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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a intîlnit ieri cu reprezentanți ai armatei 

și ai Ministerului de Interne
Exprimînd sentimentele și gîndurile 
tuturor ostașilor armatei noastre, 
participanții la întilnire și-au mani
festat totala aprobare și sprijinul 
unanim față de poziția delegației 
române la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ, și-au reafirmat 
în fața secretarului general al parti
dului, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, angajamentul solemn 
de a înfăptui neabătut politica parti
dului și statului, de a se pregăti cu 
abnegație pentru a fi oricînd gata să 
apere cuceririle revoluționare ale po
porului, libertatea, independența și 
suveranitatea patriei, cauza păcii 

și socialismului

Comuniști!, dusa muncitoare, 

întregul popor român aproba 

și sprijină ferm poziția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a delegației României 

la Consfătuirea Comitetului 

Politic Consultativ

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Pe adresa Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au sosit in aceste zile și continuă să sosească din toate 
colțurile țării, intr-un impresionant șuvoi, telegrame, scrisori, mesaje din 
partea comitetelor județene de partid, a instituțiilor centrale, a colecti
velor de oameni ai muncii din unitățile industriale și agricole, ca și a 
numeroși cetățeni, de toate naționalitățile, care exprimă aprobarea 
deplină a întregii noastre națiuni față de modul strălucit in care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat și susținut, in cadrul 
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, 
pozițiile României socialiste in problemele discutate — minunat exemplu 
de promovare consecventă a orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea, 
de forurile de conducere ale partidului și statului, de slujire plină de 
abnegație a intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste, a 
cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării in lume.

însușindu-și intru totul concluziile ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mesajele și telegramele dau o înaltă apreciere 
cuvintărilor rostite in cadrul intilnirilor cu reprezentanți ai clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității și tineretului, răspunsurilor formulate 
la întrebări — răspunsuri pătrunse de spiritul unui patriotism fierbinte, de 
preocuparea neslăbită de a se asigura întărirea independenței șl su
veranității țării, capacitatea de apărare a cuceririlor socialismului, în
deplinirea integrală a programelor de construcție pașnică, de ridicare 
a bunăstării poporului. ,

Oină glas sentimentelor de aleasă stimă șl fierbinte dragoste față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți cetățenii patriei iși re
afirmă hotârirea de a-și spori eforturile pentru □ obține noi realizări in 
dezvoltarea economico-socială a țării, pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și inain- 
tare a României spre comunism, de a milita neabătut, alături de toate 
forțele mondiale progresiste și democratice, pentru destindere șl 
dezarmare, pentru securitate și pace in Europa și pe intreaga planetă, 
pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

(TEXTELE TELEGRAMELOR tN PAGINA A II-A)

existentei

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Sînt bucuros să mă întîlnesc cu 

reprezentanții armatei noastre și ai 
Ministerului de Interne pentru a 
discuta împreună probleme ce pri
vesc politica internațională a țării 
noastre, activitatea în cadrul Co
mitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia.

Consider pe deplin îndreptățite 
preocupările dumneavoastră — ca 
de altfel ale întregului nostru po
por — de a cunoaște aceste proble
me. pentru că politica internațio
nală a României — ca și politica 
internă a țării — izvorăște din in
teresele vitale ale întregului nostru 
popor de făurire a socialismului, a 
bunăstării și fericirii, de asigurare 
a | independenței, libertății și suve
ranității patriei noastre socialiste. 
(Aplauze puternice și urale prelun
gite : se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.

Așa cum am menționat și in- în-

tîlnirile cu reprezentanții clasei 
muncitoare, ai țărănimii, intelec
tualității și tineretului, doresc să 
arăt și la această întîlnire că ho- 
tărîrile .adoptate la Moscova cu 
privire la lupta pentru destindere, 
colaborare și pace corespund pe 
deplin, intereselor poporului nostru 
— și ele au fost adoptate in depli
nă unanimitate. Punînd semnătura 
pe Declarație, in numele poporului 
român, am considerat că, prin a- 
ceasta, servim cel mai bine intere
sele națiunii noastre, ale socialis
mului și păcii. (Aplauze și urale 
puternice: se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Vă sînt cunoscute evenimentele 
internaționale. în viața mondială 
au loc profunde transformări revo
luționare. în confruntarea intre 
cele două linii diametral opuse — 
pe de o parte, lupta popoarelor 
pentru o politică de egalitate și in
dependență. împotriva dominației 
imperialiste, colonialiste, pentru

dreptul de a fi stăpine pe destinele 
lor, iar pe de altă parte, politica 
cercurilor imperialiste de domina
ție și reîmpărțire a lumii, care 
pune în primejdie libertatea și in
dependența popoarelor — se afirmă 
cu putere forțele care militează 
pentru independență și pace. Fap
tele, desfășurarea vieții internațio
nale demonstrează că dacă aceste 
forțe vor acționa unite, pot asigura 
pacea, pot asigura independența și 
desfășurarea cursului spre destin
dere. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează îndelung „Stima noas
tră și mindria, Ceaușescu — Româ
nia !“).

Nu am însă de gînd să fac acum 
o expunere asupra problemelor in
ternaționale, cu atît mai mult cu 
cit peste citeva zile vom avea se
siunea solemnă comună a Comite
tului Central al partidului, a Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale, in care, fără îndoială.

problemele internaționale vor ocu
pa un loc corespunzător.

Doresc, totuși, să mențipnez că, 
odată cu activitatea pentru înfăp
tuirea Programului elaborat de 
Congresul al Xî-lea privind fău
rirea societății socialiste, multilate
ral dezvoltate, pentru realizarea 
planului de dezvoltare economică 
și socială, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostra popor — țelul întregii po
litici a partidului nostru, esența 
societății socialiste, pe care o edi
ficăm în România — ne preocupăm, 
în strînsă ’egătură cu activitatea 
internă, de asigurarea condițiilor 
de pace, de întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate popoarele 
lumii. Numaț în condiții de pace 
putem înfăptui Programul elaborat 
de Congresul al XI-lea al partidu
lui. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite).

Așa cum am menționat și în 
alte împrejurări, lupta pentru pace

și destindere, pentru relații noi, de 
egalitate, respect al independenței 
și suveranității naționa'e, neames
tec în treburile interne constituie 
unul din obiectivele permanente ale 
politicii internaționale a partidului 
nostru. Lupta pentru pace a fost 
de altfel o preocupare permanentă 
a mișcării revoluționare, socialiste, 
comuniste, care și-au făcut întot
deauna un titlu de onoare din 
a salva omenirea de grozăviile 
războiului și a asigura o pace trai
nică pentru toate națiunile lumii. 
Noi vrem să înfăptuim în viață, și 
in acest domeniu, principil’e su
preme ale socialismului și comu
nismului. pacea și egalitatea între 
toate popoarele lumii ! (Urale pu
ternice. prelungite : se scandează 
„Ceaușescu — Pace !“).

Acționăm cu toată consecvența 
și fermitatea pentru înfăptuirea în 
viață a documentelor semnate la
(Continuare in pag. a III-a)

couborsrea

1. M MSOLMEA 
DESTINDERII

pașnice, a statorniciri unei 
plici Mice in lume

Avem convingerea că nu există un pericol iminent 
de război, că în momentul de iată nu sînt necesare mă
suri deosebite. Politica de destindere, lupta pentru pace 
a cuprins mase largi, a luat o asemenea amploare incit 
nu se poate spune că astăzi ne ailăm in țața unor eve
nimente grave, a unui război care să alecteze statele 
noastre. Iată de ce considerăm că trebuie să acționăm 
în direcția păcii, pentru adincirea procesului de 
destindere.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la întâlnirea cu reprezentanți ai clasei muncitoare)

Expresie a principialității profunde 
și spiritului de răspundere exemplar 
față de interesele supreme ale po
porului, ale cauzei generale a so
cialismului și progresului social, po
ziția delegației române, conduse de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia, cuvântările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la în- 
tilnirile cu reprezentanți ai clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții și tineretului, ai armatei și Mi
nisterului de Interne, se constituie, 
prin aprecierile și răspunsurile clare, 
limpezi, date unor aspecte decurgind 
din această consfătuire. intr-un 
îndreptar de înaltă valoare pentru 
înțelegerea temeinică a proceselor 
fundamentale de pe arena mondială.

Din ansamblul concluziilor formu
late se desprinde, cu toată limpezi
mea. ideea profund mobilizatoare a 
existentei unor posibilități reale pen
tru continuarea și consolidarea cursu
lui spre înțelegere și colaborare in 
viata internațională, pentru tradu
cerea in fapt a marilor deziderate ale 
epocii noastre : DESTINDEREA, 
DEZARMAREA. PACEA. Analiza 
vieții internaționale evidențiază, 
fără îndoială, o situație destul 
de complexă, caracterizată, pe de 
o parte, prin amplificarea luptei 
forțelor progresiste, a popoarelor de 
pretutindeni împotriva politicii impe
rialiste de forță, dominație și dictat, 
iar pe de altă parte prin activitatea 
cercurilor imperialiste pentru dobîn-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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LA CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV
Din telegramele adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama COMITETULUI MU

NICIPAL BUCUREȘTI AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN se ara
tă : Comuniștii, toți oamenii muncii 
din capitala României socialiste, îm
preună cu întregul nostru popor, 
susțin și aprobă din adîncul ființei 
lor activitatea desfășurată de dele
gația țării noastre la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia, po
ziția fermă exprimată și cu acest pri
lej de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
poziție care reprezintă voința unani
mă a națiunii noastre socialiste de 
a trăi în pace și'securitate, de a ho
tărî de sine stătător, fără nici un 
amestec din afară, asupra propriului 
destin.

Cunoscînd activitatea pe care ați 
desfășurat-o la Consfătuirea de la 
Moscova și auzind răspunsurile pe 
care le-ați dat la întilnirile cu re
prezentanți ai clasei muncitoare, ai 
țărănimii, intelectualității și tinere
tului, întregului popor ce își făureș
te de sine stătător viitorul, simțind 
pe umerii săi răspunderile asumate 
in fața istoriei, activul de partid al 
Capitalei, toți locuitorii ei spun cu 
glas ferm NU cursei înarmărilor. DA 
dezvoltării pașnice, independente a 
tuturor popoarelor, spre binele lor 
și al întregii omeniri.

Sîntem mîndri că în fruntea parti
dului și statului nostru vă aflați dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai stimat fiu al na
țiunii noastre, care intruchipați in 
mod minunat virtuțile milenare ale 
poporului român și aspirațiile sale 
de libertate, independență și neatir- 
nare, acționind cu clarviziune și fer
mitate revoluționară, îndeplinind cu 
pasiune și răspundere comunistă mi
siunea de conducător pe care v-au 
încredințat-o partidul și țara, nean- 
gajîndu-le în nici o acțiune fără 
consultarea largă, în spiritul demo
cratismului nostru socialist, a tuturor 
cetățenilor patriei și exprimarea pe 
această bază a voinței unanime.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că orga
nizația de partid a Capitalei, toți 
oamenii muncii din municipiul Bucu
rești, strîns uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, vor face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne . și externe. a, partidului 
și statului nosțru, fiind gțita.la orice 
chemare a Partidului Comunist Ro
mân să acționeze neclintit pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare ale 
națiunii noastre socialiste, pentru 
pace și progresul umanității, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii arădeni — români, maghiari 
și de alte naționalități — au luat 
cunoștință de conținutul comunica
tului ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 24 
noiembrie și au urmărit cu viu in
teres desfășurarea intilnirilor pe care 
le-ați avut cu delegațiile unor colec
tive muncitorești și ale altor catego
rii de oameni ai muncii din patria 
noastră. Asemenea celor ce vi s-au 
adresat prin viu grai, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și noi, cei ce 
muncim și trăim în județul Arad, ne 
exprimăm adeziunea deplină față de 
atitudinea și activitatea delegației 
tării noastre în cadrul Consfătuirii de 
la Moscova, admirația și recunoștin
ța profundă pentru modul strălucit 
in care dumneavoastră, cel mai 
stimat și autorizat fiu al poporului 
nostru, ați susținut poziția Româ
niei socialiste în problemele discu
tate — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R. ȘI A CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Locuitorii acestor străvechi melea
guri românești sint pe deplin con- 
știenți și satisfăcuți de consecvența 
și priceperea cu care înaltele foruri 
de conducere și decizie ale partidu
lui și poporului nostru, sub înțeleaptă 
dumneavoastră cîrmuire, acționează 
pentru traducerea neabătută in viață 
a hotăririlor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale țării, ale socialis
mului. pentru asigurarea păcii și pro
gresului tuturor popoarelor.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că tot ceea ce ați 
exprimat în cuvintările rostite la în- 
tîlnirile de la Comitetul Central cu 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
este intru totul înțeles șl însușit de 
harnicii locuitori ai meleagurilor 
arădene, că sîntem ferm hotărîți să 
facem totul pentru ca patria noastră 
scumpă să înainteze vertiginos pe 
calea ireversibilă a societății socia
liste multilateral dezvoltate, spre 
înaltele culmi ale civilizației comu
niste.

Susținem cu toată hotărîrea poziția 
justă, principială, exprimată de dum
neavoastră in legătură cu problemele 
discutate, care sint înscrise în Decla
rația adoptată de Comitetul Politic 
Consultativ, a cărei orientare princi
pală o constituie promovarea cauzei 
destinderii, dezarmării, securității și 
păcii pe continentul european și in 
întreaga lume, dezvoltarea și adin- 
cirea colaborării dintre țările socialis
te, dintre toate popoarele, poziție care 
constituie un exemplu minunat de 
promovare consecventă în viață a di
rectivelor Congresului al XI-lea, a 
prevederilor Programului Partidului 
Comunist Român, se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R. ȘI CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Aprobăm din toată inima poziția 
dumneavoastră, care exprimă inte
resele fundamentale ale poporului 
roman in legătură cu unele probleme 
militare ale Tratatului de la Varșovia, 
dezbătute în cadrul consfătuirii.

Așezarea fermă a colaborării mi
litare pe principiile sacre ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
ale deplinei egalități, ținindu-se sea
ma că fiecare armată națională este 
subordonată exclusiv forurilor supre
me de conducere ale țării respective, 
partidului și guvernului respectiv, 
constituie o condiție esențială a res

pectării principiilor generale ce stau 
la baza relațiilor dintre țările socia
liste.

Activitatea și poziția exprimată de 
dumneavoastră în cadrul consfătuirii 
demonstrează încă o dată consecven
ta cu care militați pentru realizarea 
idealurilor scumpe ale poporului nos
tru, ale întregii umanități — pacea, 
prietenia și colaborarea multilaterală 
între popoare.

1 Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Buzău se alătură întregului 
popor, într-o deplină unitate de vo
ință și acțiune, aprobînd întru totul 
și sprijinind ferm poziția delegației 
române la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia, poziție care răspunde în 
cel mai înalt grad intereselor supre
me ale națiunii noastre socialiste, 
cauzei independenței și suveranității 
naționale, triumfului ideilor de des
tindere, colaborare și pace în lume 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R.

Cu profundă satisfacție și mîndrie 
patriotică am luat cunoștință de De
clarația pe care ați semnat-o în nu
mele României socialiste, care cores
punde pe deplin intereselor vitale ale 
poporului nostru, ale statelor parti
cipante la consfătuire, ale tuturor 
statelor și popoarelor lumii, fiindcă 
ea pune în prim plan lupta pentru 
pace, dezarmare, asigurarea dezvol
tării tuturor națiunilor pe calea pro
gresului economic și social.

Cu geniala capacitate de apreciere 
a situației internaționale, fiind un 
adevărat far de lumină și nădejde in 

• Un strălucit exemplu de slujire pline de abnegație a intereselor și aspirațiilor poporului 

nostru, a independenței și securității patriei, 0 cauzei păcii, socialismului și progresului in lume.

• 0 convingere unanim împărtășită: se impune intensificarea și unirea eforturilor pentru a 
asigura pacea, a înainta pe calea reducerii înarmărilor și înfăptuirii dezarmării — cerință 
imperioasă a dezvoltării economico-sociale a tuturor popoarelor.

• Angajament ferm de a munci neobosit pentru înfăptuirea integrală a obiectivelor programu
lui partidului de edificare a socialismului și comunismului in România, de a milita pentru 
întărirea prieteniei și solidarității cu toate țările socialiste, cu toate forțele înaintate ale 

omenirii in lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

problemele vitale cu care se con
fruntă omenirea, ați subliniat incă 
o dată că în prezent cursul, evenimen
telor este spre destindere și. deci, nu 
se justifică escaladarea cursei inar- 
mărilor, care in condițiile actuale 
capătă un caracter anacronic.

Ca în . toate momentele hotărîtoare 
pentru istoria contemporană a țării, 
oamenii muncii din județul Buzău 
sint alături de dumneavoastră cu 
gindul și fapta, exprimindu-și incă 
o dată adeziunea fierbinte și neclin
tită. atașamentul nezdruncinat fată de 
politica internă și internațională a 
partidului nostru.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA se 
arată : Oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, membri ai sindicatelor, vă ex
primă adinca lor recunoștință și de
plinul acord față de poziția delegației 
partidului și statului nostru condusă 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, președintele țării, in cadrul 
Consfătuirii de la Moscova a Comite
tului Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia.

Sîntem întru totul de acord și ne 
exprimăm deplina satisfacție față de 
hotărîrea fermă a partidului și statu
lui nostru, a dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a nu spori 
cheltuielile militare. Oamenii muncii 
organizați în sindicate văd în această 
hotărîre grija permanentă a partidu
lui. a dumneavoastră personal pentru 
realizarea programelor de dezvoltare 
a economiei naționale, a bunăstării 
poporului, așa cum au fost ele stabi
lite de Congresul al XI-lea și Confe
rința Națională ale partidului.

Susținem și aprobăm cu toată hotă
rîrea poziția partidului și statului, a 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral. președintele Republicii, de a nu 
ceda niciodată, nimănui, dreptul de a 
angaja armata română in vreo acțiune 
militară, singurul în măsură să 
hotărască fiind parlamentul, poporul 
însuși.

Vă asigurăm din adîncul inimilor 
noastre că toți membrii sindicatelor 
din România, strins uniți in jurul 
partidului, al dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înțeleptul și cu
tezătorul nostru conducător, vă ur
mează cu credință in tot ceea ce 
gindiți și infăptuiți, spre binele și 
fericirea acestui popor, a prieteniei și 
păcii în lume. Avem de îndeplinit 
și-l vom îndeplini cu hotărîre acest 
plan cincinal; avem de muncit incă 
mult pentru a ridica tara în rindul 
țărilor cu dezvoltare medie, obiectiv 
deosebit de important . stabilit de 
Conferința Națională a partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R., CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN ȘI CONSILIULUI JU
DEȚEAN AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE se spune : Asemeni 
întregului popor, comuniștii din tâ
nărul detașament al clasei munci
toare, lucrătorii ogoarelor, toți oame
nii muncii de pe străbunele plaiuri 

ale Bistriței și Năsăuduluî, români, 
maghiari și germani, uniți într-o sin
gură conștiință și unitate de acțiune, 
au urmărit cu cel mai deplin interes 
și totală aprobare activitatea și po
ziția delegației țării noastre, condu
să de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reprezentantul cel mai de seamă, cel 
mai iubit și autorizat al națiunii, al 
poporului și statului român la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la Varșovia.

