 
aceste probleme, toate statele 
participante la Consfătuirea de la 
Moscova și-au exprimat pozițiile. 

Aș dori să subliniez că în proble
mele luptei pentru destindere, pen
tru dezarmare și pace, toate dele
gațiile, toți cei care au luat cuvîn
tul au susținut cu fermitate nece
sitatea întăririi colaborării și uni
tății în realizarea acestor obiective. 
Ca atare, Declarația — pe care ați 
citit-o fiecare — oglindește punc
tele de vedere comune, adoptate 
în deplină unanimitate. Noi le con
siderăm juste și vom face totul 
pentru realizarea prevederilor De
clarației. (Aplauze puternice, în
delungate).

înțeleg îngrijorarea care au ex
primat-o aici unii tovarăși, unele 
delegații ale oamenilor muncii. 
Intr-adevăr, este necesar să gîn
dim serios și să răspundem între
bării pe care și-o pun oamenii 
muncii : oare în condițiile intensi
ficării luptei pentru dezarmare, 
pentru destindere și pace, există 
posibilitatea de a obține noi succe
se în această direcție ? Sau aceasta 
este cumva legată de sporirea chel
tuielilor militare, de intensificarea 
înarmărilor ? Și, în acest ultim 
caz, nu se vor ridica probleme gre
le pentru economia românească, 
pentru dezvoltarea socialistă a ță
rii, pentru creșterea bunăstării ge
nerale a poporului ? Trebuie să vă 
mărturisesc că găsesc pe deplin în
dreptățite aceste preocupări, aces
te întrebări. Este nu numai drep
tul, dar și obligația clasei noastre 
muncitoare, a țărănimii, intelec
tualității, a tuturor categoriilor so
ciale, fără deosebire de naționali
tate, a întregului nostru popor, să 
cunoască în întregime care e reali
tatea, ce angajamente și-a asumat 

sau își asumă România pe plan in
ternațional. Nici nu se poate conce
pe ca cineva — președintele țării, 
secretarul general sau oricine altci
neva — să-și poată asuma, în nu
mele țării, angajamente, decît în 
concordanță cu prevederile Consti
tuției, cu Legea apărării, cu cele
lalte legi ale țării și cu deplina cu
noaștere și aprobare a întregului 
popor, care, pînă la urmă, este cel 
ce trebuie să hotărască. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Trebuie să vă declar deschis, 
dumneavoastră, șl să declar în 
fața întregului popor că nu ne-am 
asumat la Moscova alte obligații 
decît cele înscrise în Declarația 
publicată, că nu am semnat decît 
această Declarație, considerând că 
aceasta corespunde cerințelor și 
năzuințelor poporului nostru. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

în evaluarea situației Internațio
nale, noi am ajuns la concluzia că, 
în pofida problemelor complicate 
din viața mondială, nu se poate 
spune că se merge în direcția unui 
nou război. în nici un fel nu se 
poate spune că situația este de 
asemenea natură încît să se pre
vadă posibilitatea unei conflagra
ții, a unui război mondial în vii
torul apropiat. Dimpotrivă, apre
ciind realist raportul de forțe pe 
plan internațional, putem spune 
că există reala posibilitate de a 
preîntîmpina un nou război, de a 
asigura pacea pentru toate po
poarele lumii. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Pornind de la aceste considera
ții, am exprimat condamnarea 

noastră fermă față de hotărîrile ță
rilor din cadrul N.A.T.O. de a alo
ca noi sume pentru cheltuieli în ve
derea înarmării în următorii 10 ani. 
Am cerut — și considerăm că tre
buie să solicităm acestor țări — să 
renunțe la asemenea planuri de 
înarmare, să pună capăt acestei 
curse. împreună cu țările Tratatu
lui de la Varșovia, cu alte state 
ale lumii, să treacă la adoptarea 
de măsuri concrete nu în direcția 
realizării unui echilibru al forței 
și al fricii, prin sporirea înarmă
rilor, ci în direcția păstrării unui 
echilibru prin reducerea înarmă
rilor. Considerăm că aceasta este 
pe deplin posibil și corespunde in-v 
teraselor tuturor popoarelor lumii! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Aceia dintre dumneavoastră care 
lucrați în cercetare știți bine ce 
sofisticate sînt armamentele, ce 
uriașe posibilități de distrugere au. 
Nu constituie un secret, de altfel și 
o parte, și alta recunosc deschis și 
public că dispun de armamente 
nucleare și de alte armamente care 
pot distruge de cîteva ori întreaga 
omenire. Dacă aceasta este situația 
în domeniul* înarmărilor, de ce 
trebuie oare să fie alocate noi mij
loace pentru înarmare ? Pentru a 
cîta oară să se mai distrugă ome
nirea ? ! Oare rațiunea, umanismul 
de care se vorbește atît nu reclamă 
să se pună capăt în modul cel mai 
hotărît cursei înarmărilor, care 
creează pericole nu numai pentru
(Continuare în pag. a IV-a)
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dezvoltarea economico-socială a 
popoarelor, ci și pentru însăși ci
vilizația umană, pentru existența 
omenirii pe această planetă ? De
sigur, răspunsul la aceste întrebări 
nu poate fi decît acela că trebuie 
să se pună capăt cu hotărîre cursei 
înarmărilor !

Există un echilibru suficient de 
forțe. Fiecare bloc are destule ar
mamente încît să poată distruge 
omenirea de cîteva ori. Trebuie să 
pornim de la reducerea treptată a 
acestor armamente, păstrînd echi
librul, pînă cînd nu va mai exista 
nici un fel de mijloc de distrugere 
a oamenilor. Acest lucru îl recla
mă umanismul, îl reclamă intere
sele fiecărui popor, aceasta este 
necesitatea cea mai stringentă a 
vieții internaționale de astăzi ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Am afirmat, și doresc să afirm 
și aici, în fața dumneavoastră, a 
întregului popor: noi înțelegem 
bine că problemele dezarmării nu 
se pot soluționa pește noapte și că 
trebuie să ne îngrijim permanent 
de apărarea țărilor noastre. Noi ne 
îngrijim să asigurăm apărarea cu
ceririlor revoluționare și indepen
denței țării. Pornind de la această 
necesitate, considerăm că trebuie 
să acționăm nu pentru intensifi
carea cheltuielilor militare și a 
înarmărilor, ci pentru reducerea 
acestora, făcînd totul pentru spo
rirea încrederii între state. înțe
legem că, pentru aceasta, trebuie 
intensificate eforturile tuturor po
poarelor, ale tuturor statelor. Tot 
astfel înțelegem că, pînă vom 
ajunge la înțelegeri corespunzătoa
re, este necesar să suportăm și 
unele cheltuieli necesare apărării, 
întăririi capacității de luptă a țării 
noastre. Dar considerăm că aceste 
cheltuieli trebuie făcute în limite 
raționale. Așa cum am declarat în 
fața reprezentanților clasei mun
citoare, noi considerăm că în ac
tualele condiții internaționale nu 
este necesar să mărim cu nimic 
cheltuielile militare față de bu
getul aprobat; de asemenea, con
siderăm că nici în viitor, dacă se 
mențin aceste condiții internațio
nale, nu trebuie să mărim procen
tul din venitul național alocat 
pentru înarmare ; dimpotrivă, tre
buie să avem în vedere ca acest 
procent să sufere o anumită dimi
nuare.

înțelegem să creăm condiții pen
tru dezvoltarea capacității de a- 
părare a patriei, pentru sporirea

forței de luptă a armatei noastre, 
astfel ca ea să-și poată îndeplini 
în orice împrejurare obligațiile față 
de popor și față de patrie și, în 
același timp, să-și îndeplinească, 
dacă va fi necesar, și obligațiile 
internaționale asumate în cadrul 
Tratatului de la Varșovia, în ca
zul unei agresiuni imperialiste în 
Europa, cît și în cadrul tratatelor 
de asistență mutuală bilaterală pe 
care le avem cu aceste țări.

Considerăm însă că trebuie să 
punem accentul pe activitatea po
litică pentru dezarmare și pentru 
pace. Avem încrederea că po
poarele sint în stare să realizeze 
noi succese în această direcție și 
să asigure o pace trainică în Eu-, 
ropa și în lume.

Trebuie să avem în vedere că 
întărirea capacității de apărare a 
tării constă în primul rînd în în
făptuirea neabătută a Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea, 
de dezvoltare în ritm înalt a eco
nomiei naționale, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al între
gului nostru popor. în aceste îm
prejurări, orice atac împotriva 
României va fi sigur înfrînt, pen
tru că se va izbi de voința fermă 
a poporului, stăpîn pe destinele 
sale, hotărît să-și apere cuceririle 
revoluționare, viața nouă, liberă, 
independentă 1 (Aplauze puternice, 
prelungite). j

Oricîte armamente se vor acumu
la, dacă aceasta se va face în dau
na dezvoltării economiei, a nive
lului de trai al popoarelor, nu va 
crește puterea de luptă a nici unui 
popor, ci, dimpotrivă, aceasta va 
slăbi. Pînă la urmă, nu armamen
tul — oricît de complicat și de dis
trugător ar fl — va hotărî soar
ta unei lupte, ci oamenii, popoare
le. Voința lor de a fi libere și stă- 
pîne pe destinele lor va învinge, 
asigurînd înfăptuirea unei lumi 
fără exploatatori, fără dominație, 
a unei lumi de deplină egalitate 
pentru toate națiunile, a unei lumi 
a păcii și colaborării 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

în ce privește problemele colabo
rării militare, am menționat deja, 
și doresc să vă declar și dum
neavoastră cu toată claritatea, că 
sîntem hotărîți să ne îndeplinim 
toate obligațiile asumate în cadrul 
Tratatului de la Varșovia. Desigur, 
sîntem ferm hotărîți să facem to
tul pentru a desființa cît mai cu-

rînd aceste blocuri militare opuse 
— lucru înscris, de altfel, și în De
clarația de la Moscova — pentru 
că securitatea și pacea nu pot fi 
asigurate prin consolidarea și în
tărirea blocurilor, ci, dimpotrivă, 
prin diminuarea și dispariția blocu
rilor militare. (Aplauze puternice).

în acest cadru, este desigur ne
cesară colaborarea corespunzătoare 
între armatele țărilor noastre. Dar 
această colaborare are la bază dez
voltarea și întărirea fiecărei armate 
naționale, principiile de egalitate 
și conlucrare în lupta comună, 
principiile participării fiecărei ar
mate naționale în conformitate cu 
hotărîrile Comandamentului suprem 
din fiecare țară. Așa cum am de
clarat nu o dată, nu vom pune ni
ciodată, și în nici o împrejurare, 
armata română sub altă comandă 
decît cea a partidului șl statultii 
nostru ; ea nu va fi decît la ordi
nele poporului român ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

în această privință, vă rog să fiți 
pe deplin încredințați — și asigur 
de aceasta întregul popor — că 
niciodată nu am acceptat și nu vom 
accepta nici o hotărîre, nici un fel 
de document care să știrbească 
principiile independenței și su
veranității țării sau ale armatei 
noastre. în nici o împrejurare nu 
îmi voi pune semnătura pe vreun 
document care să afecteze indepen
denta patriei și a armatei sale ! 
Trebuie să spun că, în orice îm
prejurare, chiar dacă, din păcate’, 
va trebui să luptăm, vom face 
aceasta numai pe baza hotărîrii 
organelor supreme de partid și de 
stat, cu aprobarea deplină a între
gului nostru popor. Nimeni nu va 
putea și nu va trebui să poată an
gaja țara și armata în vreun fel 
de acțiune fără aprobarea deplină 
a întregului nostru popor ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Așa cum reiese din Declarația pe 
care ați citit-o în presă, există un 
acord deplin între toate țările 
participante de a intensifica lupta 
pentru dezarmare, pentru pace. Noi 
considerăm că trebuie să ne anga
jăm cu toată hotărîrea pe această 
linie. Apreciem că și oamenii de 
știință și cultură, toate categoriile 
sociale din țara noastră, întregul 
popor trebuie să se angajeze se
rios în această privință, dezvoltînd 
contactele și relațiile cu alte țări, 
cu oamenii de știință, cu scriitorii, 
compozitorii, cu artiștii, cu țărăni
mea, cu alte categorii sociale din 
țările socialiste și din alte state.

Am arătat la întîlnirea pe care am 
avut-o mai înainte cu reprezentan
ții clasei muncitoare că lupta pen
tru pace nu se realizează numai 
prin declarații, oricît de bune ar fi 
ele ; sînt necesare acțiuni concrete, 
și fiecare poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la realizarea 
acestui obiectiv vital pentru întrea
ga umanitate, pentru viața tuturor 
popoarelor. în acest sens, consider 
că cea mai bună aprobare a politi
cii partidului și statului nostru con
stă în înfăptuirea neabătută, de că
tre fiecare, a îndatoririlor care-i 
revin în sectorul său de activitate, 
angajarea fermă în înfăptuirea Pro
gramului elaborat de Congresul al 
XI-lea de dezvoltare continuă a 
țării noastre, de asigurare a bună
stării, a unui grad tot mai înalt de 
civilizație pentru întregul popor. 
Numai astfel avem deplina garan
ție că vom putea înfăptui neabătut 
Programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România ! (Aplauze puternice, în
delungate).

Dacă am înțeles bine din cele ce 
ați spus dumneavoastră, și mai cu 
seamă din aplauzele dumneavoas
tră, reiese că .lămuririle pe care 
le-am dat și poziția adoptată de 
delegația română, de Comitetul 
Politic Executiv sînt pe deplin 
aprobate. (Aplauze puternice, în
delungate).