în condițiile în care în lume se ma
nifestă cu tot mai multă putere ro
lul și influența forțelor păcii și pro
gresului, cînd nu se poate vorbi de 
existența unui iminent pericol de 
război, socotim ca fiind pătrunsă de 
cel mai adînc patriotism, de grijă 
față de destinele poporului nostru, 
față de cauza păcii și securității tu
turor popoarelor, poziția partidului 
și statului nostru ca măsurile de 
menținere a capacității de apărare să 
aibă un caracter rațional, rezonabil, 
astfel incit să nu împovăreze po
poarele, țările, să nu frîneze sau să 
împiedice îndeplinirea programelor 
lor de înflorire multilaterală, de ridi
care continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al maselor populare.

Permiteți-ne, iubite tovarășe secre
tar general, să vă încredințăm că, 
urmîndu-vă neabătut îndemnul și 
pilda, de un nemărginit devotament 
față de popor și patrie, vom munci 
cu toată pasiunea, vom face totul 
pentru a îndeplini în chip exemplar 
obiectivele și sarcinile cu adevărat 
istorice ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XI-lea, din indicațiile 
prețioase pe care ni le-ați dat.

Dînd glas sentimentelor întregului 
personal al armatei, CONSILIUL DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE iși exprimă 
deplina aprobare față de activitatea 
pe care delegația țării noastre, in 
frunte cu dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar 
general al Partidului Comunist Ro-’ 
mân. a desfășurat-o la recenta Con
sfătuire de la Moscova a Comitetu
lui Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia.

în același gind cu întregul nostru 
popor, armata țării susține cu toată 
hotărîrea poziția dumneavoastră, a 
delegației române în legătură cu pro
blemele militare ale Tratatului de la 
Varșovia. Noi vedem in aceasta o 
strălucită expresie a grijii perma
nente pentru așezarea fermă a cola
borării militare a României cu țările 
participante la Tratatul de la Varșo
via, cu toate țările socialiste, pe prin
cipiile sacre ale independenței și su
veranității naționale, ale deplinei 
egalități, ale dreptului exclusiv și 
inalienabil al fiecărui partid, al fie
cărui stat socialist de a soluționa de 
sine stătător problemele întăririi ca
pacității de apărare a patriei.

Consiliul de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale sprijină 
intru totul orientarea consecventă a 
partidului și statului nostru potrivit 
căreia intărirea capacității de apăra
re a patriei se întemeiază pe inflo- 
rirea multilaterală a economiei na
ționale, iar măsurile adoptate in a- 
cest scop nu trebuie să împiedice 
îndeplinirea programului de dezvol
tare continuă a societății noastre so
cialiste, de ridicare a nivelului de 
trai material și cultural al poporului.

Armata română, trup din trupul 
poporului — al cărei izvor de tărie 
constă in conducerea ei de către 
Partidul Comunist Român, în legă
tura ei indestructibilă cu oamenii 
muncii — execută fără șovăire nu
mai misiunile încredințate de partid, 
de organele supreme ale puterii de 
stat ale țării noastre, de dumnea
voastră, tovarășe comandant suprem.

Vă asigurăm că fiii țării aflați 
sub drapelele oștirii nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a-și 
perfecționa continuu pregătirea de 
luptă și politică, în spiritul con
cepției partidului nostru privind 
apărarea patriei de către între
gul popor, pentru a ridica pe o 
treaptă nouă, superioară calitatea în
tregii activități din armată. Ferm 
angajați-in înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere ce ne revin din 
Programul partidului, din expunerea 
dumneavoastră la ședința din luna 
septembrie a activului de bază de 
comandă și de partid din armată, ne 
reafirmăm și cu acest prilej hotă
rîrea nestrămutată de a fi gata in 
orice moment, toți ca unul, să 
apărăm cu bărbăție, împreună cu în
tregul popor, marile cuceriri revolu
ționare, libertatea, independența, su
veranitatea și integritatea scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

Partidul nostru, sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere — se arată in 

telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — 
și-a afirmat din nou hotărîrea 
de a lupta împreună cu țările 
socialiste, cu popoarele lumii, cu 
forțele înaintate de pretutindeni, 
pentru pace, pentru asigurarea în 
viața internațională a unor re
lații noi, de egalitate în drepturi, 
de respectare a independenței și su
veranității naționale a fiecărui stat, 
a dreptului fiecărui popor de a-și 

i hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară, pe baza unei co
laborări echitabile și reciproc avan
tajoase.

Preocupîndu-se permanent de asi
gurarea capacității de apărare a pa
triei, de sporirea forței de luptă a 
armatei noastre naționale, a întregu
lui popor, dezvoltînd colaborarea mi
litară cu celelalte țări membre ale 
Tratatului de la Varșovia, partidul 
nostru, dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe secretar general, ac
ționați pentru așezarea colaborării 
militare pe principiile sacre ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
ale deplinei egalități. De aceea, a- 
preciem ca deosebit de justă poziția 
delegației țării noastre, în frunte cu 
dumneavoastră, la Consfătuirea de la 
Moscova, de a nu fi de acord cu sub
ordonarea forțelor -noastre armate 
unor organe supranaționale.

Cei ce trăiesc și muncesc pe me
leagurile dimbovițene, unde vestigiile 
milenarei noastre istorii se împletesc 
armonios cu marile prefaceri revo
luționare ale prezentului socialist, 
vă asigură pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, minunat e- 
xemplu de promovare consecventă a 

unor noi principii in viața internațio
nală, că nu ne vom precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea cu suc
ces a obiectivelor istorice stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința.Na
țională ale partidului.

Dînd glas gîndurilor și sentimente
lor comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii români și maghiari de pe 
plaiurile harghitene, dăm o înaltă 
apreciere, ne exprimăm deplina și 
unanima noastră aprobare față de 
activitatea și poziția adoptată de de
legația țării noastre la Consfătuirea 
de la Moscova/ care reflectă în mo
dul cel mai convingător clarviziunea 
politică, cutezanța revoluționară, se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. 
și CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

împreună cu întregul nostru popor, 
ne exprimăm și cu acest prilej ade
ziunea hotărită la întreaga politică in
ternă și internațională a partidului și 
statului nostru și aprobăm pe deplin 
poziția delegației noastre ca măsuri
le de menținere a capacității 
de apărare să aibă un caracter 
rațional, rezonabil, astfel incit să nu 
împovăreze poporul, țara, să nu fri- 
neze sau să împiedice indeplinirea 
programelor de înflorire multilatera
lă a societății socialiste și de ridicare 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al maselor populare. In 
același timp, aprobăm în modul cel 
mai hotărît necesitatea așezării fer
me a colaborării militare pe princi
piile sacre ale independenței și su
veranității naționale, ale deplinei e- 
galități, ținindu-se seama de faptul 

‘că fiecare armată națională este sub
ordonată exclusiv forurilor supreme 
de conducere ale țării- respective, 
partidului și guvernului respectiv, 
poporului ale cărui interese trebuie 
să le apere.

In atmosfera de puternică însufle
țire, de profundă vibrație patriotică 
in care întregul popor își exprimă, in 
aceste zile. încrederea în gloriosul 
nostru partid comunist-, simțămintele 
de nețărmurită dragoste, prețuire și 
recunoștință față de dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii români și maghiari, 
care în deplină frăție și unitate tră
iesc și muncesc pe aceste minunate 
meleaguri ale patriei, iși reafirmă vo
ința și hotărîrea de a se uni și mai 
strins în jurul partidului, al dumnea
voastră, de a-și pune întreaga putere 
de muncă, energia și capacitatea crea
toare în slujba înfăptuirii neabătute a 
Programului Partidului Comunist Ro
mân.

în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST ȘI CONSILIULUI UNI
UNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚI
LOR COMUNIȘTI DIN ROMANIA 
se arată : Aprobind unanim activita
tea desfășurată de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la recenta Con
sfătuire a Comitetului Politic Con

sultativ al Tratatului de la Varșo
via, tînăra generație a patriei, Uniu
nea Tineretului Comunist și Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România își exprimă recu
noștința fierbinte pentru modul stră
lucit, principialitatea profundă și 
spiritul de răspundere exemplar cu 
care militați pentru slujirea devo
tată a intereselor supreme ale po
porului român, ale României .Socia
liste, ale cauzei generale a socialis
mului, progresului social și păcii în 
lume.

însușindu-ne pe deplin aprecierile 
cuprinse în Comunicatul Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
susținem întru totul poziția dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in legătură 
cu unele probleme militare dezbă
tute la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ, faptul că nu ați 
acceptat adoptarea unor măsuri ce 
nu au fost puse de acord între toate 
țările participante privind creșterea 
cheltuielilor pentru înarmare — po
ziție în deplină concordanță cu prin
cipiile promovate de partidul și sta
tul nostru, cu raporturile ce trebuie 
să caracterizeze relațiile dintre ță
rile socialiste, pătrunsă de un profund 
patriotism și înaltă responsabilitate 
față de popor, de interesele socialis
mului și păcii în întreaga lume. Vom 
face totul pentru a fi gata oricînd, 
dacă va fi nevoie, să ne dăm viața 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a muncii li
bere și pașnice a națiunii noastre 
socialiste.

Exprimînd încă o dată deplina 
adeziune la politica internă și ex

ternă a partidului și statului nos
tru, tineretul României socialiste, 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, urmind neabă
tut strălucitul dumneavoastră exem
plu de activitate revoluționară pusă 
în slujba celor mai inalte idealuri 
ale poporului român, a cauzei socia
lismului, păcii și colaborării în în
treaga lume, vor face totul pentru 
înfăptuirea cu succes a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționalp ale Partidului 
Comunist Român, a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Alături de întregul partid și popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru •— se arată in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. ȘI A CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN —iși 
exprimă adeziunea deplină față de 
activitatea pe care delegația Româ
niei, în frunte cu dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — cel mai devo
tat și autorizat fiu al partidului,, pa
triei și poporului — a depus-o la 
recenta Consfătuire a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Și de această dată a fost re
afirmată hotărîrea României de a 
face totul pentru trecerea cît mai 
grabnică la măsuri de dezarmare, 
de a nu precupeți nimic in vederea 
înfăptuirii securității în Europa, de 
a promova' cauza păcii și colaborării.

Dînd o înaltă apreciere și mani- 
festind deplină adeziune la răspun
surile și precizările pe care le-ați 
âat cu privire la poziția delegației 
noastre in problemele militare 
examinate la consfătuire, ne însu
șim întru totul aprecierile făcute de 
dumneavoastră că nu este necesară, 
în condițiile situației internaționale 
actuale, majorarea fondurilor desti
nate înarmării. In aceasta, noi, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Mehedinți, vedem grija și 
fermitatea revoluționară cu care 
partidul, dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, acționați pentru dez
voltarea economico-socială a Româ
niei, pentru creșterea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor.

în telegrama COMISIEI CENTRA
LE DE REVIZIE A P.C.R. se arată : 
Aprobînd unanim activitatea desfă
șurată de delegația tării noastre la 
recenta Consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia, membrii Comisiei Centrale 
de Revizie iși exprimă și cu acest 
prilej adeziunea totală și sprijinul 
ferm față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
fată de activitatea neobosită ce o 
desfășurați, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru prosperi
tatea României socialiste, binele și 
fericirea poporului român. însușin
du-ne pe deplin aprecierile cuprinse 

în Comunicatul Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., susținem 
întru totul modul in care ați expus la 
această consfătuire principiile de 
politică externă elaborate de Con
gresul al XI-lea al partidului, poziția 
țării noastre, orientările generale ale 
României socialiste in problemele dis
cutate, spiritul de răspundere cu care 
ați reafirmat hotărîrea partidului de 
a lupta, împreună cu țările socialiste, 
cu popoarele lumii, cu forțele înain
tate de pretutindeni, pentru pace, 
pentru afirmarea unor relații noi, de 
egalitate, respect reciproc și colabora
re pașnică între toate națiunile, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Susținem cu toată hotărîrea poziția 
principială a partidului și statului 
nostru impotriva oricărei escaladări a 
cursei înarmărilor, conștienți fiind de 
faptul că, așa cum în mod magistral 
ați demonstrat-o dumneavoastră, 
măsurile de menținere a capacității 
de apărare nu trebuie să ducă în nici 
un caz la creșterea irațională a 
cheltuielilor militare, să împovăreze 
poporul, țara, să afecteze indeplinirea 
programului de înflorire multilate
rală a patriei, de ridicare necontenită 
a nivelului de trai material și spiri
tual al maselor populare. Ferm an
gajați în înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere ce ne revin din 
Programul partidului, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pen
tru triumful politicii profund uma
niste a partidului, pentru sporirea 
contribuției noastre la dezvoltarea 
și întărirea continuă a scumpei 
noastre patrii.

COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN arată, in telegra
ma trimisă, următoarele : Comuniș
tii, toți oamenii muncii — români, 
germani, maghiari — din județul 
Sibiu, împreună cu întregul nostru 
popor, au urmărit cu viu interes și 
au aprobat intru totul pozițiile ex
primate de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, în fruntea delegației Româ
niei socialiste, la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia

Principiile care stau la baza poli
ticii noastre externe izvorăsc din 
lupta de veacuri a poporului român 
pentru independență națională și 
bunăstare. De aceea am militat și 
milităm cu toată convingerea pen
tru dezvoltarea relațiilor cu țările 
socialiste, cu popoarele lumii care 
luptă pentru independență și pro
gres. cu toate țările, indiferent de 
orinduire, ințelegind că pacea și 
securitatea sint bunurile cele mai de 
preț ale omenirii.

Instaurarea unor raporturi de de
plină egalitate în drepturi, de inde
pendență și suveranitate, de încre
dere și colaborare, de înțelegere in
tre popoare, de renunțare la forță și 
la amenințarea cu forța sint nu doar 
principii pentru care luptăm, ci in- 
suși conținutul viu al muncii noastre 
creatoare de mai bine.

Puternic mobilizați de nemărgini
ta abnegație și dăruire, de eroismul 
cu care vă devotați celor mai înalte 
idealuri ale poporului, vă asigurăm 
și cu acest prilej, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom folosi cu pasiune și elan revo
luționar intreaga noastră capacitate 
de muncă pentru indeplinirea sarci
nilor ce ne revin din hotăririle Con
gresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român, că ne vom spori și mai mult 
eforturile pentru asigurarea creșterii 
ritmului bunăstării materiale și spi
rituale a oamenilor muncii, pentru 
dezvoltarea și intărirea continuă a 
scumpei noastre patrii, România so
cialistă.

într-o altă telegramă se arată : în 
numele celor peste 91 000 comuniști, 
al tuturor oamenilor muncii români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități de pe meleagurile jude
țului nostru, COMITETUL JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. aprobă in
tru totul și dă o înaltă apreciere mo
dului profund principial în care dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — indepli- 
nindu-vă mandatul încredințat — ați 
susținut, la recenta Consfătuire de la 
Moscova a Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșo
via. poziția României, socialiste, a 
Partidului Comunist Român față de 
problemele puse in discuție.

Considerăm pe deplin justificată 
poziția dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a delegației noas
tre. în legătură cu unele probleme 
militare ale Tratatului de la Varșovia 

dezbătute la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ, faptul că 
nu v-ați declarat de acord cu 
adoptarea unor măsuri de sporire 
a cheltuielilor militare, care pot 
avea efecte negative asupra în
deplinirii programelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre, de ri
dicare a bunăstării poporului.

în poziția pe care ați adoptat-o Ia 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșovia 
vedem cu toții un nou și strălucit 
exemplu de slujire devotată a intere
selor poporului nostru, ale măreței 
cauze a păcii și socialismului in in
treaga lume.

Vă asigurăm că, strîns uniți în ju
rul Comitetului Central al P.C.R., al 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii timișeni, fără deosebire de 
naționalitate, vor face totul spre a-și 
spori neîncetat contribuția la măreața 
operă de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înaintare 
a țării spre comunism.

într-o altă telegramă se spune : 
COMITETUL JUDEȚEAN VÎLCEA 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri — muncitori, țărani, 
intelectuali, oameni de toate virstele 
și de toate profesiile — iși exprimă, 
asemenea întregului nostru partid și 
popor, totala adeziune față de poziția 
adine principială și profund patriotică 
pe care delegația țării noastre, condu
să de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a adoptat-o la Consfătuirea de la 
Moscova a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia,

Prin dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, glasul cel 
mai autorizat al națiunii noastre, 
patriot înflăcărat și internaționalist 
consecvent, simbolul celor mai inalte 
idealuri și aspirații ale poporului nos
tru. conștiința vie a epocii contempo
rane, România a făcut și face intregii 
lumi dovada că eforturile sale neslă
bite pentru asigurarea păcii pe pă- 
mînt, întreaga sa politică, al cărei 
inițiator și promotor neobosit sinteți 
dumneavoastră, se caracterizează 
printr-o concordanță deplină între 
vorbe>și fapte.

Urmind neabătut politica științifică 
a partidului și statului nostru, pă
trunși de forța maielui adevăr care o 
animă, de generoasele dumneavoas
tră idei, vă asigurăm că oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri, ase
menea întregii noastre națiuni, strins 
uniți în jurul partidului, al dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicblae Ceaușescu, iși vor 
consacra intreaga energie creatoare 
pentru înfăptuirea întocmai a hotări
rilor istorice ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL COMBINATULUI SIDE
RURGIC GALAȚI se spune ;

Cei care lucrăm zi de zi la vatra 
focului nestins al furnalelor și oțelă- 
riilor. cei ce punem temelie unor noi 
obiective siderurgice și care dorim ca 
metalul pe c'ăre-1 producem cu afîta 
sudoare să nu fie folosit pentru fa
bricarea unor mijloace de distrugere 
a omului, ci pentru progresul și pros
peritatea sa, pentru o viață demnă 
de secolul in care trăim, aprobăm, 
alături de întregul nostru popor, po
ziția pe care dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați ex
primat-o ca măsurile de menținere a 
capacității de apărare să aibă un ca
racter rațional, să nu împovăreze 
țara și poporul, ca cheltuielile mi
litare aprobate de forumul suprem al 
statului nostru — și numai de acesta 
— să nu afecteze ritmurile de dez
voltare pe care ni le-am propus, 
creșterea nivelului nostru de trai.

încredințîndu-vă de întreaga stimă 
și înalta considerație ce v-o poartă 
cei peste 40 000 de oameni ai muncii 
din cetatea otelului de la Dunăre, ne 
angajăm solemn să nu precupețim 
nici un efort pentru a îndeplini în
tocmai mărețul program elaborat de 
partid de a ridica patria noastră 
scumpă pe noi trepte de civilizație și 
progres.

în telegrama CONDUCERII ȘAN
TIERULUI NAVAL CONSTANȚA se 
spune : Comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii din Șantierul naval Con
stanța, asemenea întregului popor 
român, acordă o înaltă apreciere mo
dulul in care delegația țării noastre, 
dumneavoastră personal, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
expus, la Consfățuirea Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia, poziția României, princi
pialitatea profundă și spiritul de 
răspundere exemplar cu care ați 
oglindit și susținut orientările gene
rale ale României socialiste in pro
blemele discutate. Exemplul dum
neavoastră personal constituie pentru 
noi o pildă vie de slujire devotată a 
intereselor supreme ale poporului 
român, ale României socialiste, ale 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului social și păcii in lume.

într-o altă telegramă se spune : 
Alături de întregul popor, CADRELE 
DIDACTICE ȘI STUDENȚII UNI
VERSITĂȚII „AL. I. CUZA“ DIN 
IAȘI au urmărit cu deosebit interes 
activitatea pe care delegația țării 
rioastre, avindu-vă in frunte pe dum
neavoastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, a desfășu
rat-o la recenta Consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia. Aprobăm pe deplin 
modul strălucit în care ați definit 
poziția țării noastre. înaltul spirit de 
răspundere cu care ați susținut 
orientările generale ale României so
cialiste în toate problemele discutate 
la această consfătuire. Vă mulțumim 
din inimă, pentru exemplul dumnea
voastră strălucit de slujire devotată 
a intereselor celor mai inalte ale po
porului român, ale României socia
liste, ale cauzei generale a socialis
mului, progresului social și păcii în 
lume.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
Helsinki cu privire la securitatea, 
cooperarea și pacea în Europa, 
considerînd că aici, pe continentul 
nostru, sînt, în momentul de fală, 
cele mai complexe probleme ale 
vieții internaționale. Aici, în Euro
pa, sînt concentrate principalele 
forțe militare și principalele ar
mamente care pot pune în pericol 
viața popoarelor, însăși civilizația 
planetei noastre — și de aceea tre
buie să facem totul pentru destin
dere, pentru dezangajare și dezar
mare, fără de care nu se poate 
vorbi de securitate și pace. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Este evident că obiectivele de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, politica de des
tindere și de pace nu se realizează 
de la sine. în această privință sînt 
necesare eforturi susținute din par
tea tuturor popoarelor, a maselor 
largi populare de pretutindeni, 
pentru că numai prin acțiunea fer
mă, unită a acestora poate fi ba
rată calea aventurilor militare, se 
poate asigura o pace trainică în 
Europa și în întreaga lume. (A- 
plauze și urale îndelungate). în a- 
cest spirit am expus poziția prin
cipială a României socialiste la în
tâlnirea statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și am ex
primat hotărîrea de nestrămutat a 
întregului nostru popor de a face 
totul pentru a contribui la trium
ful acestei politici.

Apreciez că Declarația și princi
piile înscrise în ea corespund pe 
deplin orientărilor spre destindere 
și pace, că este necesar să facem 
totul pentru a întări colaborarea 
țărilor socialiste din Pactul de la 
Varșovia, a tuturor țărilor socia
liste, a forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, a tuturor popoarelor lu
mii pentru a înfăptui în viață pre
vederile acestei Declarații. Si vom 
face totul în această direcție ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Fără îndoială, dragi tovarăși, că, 
acționînd cu toată fermitatea pen
tru această politică și avînd ferma 
convingere că putem asigura o 
pace trainică în lume, nu uităm 
nici un moment că trebuie, tot
odată, să acordăm întreaga atenție 
problemelor legate de întărirea ca
pacității de apărare a tării noastre, 
de ridicarea nivelului de pregătire 
de luptă și politică a armatei, de 
perfecționarea activității Ministe
rului de Interne, pentru a putea 
apăra, în orice împrejurări, cuce
ririle noastre revoluționare, con
strucția socialistă, împotriva oricui 
ar încerca să le lezeze, pentru a 
fi gata. în orice moment, să apă
răm independența și suveranitatea 
patriei noastre socialiste ! (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate: se 
scandează „Ceaușescu și poporul!“).

Doresc, de aceea, să reafirm și 
cu acest prilej, cu toată claritatea, 
că vom face și în continuare totul, 
vom acorda întreaga atenție pro
blemelor care privesc întărirea ca
pacității de luptă a armatei noas
tre, problemelor legate de apăra
rea patriei în orice împrejurări.

Dar, așa cum am declarat și în 
fața delegațiilor clasei muncitoare 
și ale celorlalte categorii sociale, 
considerăm că pe primul plan tre
buie să punem înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economico-so- 
cială, de construcție socialistă, de 
ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru po
por, pentru că aceasta constituie 
prima garanție a întăririi conți- 

Intîlnirea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, coman
dantul suprem al forțelor noastre 
armate, s-a întîlnit, în cursul zilei 
de luni, la sediul C.C. al P.C.R., cu 
reprezentanți ai armatei noastre și 
ai Ministerului de Interne. Aseme
nea reprezentanților clasei munci
toare, tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii din țara noastră, ei 
au adresat rugămintea de a fi pri
miți de conducătorul partidului si 
statului și de a li se prezenta pe 
larg de către comandantul suprem 
al forțelor noastre armate proble
mele care privesc politica interna
țională a tării, activitatea și poziția 
României la Consfătuirea de la 
Moscova a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La întâlnire au luat parte tova
rășul Manea Mănescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii Iosif 
Banc, Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară. 
Lina Ciobanu, Constantin Dăseăies- 
cu, Emil Drăgănescu. Janos Fa- 
zekas. Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheor- 
gbe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Ra
dulescu. Leonte Răutu, Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Ursit, Richard 
Winter, Vasile Marin.

Erau prezenți generali și ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri, mili
tari în termen ai forțelor noastre 
armate.

La intrarea în sală, comandantul 
suprem al forțelor noastre armate a 
fost întâmpinat cu vibrant entu-

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
tn cuvintul său, general-colonel 

Ion Coman a spus : Dind glas gîn- 
durilor, sentimentelor și voinței una
nime ale întregului personal, armata 
revoluționară a țării își exprimă de
plina aprobare fată de activitatea pe 
care delegația Republicii Socialiste 
România, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a desl'ășurat-o la 
resenta Consfătuire de la Moscova a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Cu înaltă mîndrie patriotică, mili
tarii armatei noastre adresează con
ducătorului iubit al partidului și sta

nue a capacității de apărare și de 
luptă a patriei. Așa cum am decla
rat și la recenta întâlnire, orice 
război de apărare va fi războiul 
întregului popor și, pentru a lup
ta împotriva oricărei agresiuni im
perialiste, poporul va trebui să ia 
arma în mînă dacă va fi necesar 
și, prin toate mijloacele, să dis
trugă orice agresor. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate: se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Iată de ce, cu cît vor fi mai mari 
succesele pe care le vom obține în 
dezvoltarea forțelor de producție, 
în înflorirea științei, culturii, învă- 
țămîntului, în ridicarea bunăstării 
materiale a întregului popor și a 
conștiinței sale socialiste, revolu
ționare, cu atât poporul va lupta 
mai ferm pentru a apăra aceste cu
ceriri, cu atît va infringe mai ușor 
pe oricine se va atinge de cuceri
rile noastre socialiste, de indepen
dența patriei ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

In același timp știm foarte bine, 
tovarăși, că pentru a duce cu suc
ces lupta împotriva unei agresiuni 
imperialiste, avem nevoie și de ar
mament ; avem, nevoie de mijloa
cele necesare de luptă și de pregă
tirea corespunzătoare a armatei 
noastre, pentru a ști să folosească 
în cele mai bune condiții mijloacele 
din dotare. Tocmai pornind de la 
aceasta, partidul și guvernul nos
tru s-au preocupat și se preocupă 
permanent de dotarea armatei cu 
mijloacele de luptă necesare. Ne 
vom îngriji permanent ca armata 
și poporul să dispună de mijloace 
de luptă dintre cele mai moderne, 
vom ridica continuu nivelul pregă
tirii de luptă și politice al armatei 
noastre. Pornim de la faptul că, în 
fond, armata nu este decît o parte 
inseparabilă a întregului nostru po
por, că unitatea indestructibilă în
tre armată și popor constituie che
zășia întăririi puterii de apărare a 
patriei, a asigurării independentei 
ei. (Urale și aplauze prelungite; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R. !**)

Sîntem, deci, ferm hotăriți să 
acordăm și în continuare o parte 
importantă din venitul național, din 
mijloacele financiare ale poporului 
nostru pentru întărirea capacității 
de apărare. Problema se pune însă 
dacă în momentul de față trebuie 
să luăm măsuri extraordinare, dacă 
trebuie să alocăm mai mult decît 
este prevăzut în buget și decît este 
rațional’ să fie suportat din venitul 
nostru național. Fără îndoială că 
răspunsul la o asemenea întrebare 
nu este deloc ușor. O apreciere 
justă a cît trebuie cheltuit pentru 
înarmare, în anumite împrejurări, 
nu se poate face decît în legătură 
nemijlocită cu situația internațio
nală, cu faptul dacă există sau nu un 
pericol iminent pentru o agresiu
ne, pentru un război. în aprecierile 
partidului nostru pornim de la fap
tul că raportul de forțe pe plan 
mondial, desfășurarea vieții inter
naționale, cu toate complicațiile ei, 
sînt în favoarea forțelor și a po
poarelor care se pronunță pentru 
pace și securitate, pentru o politică 
de destindere. De aceea nu se 
poate spune că în momentul de 
față în viața internațională se con
turează un iminent pericol de 
agresiune, de război. Pornind de la 
această apreciere, considerăm că 
nu este necesar să supunem po
porul nostru, economia națională Ia 
eforturi exagerate în această direc
ție. Ar fi o mare greșeală dacă am 
alege calea alocării unor sume mari 
în direcția înarmării, deoarece a-

cu reprezentant! ai armatei si ai Ministerului de Interne
ziasm, cu aplauze și urale, îndelun
gate. Participanții au scandat, mi
nute în șir, „Ceaușescu—P.C.R. I“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
—Pace !“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“. Repre
zentanții armatei și ai Mi
nisterului de Interne au dat astfel 
glas dragostei înflăcărate, devota
mentului nețărmurit și înaltei pre
țuiri pe care toți fiii țării ce-și fac 
datoria sub drapelul patriei le nu
tresc, la fel ca întregul popor, față 
de gloriosul Partid Comunist Ro
mân, față de secretarul general al 
partidului, președintele României, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Odată cu aceste simță
minte profunde a fost reafirmată 
hotărîrea nestrămutată a armatei 
și a lucrătorilor Ministerului 
de Interne de a apăra cuceririle 
revoluționare ale poporului, liberta
tea, independența, suveranitatea și 
integritatea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Au luat cuvîntul general-colonel 
Ion Coman, ministrul apărării na
ționale, general-locotenent Mircea 
Mocanu. general-locotenent Ion 
Suța. George Homoștean. ministrul 
de interne, colonel Mihail Mitrea, 
colonel Gheorghe Dănescu. colonel 
Dumitru Bucur și general-maior 
Lucian Ionescu.

Primit cu puternice și însuflețite 
urale, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
profund interes și subliniată în re- 

tului profunda lor gratitudine pentru 
modul strălucit în care a prezentat 
și la această consfătuire poziția 
României, pentru principialitatea si 
hotărîrea cu care a susținut orientă
rile generale ale politicii externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
fermitatea cu care a apărat principiile 
independentei și suveranității patriei 
noastre,

în consens cu întreaga națiune, ar
mata susține neabătut, cu toată fer
mitatea. poziția secretarului general 
al partidului, președintele tării, a 
delegației române. în legătură cu pro
blemele militare ale Tratatului de la 

ceasta ar diminua posibilitățile de 
realizare a programului de dezvol
tare economică și socială a țării, 
ar împiedica înfăptuirea progra
mului de ridicare a bunăstării po
porului și din această cauză, pînă 
la urmă, nu ar întări capacitatea 
de apărare, ci ar slăbi-o. Iată de 
ce considerăm că trebuie să acțio
năm cu întreaga răspundere față 
de soarta socialismului și a po
porului, să cheltuim atât cît este 
strict necesar pentru a putea fi 
gata în orice moment să ne apă
răm independenta și cuceririle re
voluționare. (Aplauze și urale pu
ternice : se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Este de la sine înțeles că, dacă 
situația internațională se va agra
va și se vor impune măsuri deose
bite în problemele de ordin mili
tar. și noi va trebui să tragem 
concluziile corespunzătoare. Dar, 
așa cum am spus și la întâlnirea 
cu oamenii muncii, doresc să de
clar și în fața reprezentanților ar
matei, de altfel in fața întregului 
nostru popor, că o asemenea hotă
râre o vom lua discutând în cadrul 
organelor de partid și de stat, sin
gurele în drept să ia hotărâri în 
această privință. Vom pune deschis 
această problemă în fața întregului 
nostru popor, pentru ca el să cu
noască realitatea și să hotărască, 
pînă la urmă, cum trebuie să ac
ționăm în orice împrejurare ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Vreau, de asemenea, să declar și 
la această întâlnire că în cadrul 
Tratatului de la Varșovia ne-am 
asumat răspunderi pe care, pînă la 
desființarea acestui tratat — și fa
cem totul ca să ajungem cît mai 
rapid la desființarea concomitentă 
a acestui pact și a N.A.T.O. — le 
vom îndeplini întotdeauna, făcîn- 
du-ne datoria în cazul unei agre
siuni imperialiste în Europa. Dacă 
vreunul din aliații noștri din Eu
ropa va fi victima vreunei agre
siuni imperialiste, vom acționa cu 
toată hotărîrea în conformitate cu 
angajamentele luate în Tratat, cît 
și în tratatele de cooperare și asis
tentă mutuală pe care le avem. 
Vom face aceasta și dacă va exista 
Tratatul de la Varșovia, și dacă 
nu va mai exista. în conformitate 
cu tratatele pe care le avem, vom 
acționa împotriva unei agresiuni 
asupra aliaților noștri. Ne vom 
face așa cum trebuie datoria împo
triva oricărui agresor ! Desigur, e 
necesar uneori să iei arma în mînă 
și să-ți faci datoria, chiar cu pre
țul vieții. Dar nu acesta trebuie să 
fie țelul nostru ! Nu acesta este 
țelul politicii noastre, al partidului, 
al construcției socialismului ! Țelul 
nostru este să împiedicăm un nou 
război, să asigurăm pacea po
poarelor, posibilitatea de a-și 
construi viața în mod liber, așa 
cum doresc, de a conviețui în bună 
colaborare toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială! în 
direcția aceasta trebuie să ne con
centrăm toate eforturile ! Cîteoda- 
tă, e mai greu să lupți pentru 
pace, decît să iei arma în mînă!

Noi chemăm toate statele să ne 
întrecem nu în cursa înarmărilor, 
nu în sporirea cheltuielilor mili
tare — care vor diminua nivelul 
de viață al popoarelor — ci în lup
ta pentru dezvoltarea producției 
materiale și spirituale, pentru 
pace, pentru a asigura accesul po
poarelor la cuceririle uriașe ale ei-

petate rînduri cu îndelungi aplauze 
și ovații. Participanții. și prin ei toți 
ostașii tării și lucrătorii Ministeru
lui de Interne, și-au manifestat to
tala aprobare și sprijinul unanim 
față de poziția delegației române, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care răs
punde în cel mai inalt grad intere
selor supreme ale națiunii noastre 
socialiste, cauzei independentei și 
suveranității naționale, destinderii, 
colaborării și păcii în întreaga lume.

Totodată, ei au dat expresie 
profundei aprecieri fată de modul 
strălucit în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a expus la consfătuire 
orientările fundamentale și consec
vente ale României în problemele 
dezbătute, dovedind, și cu această 
ocazie, spiritul consecvent revolu
ționar și patriotismul fierbinte, slu
jirea plină de abnegație a aspira
țiilor poporului nostru, devotamen
tul față de interesele generale ale 
socialismului, progresului și păcii 
în lume. Și acum, ca întotdeauna, 
armata noastră și lucrătorii Minis
terului de Interne și-au reînnoit cu 
putere angajamentul de a ridica ne
contenit nivelul de pregătire de 
luptă și politică a unităților și ma
rilor unirăți, de a se afla întotdeau
na sub comanda partidului și guver
nului tării, de a fi mereu la ordinele 
poporului român, de a-și face cu 
credință datoria sacră față de pa
trie, de a apăra cu fermitate și cu 
vigilentă cuceririle revoluționare 
ale națiunii noastre, munca sa paș
nică și realizările obținute în con
strucția socialistă, libertatea ' și in
dependenta Republicii Socialiste 
România.

Varșovia. Noi vedem în aceasta o 
nouă dovadă a preocupării consec
vente a Partidului Comunist Român 
pentru așezarea fermă a colaborării 
militare a Republicii Socialiste Româ
nia cu celelalte state participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu toate ță
rile socialiste, pe principiile sacre ale 
independenței și suveranității națio
nale, ale deplinei egalități,, ale drep
tului exclusiv și inalienabil al fiecă
rui partid, al fiecărui stat socialist 
de a-și soluționa de sine stătător 
problemele întăririi capacității de 
apărare a patriei.

întreaga armată română sprijină 

vilizației, pentru a realiza adevăra
tul umanism, în care omul trebuie 
să fie mai presus de toate, pentru 
libertatea, independența și bunăsta
rea națiunilor. (Aplauze și urale 
puternice. îndelungate).

Partțdul nostru a dezaprobat cu 
toată fermitatea hotărîrile N.A.T.O. 
din vara acestui an, cu privire Ia 
alocarea unor uriașe sume supli
mentare pentru înarmare. Am afir
mat această dezaprobare, și la Con
sfătuirea de la Moscova. De altfel, 
aceasta își găsește expresie și în 
Declarația pe care am semnat-o îm
preună. Noi considerăm că este ne
cesar să cerem țărilor N.A.T.O. să 
oprească aplicarea acestei hotărâri, 
să treacă nu la alocarea de sume 
suplimentare pentru înarmare, ci 
la încetarea înarmării, la reduce
rea cheltuielilor militare. în aceas
tă privință, considerăm că țările 
socialiste trebuie să meargă nu pe 
calea angajării în sporirea chel
tuielilor militare, ci pe calea re
ducerii acestor cheltuieli. în ce ne 
privește, am hotărît să nu mergem 
spre sporirea cheltuielilor militare. 
(Aplauze puternice).

Dumneavoastră cunoașteți bine 
că și o parte, și cealaltă — mă re
fer la cele două blocuri militare — 
au declarat nu o dată, și, din păcate, 
aceasta este realitatea, că dispun 
de mijloace pentru distrugerea de 
cîteva ori a întregii omeniri. în a- 
această situație se pune pe drept 
cuvînt întrebarea : ce scop are a- 
ceastă intensificare a producerii 
de noi armamente ? Pentru a cîta 
oară se dorește să se distrugă ome
nirea ? Oare acesta este umanis
mul, acestea sînt scopurile pe care 
și le propun conducătorii de stat 
— de a împinge popoarele spre 
distrugere ? Iată de ce considerăm 
că nimic nu poate justifica — chiar 
din punct de vedere militar, al ar
mamentelor de care se dispune as
tăzi — alocarea de noi sume pen
tru cheltuieli militare. Dimpotri
vă,^ pornind de la răspunderea 
față de popoarele proprii, față 
de cauza civilizației, rațional 
este să se oprească aceste înarmări 
și să se treacă, sub control ferm, 
la reducerea lor, păstrîndu-se echi
librul și raportul de forțe fără a se 
pune în primejdie securitatea ni
mănui. Aceasta pînă cînd se va 
ajunge la lichidarea definitivă a 
armamentelor nucleare, a arma
mentului în general. Știm că aceas
ta presupune o perioadă lungă, dar 
trebuie să pornim de la necesita
tea de a opri odată cursa înarmă
rilor. Iată de ce avem convingerea 
că nimic nu justifică o nouă inten
sificare a înarmărilor ; nici cauza 
libertății și independenței popoa
relor, nici cauza progresului social, 
nici cauza însăși a exiștenței ome- 
nirji ! Totul cere să se pună capăt 
înarmărilor, sa se treacă la dezar
mare, la o politică de pace și co
laborare ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate).