în această situație, tovarăși, v-aș 
ruga ca, fiecare în domeniul său 
de activitate, să devină interpretul 
Comitetului Politic Executiv, in
clusiv interpretul meu, în a lămuri 
și înfățișa colectivelor pe care le 
reprezentați, întregului nostru po
por felul în care au acționat și vor 
acționa partidul și statul nostru în 
lupta pentru pace, pentru progre
sul și independența țării. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Cu aceasta doresc să închei, 
urîndu-vă dumneavoastră, tuturor 
colectivelor și categoriilor pe care 
le reprezentați, întregului nostru 
popor, succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze puternice, înde
lungate : se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !". Cei prezenți în sală 
ovaționează minute în șir, într-o 
atmosferă însuflețită, de puternică 
unitate pentru Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă 
România, pentru secretarul general 
al partidului și președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

într-una din secțiile noii întreprinderi de mașini-unelte din lași Foto : S. Cristian

Pentru creșterea valorii producției nete, harnicii gospodari

de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Pitești

Sporesc producția fizică și reduc 
cheltuielile materiale

,;.în ședința din 27 octombrie a.c. 
a consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Pitești, după analiza activi
tății și a rezultatelor obținute in 
acest an, s-a hotărît reducerea supli
mentară a cheltuielilor materiale cu 
trei Ia sută. Motivul : Identificarea 
unor noi rezerve și posibilități de 
diminuare a consumurilor materiale, 
atragerea mai susținută în circuitul 
productiv a materialelor secundare 
și deșeurilor. Măsura luată : s-au 
înființat cinci comisii, formate din 
personalul compartimentelor econo
mice ale combinatului, care au primit 
sarcina să urmărească zilnic încadra
rea în normele de consum stabilite 
pe fiecare comandă și produs în 
parte.

...în ziua de 21 noiembrie a.c., după 
terminarea primului schimb, în 
curtea combinatului sînt oprite și 
descărcate pe o platformă două re
morci cu deșeuri provenite din secția 
mobilă. Scopul : verificarea în amă
nunțime a structurii și destinației 
care s-a dat deșeurilor. Concluzia : 
printre deșeurile de lemn care urmau 
să fie tocate se găseau și bucăți mai 
mari ce puteau fi folosite ca atare, 
bandă abrazivă pentru șmirgheluit, 
furnir, hîrtie de ambalat ș.a. Măsura 
stabilită : deșeurile să nu mai fie 
scoase din secții decît sortate si cu 
destinații precise de valorificare.

...în ziua de 23 noiembrie a.c., to
varășul Florin Chiriac, șeful biroului 
contabilitate, care face parte din 
comisia nr. 2 pentru controlul con
sumurilor materiale, anulează o notă 
de comandă prin care se solicita 
scoaterea din magazie a 500 amba
laje de carton pentru mobilă. Moti
vul : nevoile producției nu justificau 
în întregime această comandă. Măsu
ra luată pe loc: s-au eliberat numai 
100 de ambalaje, atîtea cite erau 
necesare.

UN LEU CARE ADUCE... 579 MII 
LEI. Cele trei secvențe redate mai 
sus evidențiază, de fapt, efortul per
manent făcut de comuniști, de în
tregul colectiv de la C.P.L. Pitești 
pentru a răspunde la un nivel cali
tativ superior exigențelor impuse de 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar. Iar rezultatele obținute 
sînt ilustrate cît se poate de convin
gător de bilanțul încheiat după zece 
luni : față de sarcinile de plan, 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
un leu. La prima vedere, pare puțin. 
Dacă luăm însă în considerare acti
vitatea de ansamblu a combinatului, 
acest leu valorează... 579 mii lei, 
adică atît cît reprezintă economia 
totală la cheltuieli materiale. Apoi,

reducerea cheltuielilor materiale 
asociată cu depășirea planului pro- 
ducției-marfă cu 22,25 milioane lei 
au determinat, în final, obținerea 
unei producții nete suplimentare in 
valoare de 14,78 milioane lei și depăși
rea planului de beneficii cu 7,55 mi
lioane lei. Concret, cum‘s-a acționat?

OAMENII ȘI-AU ÎNȚELES MAI 
BINE RĂSPUNDERILE ȘI ACȚIO
NEAZĂ CU INIȚIATIVĂ. Contabilul 
șef al combinatului, tovarășul Ion 
Marinescu, ne-a vorbit pe larg des
pre cursurile organizate, ca la școală, 
în fiecare secție și atelier pentru ex
plicarea noțiunilor și conținutului noi
lor indicatori economici, pentru iden
tificarea căilor și modului concret în 
care trebuie să se acționeze la fie
care loc de muncă. „Ca să poată ac
ționa, fiecare muncitor, economist, 
tehnician, inginer trebuie să știe îna
inte de toate ce i se cere și ce are 
de făcut, ne spune interlocutorul. A- 
cestea sînt principiile de la care am 
pornit și de care ținem seama în con-, 
tinuare. De aceea, pentru o perioada 
am devenit cu toții elevi, iar întregul 
combinat — o școală".

Oamenii au înțeles că de străduin
țele lor. de investiția lor de inteligen
ță și inițiativă, de participarea lor 
directă și responsabilă la buna gos
podărire a resurselor materiale, a în
treprinderii în ansamblu depinde 
creșterea valorii producției nete. 
Ne-am convins de aceasta în secțiile 
de producție, de unde au pornit nu
meroase initiative și propuneri. Iată 
numai cîteva dintre ele. La secția de 
mobilă, maistrul Ion Prodănel a de
monstrat că, prin așezarea corectă 
a tiparelor, poate spori simțitor ran
damentul la croirea furnirelor. Re
zultatul : la 100 de birouri se eco
nomisește furnirul necesar pentru 
încă un birou. în sectorul finisaj, 
de la șlefuirea mecanică rămi- 
neau margini nefolosite de hîrtie 
abrazivă, care se aruncau. Acum, 
aceste margini sînt folosite la 
șlefuirea manuală și pentru retușuri, 
în luna octombrie, muncitoarea Ioana 
A'irinei a avut o contribuție substan
țială la economisirea unei cantități de 
6 500 kg fenoplac, substanță folosită 
la protejarea cofrajelor din placaj. Și 
exemplele ar putea continua.

CONSUMURI MAI REDUSE DE 
MATERII PRIME ȘI MATERIALE, 
în același timp, a fost inițiată o am
plă acțiune pentru reproiectarea tu
turor produselor fabricate. Pînă în 
prezent au fost reproiectate sufrage
ria „Narcisa", biblioteca ., Astoria", 
holurile „Diham" și „Sanda", biblio
tecile din programul „Topolog" ș.a. 
Prin reproiectarea holului „Sanda",

de pildă, se vor economisi in acest 
an 120 mc cherestea de fag, 110 mc 
cherestea de rășinoase, 32 000 kg po- 
liuretan. în felul acesta, nu numai că 
se reduc cheltuielile materiale, dar 
se asigură și materia primă necesară 
pentru sporirea producției fizice. Tot
odată. incă de la proiectarea produ
selor noi, fără să se facă nici un ra
bat de calitate, s-a prevăzut folosirea 
unor materiale ieftine, nedeficitare. 
Astfel, în acest an au fost lansate in 
producție trei dormitoare — „Ro- 
meo", „Julieta" și „Minion" — la care 
se utilizează circa 8 mc de cherestea 
de fag pentru o producție in valoare 
de un milion lei, față de 13 mc cit 
se consumă in medie in prezent.

93 LA SUTA DIN DEȘEURI — VA
LORIFICATE. Valorificarea supe
rioară a deșeurilor este o altă direc
ție de acțiune pentru reducerea chel
tuielilor materiale. De altfel, investi
țiile făcute pentru dezvoltarea combi
natului au avut ln această privință o 
orientare precisă. La fabrica de che
restea. de exemplu, pe lingă produ
sul principal — cheresteaua — rezultă 
margini din lemn și rumeguș. Ce 
destinație primesc aceste materiale 
secundare ? Marginile din lemn sînt 
folosite la confecționarea binalelor 
pentru ambalaie. iar bucățile cele mai 
mici sînt tocate și din ele se fabrică 
plăci fibrolemnoase. O parte din ru
meguș se folosește la fabricarea plă
cilor aglomerate din lemn, o altă 
parte se macină și se transformă în 
făină de lemn, iar ceea ce rămîne se 
arde la centrala termică. Principiul 
„nimic nu se pierde, totul se trans
formă" este cît se poate de valabil 
pentru activitatea combinatului. Do
vada : 93 la sută din deșeuri sînt va
lorificate.

Sint doar cîteva aspecte desprinse 
din activitatea susținută pe care o 
desfășoară comuniștii. întregul colec
tiv de la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Pitești pentru sporirea 
continuă a valorii producției nete, 
pentru creșterea beneficiilor. Și. 
după cum am văzut, rezultatele n-au 
întîrziat să apară. Dar ceea ce ni s-a 
părut deosebit de important este fap
tul că toți cei cu care am discutat 
nu consideră aceste succese drept o 
limită maximă a posibilităților exis
tente. Tocmai valorificarea a noi re
surse de sporire a valorii producției 
nete se află ln centrul atenției orga
nizației de partid, a consiliului oa
menilor muncii. Și cu siguranță că, ln 
curlnd, noile măsuri tehnice și orga
nizatorice lșl vor dovedi eficienta.

Ion TEODOR 
Gheorqhe CÎRSTEĂ

PLANOLUI, IN DEZVOLTAREA
ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR ȚĂRII

„Vințu de Jos este ci
neva la calea ferată" se 
spunea pînă nu de mult. 
Cu peste trei decenii în 
urmă, oamenii acestei co
mune cu pămînt puțin și 
țărani mulți invidiau no
rocul și simbria vreunuia 
care, ajuns „cheferist",
întorcea macazul la acce
leratul nu știu care.
Acum, în fiecare diminea
ță, pornesc din Vințu de 
Jos mulți muncitori spre 
fabrici la Cugir, Alba 
Iulia, Sebeș și chiar Hu
nedoara. Fac naveta cu 
trenul sau autobuzul. Unii 
insă ies în șosea cu „Da- 
ciile" personale și merg la 
oraș, la lucru. „Sînt vreo 
70 în această categorie, 
apreciază tovarășul loan 
Sasu, de zece ani prima
rul comunei. Poate mal 
mulți. Deunăzi am văzut 
încă unul în curte șter- 
gîndu-și mașina nouă cu 
prosopul. „Ți-ai luat ma
șină, Filimoane?" întreb. 
„Luat, tovarășe primar. De 
ce să rămîn de căruță?" 

în agricultura județu
lui, Vințu de Jos ocupă 
loc de frunte. Aici am 
numărat 22 de diplome de 
fruntaș în cultura griu
lui, a porumbului, crește
rea animalelor. Porumbul 
este însă specialitatea 
Vințului. In 1971, cu o 
producție de porumb boa
be de 5 568 kg la ha, co
operativa agricolă a pri
mit „Ordinul Muncii" cla
sa I. în 1972, producția 
crește la 7 871 kg la ha și

unitatea Iși vede iarăși 
răsplătite eforturile cu 
„Ordinul Muncii" clasa I : 
8 135 kg la ha a fost pro
ducția de porumb in 1976 
și cooperativa agricolă a- 
șază la loc de cinste o 
nouă distincție : ordinul 
„Meritul agricol" clasa I.

Roadele acestui an?

Gheorghe Sima meștereș
te ceva pe lîngă o insta
lație de preparare în 
amestec cu uree a hranei 
pentru animale. Despre 
instalația cu pricina, cî
teva amănunte date de 
șefa fermei zootehnice, 
inginera Lidia Dicu:

— Este un utilaj origl-

mai tineri, ca frații Stoia, 
Ion și Gheorghe, Ion 
Vlad. Ultimul, în perioa
da cît a fost „cătană“ lșl 
petrecea 
tractor.
- Toți 

case noi, 
Adică i 
spune cu mulțumire din

permisiile pe
ne-am făcut 

. „ca la Vinț“. 
încăpătoare, ne

O comună... colecționară 
de „Ordine" și „Medalii"
Deocamdată, socotelile la 
porumb se definitivează. 
La sfecla de zahăr recol
ta bate spre 80 000 kg la 
hectar, iar la sfecla 
rajeră, în preajma 
150 000 kg la hectar. 
5 235 kg orz și 4163 
grîu la ha cooperativa 
Vințu de Jos ocupă 
nou primul Ioc in județul 
Alba. Pompiliu Dicu, in
ginerul șef al cooperati
vei agricole, om statornic 
în unitate, este totuși ne
mulțumit:

— Dacă eram, mal atențl 
culturilor, 
mai mult, 
mecanic al 
mecanicul

cu amplasarea 
puteam realiza

..în atelierul 
cooperativei,

fu- 
a 

Cu 
kg din 

din

nai, realizat de noi, In co
laborare cu un institut de 
cercetări.

Iată, și acesta este un 
argument că agricultura 
nu se mai poate face cu 
ce ai învățat. Trebuie să 
fii mereu la curent cu 
noul în agronomie. Pentru 
mecanizatori, lucrul „ca 
la carte" are un înțeles 
exact. Toți sint fiii comu
nei. Nicolac Purcaru, de 
pildă, are peste 20 de ani 
de muncă în secția de 
mecanizare. E urmat de 
Dănilă Mermezan cu 17 
ani, a cărui soție, Maria 
Mermezan, este și secre
tara comitetului de partid 
din cooperativă. Sînt unii

inimă Eugen Cociș, șeful 
secției de mecanizare. 
Cind se muncește bine se 
și ciștigă bine.