în ce privește problemele colabo
rării între armatele noastre — care 
văd că pe dumneavoastră vă preo
cupă mai mult, și este natural, 
pentru că lucrați nemijlocit în ar
mată și în activitatea de zi cu zi 
sînteți puși în situația de a realiza 
colaborarea cu armatele țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia — pornim de la cele ce am 
declarat, de la angajamentele pe 
care ni le-am asumat. Ne vom face 
în orice împrejurare datoria în 
conformitate cu angajamentele a- 
'sumate. Este, fără îndoială, nece
sar și trebuie să intărim colabo-

întru totul orientarea înțeleaptă a 
partidului și statului nostru, potrivit 
căreia întărirea capacității de apăra
re a patriei își are temelia 
trainică in dezvoltarea impetuoasă 
economică și socială, iar măsurile a- 
doptate in scopul apărării naționale 
nu trebuie să împiedice înfăptuirea 
integrală și la înalți indici de moder
nitate și calitate a programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de ridicare a ni
velului de trai material și cultural 
al poporului.

Avînd în vedere fenomenele grave 
cu care se confruntă țările din Eu
ropa și din alte zone ale globului — 
a spus in continuare vorbitorul — 
noi, militarii, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, susținem 
din toată ființa punctul de vedere al 
Partidului Comunist Român, expri
mat din nou cu limpezime și fermi
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că stă în puterea popoarelor și țări
lor noastre să acționeze consecvent, 
in spiritul Declarației statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
adoptată la Consfătuirea de la Mos
cova. pentru încheierea unor acor
duri de reducere a forțelor armate 
și armamentelor, pentru întreprinde
rea de noi eforturi pe plan interna
țional in vederea reducerii cheltuie
lilor militare, lichidării bazelor mili
tare șl retragerii trupelor străine de 
pe teritoriile altor state, pentru 
crearea de zone denuclearizate și 
zone ale păcii in diferite regiuni ale 
globului, inclusiv în Europa, pentru 
diminuarea rolului blocurilor mili
tare și crearea condițiilor de dizol
vare concomitentă a N.A.T.O. și Tra
tatului de la Varșovia, lichidarea 
politicii de bloc, in vederea întăririi 
încrederii între națiuni, a dezvoltării 
colaborării pașnice între toate sta
tele, in interesul general al progre
sului social, securității și păcii in 
lume.

Avindu-și izvorul inepuizabil de 
forță in conducerea ei de către glo
riosul Partid Comunist Român. in 
legătura indisolubilă cu poporul, îm
preună cu care face un singur trup, 
armata română execută și va executa 
numai misiunile încredințate de 
partid, de organele supreme ale pu
terii de stat ale Republicii Socialiste 
România, numai ordinele comandan
tului suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în același timp, așa cum a arătat 
în nenumărate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in calitate de 
membră a Tratatului de la Varșo
via — alianță a țărilor socialiste din 
Europa — care s-a creat in scopul 
apărării împotriva unui atac impe- 

rarea și conlucrarea cu armatele 
țărilor Pactului de la Varșovia, să 
ne pregătim împreună pentru a 
putea face față unui război, dacă 
va fi nevoie — deși avem convin
gerea că putem împiedica izbucni
rea lui — să luptăm împreună cu 
rezultate cît mai bune. De aseme
nea, ne preocupăm să dezvoltăm 
colaborarea cu armatele celorlalte 
țări socialiste, cu armatele multor 
țări în curs de dezvoltare priete
ne, pornind de la necesitatea și de 
la dorința ca această conlucrare să 
contribuie la asigurarea indepen
denței popoarelor, la diminuarea 
pericolului unei agresiuni, a folo
sirii forței, creînd condiții ca fie
care națiune să se poată dezvolta 
liber, fără teama vreunei agresiuni. 
(Aplauze și urale puternice).

Deci, în cadrul acestei politici 
consecvente a partidului și statului 
nostru vom dezvolta și în viitor 
colaborarea cu armatele țărilor ă- 
parținînd Pactului de la Varșovia. 
Dorim însă ca această colaborare 
să se bazeze pe principiile socialis
te ale relațiilor dintre state, deci 
și dintre armate, pe principiile e- 
galității, respectului independenței 
fiecăruia — deci și a fiecărei ar
mate — pornind de la faptul eă 
fiecare armată națională nu poate 
fi decît sub comanda organelor de 
partid și de stat respective, nu 
poate acționa decît la ordinul și 
din hotărîrea acestor organe, 
singurele în drept să angajeze 
armata în orice fel de acțiune. 
Nimeni altcineva nu poate face 
aceasta ! Niciodată nu vom admite 
ca altcineva să poată angaja ar
mata română în vreo acțiune mili
tară, decît noi înșine, poporul nos
tru ! (Urale îndelungate, aplauze 
puternice: se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

La intîlnirea din toamna acestui 
an pe care am avut-o cu prilejul 
bilanțului pregătirii de luptă și po
litice, am afirmat cu toată clarita
tea că armata română nu va lua 
niciodată parte la vreun război de 
agresiune împotriva cuiva. Ea va 
duce numai și numai un război de 
apărare împotriva unei agresiuni 
imperialiste, își va îndeplini 
obligațiile față de aliați în cazul 
unei agresiuni imperialiste asupra 
acestora. Pregătindu-ne deci pen
tru un război de apărare, împotriva 
agresiunii, este normal ca armata 
noastră să fie, prin întreaga sa ac
tivitate, prin tot ceea că face, prin 
pregătirea sa de luptă și politică, 
legată nemijlocit numai și numai 
de poporul nostru, să se afle nu
mai și numai sub comanda organe
lor de partid și de stat ale Româ
niei socialiste ! (Urale îndelungate, 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“). Nu vom 
accepta niciodată ca vreo unitate 
sau vreun soldat român să pri
mească ordine din afară 1 Numai și 
numai din țară va putea primi or
din să se angajeze în luptă 1 
(Urale îndelungi, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“). 
Acest lucru este valabil și in situa
ția dacă unii din vecinii noștri vor 
fi atacați și va trebui să le venim 
în ajutor. Acele unități care vor fi 
desemnate să le vină în ajutor nu 
vor acționa decît pe baza ordinelor 
organelor noastre de partid și de 
stat ; numai poporul nostru le va 
putea angaja în luptă și numai la 
ordinele comandantului suprem ro
mân ! (Aplauze și urale îndelun
gate : se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“). Nu există nici o îndoială 
că. în asemenea împrejurări, ar
mata noastră își va face pe deplin

rialist, România va dezvolta colabo
rarea militară cu celelalte țări socia
liste membre ale acestui tratat, iar 
dacă se va dezlănțui vreo agresiune 
împotriva vreunui stat socialist din 
Europa își va îndeplini obligațiile pe 
care și le-a asumat.

în încheiere, ministrul apărării na
ționale a spus : Ferm angajați în 
înfăptuirea sarcinilor de mare răs
pundere ce ne revin din Programul 
partidului, ne reafirmăm și cu acest 
prilej hotărîrea nestrămutată de a fi 
gata în orice moment, toți ca unul, 
împreună cu întregul popor, să 
apărăm cu abnegație, pînă la sacri
ficiul suprem, marile cuceriri revo
luționare,' libertatea, independența, 
suveranitatea și integritatea scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

Luînd cuvîntul, general-locotenent 
Mircea Mocanu a spus : în același 
gînd și aceeași simțire cu întreaga 
națiune, personalul din trupele de 
apărare antiaeriană a teritoriului, la 
fel ca toată oștirea țării, își exprimă 
deplina aprobare față de poziția 
fermă și consecventa pe care dum
neavoastră ați susținut-o la Consfă
tuirea de la Moscova a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
Vă mărturisim că sîntem cuprinși 
de o puternică mîndrie patriotică vă- 
zind cu cită clarviziune și discernă- 
mint ați prezentat în fața consfătui
rii, de fapt a întregii lumi, poziția 
partidului și statului nostru în pro
blemele vitale care frămintă omeni
rea contemporană — problemele păcii 
și progresului, ale independenței și 
suveranității naționale. Noi vedem 
în aceasta incă un strălucit exemplu, 
pe care ni-1 oferiți, de slujire cu 
devotament a intereselor supreme 
ale poporului român, ale României 
socialiste. O puternică impresie ne-au 
produs și cuvîntările dumneavoastră 
la intîlnirile cu reprezentanții clasei 
muncitoare, ai țărănimii, ai intelec
tualității și tineretului.

Nu găsim cuvintele potrivite pen
tru a ne exprima toată mulțumirea 
și recunoștința noastră fată de po
ziția dumneavoastră principială că, 
niciodată și în nici o împrejurare, 
armata noastră nu va fi pusă sub o 
altă comandă decît cea a partidului 
și statului nostru, a poporului român.

Nutrim ferma convingere — a spus 
vorbitorul — că întărirea capacității 
de apărare a patriei noastre — preo
cupare permanentă a partidului, a 
dumneavoastră personal. tovarășe 
comandant suprem — se va întemeia 
și in viitor pe înfăptuirea neabătută 
a Programului de dezvoltare multi
laterală a patriei, pe forța ei eco
nomică și politică. 

datoria, atât în țară cît și în înde
plinirea obligațiilor internaționale
— dacă vecinii noștri vor fi victi
ma unei agresiuni imperialiste. Ar
mata noastră va lupta cu hotărîre 
pentru că știe că luptă pentru sine 
însăși, pentru socialism, pentru 
independența și suveranitatea sa, 
precum și pentru cea a vecinilor 
săi. Dar va face aceasta numai răs- 
punzînd ordinelor organelor de 
partid și de stat românești, ale co
mandantului suprem român ! (A- 
plauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").

în acest fel concepem noi rela
țiile dintre armatele noastre și pe 
aceste principii considerăm că tre
buie dezvoltate colaborarea trai
nică, dintre armatele noastre, pre
gătirea lor de luptă pentru a pu
tea acționa — în împrejurări co
respunzătoare — împreună, dacă 
va fi necesar.

Am ferma convingere că fiecare 
armată națională va fi tot mai pu
ternică — numai în măsura în care 
va fi conștientă de misiunea și 
rolul său și va ști că servește in 
primul rînd interesele națiunii 
sale, cuceririle ei revoluționare, 
împotriva agresiunii imperialiste. 
O asemenea armată independentă, 
educată în spiritul dragostei față 
de popor, față de socialism și de 
cauza păcii, își va face întotdeauna 
datoria și împreună cu poporul 
va fi de neînvins ! (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am afirmat nu o dată — și am 
prezentat poziția fermă a partidu
lui și poporului nostru și la recen
ta Consfătuire de la Moscova — 
și doresc să vă asigur și pe dum
neavoastră, să asigur armata noas
tră, întregul popor, că nu am pus 
semnătura decît pe Declarația care 
cheamă la destindere și la pace. 
Nu am pus și nu voi pune nicioda
tă semnătura pe vreun document 
care să pună în pericol indepen
denta patriei, inclusiv independen
ța de luptă a armatei noastre. 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").

Doresc ca și la această întâlnire 
să reafirm ceea ce am declarat în 
fața reprezentanților oamenilor 
muncii și ai celorlalte categorii so
ciale cu care m-am întîlnit sîmbătă
— și anume că dreptul de a angaja 
România, armata sa aparține nu
mai și numai organelor de partid 
și de stat, în conformitate cu Con
stituția țării, cu Legea apărării, 
cu alte legi ale țării. Nimeni, nici 
președintele, nici secretarul gene
ral, nici comandantul suprem și 
nimeni altcineva, nu va putea 
vreodată să angajeze România în 
vreo acțiune, decît așa cum se pre
vede în Constituția și în legile 
tării. Pînă Ia urmă, numai $i numai 
poporul nostru trebuie să aprobe 
orice angajare a țării și a ar
matei într-o acțiune 1 (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!**).

Tocmai în concordanță cu preve
derile Constituției și ale legilor 
țării am semnat Declarația cu pri
vire la lupta pentru pace și destin
dere, convins că aceasta este în 
concordantă cu voința poporului 
român, că exprimă hotărîrea sa 
fermă de a lupta împreună, in 
strînsă solidaritate cu aliații săi, 
cu toate țările socialiste, cu toate 
popoarele lumii, pentru destindere, 
pentru pace, pentru colaborare ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — pace 1").

După ce a încredințat pe coman
dantul suprem că comuniștii. între
gul personal din apărarea antiaeriană 
a teritoriului sînt ferm hotărîti să 
îndeplinească cu abnegație politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, vorbitorul a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a înfățișa mai amplu 
unele aspecte in legătură cu proble
mele militare discutata recent la 
Consfătuirea de la Moscova.

Luind cuvintul, general-locotenent 
Ion Șuța a spus : Am încercat adinei 
sentimente de mindrie patriotică 
față de poziția principială și 
profund realistă adoptată de către 
delegația partidului și statului nostru, 
condusă de dumneavoastră, la recenta 
Consfătuire a Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Var
șovia și exprim adeziunea sinceră și 
totală la politica demnității, umani
tății și păcii, pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o promovați cu atita 
consecvență.

Pe toate meridianele pămîntului. 
pretutindeni, sînt cunoscute mesajele 
dumneavoastră de pace și securitate, 
de înțelegere intre popoare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună. Aces
tor' comandamente majore ale con
temporaneității li se asociază astăzi, 
peste tot. două cuvinte cu mari sem
nificații și care nonă, militarilor țării, 
ne sînt foarte dragi : „Ceaușescu— 
România".

în continuare, vorbitorul a spus : 
Noi; cadrele din Marele Stat Major, 
sîntem hotăriți să ne înzecim efor
turile pentru a da viață . ordinelor 
dumneavoastră privind ridicarea ca
lității procesului instructiv-educativ 
al tinerilor chemați sub drapel, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în 
unitățile armatei, să ne îndeplinim 
toate sarcinile pe care armata le are 
în economia națională, înțelegînd că 
puterea economică este temelia ca
pacității de apărare a patriei noastre 
socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, că vom munci cu 
tot elanul, pasiunea șl priceperea 
noastră pentru îndeplinirea sarcinilor 
de mare răspundere pe care ni le-ați 
încredințat și. dacă va fi nevoie, la 
ordinul partidului, al dumneavoastră, 
tovarășe comandant suprem, vom 
apăra, chiar și cu prețul vieții, cuce
ririle revoluționare ale poporului ro
mân, , independenta și suveranitatea 
statului nostru, vom fi santinelă de 
neînvins la fruntariile țării.

Tovarășul George Homoștean a 
spus in cuvîntul său: Vă rog să-mi 
permiteți, mult iubite și stimate to
varășe comandant suprem, ca, in nu-

Mi-a produs o mare bucurie fap
tul că mai multe colective de oa
meni ai muncii din întreprinderi
— și trebuie să remarc cu deplină 
satisfacție că, în primul rînd, clasa 
muncitoare, în calitatea sa de for
ță conducătoare a națiunii noastre
— s-au preocupat să cunoască ce 
angajamente ne-am asumat în nu
mele clasei muncitoare și al po
porului. Consider că acesta e un 
lucru firesc, pentru că a fi clasă 
conducătoare într-o orînduire so
cialistă presupune să cunoști și să 
aprobi orice angajament care pri
vește poporul și armata acestui po
por. Aceasta constituie, de altfel, 
expresia deplină a democrației so
cialiste pe care o dezvoltăm con
tinuu și care presupune partici
parea întregului popor la luarea 
deciziilor fundamentale atît în ce 
privește politica internă, cît și cea 
internațională. (Aplauze puternice, 
îndelungate). Mi-a produs, desigur, 
satisfacție și preocuparea similară 
a celorlalte categorii sociale, a în
tregului nostru popor, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate. Așa cum mi-a 
produs o deosebită satisfacție cînd 
mi s-a raportat că mai mulți co
mandanți și militari din armată și 
lucrători din Ministerul de Interne 
doresc să vină pentru a-și exprima 
preocupările lor, pentru a asculta 
lămuriri în legătură cu proble
mele te s-au discutat la Consfătui
rea de la Moscova. Interpretez a- 
ceasta ca o preocupare justificată, 
ca o expresie a faptului că armata 
noastră își înțelege pe deplin răs
punderea în fața poporului. însăși 
această preocupare constituie o 
dovadă în plus a faptului că ar
mata noastră e întotdeauna gata 
să servească politica partidului, 
interesele socialismului, ale po
porului, independența patriei. (A- 
plauze și urale puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“),

Am impresia că am răspuns Ia 
toate preocupările dumneavoastră. 
Nu știu dacă am fost destul de 
clar, dacă am fost bine înțeles. 
Sper că da. (Puternice aplauze a- 
probative). Din repetatele aplauze 
ale dumneavoastră am înțeles că 
aprobați pe deplin poziția partidu
lui și statului nostru, poziția pe 
care am adoptat-o la Consfătuirea 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Așa este, tovarăși ? 
(în sală răsună puternic : „DA“ ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu—P.C.R.!**).

Atunci, nu mai îmi rămîne decît 
să vă rog să fiți interpreții con
ducerii partidului, statului, inter
preții mei personali, pentru a ex
plica tuturor militarilor ceea ce 
am discutat aici și. mai cu seamă, 
pentru a trece și mai hotărît la în
deplinirea tuturor obligațiilor, în 
toate domeniile de activitate, (A- 
plauze și urale îndelungate).

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
militarilor și lucrătorilor Ministe
rului de Interne succese tot mai 
mari în întreaga activitate, în toa
te domeniile, multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !**, 
„Ceaușescu și poporul !“. Toți cei 
prezenți in sală se ridică în pi
cioare și ovaționează, intr-o atmo
sferă de puternic entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român și Re
publica Socialistă România, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

mele întregului aparat al organelor 
de securitate și miliție, al tuturor 
efectivelor Ministerului de Interne, 
să vă mulțumim din adîncul inimii 
pentru prilejul minunat ce ni-1 
oferiți astăzi de a ne întâlni cu dum
neavoastră și a vă exprima gîndurile 
și sentimentele ce ne animă, hotă- 
rirea fermă de a înfăptui fără preget 
politica partidului și statului nostru. 
Am luat cunoștință cu deosebită sa
tisfacție și legitimă mîndrie patrio
tică de poziția și activitatea delega
ției române, condusă de dumneavoas
tră. la Consfătuirea de la Moscova 
și ne exprimăm întreaga adeziune și 
gratitudine pentru modul strălucit in 
care dumneavoastră, exponentul cel 
mai autentic al națiunii noastre, ați 
susținut cu înaltă răspundere comu
nistă și principialitate revoluționară 
interesele supreme ale poporului 
român, ale cauzei independentei și 
suveranității naționale, ale păcii și 
colaborării in întreaga lume.

Activitatea și poziția dumneavoas
tră la consfătuire, tovarășe coman
dant suprem, corespund intereselor 
și năzuințelor vitale ale clasei mun
citoare și constituie un strălucit 
exemplu de principialitate comunista, 
de fermitate și hotărîre in respec
tarea cu strictețe și aplicarea in viață 
a liniilor directoare stabilite de foru
rile de conducere, de organele supre
me de partid și de stat.

înțr-o lume sfîșiată de puternice 
contradicții, in care se manifesta 
tendințe de escaladare a cursei înar
mărilor. dumneavoastră, strălucit 
conducător politic, care vă bucurați 
de un uriaș prestigiu pe toate meri
dianele globului, cu demnitate și ho
tărîre spuneți un hotărît NU cursei 
înarmărilor, pentru ca toate popoarele 
lumii să poată trăi o viață liberă și 
fericită.

Avem deplina convingere că po
ziția României, contribuția dum
neavoastră hotărîtoare la rezolvarea 
problemelor cardinale cu care se 
confruntă omenirea în prezent vor 
rămine înscrise in istorie. Generațiile 
de astăzi și cele de miine vă vor fi 
recunoscătoare pentru înțelepciunea, 
curajul și fermitatea revoluționară cu 
care militați pentru triumful ideilor 
nobile ale umanismului, dreptului 
sacru al tuturor popoarelor de a-si 
făuri viitorul potrivit intereselor lor, 
de a trăi in pace și prietenie.

Ca militari înțelegem pe deplin 
consecințele cursei înarmărilor, ur
mările pe care le are sporirea chel
tuielilor militare asupra condițiilor 
de muncă și de viață ale popoarelor,

(Continuare in pag. a IV-a)
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și ai Ministerului de Interne
(Urmare din pag. a III-a)
a dezvoltării lor pe calea progresu
lui și bunăstării. Tocmai de aceea 
aprobăm și susținem cu însuflețire 
hotărirea conducerii partidului și 
statului nostru de a nu se angaja pe 
calea sporirii cheltuielilor militare, 
de a îndrepta eforturile principale 
in direcția dezvoltării economiei na
ționale și nivelului de trai al po
porului, spre destindere, securitate și 
dezarmare.

Cunoaștem, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, preocuparea, de 
zi cu zi, a dumneavoastră pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, pentru asigurarea condi
țiilor în care oamenii muncii să 
poată desfășura nestingherit activi
tatea lor pașnică, creatoare. Cunoaș
tem, de asemenea, menirea și rolul 
pe care il avem in întărirea capaci
tății de apărare a tării, răspunderile 
cu care sintem învestiți de către 
partid și popor pentru a nu permite 
nimănui să lovească in securitatea 
statului, in independența și suvera
nitatea patriei noastre. Aceste înda
toriri sacre ne obligă permanent la 
sporirea vigilenței, la întărirea ordi
nii și disciplinei, la perfecționarea 
continuă a pregătirii noastre politice 
și de luptă, astfel incit să fim gata 
în orice moment să ne facem cu 
cinste și demnitate datoria, să exe
cutăm ireproșabil misiunile încredin
țate, ordinele dumneavoastră.

în încheiere, ministrul de interne 
a asigurat pe comandantul suprem 
că toți lucrătorii ministerului, devo
tați trup și suflet partidului și po
porului, sint permanent la datorie cu 
întreaga capacitate de luptă, gata de 
orice sacrificiu, pentru a sluji cu cre
dință interesele patriei, idealurile no
bile ale socialismului.

în cuvintul său, colonel Mihail 
Mitrea a spus : Spiritul dumnea
voastră de inaltă răspundere pentru 
destinele României socialiste, con
secventa. principialitatea comunistă 
cu care ati susținut poziția tării 
noastre la Consfătuirea de la Mos
cova au generat și în inimile mili
tarilor pe care-i reprezint sentimente 
vibrante de mîndrie patriotică, o pro
fundă admirație pentru înțelepciunea 
și clarviziunea revoluționară cu care 
ați militat pentru triumful principii
lor politicii noastre externe. întilni- 
rile avute cu reprezentanții clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității 
și tineretului ne-au oferit un nou și 
minunat prilej de a vă asculta cu 
deosebită atenție răspunsurile la in-

trebările puse, din care am reținut 
inalta ținută științifică in abordarea 
problemelor lumii contemporane, 
pentru care vă adresăm întreaga 
noastră gratitudine.

Situarea fermă la baza colaborării 
militare a tării noastre cu țările par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu toate tarile socialiste, a principii
lor sacre ale independentei și suve
ranității naționale, ale deplinei ega
lități corespunde intereselor vitale 
ale poporului român, cauzei socialis
mului și păcii in lume, a spus vor
bitorul. Expresia acestei statornice 
orientări este și reafirmarea consec
ventă a principiului că nu se va ceda 
niciodată și nimănui dreptul de a 
angaja armata română intr-o acțiune 
militară, că armata noastră îndepli
nește numai misiunile și ordinele pa
triei, ale partidului nostru, ale dum
neavoastră. tovarășe comandant su
prem.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
pe secretarul general al partidului 
că toți comuniștii și uteciștii, între
gul personal din unități Și mari uni
tăți vor munci cu pasiune și dăruire 
pentru a ridica pregătirea de luptă 
și politică la nivelul cerințelor și a fi 
gata oricînd să apere cuceririle revo
luționare ale poporului, independența 
și suveranitatea Republicii Socialiste 
România.

A luat apoi cuvintul colonel 
Gheorghe Dănescu. care a spus, intre 
altele : Cuvintele se dovedesc a fi in
suficiente pentru a ne exprima sen
timentele de profundă recunoștință și 
admirație pe care le nutrim față de 
activitatea neobosită ce o desfășurați 
in fruntea partidului și statului nos
tru. pentru promovarea și afirmarea 
principiilor noi în relațiile dintre 
state, incit fiecare națiune, indiferent 
de sistemul social-politic, mărime, 
putere economică și militară, să parti
cipe activ, în egală măsură, la solu
ționarea problemelor actuale ale o- 
menirii, pentru consolidarea cursului 
spre destindere și colaborare inter
națională, față de politica ințeleaptă, 
științifică și clarvăzătoare care a fă
cut ca România să fie apreciată și 
stimată pe toate meridianele lumii.

Am reținut, din expunerile dum
neavoastră, că in momentul de fată, 
neexistind pericolul iminent al unui 
război, nu sint necesare măsuri deose
bite și că acum, o dată în plus, se im
pune reactualizarea cunoscutelor pro
puneri ale tării noastre făcute in di
ferite foruri 
să elibereze 
cheltuielilor

internaționale, destinate 
popoarele de povara 

militare și de coșmarul

unui război nuclear nimicitor. Măsu
rile ce se cer a fi adoptate in pre
zent, fără aminare și in mod hotărît, 
sint cele de dezangajare militară și 
dezarmare, de reducere a bugetelor 
și efectivelor militare și de utilizare 
a fondurilor eliberate din cheltuielile 
iraționale pentru aceste mijloace in 
slujba dezvoltării largi și neîngrădite 
a colaborării multilaterale între state, 
a creșterii nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor popoarelor 
lumii.

în încheiere, vorbitorul a spus : Sub 
conducerea și îndrumarea permanentă 
a partidului, acționind cu pasiune și 
devotament, vom milita neabătut 
pentru menținerea unei inalte capa
cități de luptă a cadrelor de secu
ritate, iar în întreaga noastră activi
tate, vom respecta cu sfințenie Con
stituția, legile țării.

în cuvintul său, colonel Dumitru 
Bucur a spus : Comunicatul ședinței 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., cuvîntările pe care le-ați 
rostit la întîlnirile cu delegațiile de 
oameni ai muncii, reprezentanți ai 
clasei muncitoare, ai țărănimii, inte
lectualității și tineretului, ne-au dat 
posibilitatea să ințelegem pe deplin 
sensul laborioasei și strălucitei ac
tivități pe care ați desfășurat-o in 
fruntea delegației țării noastre la 
Consfătuirea de la Moscova, pentru 
promovarea, in lumina hotăririlor 
forurilor supreme de partid și de stat 
ale țârii, a intereselor supreme ale 
națiunii noastre socialiste, a cauzei 
independenței și suveranității națio
nale, a întăririi destinderii, colaboră
rii și păcii in lumea întreagă.

Așa cum ați subliniat dumneavoas
tră, in modul cel mai clar și fără 
echivoc, dreptul de a angaja armata 
română in acțiuni .militare il au numai 
organele de partid și de stat româ- 

.nești, poporul însuși. Această poziție 
reflectă cerința esențială, subliniată 
in repetate rînduri de către partidul 
nostru, de a intemeia colaborarea 
militară pe principiile independentei 
și suveranității naționale, ale deplinei 
egalități în drepturi, ținindu-se sea
ma că fiecare armată națională, ca 
de altfel toate organele statului, nu 
pot fi subordonate decit partidului, 
guvernului, poporului.

Pe deplin conștienți de sarcinile și 
răspunderile ce ne revin — a spus in 
încheiere vorbitorul — vă încredin
țăm, mult stimate tovarășe, coman
dant suprem, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru ridicarea con
tinuă a nivelului intregii noastre ac
tivități, că ne vom consacra întreaga

capacitate de muncă și luptă cauzei 
apărării independenței și suveranită
ții patriei, cuceririlor revoluționare 
ale poporului român.

în cuvintul său, general maior 
Lucian lonescu a spus : Luînd cu
noștință de poziția delegației țării 
noastre condusă de dumneavoastră 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Var
șovia, militarii dip marea unitate pe 
care o reprezint iși exprimă din 
toată ființa declina adeziune față de 
modul strălucit in care ați prezentat 
politica constructivă a Partidului 
Comunist Român, pătrunsă de înalta 
responsabilitate pentru destinul so
cialist al României, pentru pace in 
lume.

Ne manifestăm și cu acest prilej 
recunoștința, admirația și înalta con
siderație pentru minunata’ pildă ce 
o oferiți in slujirea cu credință a 
poporului, pentru remarcabila dum
neavoastră activitate, care conferă 
atîta strălucire prestigiului României 
în lume și care constituie pentru noi 
o nesecată sursă de energie în înde
plinirea exemplară a îndatoririlor.

Grija neslăbită ce o manifestați 
pentru întărirea capacității de apăra
re a patriei, pentru moderna Înzes
trare și temeinica instruire a ar
matei noastre ne amplifică respon
sabilitatea și eforturile pentru ca, 
valorificind tot ce avem mai bun, 
dind prioritate- calității și eficienței, 
să ridicăm pe trepte superioare 
pregătirea noastră de luptă și 
politică.

Sintem profund recunoscători pen
tru faptul că dumneavoastră militați 
energic, cu patosul revoluționar și 
clarviziunea politică recunoscute in 
întreaga lume, în deplin consens cu 
vrerea poporului nostru, pentru ca 
în orice împrejurare armata, sub 
conducerea nemijlocită a partidului 
nostru, să slujească cu devotament 
patria, cauza socialismului și comu
nismului pe pămintul României.

Strins uniți in jurul conducerii de 
partid și de stat — a spus în în
cheiere vorbitorul — îndeplinind 
fără șovăire ordinele dumneavoastră, 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, că vom munci cu 
energie și devotament pentru a ri
dica continuu capacitatea de luptă a 
marii unități, fiind gata în orice 
moment să ne facem datoria de a 
apăra independența și suveranitatea 
patriei, demnitatea și fericirea po
porului, cucerite sub conducerea 
partidului în anii luminoși ai socia
lismului.

Cuceririle științei, ale cunoașterii 
umane verifică justețea concepției 

materialist-dialectice despre natură

Ogoare de toamnă pe toate t
suprafețele prevăzute! PROGRAMUL 1

In județul Olt, toate tractoarele sint in
Realizarea unor producții sporite 

de cereale și plante tehnice, la nive
lul sarcinilor stabilite pentru anul 
viitor, impune ca o condiție esențială 
executarea arăturilor adinei de toam
nă pe toate suprafețele prevăzute a 
se insămința in primăvară. Iată de 
ce nu trebuie pierdută nici o clipă 
bună de lucru pentru efectuarea 
ogoarelor pe toate suprafețele plani
ficate. Ața urmărit cum se acționează 
in unitățile agricole din județul Olt 
pentru grăbirea arăturilor.

Tovarășul Gheorghe Mustătea, di
rectorul Trustului S.M.A. Olt ne-a 
relatat : „în acest an avem condiții 
să executăm ogoarele de toamnă pe 
toate suprafețele prevăzute. La aceas
tă dată, fată de programul stabilit 
mai avem de făcut arături pe 
30 000 ha. Datorită măsurilor între
prinse la indicația comandamentului 
județean de coordonare a lucrărilor 
agricole, vom încheia arăturile pe în
treaga suprafață cel tirziu pe 3—4 
decembrie. De altfel, pină Ia 28 no
iembrie, mai multe > stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii — Scorni- 
cești, Curtișoara. Vlaici. Olari, Alu- 
nlșu. Balș. Dejești. Găvănești. Recea 
și Vîlcele — au încheiat arăturile pe 
toate suprafețele prevăzute".

Hotăritor pentru intensificarea ară
turilor este organizarea temeinică 
a muncii tractoriștilor și eliberarea 
terenurilor de coceni. Am reținut ci
te va din măsurile care vizează direct 
Creșterea ritmului de lucru. Astfel, in 
ultimele zile la executarea arăturilor 
au fost concentrate 65—70 la sută din 
parcul de tractoare. In fiecare sta
țiune de mecanizare s-a organizat 
schimbul doi pentru 15—20 de 
tractoare. Restul tractoarelor lucrează 
în schimburi prelungite, de la ora 6 
pină la orele 21-22 noaptea. în acest 
scop, la executarea arăturilor au fost 
mobilizați toți cei ce cunosc să condu
că tractorul. în stațiunile de mecaniza
re Rusănești, Vișina și Stoenești. unde . 
a mai rămas un mare volum de lu
crări. in schimbul de zi la arat lu
crează pe tractoare și 120 de moto- 
pompiști. Din stațiunile de mecani
zare care au încheiat arăturile, un 
mare număr de tractoare au fost de- • 

’ plasate la Bucinișu, Găneasa. Rusă- 
nești și Vișina, unde mai este de 
efectuat un volum mare de arături.

Merită subliniată. de asemenea, 
preocuparea ce există în cele mai 
multe stațiuni de mecanizare din 
județ pentru folosirea judicioasă și 
economisirea carburanților și lubri- 
fiantilor. „Ne-am organizat activita
tea in așa fel, incit să reducem de
plasările in ..gol" pentru a econo
misi carburanții" — ne spunea tova
rășul Âtanasiu Roșculescu. șeful sec
torului de producție și reparații al 
S.M.A. Bucinișu. La toate cele 4 
secții de mecanizare, tractoarele au 
fost concentrate pentru a lucra gru
pat, cite 13—20 pe o parcelă. Acest 
mod de organizare permite alimen
tarea tractoarelor direct pe cîmp și

în aceste zile prielnice muncii in cîmp, în unitățile agricole din județul Olt 
toate tractoarele disponibile sint concentrate la executarea arăturilor pe 
toate suprafețele planificate. în imagine: aspect de lucru de pe terenu
rile cooperativei agricole Rotunda, unde cel 16 mecanizatori 
la. arături lucrează fără întrerupere, în schimburi prelungite, de 

neața pină noaptea tîrziu, la lumina farurilor

înlăturarea pe loc a defecțiunilor 
fără a mai- deplasa tractorul la ate
lier. De asemenea, pe timpul nopții, 
tractoarele sint lăsate in cimp, sub 
pază, in tabere special organizate1-.

Constatările făcute in mai multe 
unități agricole din județul Olt rqlevă 
că problema cea mai importantă pen
tru intensificarea și mai accentuată 
a arăturilor o constituie grăbirea lu
crărilor de eliberare a terenului de 
resturile vegetale și. in primul rind, 
de cocenii de porumb. In acest sens 
am consemnat mai multe inițiative 
de larg interes pentru eliberarea te
renului. „în fiecare an ne loveam de 
serioase dificultăți cind era vorba de 
eliberarea terenului — ne spunea to
varășul Marin Bufă, primarul comu
nei Rotunda. Anul acesta am 
fecționat niște sănii care la o 
gură trecere adună cocenii de 
1.5—2 hectare și pe care-i lasă la ca
pătul parcelei sub formă de stivă. 
In felul acesta am reușit să elibe
răm la timp aproape întreaga su
prafață". Greutăți serioase se întim- 
pină însă la eliberarea terenului, 
unde porumbul a fost recoltat me
canizat, deoarece cocenii sint frinți 
și culcați la pămint. Pe aceste tere
nuri. la cooperativele agricole Obir- 
șia, Redea Și Bucinișu se folosesc 
combinele de. însilozat universale, 
care nu numai că permit eliberarea 
rapidă, dar asigură și stocarea unor 
cantități suplimentare de furaje pen
tru hrana animalelor.

Am insistat asupra acestor iniția
tive tocmai că este nevoie ca ele să 
fie preluate și generalizate de acele 
unități agricole unde arăturile nu a-

con- 
sin- 

pe

repartizați 
la 6 dimi-

din cauza 
Dintre a-

vansează in ritmul cerut 
lipsei de teren eliberat, 
cestea menționăm cooperativele a- 
gricole din raza stațiunilor de me
canizare Brebeni, Drăgănești, Movi- 
leni, Stoenești și Văleni care au cele 
mai mari suprafețe ocupate cu co
ceni. Și fiindcă sintem la acest ca
pitol trebuie să arătăm că in unele 
unități agricole se acționează cu ju
mătăți de măsură. Astfel, la coope
rativele agricole Deveselu. Slătioara, 
Scărișoara, cocenii au fost adunați in 
stive ce împinzesc terenul, ceea ce 
face imposibilă executarea arăturilor. 
Eliberarea terenului nu poate fi con
siderată încheiată decit atunci cind 
cocenii au fost transportați la ca
pătul parcelelor sau in locurile spe
cial amenajate. în acest scop, așa 
cum se procedează in cele mai mul
te locuri, consiliile populare comu
nale și conducerile unităților agri
cole trebuie să mobilizeze la trans
portul cocenilor toate atelajele exis
tente în unitățile agricole și in co
mune.