O sută de case noi s-au 
ridicat la Vinț în acest 
cincinal. Belșugul din 
cîmp este și în locuințele 
cooperatorilor. Multe din 
locuințe sînt racordate la 
rețeaua de apă potabilă, 
care a ajuns la o lungime 
de 1.5 km. Apă de izvor, 
ca lacrima, captată și di
rijată în rețea prin mun
ca cetățenilor comunei 
încă in urmă cu patru ani.

Comerțul se dezvoltă și 
se modernizează în conti
nuare. Primarul comunei 
ne arată locul unde toc-

mai a fost amplasat ln- 
tîiul bloc de locuințe, cu 
8 apartamente și maga
zine la parter. Deocam
dată, niște țăruși mar
chează conturul viitoarei 
clădiri. Lucrul va merge 
repede pentru că locuito
rii Vințului de Jos sînt 
harnici și gospodari și în 
comună, nu numai în 
cîmp. Dovadă ? Anul tre
cut, Vințu de Jos a ocu
pat locul I pe țară la în
frumusețare și bună gos
podărire. primind „Ordi
nul Muncii" clasa I.

Cum de se adună „Or
dinele" șl „Diplomele" la 
Vințu de Jos? Prin mun
că... Dimineața, cînd la 
Vințu de Jos cei o sută 
de ceferiști urcă la calea 
ferată, iar alți 1 200 de lo
calnici pleacă spre fabrici, 
în orașele din jur, cei 20 
mecanizatori sînt intrațl 
deja „in brazdă", iar cei 
500 cooperatori au împînzit 
cîmpul, pruncii lor, băieți 
și fete, dînd și ei larmă 
spre noua grădiniță, inau
gurată în această primă
vară. In pragul modernei 
clădiri cu etaj, cei 124 de 
copii sînt întîmpinați cu 
părintească blîndețe de 
educatoarele Xenia Stî- 
nea, Ana Drăgbici, Ana 
Suciu cu: „Bună dimi
neața, copii 1“

Dimineața, ziua, plinea, 
recolta, munca, viața, apa, 
toate cele sînt bune la 
Vințu de Jos, care țintește 
TOT MAI SUS.

Ștefan D1N1CA

20 de unității industriale 
din județele Mehedinți, 
Dolj și Gorj au raportat îndepli
nirea sarcinilor de plan pe primii 
trei ani ai cincinalului la prin
cipalii indicatori economici, ur- 
mînd ca, pină la 31 decembrie, să 
realizeze o producție suplimentară 
de peste 750 milioane lei. Printre 
colectivele care au repurtat acest 
succes se află cele din industria 
orașului Orșova, petroliștii din 
Țicleni, constructorii de nave din 
Drobeta-Turnu Severin și cei de 
utilaj minier de la Rogojelu. lucră
torii întreprinderilor mecanice Dro
beta-Turnu Severin și Băilești.

Un nou cartier de locu- 
jfțțg — „Republica 11“ — se înal
ță în partea de sud a municipiului 
Bacău, la intrarea dinspre Bucu
rești. El este destinat îndeosebi 
muncitorilor de la combinatul de 
îngrășăminte chimice și celor din 
întreprinderile metalurgice. Noul 
cartier va însuma peste 3 000 de 
apartamente, din care peste 1000 
au și fost date..................
Baltă).

Economii 
electrică. In 
toare de mașini 
aplicate în acest 
suri vizînd perfecționarea continuă 
a normelor de consum energetic, de 
pe urma cărora s-au înregistrat 
economii de peste 37 milioane kWh 
energie electrică. Cele mai însem
nate reduceri de consumuri au fost 
raportate de întreprinderea de me
canică fină din Sinaia, „Semănă
toarea" și „Vulcan" din București, 
„Armătura" din Cluj-Nanoca și 
întreprinderea mecanică Mirșa.

Cu 7 zile înainte de ter
men Oamenii muncii din indus
tria județului Covasna raportează 
realizarea cu 7 zile înainte de ter
men a prevederilor planului pe 11 
luni din acest an. Acest avans se 
concretizează în livrarea suplimen
tară a 61 409 tone cărbune, 488 000 
mp țesături tip bumbac, 630 mc 
cherestea, aparataj electric de joasă 
tensiune în valoare de aproape un 
milion lei, 146 000 bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice, confecții textile în 
valoare de 13 milioane lei și altele, 
valoarea totală a producției peste 
pian ridicîndu-se la 118 milioane 
iei.IfTomori Geza).

De la începutul anului 
și pînă în prezent,ln jud^ul 
Iași s-a realizat o producție indus
trială cu aproape 1,7 miliarde lei 
mai mare față de aceeași perioadă 
a anului trecut Acest spor de pro
ducție a fost obținut, in principal, 
pe baza creșterii productivității 
muncii. în expresie fizică, s-au pro
dus peste prevederile planului, 
printre altele : 35 milioane kWh e- 
nergie electrică, 2 265 tone profile 
îndoite din benzi de oțel, aproape 
2 000 tone fibre și fire Sintetice, 
peste 100 tone metanol, medicamen
te in valoare de 93 milioane lei, 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor, utilaje tehnologice, va
goane de marfă, mobilier ș.a. (Ma- 
nole Corcaci).

in folosință. (Gh.

de energie 
unitățile construc- 
din țară au fost 
an o serie de mă-

■ Gălfițenil ne-au făcut o nouă surpriză : au turnat cu șase luni 
mal devreme prima elice pentru navele de 55 000 tdw. încă un pri
lej să constatâm că la această disciplinâ știu lecția „ca pe apd".
■ Constructorii viitoarei instalații de fabricare a materialelor foto- 
sensibile din Tg. Mureș — importantd investiție a chimiei românești — 
au terminat structura de rezistențâ cu 45 de zile mai devreme. Se 
creeazâ astfel condiții pentru desfdșurarea normală a lucrului pe 
timpul iernii. Drept care considerăm și noi normal să-i „fotografiem'' 
la rubrica de față. ■ Două cifre jubiliare la Arad; au fost fabricate 
strungul universal nr. 72 100 și strungul cu comandă-program nr. 1 200. 
Altfel spus, două vîrste ale strungului românesc. ■ Industria muni
cipiului Alba Iulia 6-a înscris pe lista fruntașilor, raportind îndepli
nirea în avans a planului pe primii trei ani ai cincinalului. S-a creat 
astfel „vadul" pentru încă 287 milioane lei producție suplimentară. 
O contribuție însemnată a adus-o colectivul întreprinderii „Refrac
tara", deloc refractară, după cum se vede, față de ideea scurtării 
anului calendaristic. ■ Nu de mult a intrat in funcțiune prima ca
pacitate la întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui. 
Puși pe treabă, vasluienii au și montat vreo 12 mii de manometre 
de diferite tipuri, demonstrîndu-ne că știu să măsoare cu folos fie
care zi. ■ Un nou complex mecanizat produce în Valea Jiului, la 
întreprinderea minieră Lupenl. Acel „noroc bun !", rostit in ziua dării 
în funcțiune, s-a dovedit pe deplin inspirat: în primele zece zile de 
funcționare au fost extrase suplimentar o mie tone de cărbune.
■ Am văzut frumoasa diplomă acordată la Valencia constructorilor 
de mobilă din țara noastră. Ea însoțește trofeul „Mueble Europa 
1978" și se cuvine, în concepția organizatorilor, firmelor europene 
remarcate în creația, producția, calitatea și exportul de mobilă. Așa
dar, felicitări celor care știu să cîștlge puncte în deplasare I ■ „Ma
tematica in Industrie șl agricultură" s-a chemat consfătuirea orga
nizată de Societatea de științe matematice la Brăila. Prilej pentru 
o serie de muncitori de la „Laminorul" să prezinte soluțiile aplicate 
de ei pornind de la formulări matematice. ■ La Cristuru Secuiesc 
s-a încheiat concursul profesional „Cel mal bun agricultor". Desfă
șurat sub semnul grijii pentru creșterea producției agricole a anu
lui viitor, și-a desemnat cîștigătoril acestei toamne: Koloman Păi 
(zootehnie), Demeter Domokos (producție vegetală), Maria Menyhart 
(legumlculturăj, Gyorffi Dezso (plante tehnice), Pâll Ferenc (produc
ția de porumb). ■ Tot cu gindul la creșterea producției în agricul
tură, combinatul din Năvodari ne anunță : 4 000 tone îngrășăminte 
chimice peste plan ! ■ Doi meseriași din Focșani — Dumitru Modiga, 
compresorist, și Ion Matei, electrician — și-au pus în cap să sprijine 
unitatea unde lucrează în economisirea energiei. Și-au dus gîndul 
pînă la capăt și iată rezultatul: Întreprinderea de dispozitive, ștanțe, 
matrițe și scule așchietoare contează anual la un singur compresor 
pe o cantitate de energie electrică economisită tot atîta cită I-ar 
trebui întregii fabrici să lucreze 33 de zile. ■ O economie de 400 
tone benzină și 260 tone motorină, raportează lucrătorii întreprinderii 
de transporturi Olt. „Cheia de contact" a economiilor se numește 
eliminarea drumurilor fără rost, organizarea unor microdepozite in 
punctele principale de lucru, sporirea coeficientului de utilizare a 
parcului auto. ■ Inițiativă lansată de curind în Prahova • „Prin ri
dicarea nivelului calitativ al muncii și reducerea cheltuielilor ma
teriale la o producție netă cît mal mare în fiecare secție". Vom ti 
bucuroși să consemnăm de fiecare dată și efectele ei. Așteptăm I

Rubrică alcătuită de N. UDROIU

Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare.
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Tovarasului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea

Realegerea dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al Parti
dului Democrat din Guineea îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă 
transmite calde felicitări, salutul nostru de prietenie și solidaritate militantă, 
iar poporului guineez prieten cele mai bune urări de succes în lupta pentru 
consolidarea independenței naționale, în opera de dezvoltare economică și 
socială liberă a patriei sale.

Exprimînd satisfacția pentru evoluția ascendentă a raporturilor de colabo
rare, de prietenie și solidaritate statornicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Democrat din Guineea, dintre România și Guineea, doresc să 
reafirm convingerea că, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor pe care le-am 
avut împreună, acestea se vor amplifica și aprofunda continuu. In interesul 
popoarelor român și guineez, al cauzei libertății, progresului social, păcii și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
■Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, vă adresez 

dumneavoastră, precum și poporului român călduroase salutări tovărășești 
și urări de multe succese în efortul de dezvoltare multilaterală a țării dum
neavoastră, de lărgire a colaborării și întăririi unității statelor comunității 
socialiste, pentru pace și progres în întreaga lume.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Primire la C. C. al P. C. R.
Slmbătă, tovarășul Virgil Cazacu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a pri
mit delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Bulgar, condusă de 
Petar Nicikov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.B., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
schimb de experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Ilie Matei, ad
junct de șef de secție la C.C. al

P.C.R. A fost prezent Petar Danailov, 
ambasadorul Republicii Populare Bul
garia la București.

în timpul vizitei in țara noastră, de
legația de activiști ai P.C.B. a avut 
convorbiri la secția propagandă a 
C.C. al P.C.R., Comitetul județean 
Iași al P.C.R., Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Comitetul de 
partid al sectorului 1 — București. 
Delegația a vizitat instituții de învă- 
țămînt și social-culturale din Capitală 
și din județul Iași.

Lucrările sesiunii comisiei mixte
de colaborare culturală româno-polonă

între 22 și 25 noiembrie s-au des
fășurat la București lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
de colaborare culturală româno-po
lonă.

în timpul lucrărilor au fost dez
bătute probleme ale colaborării ro- 
mâno-polone in domeniile învăță- 
mintulul, culturii și artei și au fost 
adoptate recomandări pentru extin
derea și diversificarea acesteia.

La încheierea lucrărilor, președinții

celor două părți In Comisia mixtă, 
Petre Constantin, adjunct al minis
trului educației și învățămîntului, și 
dr. Wladyslaw Loranc, adjunct al 
ministrului culturii și artei, au sem
nat protocolul sesiunii.

în cursul zilei de sîmbătă, tovară
șul Virgil Cazacu, viceprim-ministru 
al guvernului, a primit pe președin
tele părții poloneze in comisie. A 
participat Wladyslaw Wojtasik, am
basadorul R.P. Polone la București. 

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 87, 

28 și 29 noiembrie. In țară : Vremea va 
deveni în general umedă. Cerul se va 
înnora treptat. Vor cădea precipitații 
mal ales sub' formă de ploaie, la În
ceput tn nordul și vestul țării, apoi și 
In celelalte regiuni. La munte, lapovlță 
șl ninsoare. Vlnt moderat cu intensl-

flcărl locale plnâ la viteze de 50 km. 
pe oră, iar în zonele de munte de peste 
70 km. pe oră. Temperatura In scădere 
spre sfirșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, iar maximele intre 2 șl 12 
grade. Ceață locală, la Începutul inter
valului. In București : Vreme caldă la 
început, apoi în răcire. Cerul se va 
înnora treptat. Ploaie, în a doua parte 
â intervalului. Vintul slab la început 
se va intensifica treptat. In primele 
zile, ceată.