Concluzia ce se detașează din rai- 
dul-anchetă efectuat în unități agri
cole din județul Olt este că meca
nizatorii și cooperatorii depun efor
turi stăruitoare pentru a încheia în 
cel mai scurt 
nă. în acest 
nice recoltei 
trebui să fie 
velul sarcinilor ce revin agriculturii 
in cel de-al patrulea an al cincina
lului actual.

timp arăturile de toam- 
fel, se pun baze traiJ 
anului viitor, care va 
mult mai mare, la ni-

Aurel PAPADIUC 
Emilian ROUĂ

cinema
• Acțiunea „Arsenal" : EXCEL
SIOR — 15: 17.30: 20.
• N-ați confundat ! : VICTORIA 
— 13; 17.30; 20.
• Dueliștii : SCALA — 15; 17.30; 
20.
• Principiul dominoului : EFO
RIE — 15; 17,30: 20.
• Pinocchio — 15: 17, Alicia — 
19.30 : DOINA.
• Albinele sălbatice : BUCU

REȘTI — 15,15; 17.45; 20.15. FA
VORIT — 15; 17.30; 20, LUCEAFĂ
RUL — 15.30; 18: 20.
• Pe ciocănitoare n-o doare 
capul : BUCEGT — 15; 17,30; 20.
a Jezebel : CAPITOL — 15: 17,30; 
20, MODERN — 15: 17,30: 20. GLO
RIA — 15; 17.30; 20.
• Mihai Viteazul : PATRIA — 
15; 19.
• Curierii diplomatici : ARTA — 
15,30: 18: 20,15.
• Animalul : AURORA — 15.30;
18; 20,15 GRIVITA — 15,13;. 17.45; 
20,15.
• Ușa periculoasă de la balcon î 
CENTRAL — 15; 17,30; 20.

• Aurul lui Mackenna : FERO
VIAR — 16; 19,15, FESTIVAL — 
15; 18.30, MELODIA — 15,30: 19.
• Revanșa : CINEMA STUDIO — 
15; 17,30: 19.30.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : DACIA — 15.15; 17,30; 20.
• Fiul „Feței palide" : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20.
• Pasiunea : FERENTARI — 15; 
17; 19.30.
• Contele de Monte Cristo : FLA
CĂRA — 15; 17,30; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
FLAMURA — 15; 17.30: 20.

9.90 Teleșcoală.
10.00 Roman-lolleton : 

glorie". Reluarea
10,55 Publicitate.
11,00 In alb și negru : Nida — 

mentar artistic.
11.35 Telex.
11,40 închiderea programului.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoalâ • Chimie (laborator 

clasa a Xl-a) : Noțiuni de cine
tică chimică. Prezintă lector unlv. 
dr. sanda Fâtu.

17.25 Curs de limbă engleză.
17,45 Mult e dulce... « Unitatea de lim

bă — zestre milenară a spiritua
lității noastre. & Odă limbii ro
mâne. a „Ca un fagure de mie
re". Limba și literatura româneas
că în lume. a Vorbirea corectă. 
Greșeli posibile în folosirea acu
zativului.

18.10 Itinerar albanez.
18.25 La poalele Harghitei. Program de 

cintece și jocuri populare.
18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

griculturăx
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Un gind. o inimă, un țel... Anche- 

tă-dezbatere.
20.20 Seară de teatru : „Inimi înflăcă

rate" de Constantin Duică. Pre
mieră pe țară.

22,00 Tinerețea cintă. Muzică ușoară.
22,15 Telejurnal.
22.30 tnchiderea programului.

PROGRAMUL 2

„Putere 
episodului

fără 
u.

docu-

19.30 Telejurnal.
19,50 Film serial pentru copii : „Cărți

le junglei" — episodul 14.
Album coral. Program susținut 
de corala din Venezuela. 
Actualitatea economică.
Telex.
Muzică de cameră. Tricentenarut 
Antonio Vivaldi.

21,60 Inscripții pe celuloid. Monumen
te : Sri Lanka : Abu Simbel. Do
cumentar realizat de Televiziunea 
franceză.

22.15 tnchiderea programului.

20,15

20,35
21.05
21.10

împlinirea a 158 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels constituie 
pentru comuniștii români, pentru în
tregul nostru popor un prilej de a-șil 
exprima înalta prețuire față de crea-, 
ția și activitatea strălucitulu'i teore
tician, organizator și conducător al 
proletariatului care, alături de Marx, 
a intrat pentru totdeauna în istoria 
umanității ca unul din intemeietorii 
comunismului științific.

Savant de impresionantă erudiție și 
multilateralitate. Fr. Engels are me
rite deosebite in conceperea și dez
voltarea tuturor laturilor revoluției 
săvirșite de materialismul dialectic 
și istoric in științele sociale și in 
gindirea omenească, in genere. îm
preună cu Marx, Engels a contribuit 
la fundamentarea concepției mate
rialiste a istoriei, la transformarea 
socialismului din utopie în știință, la 
descoperirea unor legități care au 
călăuzit și călăuzesc lupta revoluțio
nară a maselor pentru progres so
cial, cum sint • mecanismele exploa
tării capitaliste, rolul istoric, al pro
letariatului, lupta de clasă câ forță 
motrice a istoriei, căile cuceririi vic
toriei în lupta revoluționară, unele 
principii funda
mentale ale edifi
cării noii orîn- 
duiri. Dar în ca
drul „diviziunii 
muncii" cu Marx, 
Engels și-a asu
mat mai ales sar
cina elaborării 
sistemului de ca
tegorii și prin
cipii explicative 
ale materialismu
lui dialectic, prin 
generalizarea ma
rilor transformări 
petrecute in cu
noașterea științi
fică din epoca sa, 
cit și prin reeva
luarea critică a 
întregii evoluții a 
gindirii filozofice 
și științifice de 
pină atunci. Idei
le și concluziile la 
care a ajuns stu
diind problemati
ca filozofică a 
științelor naturii, 
precum și impor
tantele contribuții 
conomioo-sociale atestă contribuția sa 
originală, alături de K. Marx, la edi
ficarea materialismului dialectic ca O 
concepție științifică unitară despre 
natură, societate și gindirea însăși.

In opera de dezvoltare și explici- 
tare a bazelor categoriale, a modelu
lui teoretic materialist-dialectic al 
existenței, cunoașterii și acțiunii so
ciale, Engels, potrivit principiului 
formulat de el insuși — „cu fiecare 
mare descoperire științifică materia
lismul trebuie să-și schimbe forma" 
— a pornit de ia descoperirile; științei 
epocii sale. Intenția sa. materializată 
in lucrarea rămasă în manuscris și 
publicată de-abia în 1925, „Dialectica 
naturii", a fost să realizeze., in pri
mul rind, o imagine științifică .asu
pra lumii și, in același timp, un mo
del metodologic general pentru 
treaga cunoaștere științifică.

O prezentare cît de succinta 
contribuției sale la 
concepției 
naturii n-ar putea, desigur, 
meritele ce-i revin in elaborarea con
ceptului, de materie, in fundamen
tarea tezei unității indisolubile din
tre materie și mișcare, evidențierea 
caracterului inepuizabil și indestruc
tibil al mișcării, adincirea corelației 
dintre necesitate și intimplare, cau
zalitate și determinism. Progresele 
remarcabile ale științei contempora
ne, adevăratele revoluționari pe care 
le-au produs în cunoștințele despre 
natură au confirmat în mod strălucit 
tezele de bază formulate de Engels, 
au oferit și oferă noi și noi argu
mente privind justețea concepției 
materialist-dialect ice.

Propunindu-ne în rîndurile de fată 
să reliefăm actualitatea cîtorva din 
aceste teze, se cuvine să ne oprim, 
înainte de toate, asupra ideilor lui 
Engels privind evoluția, conceperea 
naturii ca un tot infinit, aflat intr-o 
„conexiune universală a dezvoltării", 
ceea ce a reprezentat o mare cucerire 
a gindirii materialist-dialectice, mar- 
cind o depășire radicală a modului 
de gindire mecanicist, static, ce se 
impusese cu o deosebită forță de-a 
lungul timpului. Este de remarcat că. 
după ce, intr-o perioadă ulterioară a 
dezvoltării științei, accentul s-a pus 
pe cercetarea structural-analitică, iar 
ideea evoluției a fost din nou sub
apreciată, considerată uneori ca o

„naivitate" a secolului trecut, cuce
ririle științei contemporane au reeva
luat profund modul evoluționist de 
gîndire, au reașezat în centrul ima
ginii științifice a naturii ideea evo
luției, confirmtnd pe depllh justețea 
tezei lui Engels privind dialectica 
imanentă a naturii. Astăzi, de la cos
mologie și teoria particulelor ele
mentare pină la teoria formelor or
ganice, ideea evoluției a devenit te
ma centrală- a modului de gîndire 
teoretic in științele naturi. Semnifi
cativ pentru progresele recente ale 
’ideii evoluției este și faptul că ex
plicații evoluționiste mai vechi sint 
reconstruite în cadrul unor modele 
teoretice riguroase, mațematizabile și 
apte de verificare experimentală, așa 
cum este cazul cu teoria darwinistă. 
care a fost reconstruită prin ..teoria 
sintetică" a evoluției pe bazele bio
logiei moleculare (T. Dobzhansky, 
E. Mayr, C. Waddington) și prin teo
ria generală a „autoorganizării mate
riei" a lui M. Eigen. Asistăm, totoda
tă, la extinderea ideii evoluției la 
alte domenii — de pildă, in chimie 
(chimia evolutivă) și fizică (termodi
namica proceselor ireversibile) — ceea

la analiza vieții e-

în-

a
fundamentarea 

materialist-dialectice a 
omite

158 de ani
de la

nașterea♦

cerință cu atit mai actuală cu cit — 
așa cum a demonstrat viata — teoria 
cunoașterii a constituit și constituie 
terenul prioritar al unor confruntări 
reprezentînd poziții teoretice și filo
zofice dintre cele mai diverse.

$i in acest domeniu iși dovedește 
deosebita valoare și actualitate con
cepția materiallst-dialectică rsupra 
cunoașterii științifice elaborată da 
Engels, caracterizată prin afirmarea 
rolului activ, structurant al subiectu
lui in raport cu obiectul cunoașterii, 
a caracterului deschis, mereu perfec
tibil al științei, inclusiv al principii
lor și conceptelor ei generale, prin 
modul dialectic in care analizează 
posibilitatea, valoarea și limitele pro
cesului cunoașterii.

Ideile formulate de Engels in ceea 
ce privește structura și evoluția de
mersului științific reprezintă și astăzi 
un ghid teoretic indispensabil in con
stituirea unei logici și metodologii a- 
decvate a cunoașterii științifice. Ana
liza critică pe care Engels a făcut-o 
empirismului iși păstrează pe deplin 
actualitatea și relevanța. Dezvăluind 
principalele limite ale orientării in- 
ductiviste in judecarea științei, En

gels a pus în evi
dență valoarea ti
purilor de rațio
nament științific 
constructiv, fe
cund : idealizarea 
(căreia in „Dialec
tica naturii" l-a 
consacrat o re
marcabilă analiză 
pe cazul concret 
al termodinamicii 
lui Sadi Carnot), 
abstracția 
structivă.

lui
FRIEDRICH

ENGELS
ce a permis formularea unui model 
general al „autoorganizării evolutive 
a materiei" (I. Prigogine, M. Eigen); 
această teorie reprezintă o continuare 
și confirmare remarcabilă a modu
lui dialectic în care a conceput 
Engels raportul dintre legitate, nece
sitate și înțîmplare în dezvoltarea 
materiei.

Una dintre ideile, lui Engels .care-și 
găsește în ultimii ani întruchiparea 
sub forma unor îndrăznețe ipoteze 
științifice este aceea că „legile eterne 
ale. naturii se transformă și ele, tot 
mai mult, in legi istorice". Intr-ade
văr, mulți dintre fizicienii și cosmo
logii contemporani au introdus in 
explicațiile și modelele lor teoretice 
ideea evoluției structurale a univer
sului fizic, a caracterului „istoric" al 
legilor și constantelor fundamentale 
ale naturii (P.A.M. Dirac, J. Wheeler). 
Un cunoscut cosmolog contemporan, 
D. W. Sciama, scria recent : „Cea mai 
importantă proprietate a universului, 
după existența sa, este aceea că el 
reprezintă o structură care se schim
bă sistematic in timp. Aceasta este 
o descoperire extrem de remarcabilă, 
deoarece am putea fi tentati să gin- 
dim că in timp ce evoluția s-ar pu
tea desfășura local, întregul univers, 
cadrul în care se produc schimbările 

fi el însuși supus evo-Jocale. nu ar 
luțieî".

Concluziile 
ta tea lumii, 
de existență 
neînțeles, nu 
orientări metodologice, considerate 
cu alte cuvinte în contextul teoretic 
și științific actual, mult diferit de 
cel in care a trăit Engels, sint astăzi 
confirmate în esența lor de cerceta
rea științifică din cele mai diverse 
domenii. Descoperirile recente ale 
cosmologiei, astrofizicii, de pildă, au 
pus in evidență noi forme structurale 
ale materiei cosmice, au dovedit exis
tența procesului de formare continuă 
a sistemelor solare. Așa cum investi
gațiile la nivelul microcosmosului au 
îmbogățit tezele despre unitatea dia
lectică a continuității și discontinui
tății materiei, despre determinism, 
cauzalitate etc.

în epocile de mari progrese știin
țifice. o mare importanță capătă pe 
plan teoretic problemele de meto
dologie, de explicare dintr-o perspec
tivă dialectică și materialistă a legi
tăților cunoașterii științifice. Este o

sale privind materiali- 
infinitatea formelor ei 
și mișcare, privite, bi- 
ca teze imuabilq, ci ca

con- 
mode- 

larea etc. Teza sa 
„forma de dezvol
tare a științelor 
naturii, in măsura 
în care gîndesc. 
este ipoteza" are 
o semnificație ge
nerală, principia
lă : ea caracteri
zează natura ge
nerală a procesu- 

■ lui cunoașterii in 
știință, așa cum 
aceasta a fost dez
văluită pe deplin 
de-abia in mode

lul ipotetic-deduotiv actual al știin
ței (P. Duhem, A. 
stituie 
rii de 
gels, .____ _
structiv al subiectului în cunoaștere, 
a criticat necruțător acele interpre
tări filozofice care, pe baza distanță
rii teoreticului de empiric, negau va
loarea de obiectivitate și adevăr a 
modelelor teoretice (convenționalis
mul, apriorismul, formalismul).

Ideile lui Engels asupra structurlt 
și dialecticii interne a științei au 
constituit punctul de plecare nu nu
mai al epistemologiei materialist-dia- 
lectice, ci și — cel puțin parțial — 
al unor programe de cercetare in fi
lozofia științei formulate de o serie 
de cercetători nemarxiști contempo
rani (E. Brieskorn și A. Robinson — 
în filozofia matematicii, H. Putnam 
— în semantica logică, M. Bunge — 
în teoria generală a științei, M. War- 
tofsky — în reconstrucția ideii rațio
nalității științei in termenii mate
rialismului'istoric ș.a.).

Continui nd opera lui Marx șl 
Engels, materialismul dialectic con
temporan sintetizează principalele 
trăsături ale evoluției actuale a știin
ței (trecerea la modul sintetic de gin- 
dire, unificarea internă a domeniilor 
științei, asimilarea perspectivei isto
rice și evoluționiste, apropierea știin
ței de reflecția filozofică, integrarea 
tot mai adincă a științei in toate 
sferele activității sociale), construind 
un model explicativ general al cu
noașterii. un instrument metodologic 
indispensabil științei in stadiul ei ac
tual de evoluție. La aniversarea a 158 
de ani de la nașterea lui Engels, con
tribuțiile pe care el le-a adus la ge
neralizarea filozofică a cuceririlor 
științei iși păstrează strălucirea, con- 
stit,uindu-se intr-un îndemn viu pen
tru t.ot.i cercetătorii marxiști, pentru 
filozofi, ca și pentru oamenii de ști
ință de a urmări atent: evoluția ști
inței pe plan mondial, a aprofunda 
'imensul material furnizat de revolu
ția știlnțifico-tehnică contemporană, 
a interpreta obiectiv datele descope
ririlor, contribuind, astfel, la dezvol
tarea si îmbogățirea concepției ma
terialismului dialectic si 'istoric. la 
utilizarea aparatului său conceptual 
in investigațiile de profil, la afirma
rea superiorității sale in confruntă
rile filozofice contemporane.

Dr. Ilie PARVU

Einstein). Con- 
o pildă pentru cercetăto- 
azi modul in care En- 

apreciind rolul activ, con-

O producție a Casei de filme UNU
ROM Ani A-FILM" prezintă: „ECATERINA TEODOROIU

Scenariul: Mihai Oprlș, Vasile Chitită. Un Ulm realizat de 
Mara
Chișe
Elena

Dinu Cocea. Imaginea : Marian Stanciu. Decoruri : arh.•* Dinu Cocea. Imaginea: Marian Stanciu. Decoruri: arh. 
Cuculas. Costume : Florentina Ileana Mirea. Muzica : Ștefan Zorzor. Sunet : ing. Dan lonescu. Montaj : Magda 
Ghincioiu. Cu: Stela Furcovici, Ion Lupu, Mihai Mereufă, Ion Caramitru, Cornel Comate, Niță Anastase-Fifi, 
Sereda, Alexandru Lungu, Teodor Pică, Ariton Petrescu, Olqa Bucătaru, Amza Pellea, Ilarion Ciobanu, 

Ruxandra Macovescu. Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică ,,București"

• Hop !... și apare maimuța * 
BUZEȘTI — 15.15; 17.30; 20.
• Poliția acuză, legea achită — 
11,45; 14. Ferma lui Cameron —
16.15, Mofturi 1900 — 18,45 : CINE
MATECA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
COSMOS — 15.30: 17,45; 20.
• Șoimul : COTROCENI — 15;
17.30; 20, MIORIȚA — 15,30; 17,45;
20.15.
• Războiul împotriva opiului : 
LIRA — 15; 17,30; 20.
• Acel blestemat tren blindat î 
CIULEȘTI — 15.30; 17,45; 20, VOL
GA — 15; 17,30; 20.

• Melodii, melodii : VIITORUL
— 15.30: 17.45; 20.15.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : PACEA — 15;
1.7,30: 20.
• Gustul și culoarea fericirii : 
POPULAR — 15; 17,30; 20.
> Orașul fantomă : TOMIS — 13; 
17,30; 30.
• Cianura... și picătura de ploaie: 
MUNCA — 15: 17,30; 20.
• Generalul Mina : FLOREASCA
— 15; 17,30; 20.
• Înainte de tăcere: PROGRESUL
— 15; 17.30; 20.

• Buzduganul cu trei peceți : 
TIMPURI NOI — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 16; 19,30.
• Opera Română : Liliacul — 19. 
a Teatrul de operetă ; Văduva 
veselă — 19.30.

• Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu); 
Ferma —- 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Contratimp — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
iești) : Comedie fără titlu — 19,30. 
(sala Majestic) : Noaptea păcăle
lilor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul ■— 
19.30.