Muzeul sătesc din Galeș
în localitatea argeșeană Galeș se 

află un interesant muzeu sătesc de 
etnografie, avind statut de filială a 
Muzeului din Golești. El a fost ame
najat într-un local special construit 
in acest scop, prin contribuția în bani 
și muncă a cetățenilor. Sălile sale 
adăpostesc numeroase piese de mobi
lier țărănesc, unelte specifice ocupa
țiilor de bază ale locuitorilor din a- 
ceastă parte a țării, care sînt munci-

tori forestieri, crescători de 
și meșteri artizani, obiecte 
populară din lemn, țesături, 
populare caracteristice portului din 
zona montană a județului Argeș, un 
vechi car 
singură 
trunchiul 
exponate 
tenilor.

animate 
de artă 
costume

cu roți executate din cite o 
secțiune transversală din 
arborelui și alte asemenea 

provenite din donațiile să-
(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Polone, în numele 
poporului polonez și al nostru personal, vă mulțumim pentru urările transmise 
cu prilejul celei de-a 60-a ' “ '
Polonia.

Exprimăm convingerea
Republica Populară Polonă 
în continuare, spre binele 
și păcii.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și poporului 
român urări de noi realizări în construcția socialistă.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

aniversări a redobindirii independenței de către

că relațiile de prietenie, șl colaborarea dintre 
și Republica Socialistă România se vor dezvolta 
ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului

■

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Sîmbătă a avut loc ședința de lu
cru a Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Agriculturii condusă 
de tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Agriculturii.

La ședință au participat, ca invi
tați, membri ai conducerii U.N.C.A.P., 
Academiei de științe agricole și sil
vice, conducători ai unor institute de 
cercetări, invățămint și proiectări, ai 
centralelor de producție din 
tură și directorii direcțiilor 
județene pentru agricultură 
dustria alimentară.

In spiritul indicațiilor date 
rășul Nicolae Ceaușescu la ___
dfn noiembrie a C.C. al P.C.R. și la 
sărbătorirea „Zilei recoltei" din acest 
an au fost dezbătute rezultatele ob
ținute in anul agricol care s-a în
cheiat și sarcinile ce revin agricul
turii în viitorul an. S-a stabilit ca 
în următoarele zile să se termine în 
toate județele transportul recoltei, 
depozitarea și valorificarea ei cores
punzătoare, livrarea la fondul de 
stat a tuturor obligațiilor contractua
le.

Subliniindu-se că însămînțările din 
toamna 
condiții 
cedenți, 
trebuie 
întreținerea corespunzătoare a aces
tora.

Biroul Executiv a examinat stadiul 
îndeplinirii programului amenajărilor 
pentru irigații, hotărînd acțiunile ce 
trebuie întreprinse în perioada urmă
toare pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă și intensificarea lucrărilor pe 
toate șantierele în scopul realizării 
integrale a prevederilor de plan. De 
asemenea, au fost analizate rezulta
tele obținute la culturile irigate in 
acest an, subliniindu-se măsurile ce 
trebuie luate pentru cultivarea in 
anul viitor a tuturor suprafețelor 
prevăzute în plan, în scopul ob
ținerii unor recolte superioare. 
S-a analizat modul în care s-a reali
zat planul de creștere a efectivelor 
de animale în întreprinderile agri
cole de stat, cooperativele agricole de 
producție și gospodăriile populației, 
în perioada 1 ianuarie—31 octombrie 
1978, a producției animaliere și a li
vrării acesteia la fondul de stat. Au 
fost stabilite măsurile care să asi
gure continua dezvoltare a acestui 
important sector al agriculturii noas
tre socialiste.

In conformitate cu programul de 
aprovizionare toamnă-iarnă, apro
bat de Plenara C.C. al P.C.R.. s-au 
stabilit măsuri ce trebuie întreprinse 
în continuare pentru buna aprovizio
nare a populației.

Biroul Executiv a dezbătut și a-

agricul- 
generale 
și in-

de tova- 
Plenara

aceasta au fost executate in 
mai bune decît in anii pre- 
s-au definitivat măsurile ce 
luate in continuare pentru
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fii divizia la fotbal
• IN CAPITALA, DERBIUL DINAMO —

Campionatul categoriei A de fotbal 
continuă astăzi cu desfășurarea me
ciurilor din cadrul celei de-a 14-a 
etape.

în Capitală, pe stadionul Dinamo

STEAUA
bucureștean Dina-are loc derbiul 

mo — Steaua.
Din țară : F.C.

tehnica Timișoara ;
Satu Mare — A.S.A. 
F.C. Argeș — Gloria Buzău ; Corvi-

Baia Mare — Poli- 
F.C. Olimpia 

Tg. Mureș ;

nul Hunedoara — Universitatea Cra
iova : U.T. Arad — S.C. Bacău ; C.S. 
Tîrgoviște — Sportul studențesc ; 
Politehnica Iași — Jiul _Petroșani ; 
Chimia 
Oradea.

Toate 
Stațiile 
mite pe programul I, cu începere din 
jurul orei 13,45, avancronici și aspec
te de la toate intîlnirile.

Rm. Vîlcea — F.C. Bihor

tntilnirile încep la ora 14,00. 
noastre de radio vor trans-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• După cum s-a mai 

proba masculini de floretă 
din cadrul campionatelor 
de scrimă de la Kladovo a 
gată de echipa României, i 
cheiat neînvinsă competiția. Primul 
loc in proba de, sabie a revenit echi
pei Bulgariei, urmată de selecționa
tele României și Iugoslaviei.
• După desfășurarea a 8 runde, In 

turneul internațional masculin de șah 
de la Buenos Aires pe primul loc în 
clasament se află Browne (S.U.A.) și 
Vaganian (U.R.S.S.), cu cîte 5,5 punc
te. Urmează în clasament Gheorghiu 
(România) și Smislov (U.R.S.S.), cu 
cîte 5 puncte. In runda a 8-a. Gheor
ghiu a remizat cu Browne. Cu același 
rezultat s-a încheiat și partida Vaga- 
nian-Smîslov.

• Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Tokio se va disputa între 
jucătorul român Ilie Năstase și ame
ricanul Jimmy Connors. în semlfi-

anuntat, 
, pe echipe 

balcanice 
i fost cîștl- 
care a in

nale, Năstase l-a Învins cu 6—4, 7—0 
pe Victor Amaya, in timp ce Con
nors l-a întrecut cu 6—4, 6—1 pe 
Dupră.
• Cea de-a 5-a ediție a turneului

internațional de box „Ring Sofia" va 
începe la 29 noiembrie in sala Uni
versiada cu participarea a peste 80 
pugiliști din R. D. Germană. Grecia, 
Cuba, România, Polonia, U.R.S.S., 
Turcia, Uganda, Ungaria, Finlanda, 
R. F. Germania, Cehoslovacia, Iugo
slavia și Bulgaria. /

La această competiție, boxul nostru 
va fi reprezentat de 5 pugiliști : Robu 
Niță, Ion Lungu, Ion Budușan. Marin 
Ifrim și Stavăr Aristide. Antrenorul 
echipei este fostul internațional Iosif 
Mihalik. <
• Turneul internațional feminin de 

tenis de la Tokio a fost cîștigat de 
tînăra jucătoare americană Tracy 
Austin, în vîrstă de 15 ani, care în fi
nală a dispus cu 6—1, 6—1 de Mar
tina Navratilova.

în orașul Manchester (Connecti- 
s-a disputat tradiționala compe- 
atletică de fond, in lungime de

cut) 
tiție 
5 mile, la care au participat aproape 
3 000 de atleți. Victoria a revenit ir
landezului John Treacy, care a par
curs distanța în 22’23”. Pe locul doi 
s-a clasat americanul Charlie Duggan 
urmat de compatriotul său Bob Hen
sley.
• în continuarea turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în țările scandinave, 
echipa masculină de handbal a 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 19—15 
(10—8) selecționata Danemarcei.
• La Norrkoeping s-au încheiat 

Întrecerile primei părți a campiona
telor internaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei. în proba feminină 
pe echipe, victoria a revenit selecțio
natei R. P. Chineze, care în ultimul 
meci a învins cu 3—0 reprezentativa 
Ungariei. Proba masculină a fost cîș- 
tigată de echipa Ungariei, învingă
toare cu 3—0 în partida cu formația 
Suediei.

CU

Cronica zilei
La sediul Consiliului Național al 

Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România a avut loc, 
sîmbătă, o conferință de presă
ocazia apropiatului congres al So
cietății de Cruce Roșie (29—30 ...
iembrie). In acest cadru, președintele 
Consiliului Național al societății, ge- 
neral-maior Constantin Burada, a în
fățișat unele realizări ale organiza
ției și s-a referit, pe larg, la preocu
pările acesteia pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
privind apărarea sănătății populației.

★
La invitația Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste, o dele
gație a Comitetelor de Apărare a Re
voluției (C.D.R.) din Cuba, condusă 
de Lazaro Reyes Sifontes, membru al 
Direcției Naționale a C.D.R.. coordo
natorul provinciei Ciego de Avila, 
face o vizită pentru documentare și 
schimb de experiență in țara noastră.

Delegația a avut întîlniri și con
vorbiri la Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, Consiliul 
Central al U.G.S.R. și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Ecoriomico-Socia- 
le. In municipiul București și jude
țele Timiș și Bihor, delegația a pur
tat discuții cu reprezentanți ai unor 
consilii locale ale F.U.S. despre acti
vitatea și experiența acestora, a vizi
tat unități economice și social-cul
turale. \

no-

Manifestări dedicate celei de-a 60-a 

aniversări a formării statului național

unitar român
La Tîrgoviște au avut loc sim

pozioane șl sesiuni de comunicări, au 
fost deschise expoziții de pictură, 
grafică, sculptură, de tipărituri și ma
nuscrise — ale căror exponate înfă
țișează momente esențiale ale luptei 
pentru înfăptuirea actului istoric de 
la 1 decembrie 1918, oglindesc prefa
cerile înnoitoare de pe aceste melea
guri dîmbovițene. Cu același prilej, 
la Moreni, Pucioasa, Găești, Titu, 
Fieni, Doicești, Petreștl și în alte lo
calități din județul Dîmbovița, mii 
de oameni ai muncii participă în a- 
ceste zile la expuneri, dezbateri și 
alte acțiuni dedicate marelui eveni
ment de la 1 decembrie.

făptuit la 1 decembrie 1918 ca rezul
tat firesc al luptei maselor populare.

• ACCIDENTE RUTI
ERE. De la inventarea auto
mobilului, mai bine de 20 de 
milioane de oameni și-au pier
dut viața în accidente rutiere. 
Datorită acestui mare număr de 
victime, expertul iugoslav Milan 
Inie compară „tributul de singe” 
pe care îl plătesc automobiliștii 
care nu respectă regulile de 
circulație cu marile epidemii de 
odinioară. In lucrarea sa de 
doctorat, publicată la Novi Sad, 
specialistul arată că accidentele 
rutiere reprezintă pentru lumea 
civilizată cea mai frecventă 
cauză a morții bărbaților în 
vîrstă de pină la 35 de ani. în 
fiecare an, circa 250 000 de oa
meni mor pe șoselele lumii, iar 
7 milioane sînt accidentați. Nu
mai în Europa, numărul victi
melor se ridică anual la 100 000 
morți șl 2 milioane de răniți.

• „ULTIMA MARE E- 
NIGMĂ DIN ISTORIA 
TIMPURIE A AFRICII". In 
nord-vestul Botswanei, la mar
ginea pustiului Kalahari, se ri
dică din savană înălțimile 
izolate și stranii ale munților 
Tsodilo — pentru populațiile de 
boșimani, un fel de „Olimp" 
înconjurat de mister. Cercetări 
arheologice recent efectuate in 
acești munți neabordați pină 
acum s-au soldat cu descoperiri 
senzaționale, de natură să con
solideze aura enigmatică a 
„munților apei veșnice", cum 
sînt ei denumiți de băștinași. A 
fost scoasă la iveală o cultură 
a cărei existență nimeni nu o 
bănuia. 2 000 de picturi rupestre 
cu o vechime de 4 000—6 000 ani 
(„cea mai mare galerie de artă 
de la sud de Sahara"), mine pre

istorice de exploatare a fierului, 
cuprului și aurului, vestigii ale 
unor așezări omenești ce impre
sionează prin întinderea lor, 
datînd din secolele 6—9 l.e.n., 
nenumărate obiecte ceramice și 
din fier, podoabe — toate aceste 
elemente atestînd o civilizație 
înfloritoare.

• VIRUSUL RECLA
MEI. O nouă boală a cărei de
numire nu apare deocamdată în 
nici un dicționar îi îngrijorează, 
in prezent, pe medicii din 
S.U.A. : „gimmes", (de la ex
presia „cumpără-mi", „vreau 
să-mi dai"). Este vorba de o 
tulburare psihică, manifestată la 
copiii bombardați zilnic cu 
filmele de reclamă astfel 
concepute incit să le infiltreze 
dorința vie de a-și cumpăra 
toate produsele cărora li se

probat măsurile ce trebuie luate incă 
din această perioadă pentru buna 
pregătire și desfășurare a campaniei 
agricole din primăvara anului 1979.

Au fost stabilite acțiunile care să 
asigure îndeplinirea programelor spe
ciale privind cultura cerealelor, plan
telor tehnice, cartofilor, legumelor, în 
pomicultură și viticultură, în zooteh
nie și industria alimentară.

Pentru buna gospodărire a bazei 
tehnico-materiale și reducerea chel
tuielilor de producție, precum și a 
consumurilor de carburanți, lubri- 
fianți și de energie, au fost defini
tivate măsurile ce urmează a fi lua
te în toate unitățile din agricultură.

Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii a trasat sar
cină Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, U.N.C.A.P., Aca
demiei de științe agricole și silvice, 
organelor agricole teritoriale să asi
gure aplicarea tuturor măsurilor ce 
se impun în vederea intensificării ac
țiunilor de pregătire a tuturor con
dițiilor necesare realizării sarcinilor 
planului pe anul 1979 în agricultură.

★
La invitația Institutului român pen

tru relațiile culturale cu străinătatea. 
In perioada 14—25 noiembrie ne-a vi
zitat țara Nii Okai Pesemaku, pre
ședintele Asociației de prietenie Gha- 
na-România, împfeună cu soția. Oas
peții au avut întrevederi la Ministe
rul Afacerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Consiliul 
Culturii ți Educației Socialiste, 
I.R.R.C.S. și la Consiliul popular al 
municipiului Iași. De asemenea, au 
vizitat obiective eoonomice ți social- 
culturale din Capitală și din județele 
Iași, Neamț, Brașov și Ilfov.

★
Ministerul Afacerilor Externe a 
loc negocierea unei

în aceste zile, in unitățile militare 
au loc numeroase activități politico- 
educative dedicate apropiatei aniver
sări a împlinirii a șase decenii de la 
formarea statului național unitar ro
mân. In comandamente, direcții cen
trale și in instituții de invățămint mi
litar s-au organizat — cu participa
rea unor specialiști militari, cadre di
dactice, activiști de partid, oameni de 
cultură și artă — expuneri, simpo
zioane și sesiuni de comunicări pe 
teme ca : „Principalele momente ale 
procesului de făurire a statului națio
nal unitar român", „Unirea de la 1 
decembrie 1918 — creație a maselor 
largi populare", „Unitatea de monolit 
a întregului popor în jurul Partidului 
Comunist Român — chezășie a înflo
ririi socialiste a patriei, a consolidării 
independenței și suveranității națio
nale". Interesante manifestări s-au 
desfășurat la casele armatei și clu
burile de unități : spectacole artistice, 
recitaluri de poezie, expoziții etc. 
La bibliotecile din armată au fost 
organizate vitrine literare, expoziții 
de carte, precum șl seri tematice li
terare.

I

La 
avut 
consulare între Republica 
România și Republica Irak, 
convenției a fost parafat de repre
zentanții ministerelor afacerilor ex
terne din cele două țări.

★
în zilele de 23—25 noiembrie, in 

Capitală au avut loc lucrările unei 
sesiuni de comunicări științifice a 
Institutului de cercetări pentru teh
nica de calcul — I.T.C., manifestare 
științifică înscrisă In cadrul celei de-a , 
Il-a ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României".

convenții 
Socialistă 

Textul

cultură a sindicatelor 
a avut loc, de aseme- 
de comunicări și refe- 
„Unitate, continuitate

La casa de 
din Alba Iulia 
nea. o sesiune 
rate cu tema
și independență în istoria poporului 
român. Alba Iulia de la unire la so
cialism". O acțiune similară a avut 
loc în orașul Blaj, în timp ce la Cîm- 
peni, localitate situată în zona Mun
ților Apuseni, s-a desfășurat, în pre
zența unui numeros public un sim
pozion privind importanța actului în-

Lucrările Conferinței internaționale cu tema
„yuiiiioiu uuuiuiu

Sîmbătă s-au deschis la București 
lucrările Conferinței internaționale 
cu tema „Științele sociale și politica 
socială", organizată de Centrul euro
pean de coordonare a cercetării și 
documentării în științele sociale 
de pe lingă UNESCO și de Academia 
de științe sociale și politice și Aca
demia „Ștefan Gheorghiu".

Obiectivul principal al reuniunii 11 
reprezintă examinarea relațiilor din
tre cercetarea din domeniul științe
lor sociale și politica de dezvoltare 
economică și socială în diferite țări 
europene, precum și o trecere în re
vistă a celor mai semnificative pro
iecte care ilustrează această legătură. 
Participanții vor dezbate contribuția 
științelor sociale la fundamentarea 
șl realizarea planurilor economice și 
sociale și a politicilor de dezvoltare 
națională.

La lucrări participă reputate per
sonalități din domeniul științelor so
ciale, reprezentanți ai unor orga
nisme economice naționale și inter
naționale, reprezentanți ai UNESCO, 
Comitetului permanent al consiliilor 
naționale de științe sociale și orga
nismelor similare din cadrul C.I.S.S., 
Clubului de la Roma, Institutului in
ternațional de analiză a sistemelor 
aplicate și ai Asociației europene a 
institutelor de cercetare și educare 
în vederea dezvoltării.

La deschiderea lucrărilor au luat

cinema
• 'Ușa periculoasă de la balcon :
SCALA — * ----- -----
18,15; 20.30.
• Jezebel :
13,30; 13,45;

CAPITOL — 9; 11,15; 
18,15; 20,30, FAVORIT

— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Aurul Iui Mackenna : PATRIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, FES
TIVAL — 9; 12; 15; 18,30, MO
DERN — 9; 12; 16; 19,30.
• Pe ciocănitoare n-o doare ca
pul : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
• Albinele sălbatice : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,3(h
• Pasiunea : EFORIE — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Lolek și Bolek in jurul lumii
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; Portret cu 
ploaie — 18,15, Piesă neterminată 
pentru pianina mecanică — 20,30: 
DOINA.
• Animalul : EXCELSIOR - 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
RIA — 11,15; 13,30; 15,45;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
15,45; 18,15; 20,30.
• Ultima notă 2 : GLORIA
• Gentleman Jim — 10; 12, 
Melodiile nopții albe — 16; 18; 20; 
CINEMA STUDIO.
• Cianura... și picătura de ploaie: 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
• Contesa Walewska — 9.45; 11.45, 
Povestirile lunii palide de după 
ploaie — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• Circiuma de pe strada Platnlț-

9.
14,

u

cuvintul prof. Adam 
ședințele comitetului 
Centrului european de 
cercetării și documentării în științele 
sociale, si Leonte Răutu, președintele 
Consiliului de conducere, rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

In prima ședință de lucru, prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, a luat cuvintul din partea 
specialiștilor români participanți ' la 
conferință pe tema : „Științele so
ciale, dezvoltarea economică și socia
lă în România".

In aceeași zi, au prezentat comu
nicări Andrâ Danzin, directorul In
stitutului de cercetare în informatică 
și automatică, din Paris, Hening 
Friis, directorul Institutului național 
danez de cercetare socială, Giuseppe 
Chiezzi, consilier al primarului ora
șului Torino — Italia, și Jean 
Stoetzel, președintele Institutului 
francez de opinie publică.

Schaff, pre- 
director al 

coordonare a

In Editura politică 
a apărut revista 

„Probleme ale păcii 
si socialismului" 

nr. 8/1978

kala : TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30.
• Orașul fantomă : AURORA — 

18.15; 
13.30;
— 9;

9; 11,15; 13.30; 15.45 
FEROVIAR - 
18,15; 20,30, 
13,30; 15,45;
• Șoimul :
13.30; 15,45:
— 9; 11,15;
• Vacantă_ _______
FLACĂRA — 9.
• Condurul și trandafirul : BU- 
ZEȘTI — 9; 12; 16; 19.
• Program de desene animate — 
9. Războiul împotriva opiului — 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20.30 : BU- 
CEGI.
• Acel blestemat tren blindat : 
ARTA — 11,15: 13,30: 15.45: 18,15:
20.30, VICTORIA — 9; 11,15: 13.30: 
15.45: 18,15: 20,30.
• Căpitan la 15 ani : ARTA — 9.
• Mihal Viteazul — 9, Lăsați ba
lonul să zboare — 13,30; 15,45;
18,15; 20,30 : FLOREASCA.
• Noi aventuri ou Tom șl Jerry
— 9 .................................
15.45. . ............... . ...........
• înainte de tăcere : 
CENI — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
20.30,
• Principiul dominoului :
VIȚA ‘ ----- -----
20.30, 
15,45;
11.15;
• Hop!.. 
LIRA - 
18,15; 20,30.
• Hipopotamul Hugo — 9, 
ralul Mina — 11,15; 13,30: 
18,15; 20,30 : MUNCA.
• Fiul „feței palide” : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Revanșa : PACEA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.

20.30, 
15.45; 
11.15;

— 9; 11,15;
FLAMURA
18,15; 20,30.
FLACĂRA
18.15; 20,30, GIULEȘTI 

13,30; 15.45; 18.15: 20.30. 
la unchiul Toma :

11.15;

11,15; 13.30, Abatere zero —
18.15; 20,30 : COSMOS.

COTRO- 
18,15;

— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 1 
MIORIȚA — 9; 11,15; 1 
18,15; 20,30, VOLGA — 
13,30; 15,45: 18,15; 20.30.

și apare
9; 11,15; 13.30;

maimuța :
15.45;

Gene-
15,45:

tv
DUMINICA 26 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1
8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte !
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copil: „Cărții* 

junglei". (Episodul 14)
Pentru căminul dumneavoastră 
Viața satului
De strajă patriei
Telex
Album duminical. Din cuprins: 
Ora veselă; „Woody — clocănl- 
toarea buclucașă" (desene ani
mate) ; Acasă la Mozart (reportaj); 
Fotbal: Dinamo—Steaua (repriza 
a Il-a). Transmisiune directă de 
la stadionul Dinamo; Caleidoscop; 
Selecțlunl din Festivalul umoru
lui — Vaslui 1978; Șah-mat în... 
15 minute I

17,50 Film serial: „Linia maritimă One- 
din" (Episodul 66)

18,40 Micul ecran pentru cel mici. Pa
rada cîntecului pentru copil (VI) 

19,00 Telejurnal
19,20 România socialistă — idealuri Îm

plinite. 1918—1978. Poporul, făuri
tor conștient al propriei ' 
torll

19.45 Antologii artistice. Gala 
lor populari (I)

20.45 Film artistic: „Enrlco
Premieră TV. Producție a 
rllor americane. Cu: Mario Lanza, 
Ann Blyth, Dorothy Kirsten, Ri
chard Hageman. Regia: Richard 
Thorpe

22,15 Telejurnal
• Sport
PROGRAMUL 2

9,10 Teleșcoală (Consultații pentru ele
vii cursurilor serale)

10,00 Concert educativ. Concertul or-

9,45
10,00
11.15
13.15 
13,20

sale is-

rapsozl-

Caruso”, 
studiou-

• Al șaptelea cartuș : DRUMUL
SĂRII — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15; 20,30.
• Franzeluța — 9; 11,15, Gustul șl
culoarea fericirii — 13,30; 15,45;
18,15; 20,30 : FERENTARI.
• Camera cu fereastra spre mare: 
POPULAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Melodii, melodii : PROGRESUL 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Jorg Ratgeb, pictorul : VIITO
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30.

T

teatre
• A.R.I.A. (la Palatul Sporturilor 
și Culturii) : Concert extraordi
nar susținut de DRUPI și forma
ția sa de muzică ușoară din Ita
lia — 18.
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Alexandru Lăpuș- 
neanu — 10; 15, Comedie de modă 
veche — 19,30. (sala Atelier) : 
Aventură In banal — 10,30, Fata 
din Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu” 
(Ateneul Român) : Pagini din 
istoria muzicii. Preclasiclsmul. 
Conducerea muzicală : Ilie Maco- 
vei — 11; (sala mică a Palatului): 
CAPELLA ACADEMICA DIN VIE- 
NA — 20.
• Opera Română : Motanul încăl
țat — 11, Cosi Fan Tutte — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei — 10,30, Eternele Iubiri 
— 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu

ridică osanale. Academia pe
diatrilor din S.U.A., instituție 
numărînd 15 000 de medici, 
apreciază că această primejdie 
este pentru copiii americani atît 
de mare, incit la începutul aces
tei luni a considerat necesar să 
ceară guvernului american in
terzicerea proiectării filmelor de 
acest gen. Nu e de mirare : fie
care copil american vede, în 
medie, pe an, 20 000 de filme 
de reclamă, respectiv o doză 
zilnică de 55 de anunțuri publi
citare, în medie 10 minute de 
reclame pentru copii pe oră. 
Medicii consideră cu atît mai 
nocivă proliferarea acestui gen 
de propagandă comercială cu 
cit copiii nu sînt in stare să 
prelucreze în mod critic conți

nutul reclamelor, agrementate 
cu muzică și artificii grafice.

• SLUJITORII THALI- 
El ȘOMEAZĂ. DuPă cum « 
anunțat Oficiul central al brațe
lor de muncă din R.F. Germa
nia, numărul actorilor șomeri 
din această țară se ridică la 
10 000 — ceea ce reprezintă două 
treimi din numărul total al 
profesioniștilor scenei. Dintre 
aceștia, mai mult de jumătate 
sînt femei. Cotidianul „Die 
Welt", care relatează știrea, 
subliniază însă că acestea sint 
doar datele oficiale, „cifra nea
gră", care reflectă adevărata 
stare de fapt, fiind cu mult mai

mare, Intruclt mulți actori ră
mași fără angajament ocolesc, 
pur și simplu, din scepticism, 
oficiul brațelor de muncă.

• PRIMĂRIE-MUZEU.
Primăria din Tallin este una din 
podoabele arhitectonice ale ca
pitalei R.S.S. Estone. Construită 
în secolul al XV-lea, în stil go
tic, ea a suferit mari distrugeri 
in timpul celui de-al doilea 
război mondial. Lucrările de 
restaurare întreprinse în ulti
mii ani au redat edificiului în
fățișarea inițială. Astăzi, primă
ria din Tallin are mai multe 
destinații. între care. în primul 
rînd. aceea de muzeu evocînd 
obiceiurile, vestimentația, co
merțul ș.a. din secolele XV— 
XIX. Manechine in costume de 
epocă intîmpină pe vizitatori

Municipiul Arad a găzduit lucrările 
unei sesiuni jubiliare de comunicări 
și referate intitulată „Arad — trecut, 
prezent și viitor". Consacrată aniver
sării a 2000 de ani de la întemeierea 
cetății dacice Ziridava, a 950 de ani 
de la prima atestare documentară a 
municipiului Arad și a 60 de ani de 
la formarea statului național unitar 
român, sesiunea, organizată de către 
Comitetul județean Arad al P.C.R., 
în colaborare cu Academia de științe 
sociale și politice, s-a bucurat de 
prezența și contribuția unor perso
nalități marcante ale vieții științifice 
și culturale din București, Cluj-Na- 
poca, Timișoara, Oradea, Alba Iulia 
și Arad.

La casa tineretului din Tg. Jiu a 
avut loc sesiunea de comunicări 
„Continuitate și ascensiune în istoria 
Gorjului". Lectori ai comitetului ju
dețean de partid și profesori de știin
țe sociale din localitățile județului au 
prezentat, în cadrul sesiunii, un nu-, 
măr însemnat de comunicări despre 
însemnătatea actului unirii de la 1 
decembrie 1918, despre principalele 
momente istorice care lrau precedat 
și despre politica partidului nostru 
pentru înflorirea tuturor zonelor ță
rii. In aceeași localitate, în localul 
muzeului județean de istorie a fost 
deschisă expoziția de documente 
„Unirea în conștiința poporului ro
mân".

La Academia de studii economice 
din București au avut loc, sîmbătă, 
lucrările unei sesiuni științifice oma
giale. Comunicările prezentate cu a- 
cest prilej au relevat semnificația șl 
importanța actului unirii din 1 de
cembrie 1918, raportate atît la secole
le îndepărtate de luptă pentru unitate 
națională, independență și libertate 
socială, precum și la actul unirii pro- 
priu-zis. Au fost subliniate, de ase
menea, valorile superioare ale unită
ții națiunii noastre socialiste în condi
țiile muncii Însuflețite desfășurate de 
întregul popor român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
a ridica România socialistă pe noi 
trepte de civilizație și progres.

(Agerpres)

chestrel simfonice șl al corului 
filarmonicii „George Enescu"

19,00 Telejurnal
19,20 Desene animate
19,50 Bijuterii muzicale
20,15 Telerama-sport
20,45 Din cartea naturii: Prietenie veche 
21,05 Clubul tineretului In județul Ma

ramureș

LUNI 27 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Emisiune In limba maghiară
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 România socialistă — Idealuri Îm

plinite. 1918—1978. Victoria noii 
orîndulrl, temelia Înfloririi econo
mice a țârii, a progresului, bună
stării șl fericirii Întregului popor

20.15 Roman-foileton: „Putere fără glo
rie". (Episodul 14)

21,05 Mal aveți o intrebaret
21,40 Românie, patrie mlndră. Ctntece 

Închinate patriei și partidului, uni
tății națiunii socialiste. Interpre
tează corul ansamblului artistic 
„Rapsodia Română"

21,55 Cadran mondial
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 8
17,00 Cenaclul liceului de artă „Georga 

Enescu" din București
17.35 Intllnlre cu satira și umorul (re

luare)
18,05 Dimensiunile viitorului, la o râa- 

plntle de clmpie. Urbanizarea co
munei Bollntlnu din Vale — Ilfov

18.35 In alb și negru: Nida
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copil: „Sindbad 

marinarul" (reluare)
20.15 Seară de operă șl balet
21.15 Telex
21.20 Incursiune tn cotidian. „Uzinele 

de sănătate" ale Capitale!
21,40 Film serial: „Om bogat, om sărac”. 

(Reluarea episodului 24)

landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10,30, Undeva, o lumină
19.30, (sala Grădina Icoanei) : Ti
neri căsătoriți caută cameră — 
10, Elisabeta I — 15, Alibi — 19.30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
10.30, Mania posturilor — 15,30,
Cititorul de contor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opus 
unu... singur — 19,30, (la Sala Pa
latului) : Preșul — 16: 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 10. Familia 
Tot — 19,30, (sala Studio) : Con
versație... — 10,30, Ultima cursă
— 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Gluleștl): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30, 
(sala Majestic) : Serenadă tirzle
— 10; Regele Ioan — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu- 
niș — 11, Comoara — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista tn 
luna de miere — 11; 19,30. Salu
tări de la Vaslle — 16; (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 11, Omul care aduce risul
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu” : Bom
ba zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
16; 19,30.
• Ansamblul artistic „Doina" ai 
Armatei" : Inimi de primăvară —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Băiatul 
cu floarea — 17, Trei grăsani —
10.30.
• Teatrul „Țăndărică” : Unde 
zbori, Sperie-Ciori 7 — 10: 12.
• Circul București : Invitație Ia 
circ — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Conversații clasice — 10.30, Băiatul 
cu floarea — 19,30.

din vestibul, transpunlndu-i In 
atmosfera de odinioară.

• GHEȚARII IN CREȘ
TERE. Cea mai masivă creștere 
a ghețarilor din Alpii austrieci 
din ultimii 30 de ani a fost înre
gistrată în acest an. Cercetările 
efectuate de oamenii de știință 
ai universității din Salzburg 
s-au concentrat în special asupra 
ghețarului Grossglockner. ale că
rui tendințe sînt. în general, ca
racteristice și evoluției celorlalți 
ghețari. S-a constatat o înain
tare a masei de gheată pină în 
regiuni niciodată atinse anterior. 
Fenomenul s-ar datora condiții
lor meteorologice din acest an — 
o vară mai puțin însorită, pre
cum și plafonului de nori foarte 
ridicat.

• CAMION DE MARE 
CAPACITATE SILENȚIOS- 
Ingineri de la firma britanică 
„Fodens Ltd" au construit un 
camion de mare capacitate (32 
tone) care nu va produce un 
zgomot mai mare decît un auto
turism obișnuit. La construcția 
acestuia au participat, de ase
menea. firma „Rolls-Royce" și 
Laboratorul pentru cercetarea 
problemelor transportului și dru
murilor. Aceste performante de 
silențiozitate au fost obținute 
prin efectuarea unor modificări 
la motor, la sistemul de eva
cuare a gazelor, inclusiv la foba 
de eșapament și la sistemul de 
răcire. Prețul noului autocamion 
este aproximativ egal cu al unul 
autoturism „Rolls-Royce" — 
48 000 dolari.
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Precizare oficială la Madrid după recenta descoperire 
a unui complot militar

MADRID 25 (Agerpres). — Guver
nul spaniol a dat publicității vineri, 
după ședința Consiliului de Miniștri 
prezidată de premierul Adolfo 
Suarez, o notă oficială privind des
coperirea recentă a unui complot 
militar în Spania.

Documentul indică, în substanță, 
că este în curs o anchetă, iar răspun
derile personale vor fi stabilite „pe 
baza unei independențe absolute" de 
către autoritățile judiciare militare.

Guvernul lși exprimă, de aseme
nea, hotărîrea fermă de a combate 
„prin toate mijloacele legale și ma
teriale aflate la dispoziția sa" orice 
încercare de frînare a procesului po
litic democratic. Totodată, guvernul 
își exprimă „gratitudinea" față de 
„imensa majoritate a poporului spa
niol" pentru sprijinul manifestat prin 
„reprezentanții săi legitimi" forțelor 
armate și de ordine.

PORTUGALIA Vie condamnare
a provocărilor extremiștilor de dreapta

LISABONA 25 (Agerpres). — Gu
vernul portughez al premierului Car
los Mota Pinto a condamnat inciden
tele care s-au produs vineri la Porto, 
în nordul țării, în cursul cărora apro
ximativ 200 extremiști de dreapta au 
devastat sediile locale ale organiza
țiilor comuniste de tineret, precum și

BOLIVIA 
uTTiulie 1979 - 

alegeri generale
LA PAZ 25 (Agerpres). — Noul 

guvern militar bolivian a anunțat ofi
cial organizarea de alegeri generale 
la 1 iulie 1919. Comunicatul în acest 
sens dat publicității menționează că 
„forțele armate vor remite puterea la 
6 august 1979 celor ce vor fi aleși in 
mod legitim de către popor".

Totodată, noul guvern prezidat de 
către generalul David Padilla a re
afirmat voința sa de a acorda „de
pline garanții tuturor sectoarelor de 
opinie".

In capitala Boliviei au avut loc 
vineri ample manifestații populare, 
în semn de sprijin față de acțiunea 
forțelor militare, prin care a fost in
stalat un nou guvern, condus de ge
neralul David Padilla, față de pro
gramul de revenire la un guvern ci
vil și o viață politică parlamentară 
anunțat de noile autorități.

ale unor partide politice. Intre care 
și Partidul Socialist.

Poliția a intervenit împotriva 
grupului de extremiști, care strigau 
sloganuri fasciste și care au aruncat 
cu pietre asupra sediilor organizații
lor amintite. Agenția Associated 
Press menționează — citind martori 
oculari — că elementele extremiste 
au distrus documente și au incendiat 
clădirile respective.

Secretariatul federației din Porto a 
Partidului Socialist a apreciat că „a- 
ceste atentate lașe nu reprezintă de- 
cît un preludiu la manifestațiile pe 
care extrema dreaptă portugheză a 
anunțat că are intenția să le organi
zeze la 1 decembrie".

La rîndul său. Partidul Comunist 
Portughez a subliniat că aceste ma
nifestații „sînt stimulate de teorii cu 
caracter fascist îndreptate împotriva 
comuniștilor".

IN VEDEREA DEPĂȘIRII CRIZEI ECONOMICE
ROMA 25 (Agerpres). — Intr-o de

clarație a Direcțiunii Partidului Co
munist Italian sînt formulate o serie 
de propuneri In vederea depășirii 
crizei /economice din Italia.

Documentul, dat publicității vineri, 
subliniază că dificultățile economice 
cu care este confruntată țara — vo
lumul insuficient al investițiilor in 
industrie și agricultură, decalajul tot 
mai mare dintre Nordul dezvoltat 
din punct de vedere industrial și 
Sudul rămas în urmă, creșterea șo
majului și a inflației — nu pot fi 
depășite decît prin colaborarea tu
turor forțelor democratice. P.C.I. 
propune, între altele, examinarea 
urgentă de către parlament și adop
tarea planului trienal elaborat de 
guvern în domeniul dezvoltării eco
nomiei, aprobarea proiectului de 
lege cu privire la „acordurile agri
cole", care prevede reglementarea

A 60-a aniversare a P.C. din

Olanda

Miting 
la Amsterdam

AMSTERDAM 25 (Agerpres). — 
La Amsterdam a avut loc un 
miting solemn consacrat celei de-a 
60-a aniversări a Partidului Comunist 
din Olanda. în cadrul mitingului a 
luat cuvîntul Henk Hoekstra, pre
ședintele P. C. din Olanda, care s-a 
referit la probleme privind situația 
partidului, rolul său în cadrul miș
cării muncitorești din Olanda, sarci
nile luptei comuniștilor olandezi pen
tru pace, democrație și socialism. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la 
probleme internaționale actuale.

Anglia amină adoptarea unei decizii
în privința aderării la sistemul monetar vest-european

în
ca

sistemului contractelor de dare 
arendă. P.C.I. militează pentru 
această lege să țină seama de inte
resele țăranilor. Totodată, se subli
niază că bugetul de stat pe anul 
viitor trebuie să prevadă alocații 
pentru dezvoltarea regiunilor sudice 
ale țării, pentru reducerea nivelului 
șomajului și pentru înviorarea pro
ducției industriale.

★

în noaptea de vineri spre slmbătă. 
In Italia s-au comis mal multe acte 
teroriste. La Roma au fost Incendiate 
cinci mașini aparținind politiei. La 
Torino a fost distrus un post de aver
tizare al politiei.

agențiile
Convorbiri chino-turce.

Aflat în vizită la Ankara, Ulanfu, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze, a fost primit de președintele 
Turciei, Fahri Koriitiirk. Totodată, 
Ulanfu a conferit cu primul ministru 
turc. Bulent Ecevit, asupra posibili
tăților de lărgire a cooperării dintre 
cele două țări.

MIJLOCIU
• Reuniune iu Cairo în pro
blema tratativelor de la Wa

shington
CAIRO 25 (Agerpres). — Vicepre

ședintele Egiptului, Husni Mubarak, 
a prezidat, sîmbătă, reuniunea comi
tetului tehnic pentru negocieri con
sacrată discutării principiilor ce vor 
fi -urmate în timpul tratativelor egip- 
teano-israeliene de la Washington — 
anunță .agenția M.E.N. La reuniune 
au participat ministrul apărării, ge
neralul 
de stat 
mar de 
Ossama 
Ministerul Afacerilor Externe.

Kamal Hassan Aii, ministrul 
la M.A.E. și ministru interi- 
externe, Butros Ghali, șl 
El Baz, prim-subsecretar la

Consultări ale secretarului general 
al O.N.U. în problema Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite. Kurt Waldheim, a 
avut o nouă rundă de consultări cu 
reprezentanții regimului din Republi
ca Sud-Africană. pentru a cere cla
rificări în legătură cu poziția Africii 
de Sud în problema supravegherii de 
către O.N.U. a alegerilor ce ar urma 
să aibă loc în Namibia in vederea 
proclamării independenței acestui te
ritoriu. După cum se știe. Consiliul 
de Securitate a cerut. într-o rezoluție, 
ca R.S.A. să anuleze proiectul de or
ganizare a unor alegeri ilegale în 
luna decembrie în Namibia și să 
coopereze cu Națiunile Unite pentru 
organizarea unui scrutin liber în 
1979. sub supravegherea O.N.U.