• Teatrul ..Ton Vasilescu" : Sen
timente — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Raosodia 
română": Bucuroși de oaspeți! —
19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10, Trei grăsani —
17.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Pisica de 
una singură — 17. (la Tehnic-Club. 
Calea șerban Vodă 203): Punguța 
cu doi bani — 10.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul in patru colțuri — 19,30.
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i Cap 
de statuie i
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La un moment dat, un mun
citor care lucra cu draglina in 
albia Dunării, la Ostrov, de unde 
extrăgea nisip pentru construc
ții, a rămas cu ochii pironiți 
asupra unui... cap de statuie, 
care ieșise la iveală pe neaștep
tate. Chemați la fața locului, 
specialiștii Muzeului de istorie 
națională și arheologie au iden
tificat piesa ca provenind de la 
o statuie reprezentindu-l pe îm
păratul roman Caracalla, tn fe
lul acesta, muzeul iși îmbogă
țește colecția cu cea de a treia 
reprezentare monumentală a 
unui împărat roman descoperită 
pe meleagurile Dobrogei, cele
lalte două fiind ale lui Gordia- 
nus al III-lea și Constantin cel 
Mare.

i
i
I

i
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Fîntînă 
de... sănătate

ln acest an, la ferma de vaci 
Sohădău a I.A.S. Zorleni, ju
dețul Vaslui, s-a înregistrat un 
record la producția de lapte. O 
joiana a dat pină in prezent nu 
mai puțin de 10 647 litri de 
lapte. Inginerul Constantin Șer- 
ban, directorul unității, ne-a 
spus : „Recordmana este îngri
jită 'ca la carte de un foarte 
harnic și priceput lucrător zoo
tehnist, Vasile Matei. Acesta, 
de la cele 16 vaci pe care le în
grijește, a realizat in acest, an 
o producție medie de peste 7 000 
litri de lapte. De reținut că, la 
aceeași fermă, condusă de ingi
nerul Ion Chiriac, alte t4 vaci 
au realizat producții intre 7 000 
și 9 000 litri de lapte". Adevăra
te fintîni de sănătate !
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!

i
i
I
I
I

Mulțumire»
Ca orice fetiță de virsta 

(zece ani), Lidia voia să 
joace, să zburde. Dar Lidia
putea să se bucure de toată... 
bucuria copilăriei, pentru că 
suferea de inimă. A fost dusă la 
spitalul Fundeni din București. 
După o dificilă intervenție chi
rurgicală, Lidia a inceput să se 
simtă din ce în ce mai bine. 
Fapt pentru care tatăl său, Iosif 
Ciolan, din Cimpulung, transmi
te și pe această cale medicilor 
bucureșteni cele mai călduroase 
mulțumiri.

Revenită in mijlocul familiei 
.și al colegilor, Lidia, se joacă 
și zburdă acum, ca orice copil, 
de seama ei.

!
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I
Valabil 
peste... 
patru ani!

I
I
I

I

I
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Transcriem, cuvint cu cuvint, 
înscrisurile dintr-un tichet : „Fa
brica de biscuiți și napolitane 
Brăila. Biscuiți figurțne cu lapte. 
Termen de garanție 6 luni. STAS 
1227-75. NID 1406/68. 25O gr. Lei 
2.75".

Tichetul cu înscrisurile de mai 
sus a fost găsit de cititoarea 
noastră A. Oancea, din Brăila, 
intr-o pungă cu biscuiți produși 
de fabrica din localitate. N-ar 
fi avut nici un rost să stăruim 
aici asupra acestui tichet, dacă 
peste înscrisurile lui nu am fi 
zărit aplicată următoarea ștam
pilă : „13 septembrie 1982". Lă
săm la o parte numărul 13, că 
nu despre ghinion e vorba, ci de 
faptul că respectivii biscuiți vor 
intra in perioada de garanție 
abia peste... 4 ani ! Or fi ei 
biscuiți sub formă de figurine, 
dar o asemenea „figură" n-are 
nici un haz.

I
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Răcoritoa 
rele îl 
lăsau rece

I
I
I
I
I
I

Alexa B. se ocupa de aprovi
zionarea cu răcoritoare a unită
ților de desfacere din Satu Mate. 
Dar pe Alexa băuturile răcori
toare îl lăsau... rece. El vota 
musai să se încălzească. S-a tot 
cinstit el așa, dar in loc să se 
ducă acasă să se culce, a intrat 
și in bufetul Viilor. Deși l-a vă
zut că abia se mai ține pe pi
cioare, una din ospătărițe n-a 
ezitat o clipă să-i pună in față 
„tării", turnind, cum s-ar 
gaz peste foc. După o 1 
Alexa a ieșit în stradă, dar din 
cauza echilibrului precar, a ni
merit direct sub roțile unei ma
șini care circula regulamentar. 
Alexa a fost grav accidentat, iar 
ospătărița, care-l servise in sta
rea in care se afla, a fost amen
dată.

• zice, 
vreme,

I Cine
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a pierdut 
un... camion?

I

I
i
I
I
i
I

Dacă un ac se mai poate pier
de (nu neapărat in carul cu fin) 
și e mai greu de observat, ce 
se intimplă cu un autocamion 
pierdut 7 Păi, ce să se in- 
timple ? Uite, bună oară, camio
nul 23—B—1230. A fost „pierdut" de . _ - ..
șoseaua E-20, la kilometrul 265, 
pe raza județului Bacău. Avariat 
in urma 
cu inscripția „Transport tehno
logic" stă înțepenit pe marginea 
drumului și iși așteaptă stăpi- 
nul. In acest răstimp s-au găsit 
și „binevoitori" care l-au lăsat 
fără o serie de piese, fără 
canapeaua din cabină, fără cutia 
de scule. Dacă o mai z bovi pe 
șosea, o să rămină și fără roți.

I
I

vreo lună de zile pe .

unui accident, camionul

I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I

Cronica
în perioada 22—28 noiembrie ne-a 

vizitat tara Missa Kone, membru al 
Comitetului Militar de Eliberare Na
țională, ministrul sănătății din Mali. 
Oaspetele a avut convorbiri la con
ducerea Ministerului Sănătății, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale. De 
asemenea, a vizitat obiective econo
mice, instituții social-culturale și tu
ristice din municipiul București, din 
județele Brașov și Prahova.

La încheierea vizitei, reprezentan
tul C.M.E.N. a fost primit de tovară
șul Ion Ioniță, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. Au 
fost de față tovarășii Eugen Proca, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ministrul sănătății, Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Olimpia Solomonescu, 
secretar de stat la Ministerul Sănă
tății. Au fost abordate probleme de 
interes comun privind preocupările 
actuale ale P.C.R. și C.M.E.N., dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

★
Luni dimineața, nava americană 

„Biddle", care a efectuat o vizită in 
portul Constanța, a părăsit apele te
ritoriale românești.

Pe timpul cit s-au aflat în tara 
noastră, marinarii americani au vizi
tat monumente istorice și obiective 
cultural-turistice de pe litoralul 
românesc al Mării Negre.

zilei
Academia Republicii Socialiste 

România și Academia de științe 
agricole și silvice au organizat, luni, 
in Capitală, simpozionul „Contribuția 
asolamentelor la sporirea producției 
agricole și la conservarea solului".

★
S-au încheiat lucrările celei de-a 

XIV-a Conferințe naționale a cercu
rilor științifice studențești, care s-au 
desfășurat sub egida Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România și Ministerului Educației și 
învățămîntului. Manifestarea, care a 
avut loc în mai multe centre univer
sitare ale țării : București, Iași, Cluj- 
Napoca, Timișoara, Craiova, Galați, 
Ploiești și Suceava, s-a înscris în ac
țiunea de stimulare a tinerilor la ac
tivitatea de creație științifică și teh
nică din cadrul celei de-a doua edi
ții a Festivalului național „Cintarea 
României". Cele aproape 800 de co
municări cu caracter tehnic au evi
dențiat o serie de soluții originale, 
eficiente, legate de introducerea în 
economie a progresului tehnic, mar- 
cînd un salt calitativ în contribuția 
specifică a tineretului studios la solu
ționarea problemelor concrete prio
ritare pe care le ridică dezvoltarea 
economico-socială a țării. Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România a acordat aproximativ 
300 de premii și mențiuni celor mai 
bune dintre lucrările realizate de 
studenți.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale

a R. S. F.
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Federative Iugosla
via, luni a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată sub e- 
gida Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

La manifestare au participat Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Nicolae Mihalache, secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, activiști de partid și 
de stat, un numeros public.

Au fost de față Trifun Nikolici, 
ambasadorul Iugoslaviei la București 
și membri ai ambasadei.

*
Seara, la cinematograful „Eforie" 

din Capitală a avut loc o gală a fil
mului iugoslav, in cadrul căreia a 
fost prezentat lung-metrajul artistic 
„Piscurile Zelengore", peliculă inspi
rată din lupta pentru libertate a po
poarelor acestei țări.

Locul manifestării în cadrul rela
țiilor de colaborare culturală româ- 
no-iugoslave a fost relevat de Cor-

lugoslavia
neliu Leu, directorul Casei de filme 
nr. 4.

La spectacolul de gală au luat parte 
membri ai conducerii Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai I.R.R.C.S., spectatori 
bucureșteni.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul Iugoslaviei la București, pre
cum și alti șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele (le 29» 

30 noiembrie, 1 decembrie : Vreme 
umedă mai ales în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapovițâ și ninsoare în 
vestul și nordul țării, iar în celelalte 
regiuni mai ales sub formă de burnt-

Manifestări dedicate celei de-a 60-a 
aniversări a formării statului național 

unitar român
Sub egida consiliilor locale ale 

Frontului Unității Socialiste, în re
ședințele de județ din întreaga țară 
au loc, în aceste zile, adunări dedi
cate împlinirii a șase decenii de la 
formarea statului național unitar 
român.

Participă reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, din 
industrie și agricultură, oameni de 
știință, artă și cultură.

Despre semnificația actului istoric 
de la 1 Decembrie 1918 au vorbit 
tovarășii Andrei Cervencovici — ia 
Arad, Alexa Haralambie — la Boto
șani, Gheorghe Dumitrache — la

★
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

s-au desfășurat lucrările unei sesiuni 
științifice consacrate aniversării for
mării statului național unitar român. 
Au participat cadre didactice, cerce
tători, un mare număr de studenți.

în cele două secțiuni au fost pre
zentate peste 30 de referate și comu
nicări științifice. Cu deosebit interes 
au fost audiate comunicările : „Sem
nificația actului istoric de la 1 Decem
brie 1918 în opera teoretică a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", „Lupta pentru 
unitate, permanență a istoriei po
porului român", „Mișcarea muncito
rească și făurirea statului național 
unitar român", „Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
cadru de afirmare plenară a națiunii 
noastre socialiste", „Participarea oa
menilor muncii fără deosebire de na
ționalitate la întreaga activitate eco
nomică, politică și culturală a țării, 
la conducerea României socialiste".

★
La Alba Iulia a avut loc o sesiune 

științifică de comunicări pe tema 
„Unitatea poporului român în limbă, 
literatură și folclor". Au participat 
academicieni, cadre didactice univer
sitare din București, Cluj-Napoca, 
Iași și Timișoara, președinții filiale-

Brașov, Vasile Potop — la Buzău, 
Ștefan Mocuța — la Cluj-Napoca, 
Ferdinand Nagy — la Sf. Gheorghe, 
Iulian Ploștinaru — la Drobeta-Turnu 
Severin, Gheorghe Pop — la Baia 
Mare, Petru Enache — la Piatra 
Neamț, loan Foriș — La Satu Mare, 
Laurean Tulai — la Zalău, Simion 
Dobrovici — la Focșani, primi-secre- 
tari ai comitetelor județene de par
tid, și tovarășii Constantin Toma — 
la Bacău și Pavel Muraru la Tîrgu 
Jiu, secretari ai comitetelor județene 
de partid.

La sfirșitul adunărilor au avut Ioc 
spectacole artistice dedicate patriei, 
partidului, vieții noi pe care o trăiesc 
oamenii muncii din România socia
listă.

★
lor județene ale societății de științe 
filologice, activiști de partid și de 
stat.

★
La Casa de cultură din Drobeta- 

Turnu Severin a fost deschisă, luni, 
expoziția „Documente 1918—1978“ 
organizată de Comitetul județean 
Mehedinți de cultură și educație so
cialistă și Muzeul regiunii porților de 
Fier din Drobeta-Turnu Severin. Ex
poziția redă aspecte principale sur
prinse în documentele vremii la 1 
decembrie 1918. documente privind 
participarea mehedințenilor la înfăp
tuirea acestui important act istoric, 
principalele înfăptuiri economice și 
culturale din Mehedinți în anii edi
ficării orinduirii socialiste.

★
Cinstind importantul act istoric de 

la 1 Decembrie 1918, brigăzile științi
fice de la Cimpulung Moldovenesc au 
prezentat în fața colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
orașului expuneri pe temele „Unirea 
a fost înfăptuită de întregul popor" 
și „60 de ani de luptă și izbînzi". La 
Suceava, la Ateneul „Ciprian Porum- 
bescu" a avut loc faza municipală a 
concursului pentru elevi „Făurirea 
statului național unitar român, încu
nunare a luptei de veacuri a poporu
lui nostru pentru libertate și inde
pendență".

(Agerpres)

sArbAtoarea naționala_a republicii

POPULARE SOCIALISTE ALBANIA

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

Tavarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania
TIRANA

Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a eliberării, sărbătoarea națională a 
Republicii Populare Socialiste Albania, in numele Consiliului de Stat și al 
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, adresăm Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Socialiste Albania, poporului albanez felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de noi succese în construcția socialistă, pentru înflorirea 
și prosperitatea patriei.

Ne exprimăm încrederea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Socialistă Albania 
se vor dezvolta in continuare, în interesul popoarelor român și albanez, al 
cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

ță șl ploaie. La munte va ninge. Vlnt 
moderat cu intensificări locale cu vi
teze de 40—50 km pe oră, iar la mun
te cu 70—80 km pe oră predomlnind 
la inceput din sud-vest, apoi din nord- 
vest. Temperatura tn scădere, minime
le vor fi cuprinse între minus 7 și plus 
3 grade, Izolat mai coborîte, iar ma
ximele între minus 2 și plus 6 grade. 
Izolat condiții de polei. In București : 
Vreme umedă cu cerul mai mult aco
perit. Precipitații mal ales sub formă 
de burniță și ploaie. Vînt moderat., cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura în scădere. Condiții de polei.

LOTO 2
Numerele extrase la tragerea 

din 26 noiembrie 1978
Extragerea I : 64 5 72 25
Extragerea a Il-a : 8 11 17 42
Extragerea a IlI-a : 62 15 20 53
Fond total de dștiguri : 600 199 lei.

Tară pe trei sferturi muntoasă, 
Albania prezintă de la nord la sud 
masive de rocă in străfundul că
rora sînt ascunse considerabile bo
gății naturale. în aceste locuri, ac
tivitatea de prospectare geologică 
era, înainte de cel de-al doilea 
război mondial, practic necunoscută. 
Abia după instaurarea puterii 
populare, „căutătowi de comori" au 
inceput să bată la porțile zăvorite 
ale munților, croindu-și drum spre 
zăcămintele subterane.

..Batra este o așezare din dis
trictul muntos Mat.i. Cu puțin timp 
in urmă, ea a fost inclusă in hăr
țile economice, printre alte centre 
albaneze furnizoare de crom. La 
sfirșitul anului 1966 se Iveau aici 
primele semne ale unei așezări mi
niere, iar un an mai tîrziu din a- 
bataje ieșeau la lumină cele dinții 
cantități de minereu brun. După 
numai șase ani, Batra realiza un 
volum al extracției de 12 ori mai 
mare decît in primul an al existen
ței sale. • ■

Un intens program de cercetări 
geologice, soldat cu descoperirea 
de noi zăcăminte și deschiderea mai 
multor mine, a adus districtul 
Mirdite în fruntea centrelor alba
neze producătoare de minereuri 
utile. Capacitățile de innobilare de 
la Kurbnesh și Rrepres, întreprin
derile de tratare și rafinare de la 
Rubik, trefileria de la Shkoder

permit ca prelucrarea minereului de 
cupru, care se făcea înainte dincolo 
de fruntariile țării, să se efectueze 
acum integral in Albania.

Spre sud. la Valias, în districtul 
Tirana, s-a deschis șantierul de 
construcție a unui complex minier 
pentru exploatarea unui depozit 
subteran de huilă, descoperit re
cent. Din complexul minier face 
parte o uzină de îmbogățire a hui
lei, care va prelucra minereul ne
gru pentru a fi utilizat, în conti
nuare, în „retortele" Combinatului 
siderurgic de la Elbasan.

Actualul plan cincinal (1976-1980) 
deschide noi perspective pentru 
dezvoltarea industriei miniere și de 
prelucrare a bogățiilor geologice, a 
industriei metalurgice feroase șl 
neferoase, prevăzîndu-se sporuri 
substanțiale la extracția de minereu 
de crom, cupru și fero-nichel, ca 
și de huilă. în această perioadă 
vor fi deschise 30 de noi exploa
tări și construite întreprinderi pen
tru imbogățirea minereurilor. Tot
odată, vor începe să producă între
prinderi industriale în sectoare noi, 
cum sint laminarea cuprului și si
derurgia feroasă in ciclu complet, 
ceea ce va contribui la dezvoltarea 
economiei Albaniei socialiste, la ri
dicarea bunăstării poporului alba
nez prieten.

G. BONDOC
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DACIADA-o competiție pentru toți REVISTA COMPETIȚIILOR
Sezonul de iarnă a sosit pe meleagurile Harghitei. 

Sînt pregătite bazele sportive?
Situat în jurul „polului frigului" 

din țara noastră, județul Harghita 
reprezintă, in mod firesc, un poten
țial considerabil in sporturile de 
iarnă. Dovadă — activitatea in gene
ral bine apreciată a echipelor sale de 
performanță, dovadă — faptul că in 
clasamentul de iarnă al primei ediții 
a „Daciadei" Harghita a ocupat pri
mul loc pe țară in întrecerile de 
masă.

Iarna a sosit din nou pe' meleagu
rile harghitene, odată cu ea și a doua 
ediție a „Daciadei", astfel incit a fost 
cit se poate de normal să ne intere
săm cum sint pregătite pentru noul 
„sezon alb" cele peste 200 de com
plexe și baze sportive de care bene
ficiază acest județ.

Tovarășul Ferencz loan — pre
ședintele consiliului județean de edu
cație fizică și sport — ne asigură că 
s-au făcut și se fac eforturi stărui
toare pentru o pregătire temeinică, 
în localitățile județului, sub îndru
marea comisiei județene de organi
zare a „Daciadei", se inițiază acțiuni 
pentru reamenajarea și dotarea co
respunzătoare a bazelor sportive 
existente, precum și pentru darea in 
folosință a altora noi.

Astfel, la toate cele 36 de patinoa
re naturale din județ — existente 
atit in mediul urban, cit și în cel 
rural, multe prevăzute cu mantinele, 
instalații de .nocturnă, tribune și ta
bele electrice pentru marcarea scoru
lui — au fost încheiate lucrările de 
reamenajare, inlocuindu-se tot ce 
era in stare defectă. Bunăoară, la 
Ciumani, — comună care dispune de 
pe acum de două patinoare naturale 
și unde, datorită seriozității cu care 
factorii de răspundere se ocupă de 
creșterea viitoarei generații de ho- 
cheiști, va fi înființat un club spor
tiv sătesc de hochei pe gheață — 
primul de acest gen din țară — au 
fost depuse eforturi stăruitoare și 
încununate de succes pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
practicare a jocului cu crosa și cu 
pucul. Recent s-a terminat aci și con
strucția unui vestiar și a unui mini
hotel cu o capacitate de 20 de locuri 
pentru cazarea jucătorilor din echi
pele oaspete. într-o altă localitate 
harghiteană. în comuna Sîndominic, 
s-a dat in folosință o nouă bază spor
tivă : un teren de hochei, dotat cu 
mantinelă înaltă, instalație de noc
turnă și un vestiar.