Agenția U.P.I. informează că Kurt

Waldheim a avut două Întâlniri cu 
Brand Fourie. secretar de stat in 
M.A.E. al R.S.A., care constituie doar 
o pregătire pentru o întrevedere Kurt 
Waldheim — Roelof Botha, ministrul 
de externe al regimului de la Preto
ria, ce ar putea avea loc la începutul 
săptămînii viitoare.

Un purtător de cuvlnt al O.N.U., 
citat de aceeași agenție, relevă că, 
după convorbirile de săptămina vii
toare. Kurt Waldheim 
Consiliul de Securitate 
cluziilor sale.

Surse diplomatice de 
Unite, citate de agenția 
că Consiliul de Securitate al O.N.U. 
ar putea fi convocat în sesiune săp- 
tămîna viitoare, pentru a relua dez
baterile in problema namibiană.

va informa 
asupra con-
la Națiunile 
Reuter, cred

de presă transmit:
Starea sănătății președin

telui Boumediene. Agen*ia A1- 
gerie Presse Service a anunțat oficial 
că președintele Houari Boumediene, 
spitalizat de sîmbătă trecută, se află 
în comă. Se precizează că starea sănă
tății președintelui Algeriei se carac
terizează printr-o stabilizare biolo
gică și apariția unor reacții pe plan 
neurologic.

NICARAGUA

LARG CONSENS PENTRU 
ÎNLĂTURAREA DICTATURII 

LUI SOMOZA
MANAGUA 25 (Agerpres). — Par

tidul Liberal Naționalist, sprijinul 
politic al dictatorului Anastasio So
moza, a respins „Planul Washington" 
propus de Comisia internațională de 
mediere în conflictul intern din Ni
caragua. Planul prevede organizarea 
unui referendum sub control inter
național și abandonarea puterii de 
către clanul Somoza dacă partidul 
său. Liberal Naționalist, nu ar obține 
majoritatea absolută a sufragiilor ex
primate.

„Planul Washington" a fost respins 
și de Frontul Amplu Opozițio- 
nist, care a solicitat ca dictatorul 
Somoza să părăsească țara în pe
rioada de pregătire și desfășurare a 
referendumului.

Celelalte forțe politice din țară au 
respins categoric atît planul anunțat, 
cit șl orice formulă de mediere, mi
litând pentru răsturnarea dictaturii și 
instaurarea unui guvern de largă con
centrare democratică și populară.

PARIS 25 (Agerpres). — La Înche
ierea convorbirilor lor oficiale, pre
ședintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing, și primul ministru al Marii 
Britanii, James Callaghan, au ținut o 
conferință de presă comună. Cu acest 
prilej, președintele francez a declarat 
că tara sa nu va obiecta dacă Marea 
Britanie se va alătura noului sistem 
monetar al Pieței comune, mai târziu, 
după intrarea acestuia în vigoare, 
preconizată pentru 1 ianuarie 1979.

Premierul Callaghan a arătat că 
pentru Marea Britanie se ridică pro
bleme deosebite în legătură cu parti
ciparea i sa la noul sistem monetar.

LONDRA 25 (Agerpres). — Cu 13 
zile înaintea reuniunii la nivel înalt 
a șefilor de stat și de guvern din 
țările membre ale Pieței comune, gu
vernul britanic a evitat, vineri, în-

tr-un document special consacrat 
cestei probleme, să ia o decizie 
legătură cu propusa aderare a sa 
sistemul monetar vest-european ela
borat de Franța și R-F. Germania.

Documentul — intitulat „Cartea 
verde" și conținînd 46 de paragrafe 
— subliniază că „guvernul nu a reușit 
să stabilească dacă este sau nu In 
interesul țării să adere la sistemul 
monetar vest-european așa cum se 
prezintă el la încheierea negocie
rilor".

Se consideră, în general, că pru
dența sau indecizia guvernului sînt 
determinate de divizarea opiniilor in 
cadrul cabinetului, de existența unui 
puternic grup antlcomunitar, precum 
și de dorința primului ministru Ja
mes Callaghan de a-șl păstra o sufi
cientă marjă de negociere.

a- 
in 
la

Conferință sindicală de 
solidaritate cu Cipru. La N1_ 
cosia s-au Încheiat lucrările conferin
ței sindicale de solidaritate cu Cipru, 
la care au participat reprezentanți al 
unor organizații sindicale din nume
roase țări ale lumii. Uniunea Genera
lă a Sindicatelor din România a fost, 
de asemenea, reprezentată de o dele
gație. La încheierea conferinței, parti- 
cipanții au adoptat o rezoluție în care 
se cere transpunerea în viață a do
cumentelor O.N.U. referitoare la pro
blema cipriotă.

Reuniune în sprijinul po
poarelor din Africa austra
lă. La Reggio Emilia s-a deschis 
„Conferința națională de solidaritate 
cu lupta popoarelor din Africa aus
trală pentru independență, împotriva 
colonialismului, rasismului și apart
heidului", organizată din inițiativa 
partidelor democratice, sindicatelor și 
organelor locale ale puterii din Italia. 
La lucrări participă, intre alții, pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, și președintele Congre
sului Național African (A.N.C.), Oli
ver Tambo.

împotriva poluării Medl- 
tOranSi. l°calitatea Antayala, 
pe coasta mediteraneană turcă, s-au 
deschis lucrările celui de-al XXVI- 
lea Congres — Adunare Generală a 
Comisiei internaționale pentru ex
plorarea științifică a Mediteranei 
(C.I.E.S.M.). In cuvîntul său, cunos
cutul oceanograf francez Jacques- 
Yves Cousteau, secretarul general al 
C.I.E.S.M., a lansat un apel popu
lațiilor țărilor riverane de a lua 
parte activă la lupta împotriva 
poluării acestei mări.

Curtea Supremă a Pakis
tanului a andnat cu *ncă 0 săptă- 
mină audierea apelului fostului prim- 
ministru Zulfikar All Bhutto contra 
sentinței de condamnare la moarte 
pronunțată împotriva sa. Audierea fu
sese deja amînată cu patru zile.

Colocviu consacrat 
noilor iorme de energie

In capitala Marocului își des
fășoară lucrările Colocviul in
ternational asupra noilor forme 
de energie. Participă specialiști 
din țările arabe, vest-europene 
și Statele Unite. In cadrul lu
crărilor colocviului sînt prezen
tate lucrări referitoare la rolul 
energiei solare in dezvoltarea 
regiunilor sahariene, problemele 
energiei in Maroc și folosirea 
izvoarelor termale pentru pro
ducerea energiei electrice.

PARIS: „Dorim să avem 
aceleași drepturi!44

GENEVA 25 (Agerpres). — Intre 
1973 și 1977 in țările industrializate 
nu s-a înregistrat o creștere a consu
mului de petrol — se arată într-un 
raport asupra comerțului mondial, 
publicat la Geneva de Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.).

Documentul arată că In Statele 
Unite s-a Înregistrat o creștere anuală 
a consumului de 1,1 la sută, contra
balansată însă de o scădere de 1,5 la

• în Europa occidentală — o scădere cu 1,5 la sută • Pe plan 
mondial — o creștere a cheltuielilor ca urmare a sporirii prețului 

acestei materii prime

Raport G. A. T. T. privind consumul

sută In țările Europei occidentale, 
undă măsurile de conservare a ener
giei au fost mal riguros aplicate.

In țările în curs de dezvoltare, 
aflate într-o fază de creștere econo
mică — se arată’în document — ni
velul consumului de petrol a sporit 
cu 7 la sută. Pe de altă parte, pe plan 
mondial cheltuielile necesare aprovi
zionării cu petrol au crescut in 1977 
cu 11,5 la sută față de anul prece
dent, ca urmare a sporirii prețului 
acestei materii prime.

■

Sub aceasta lozinca, peste 20 000 de femei au demonstrat pe strâzile 
Parisului, în sprijinul îmbunâtâțiril condițiilor de muncd șl salarizare a 
miinll de lucru feminine. Demonstrantele au revendicat, de asemenea, 
o reprezentare proporțională in organele de decizie din viața politicâ 

și economică a țării

Masacrul 
de la Jonestown: 

900 de victime
Un purtător de cuvlnt al De

partamentului de Stat al S.U.A. 
a făcut cunoscut, simbătă, că 
bilanțul — care se crede că este 
definitiv — al tragediei de la 
Jonestown, din Guyana, unde 
membrii sectei religioase „Tem
plul poporului" au comis o 
sinucidere colectivă, se ridică la 
900 de morți. Purtătorul de cu- 
vint a precizat că in jungla 
guyaneză au fost găsite încă 125 
de cadavre ale membrilor sectei, 
care se adaugă celor 775 de ca
davre descoperite anterior.

Alegeri In Noua Zeelan- 
dâ. Slmbătă s-au desfășurat In Noua 
Zeelandă alegeri în vederea desem
nării noilor membri ai parlamentului. 
Potrivit primelor rezultate parțiale. 
Partidul Național, de guvernămint, a 
obținut 47 din cele 92 mandate în 
Camera Reprezentanților, asigurîn- 
du-și practic victoria. Partidul la
burist — principala formație de opo- 

a realizat 39 mandate.

Eliberarea unor persoane 
arestate în Iran. După cura • 
anunțat postul de radio Teheran, 210 
persoane arestate în urma demon
strațiilor antistatale din provincia 
Qom au fost eliberate la cererea șa- 
hinșahului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Alte 268 persoa
ne urmează a fi puse, de asemenea, 
în libertate în următoarele zile.

Convenția națională a 
P. S. Francez. Sîmbăta au ,n- 
ceput la Paris lucrările Convenției 
naționale a Partidului Socialist Fran
cez, care se vor desfășura timp de 
două zile. După cum relevă agenția 
France Presse, pe agenda Convenției 
este înscrisă o singură problemă — 
elaborarea și adoptarea regulamen
tului interior al partidului.

Arestări la Salisbury. p°- 
liția rhodesiană a procedat la ares
tarea a aproximativ 170 de studenți 
negri care au participat la o mani
festație la Salisbury împotriva mă
surilor arbitrare ale autorităților 
rasiste. în ultimele săptămîni, alțl 
peste 500 de studenți negri au fost 
arestați de către autorități în cursul 
unor manifestații similare.

Ravagiile ciclonului din 
Sri Lanka. Un număr de 150 da 
persoane și-au plerdițt viața, a- 
proape 15 000 au rămas; fără adăpost, 
în vreme ce mii de hectare sînt 
inundate — acesta este bilanțul tre
cerii unui violent ciclon, urmat de 
ploi torențiale, peste teritoriul Re
publicii Sri Lanka. Echipele de 
salvare și ajutor sîntl sprijinite in 
zonele devastate de circa 4 000 mi
litari, avioane și elicoptere.

Marș de protest împotriva
BRUXELLES 25 (A-

gerpres). — Sîmbătă s-a 
încheiat la Bruxelles 
marșul de protest 
unui grup de tineri 
meri din șapte 
membre ale Pieței 
mune. Marșul, care a 
durat 100 de zile, s-a 
desfășurat pe itinera-

al 
șo- 
tări 
co-

rul Neapole — Bruxel
les, capitala belgiană 
fiind și sediul Comisiei 
C.E.E. Marșul, scrie a- 
genția Associated Press, 
a avut semnificația unui 
protest împotriva Inca
pacității autorităților co
munitare de a soluționa 
grava problemă a șoma-

șomajului
julul care afectează un 
mare număr de oa
meni ai muncii, printre 
care și mulți tineri din 
țările vest-europene.

Din cei 6.2 milioane 
șomeri înregistrați ofi
cial în prezent în țările 
Pieței comune, peste 2 
milioane sînt tineri sub 
25 de ani.

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu viu interes și de
plină satisfacție de Comunicatul șe
dinței din 24 noiembrie al Comitetu- 
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
în care a fost ascultată informarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind desfășurarea recentei Consfă
tuiri a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia. A- 
probarea în unanimitate de către Co
mitetul Politic Executiv a activității 
desfășurate cu acest prilej de dele
gația română, de secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
dă expresie aspirațiilor și sen
timentelor tuturor cetățenilor pa
triei noastre, fără deosebire de 
naționalitate, înaltei aprecieri a 
întregului nostru popor față de mo
dul strălucit în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat și susținut, în 
cadrul întâlnirii, orientările funda
mentale și consecvente ale României 
socialiste în problemele care, au fă
cut obiectul ordinii de zi a consfă
tuirii.

Această aprobare deplină, entuzias
tă, a fost din plin evidențiată în 
cadrul întâlnirilor avute ieri de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu repre
zentanți ai oamenilor muncii din în
treprinderi și ai oamenilor de știință, 
artă și cultură, din cadrul lnvățămîn- 
tului, ai tineretului, ai Consiliului Na
țional al Agriculturii, la solicitarea 
acestora — întâlniri care au prilejuit 
puternice demonstrații ale sprijinului 
unanim și adeziunii depline la politica 
Internă și externă a României socia
liste, ale unității și coeziunii întregu
lui nostru popor în jurul partidului, 
al secretarului său general.

Pe bună dreptate, activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuire poate fi considerată ca un 
înalt exemplu de principialitate 
comunistă, de spirit de răspundere, de 
fermitate și hotărîre în respectarea 
cu strictețe și aplicarea în viată a li
niilor directoare stabilite de forurile 
de conducere legitime ale țării și po
porului. de organele supreme de par
tid și de stat. încă o dată se verifică 
în această îmbinare organică a spi
ritului revoluționar cu patriotismul 
consecvent slujirea plină de abnega
ție a aspirațiilor poporului, devo
tamentul fată de interesele reale ale 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

Și de data aceasta se vădește, cu 
cea mai mare claritate, hotărîrea 
partidului nostru de a înfăptui o 
politică deschisă. în văzul și auzul în
tregului popor, fără nici un fel de 
ascunzișuri, cu știința și aprobarea 
clasei muncitoare, clasa conducătoare 
a societății, cu știința și aprobarea În

tregului popor — liber șl suveran, stă- 
pîn pe soarta sa. „Nu avem nici un 
secret și nu vom avea niciodată vreun 
secret față de clasa muncitoare, față 
de oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, față de întregul nostru 
popor, pentru că întreaga noastră 
politică este politica clasei munci
toare, a poporului — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întâlnirea sa de 
ieri cu reprezentanții oamenilor 
muncii. Noi nu facem altceva decit 
să acționăm ca exponenți ai poporu
lui, in slujba clasei muncitoare și a 
întregii noastre națiuni. Ne facem 
datoria și ne vom face întotdeauna 
datoria în fața partidului și a po
porului noștru".

Așa cum este bine cunoscut, parti
dul și statul nostru promovează cu 
consecvență o politică externă prin
cipială, activă și constructivă, de 
pace, înțelegere și colaborare inter
națională, care își găsește expresie în 
contribuția hotărîtă la afirmarea unor 
relații noi, de egalitate, încredere și 
conlucrare între state, la eforturile 
pentru destindere, dezarmare, secu
ritate internațională. Tocmai de aceea, 
opinia noastră publică apreciază pozi
tiv „Declarația statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia*4, adoptată 
la consfătuire, ale cărei prevederi și 
orientări esențiale subliniază necesi
tatea promovării cursului spre des
tindere și dezarmare, spre înțelegeri, 
securitate și colaborare în Europa și 
în întreaga lume. Intr-adevăr, este 
o înaltă îndatorire a tuturor co
muniștilor, în conformitate cu mi
siunea istorică a socialismului, 
cu crezul luptei revoluționare, o 
obligație supremă a tuturor forțelor 
politice înaintate față de propriul po
por și față de întreaga umanitate de a 
face totul pentru micșorarea încor
dării, pentru dezarmare și pentru pro
movarea coexistentei pașnice — cerin
ță obiectivă a lumii contemporane și 
condiție esențială a destinderii.

Dar —, așa cum a arătat în repe
tate rînduri partidul nostru, așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și în cuvîntările rostite ieri 
— pacea nu se realizează de la 
sine, nu se înfăptuiește prin declara
ții și cuvinte frumoase, ci reclamă 
acțiuni practice, concrete — în pri
mul rînd pe linia dezarmării, pro- 
blemă-cheie a contemporaneității, 
problemă hotărîtoare pentru destine
le omenirii.

Intr-adevăr, astăzi este mai limpe
de ca oricînd că .desfășurarea neîn- 
frinată a cursei înarmărilor, accen
tuarea competiției pentru perfecțio
narea calitativă și creșterea forței 
distructive a armamentelor, atît nu
cleare, cît și convenționale, a dobin- 

dit un caracter absurd și monstruos 
— mai ales dacă se tine seama că in 
arsenalele militare există acumulate 
cantități supraabundente de arme. 
Constituie o realitate de netă
găduit faptul că tot mai mult cursa 
înarmărilor este o grea povară pentru 
toate popoarele, agravează fenomene
le de criză economică, contribuie la 
adîncirea decalajelor dintre țările ră
mase în urmă și cele avansate econo- 
micește. înveninează climatul politic 
internațional, ca principal instru
ment al politicii de forță, alimentea
ză neîncrederea, animozitățile, con

România socialistă - militantă fermă 
pentru destindere si dezarmare, 
pentru cauza independentei păcii 

si înțelegeri intre popoare
flictele, împiedicind astfel progresul 
destinderii.

Iată rațiunile majore pe care se 
întemeiază convingerea exprimată de 
secretarul general al partidului, de 
Comitetul Politic Executiv, că trebu
ie făcut, totul pentru evitarea orică
rei escaladări a cursei înarmărilor, 
pentru condamnarea și respingerea 
hotărîtă a oricărui impuls dat chel
tuielilor militare. Iată de ce tara 
noastră spune cu hotărîre „Nu 1“ 
căutării unui echilibra în sus, me
reu ascendent, al înarmărilor, pro- 
nunțîndu-se, dimpotrivă, pentru rea
lizarea unui echilibra în reducerea 
acestora. Este și așa mult prea 
înalt nivelul capacităților de dis
trugere, sînt mult prea vaste șl 
împovărătoare proporțiile acestor 
cheltuieli, sînt mult prea dureroase 
consecințele lor asupra traiului de 
zi cu zi al oamenilor de pe întreg 
globul pentru a se stimula și mai 
mult această cursă monstruoasă ! Se 
apreciază că stocurile de armament 
existente în prezent ar putea dis

trage de ctteva ori omenirea ; atunci 
de ce să fie ele și mai mult sporite?

Consecvența acestei poziții, depli
na concordanță între vorbă și faptă 
sînt elocvent ilustrate de întreaga ac
tivitate a României socialiste pe a- 
rena mondială, de înscrierea stărui
toare a obiectivelor dezarmării in 
toate documentele internaționale ale 
țării noastre, de repetatele propuneri 
constructive formulate — între care 
ansamblul de măsuri prezentat la 
recenta sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. — vizînd trecerea la 
măsuri concrete de încetare a cursei 

înarmărilor, de înghețare șl reduce
re a bugetelor militare și efectivelor 
forțelor armate, ca premise pentru 
realizarea de pași concreti pe calea 
dezarmării.

Profund atașată cauzei securității 
în Europa, acționînd permanent pen
tru aplicarea în viață, ca un tot uni
tar a prevederilor Actului final de la 
Helsinki, România subliniază cerința 
primordială a măsurilor de dezanga
jare militară și dezarmare pe conti
nent — ca și în restul lumii — fără 
de care nu poate fi concepută reali
zarea unei adevărate securități. Au 
de aceea o importanță deosebită pro
punerile de dezangajare preconizate 
în Declarație — cum sînt propunerile 
privind retragerea trupelor în grani
țele naționale și lichidarea bazelor 
militare pe teritoriul altor state, di
minuarea rolului blocurilor militare 
și crearea condițiilor pentru dizolva
rea concomitentă a Tratatului de la 
Varșovia și N.A.T.O., lichidarea po
liticii de bloc, ca premisă a înseni
nării climatului politic internațional, 
reducerii fenomenelor de tensiune, 

confruntare și suspiciune, a creșterii 
încrederii între popoare, a dezvoltă
rii unei largi și rodnice conlucrări 
pașnice între toate statele.

Este adevărat că pe plan mon
dial se manifestă tendințe de 
reeditare a politicii de> dominație și 
forță, de ingerințe în treburile inter
ne ale unor state independente și 
suverane, dar caracteristica dominan
tă a vieții internaționale o constituie 
creșterea forțelor favorabile păcii, 
independenței naționale, progresului 
social. In aceste condiții, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în repetate rînduri. Inclusiv în 
cuvîntările rostite ’ieri, nu se poate 
trage concluzia că ne aflăm în fata 
unui pericol iminent de război ; dim
potrivă, dacă țările socialiste, toate 
forțele revoluționare, progresiste și 
democratice vor acționa cu fermitate 
este pe deplin posibil să se contraca
reze politica imperialistă, colonialistă 
și neocolonialism, de dominație și 
dictat, să se împiedice agravarea si
tuației internaționale, să se asigur#- 
dezvoltarea cursului spre destindere 
și întărirea păcii.

România împărtășește aprecierile 
din Declarație privind evoluția pozi
tivă a colaborării între țările socialis
te reprezentate la consfătuire și 
hotărîrea acestora de a extinde rela
țiile economice bi și multilaterale, 
schimbul de experiență în construcția 
socialistă și comunistă, contactele pe 
linie de partid, de stat și a organiza
țiilor obștești. Este pozitiv că în do
cument s-a relevat că relațiile dintre 
țările socialiste trebuie să se desfă
șoare pe baza principiilor egalității în 
drepturi, independenței și suverani

tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, solidarității și într
ajutorării tovărășești, numai astfel 
afirmîndu-se un nou tip de relații, 
superior, capabil să exercite influ
ență asupra dezvoltării istorice con
temporane.

In ceea ce o privește, România — 
așa cum a reafirmat Comitetul Po
litic Executiv — va dezvoltă și în 
viitor prietenia și colaborarea cu ță
rile socialiste membre ale Tratatului 
de la Varșovia, cu toate țările so
cialiste, aducîndu-și contribuția Ia 
depășirea divergențelor existente în
tre ele, la întărirea unității și cola
borării lor, corespunzător intereselor 
cauzei generale a socialismului. Tot
odată, țara noastră este animată de 
voința de a dezvolta în continuare 
colaborarea cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate, cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, corespunzător ce
rințelor coexistenței pașnice, propă
șirii economice a tuturor națiunilor, 
destinderii și securității.

De aprobarea întregului nostru po
por se bucură de asemenea poziția de
legației române condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în legătură cu 
unele probleme militare ale Trata
tului de la Varșovia dezbătute la 
consfătuire ; țara noastră nu se poa
te declara de acord cu adoptarea 
unor măsuri ce nu au fost convenite 
intre toate statele membre așa cum 
prevede însuși Tratatul. Poziția 
României a fost, este și va fi și în 
acest domeniu clară și principială. 
Partidul și guvernul se preocupă 
permanent de asigurarea capacității 
dș apărare a patriei, de sporire a 
forței de luptă a armatei noastre na
ționale, a întregului popor. Totoda
tă, pină la lichidarea blocurilor mi
litare, țara noastră, ca membră a 
Tratatului de la Varșovia, dezvoltă 
colaborarea militară cu celelalte țări 
membre, fiind hotărîtă să-și respecte 
riguros îndatoririle în cazul unei a- 
gresiuni imperialiste în Europa îm
potriva țărilor socialiste. Temelia co
laborării o constituie și în acest do
meniu respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități, ținîndu-se seama 
de faptul că fiecare armată naționa
lă răspunde în fața propriului popor, 
este subordonată exclusiv forurilor 
superioare de conducere ale țării res
pective, partidului și guvernului res
pectiv — acesta fiind un atribut fun
damental. esențial al suveranității de 
stat, al independentei naționale. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, armata română nu se va 
afla niciodată sub altă comandă decît 
a partidului și guvernului tării, va fi 
întotdeauna numai la ordinele po
porului român.

Situîndu-se pe această poziție prin
cipială, partidul nostru apreciază că 
măsurile de menținere a capacității 
de apărare trebuie să fie rezonabile, 
să nu frineze, prin proporții exagerate, 
realizarea programelor de dezvoltare 
economică, de ridicare a nivelului 
de trai al maselor populare. Dimpo
trivă. se cere ca eforturile principale 
să fie îndreptate spre întărirea bazei 
tehnico-materiale a socialismului și 
comunismului, spre creșterea conti
nuă a nivelului de trai al populației. 
Este binecunoscut ce importanță ho
tărîtoare au, în cazul unui război de 
apărare, factorul om, unitatea moral- 
politică a poporului ! Or. dezvolta
rea economică, succesele în edifica
rea noii orînduiri contribuie atît la 
afirmarea superiorității socialismului, 
ca societate nouă, avînd ca vocație 
și conținut fundamental pacea și bu
năstarea poporului, cît și la întărirea 
capacității de luptă și a hotăririi fie
cărui popor de a apăra cuceririle so
cialismului. libertatea și independen
ta patriei.

Iață de ce corespunde pe deplin 
rațiunii politice, intereselor poporu
lui nostru, ale celorlalte popoare 
care construiesc socialismul, ale cau
zei generale a păcii și destin
derii în întreaga lume, poziția 
României care se pronunță împotriva 
oricărei escaladări a cursei înarmă
rilor, pentru reducerea și nu pentru 
sporirea cheltuielilor militare, pen
tru trecerea efectivă la măsuri efi
ciente de natură să favorizeze des
tinderea și securitatea, să netezească 
drumul spre înfăptuirea obiectivului 
istoric al dezarmării generale.

Așa cum au arătat cu însuflețire 
și nezdruncinată fermitate partici- 
panții la întâlnirile de ieri, așa 
cum simte, gîndește și acționează 
Întregul popor român, unit strîns, 
ca un singur om, in Jurul Parti
dului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cetățenii patriei noastre 
își exprimă hotărîrea de a munci 
neobosit pentru noi succese în 
dezvoltarea economico-socială a 
țării, pentru înfăptuirea obiecti
velor cincinalului, a Programu
lui partidului. per/-” apărarea 
neșovăitoare a cuceririlor revoluțio
nare și independenței naționale, pen
tru înfăptuirea exemplară a politicii 
interne și externe a P.C.R. — a că
rei justețe este necontenit confir
mată de viață — de a milita, îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu 
toate forțele progresiste și democra
tice, pentru promovarea destinderii 
internaționale, pentru securitate în 
Europa și în întreaga lume, pentru 
făurirea unei lumi mal drepte șl mai 
bune, a păcii și progresului.
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