Posibilitățile do practicare a schiu
lui vor fi în noul sezon superioare 
anilor precedenți. Pîrtlile de schi de 
la Băile Harghita, Lacu Roșu, Bălan,

Tușnad, Harghita Mădăraș, Izvoru 
Mureș, Toplița și altele sint pregătite 
încă de pe acum pentru sezonul 
competițional. Dotate cu schi-lifturi 
și trecute printr-un amplu proces de 
reînnoire, ele asigură condiții mult 
mai bune pentru desfășurarea mani
festărilor competiționale. oferind in 
același timp popasuri plăcute pentru 
agrement. Avind în vedere marea 
popularitate de care se bucură schiul 
in județul Harghita, pîrtia de schi 
alpin de la Băile Harghita a fost su
pusă unor lucrări ce vizează, intre

• 200 de complexe și 
baze sportive sînt gata 
să-și primească oaspeții
• La Ciumani — primul 
club sportiv sătesc de ho
chei ® Și, totuși, mai sînt 
multe neajunsuri în pregă
tirea noului sezon sportiv

altele, modernizarea și' dotarea ei cu 
schi-lifturi, lărgirea unui vestiar. La 
Șumuleu s-a dat in folosință un nou 
poligon pentru biatloniști. Continuind 
lista realizărilor, trebuie să reamin
tim că la Miercurea Ciuc au fost 
terminate lucrările de construcție a 
unei noi piste pentru patinaj-viteză 
— realizare unică la nivelul țării 
noastre — prevăzută a fi transforma
tă in pistă artificială.

La Gheorghieni, cu sprijinul larg 
al organelor locale și al cetățenilor, 
s-a realizat acoperirea unui patinoar 
natural cu o capacitate de 2 500—3 000 
locuri, cu șanse de a deveni intr-un 
viitor apropiat patinoar artificial. 
La Bălan, orașul minerilor de la 
poalele HășmașUlui Mare, celor două 
pirtii de schi li s-a mai adăugat încă 
una. astfel incit înființarea aici a 
unui club sportiv pentru schi alpin, 
denumit „Hășmașul", a fost pe deplin 
justificată.

Iată deci numai cîteva repere ale 
unei activități lăudabile privind pre
gătirea complexelor și bazelor spor
tive ale județului pentru cea de-a 
doua ediție, de iarnă, a marii com
petiții naționale „Daciada" și pentru 
competițiile de performantă ce ur
mează să se desfășoare în perioadele 
următoare pe meleagurile înzăpezite 
ale Harghitei. Ele vădesc. în general, 
grija și preocuparea organelor locale

de partid și de stat pentru spriji
nirea sportului, interesul organisme
lor sportive locale. Făcind această 
remarcă insă, nu se poate să nu 
amintim și de existența unor lipsuri, 
tergiversări și deficiențe care-și mai 
fac loc in pregătirea complexelor și 
bazelor sportive din acest județ pen
tru sezonul de iarnă. în primul rind, 
trebuie intensificate lucrările de 
amenajare a pîrtiei de sanie de la 
Băile Harghita, pîrtie deteriorată în 
timpul verii cu ocazia efectuării 
unor lucrări la stația de meteorologie 
din apropiere. De asemenea, la 
Miercurea Ciuc, in locul numit 
„Suta", o trambulină de sărituri cu 
schiuri se aflăvîntr-o jalnică stare. 
Invocindu-se lipsa zăpezii abundente, 
trambulina aceasta este de mulți ani 
scoasă din circuitul activității. Dar e 
păcat de materialele care se deterio
rează. Cu un minim de efort, trambu
lina aceasta ar putea fi reconstruită 
in altă parte, de pildă la Băile Har
ghita, unde — după cum ne-au infor
mat factorii de răspundere — se are 
în vedere înființarea unui puternic 
centru al sporturilor de iarnă. La fel 
de vitregă este și soarta trambulinei 
de la Valea Strîmbă. Aici nu mai 
poate fi invocată lipsa zăpezii, iar 
tineri doritori să se inițieze in arta 
săriturilor cu schiuri sint destui. Lip
sește doar interesul I

Reintorcîndu-ne cu gindul Ia viito
rul centru sportiv de la Băile Har
ghita. nu putem să trecem cu vede
rea faptul că nici în noul sezon spor
tiv clădirea dată in folosința Școlii 
sportive din Miercurea-Ciuc nu iși 
va îndeplini menirea de vestiar cu 
cel puțin 200 de locuri, răminind ca 
și in anul trecut 6 clădire neglijată, 
lăsată in paragină. Să sperăm, to
tuși, că nu pentru multă vreme !

O mai mare preocupare pentru îm
bunătățirea practicării hocheiului la 
nivel competițional este necesară și 
in orașul Toplița. Patinoarele înjghe
bate ad-hoc, care iși schimbă mereu 
locul de la un cartier la altul, sînt 
incă departe de a răspunde satisfă
cător exigențelor hocheistice mereu 
mai mari în acest oraș de pe Mureș.

...Sint, toate acestea, insuficiențe 
și restante care pot și trebuie reme
diate în scurtă vreme. Experiența și 
posibilitățile județului Harghita, dra
gostea pentru sporturile de iarnă ale 
factorilor locali constituie, in acest 
sens, premise ale încrederii că așa se 
va intimplă.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

în săpțămina care a trecut s-au 
desfășurat puține competiții interna
ționale de interes mai larg. Să ne 
oprim asupra campionatelor europene 
de juniori la judo și să subliniem că 
pentru prima oară tinerii reprezen
tanți ai acestui sport din țara noastră 
au cucerit medalii și că in ansamblu 
formațiile românești de juniori „mari" 
și „mici" s-au comportat bine. Pro
misiuni pentru o evoluție superioară 
la virsta senioratului ne-au făcut cei 
care au urcat pe podiumul campiona
telor desfășurate la Miskolc, in pri
mul rind Mihai Cioc — medalie de 
argint in cadrul categoriei grele la 
juniori „mici", sportiv ce s-a aflat la 
un pas de ciștigarea titlului european. 
Să-i notăm și pe ceilalți medaliați, 
cu bronz, Benone Olar, loan Domnar 
și Bela Onodi, nutrind speranța că 
aceștia și alți tineri talentați din rîn- 
durile miilor de practicanți ai judo- 
ului din țara noastră se vor pregăti 
mai departe cu sîrguință pentru a-și 
crea un nume printre fruntașii aces
tui sport olimpic.

în ideea evidențierii unor tineri 
care abia acumulează experiență in
ternațională, să amintim, dintre parti- 
cipanții la balcaniada de scrimă din 
Bulgaria, pe sportivii’ care au alcătuit , 
formația masculină de floretă — Ni
colae, Buricea și Roșu. Ei au devenit 
campioni pe echipe, iar Florin Ni
colae s-a clasat pe primul loc în 
proba individuală. O reușită parțială 
s-a înregistrat și la spadă, în cadrul 
căreia notăm victoria, la individual, 
obținută de Octavian Zidaru ; dar 
echipa a pierdut meciul final al con
cursului, disputat în compania for
mației bulgare. Nici sabrerii n-au iz
butit să se impună in proba pe echi
pe. iar la individual nu s-au clasat 
în primele trei locuri. în privința 
floretistelor noastre, care au o va
loare bine cunoscută in arena inter
națională, să remarcăm că ele au 
ciștigat net titlul balcanic pe echipe ; 
păcat că Ecaterina Stahl sau Marcela 
Moldovan n-au întregit acest succes 
prin cucerirea primului loc la întrece
rile individuale.

Să mai notăm calificarea formației 
C.S.M. Cluj-NapOcă in turul al III-lea 
a! „Cupei campionilor europeni" la 
tenis de masă, după o victorie cu 
5—0 in fața lui T. T. Amsterdam ; 
viitorul adversar al clujenilor va fi 
Sparta Praga, echipă puternică și 
deținătoare a trofeului. Dar, in aceas
tă săptămină, atenția și interesul 
amatorilor de sport se vor concentra 
cu siguranță asupra celor două im
portante întreceri internaționale : 
campionatul mondial feminin de 
handbal, care va începe joi in Ceho
slovacia (echipa noastră vizează cali
ficarea la turneul olimpic, deci cla
sarea pe unul din primele cinci 
locuri) și meciul de rugbi România— 
Franța, de obicei decisiv pentru cîști- 
garea titlului european interțări, meci 
care se va juca duminică la București.

Dintre competițiile interne, să con
semnăm încheierea campionatelor pe 
echipe într-un sport ce se bucură de 
prestigiu și popularitate in România : 
luptele. La stilul greco-roman, a 
ciștigat trofeul pentru a 28-a oară 
formația clubului Dinamo București 
(antrenori Ion Cernea și Dumitru 
Cuc), dar marea și plăcuta surpriză o 
constituie clasarea pe locul secund a 
echipei Aluminiu din Slatina (an
trenor D. Bărbulescu), înaintea luptă
torilor de la Steaua și „Mobila“-Ră- 
dăuțj. Steaua și-a asigurat, in schimb, 
cel de-al 18-lea titlu național pe 
echipe la stilul liber, devansînd net 
formațiile brașovene Dinarno și Stea
gul roșu.

La fotbal, în divizia A, după un 
derbi al precauției excesive pentru 
apărare, grijă care a anulat elemen
tele de spectacol fotbalistic (Dinarno— 
Steaua 1—1). campionatul progra
mează miercuri în București o altă 
întilnire de vîrf : Steaua—F, C. Ar
geș ; echipele situate în prezent pe 
locurile 1 și 2 ar trebui să ne 
dovedească preocupări echilibrate, 
pentru ambele faze ale jocului de 
fotbal, defensiva și atacul sau con
traatacul, ceea ce ar fi de natură să 
satisfacă și Igustul publicului.

Valerin MIRONESCU

Excursii la sfirșit 
de săptămină

. întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București 
Vă propune' și- in ultima lună g 
anului excursii scurte de cîteva 
ore, in zonele din preajma capi
talei — spre Snagov, Mogoșoaia, 
Călugăreni. Săftica, Potlogi, Go- 
mana, Buda, Afumați etc., locuri 
în care se poate practica și pes
cuitul sportiv in bălțile și iazu
rile care n-au înghețat incă. De 
asemenea, se organizează, la sfîr
șit de săptămină, excursii de o zi, 
o zi și jumătate sau două zile pe 
diferite trasee. Din București se 
pleacă spre Predeal. Cheia. Po
iana Brașov, Curtea de Argeș, 
Vălenii de Munte sau pe o di
recție mai recent inclusă în pro
gramele noastre : București — 
Tirgoviște — Moroieni — Sinaia. 
Locul obișnuit de plecare este 
platoul din fata hotelului Inter
continental sau, la cererea gru
purilor de turiști, de la adresele 
indicate de aceștia. Tot la sfirșit 
de săptămină. mai ales odată cu 
primii fulgi 'de zăpadă, organi
zarea drumețiilor spre diferite 
cabane va deveni o preocupare 
permanentă.

Odihna de mai lungă durată 
într-una sau în mai multe sta
țiuni este favorizată in luna de
cembrie : lipsa de aglomerație, 
tarifele convenabile, puritatea 
atmosferei. De la filialele de tu
rism bucureștene din bd. 1848 
nr. 4, bd. N. Bălcescu nr. 35, bd. 
Republicii nr, 68 și Calea Griviței 
nr. 140 se pot procura bilete 
pentru perioade de la 3 zile in 
sus, in toate stațiunile balneo- 
climatice importante.

După cum s-a mai anunțat, 
I.T.H.R. organizează excursii cu 
prilejul revelionului în diferite 
stațiuni balneoclimatice. îi) a- 
ceastă ordine de idei amintim că 
ultimele bilete sint pe cale de a 
se epuiza. (Publicitate).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Sofia au luat sfirșit întrece

rile tradiționalei competiții interna
ționale de gimnastică ..Dinamoviada".

în concursul special pe aparate, 
gimnastul român Dan Grecu a termi
nat invingător la inele, cu 19,35 
puncte, iar la paralele s-a situat, 
de asemenea, pe primul loc, la 
egalitate cu sportivul sovietic Tî- 
gankov, ambii cu cite 18.85 punc
te. Dintre sportivii români, evo
luții remarcabile au mai avut Kurt 
Szilier, clasat pe primul loc la 
sol, Împreună cu Robei (R.D. Ger
mană) — cu cite 18.80 puncte, și Anca 
Grigoraș, care a ocupat primul loc la 
birnă, la egalitate cu Vîrbanova

(Bulgaria) și Grabole (R.D. Germană) 
— toate trei cu cite 18.55 puncte.

® Campionatul european de fotbal 
interțări programează miercuri. 29 
noiembrie, trei meciuri : Bulgaria— 
Irlanda de Nord (grupa I), Portuga
lia—Scoția (grupă a Il-a) și Țara 
Galilor—Turcia (grupa a Vil-a). In 
aceeași zi, pe stadionul „Wembley" 
din Londra se va desfășura partida 
amicală dintre selecționatele Angliei 
și Cehoslovaciei.

® Intr-o partidă demonstrativă de 
tenis desfășurată la Helsinki, jucăto
rul suedez Bjorn Borg l-a învins cu 
6—3, 7—5, 3—6, 7—6 pe americanul
Vitas Gerulaitis.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor 
interesați că. la finele lunii 
noiembrie, va avea Ioc in stu
dioul televiziunii tragerea de 
amortizare lunară a asigurărilor 
mixte de viață. Pentru ca și po
lița dumneavoastră de asigurare 
să participe la această tragere 
este necesar să achitați primele 
de asigurare la termenele stabi
lite.

• BEC „ECONOM". 
La. Institutul tehnologic din sta
tul Massachussetts (S.U.A.) se 
experimentează cu succes un 
nou bec de iluminat care va con
suma o cantitate considerabil re
dusă de energie electrică. în ti
purile actuale de becuri se pierde 
90 la sută din energia electrică, 
ce se transformă in căldură, 
fiind iradiată in mediul încon
jurător. Noul tip de bec are 
lipită in interiorul său o peliculă 
transparentă menită să împie
dice iradierea căldurii. Expe
riențele au demonstrat că da
torită peliculei se poate econo
misi nu mai puțin de 60 la sută 
din energia electrică folosită in 
prezent de un bec obișnuit. Noul 
bec va costa cu ceva mai mult, 
dar și durata sa de funcționare 
va fi de 2,5 ori mai mare. Se

așteaptă ca noul tip de bec să 
fie pus în vînzare încă la în
ceputul anului 1979.

• SEMNALE DE SUB 
PĂMÎNT. Colaboratorii Aca
demiei militare, împreună cu 
specialiștii Institutului de cerce
tări in domeniul minier din 
Varșovia, au creat un aparat de 
radiotransmisie portativ pentru 
mineri. în cazul unei avarii în 
subteran, minerul pune in func
țiune miniaturalul său aparat 
pentru a transmite date despre 
starea sănătății sale, locul precis 
unde se găsește, proporțiile a- 
variei etc. Transmițătorul lu
crează pe unde supralungi care 
răzbat printr-o pătură groasă de 
pămint. Pentru salvatorii de la 
suprafață s-a creat, de aseme

nea, un receptor cu ajutorul că
ruia se poate descoperi locul de 
unde vin semnalele subpămîn- 
tene. Aparatul poate stabili cu 
precizie, după frecvența de 
undă, cine anume dintre mineri 
transmite semnale.

• PRIMUL „ABORI
GEN" DIN ANTARCTI- 
DA. După cum informează 
revista „Science News", așa- 
numita „explozie demografi
că" a cuprins și continentul 
de gheață — Antarctida. So
ția șefului stației științifice 
argentinlene „Speranța", care 
și-a întovărășit soțul pină în a- 
propierea Polului Sud. unde e 
amenajată stația argentiniană, a 
dat naștere unui băiețel. Eve
nimentul a fost salutat cu bucu-

DE JflMI
rie, noul născut fiind considerat 
primul „aborigen" al Antarctidei.

• A FOST DESCO
PERITĂ O INSULĂ. Un 
grup de cefcetători de la Insti
tutul de geodezie din Copenha
ga a descoperit recent o nouă 
insulă situată la 1,5 kilometri 
depărtare de extremitatea nor
dică a Groenlandei. Insula are 
30 de metri lungime și aceeași 
lățime și este considerată in 
prezent drept cea mai avansată 
porțiune de uscat spre nord de 
pe planeta noastră. Pe noua

insulă, cercetătorii danezi au 
instalat o stație meteorologică.

@ 10 ANI CU O INI
MĂ NOUĂ. Francezul Em
manuel Vitria. în vîrstă de 58 de 
ani. originar din Marsilia, a ani
versat la 27 noiembrie a.c. 10 ani 
de cînd profesorul Edmond 
Henry i-a implantat în organism 
o inimă nouă, care aparținuse 
unui tinăr de 20 de ani. Pentru 
preîntimpinarea unor eventuale 
surprize. Vitria este supus exa
menelor medicale regulate și 
unui tratament medical care 
menține fluiditatea singelui și 
neutralizează fenomenele de 
respingere a organului trans
plantat. întrebat în ce constă 
secretul stării sale satisfăcătoa
re de sănătate, Vitria a declarat

că acesta rezidă în activitatea 
susținută pe care o desfășoară, 
după ce noua inimă i-a adus un 
surplus vde dinamism tineresc,

© TRADUCĂTOR E- 
LECTRONIC ÎN SASE 
LIMBI. Un dicționar electronic, 
avind aspectul unui calculator 
de buzunar, iși va’ face apariția 
zilele viitoare in magazinele din 
S.U.A. Acest aparat, produs de 
compania „Lexicofi". conține un 
vocabular de circa 1 500 de cu
vinte în șase limbi diferite. Este 
de ajuns să formezi la clapele a- 
paratului un cuvint în una din 
cele șase limbi pa să vezi apă- 
rînd. pe un mic ecran luminos, 
traducerea lui în celelalte cinci 
limbi. Deocamdată, aparatul,' bilă acest

numit prozaic „LK-3 000". tradu
ce in și din engleză, franceză, 
spaniolă, germană, italiană și 
portugheză, dar creatorii lui 
și-au propus să-i îmbogățească 
repertoriul incă in cursul anu
lui viitor.

• ETNA IN ERUPJIE. 
în cursul zilei de duminică, ac
tivitatea vulcanului sicilian Etna 
s-a intensificat. Două riuri de 
lavă se întind, ca două brațe, 
spre o regiune împădurită, unde 
nu pune, deocamdată. în pe
ricol așezări omenești. Explo
ziile din interiorul vulcanu
lui continuă fără Întrerupere, iar 
trombele de lavă incandescentă 
ajung pină la 500 de metri înăl
țime. Mii de sicilieni, curioși 
contemplă dintr-o zonă accesi- 

spectacol al naturii.
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„Cursa inarmărilor 
periclitează serios dezvoltarea 

economico-socială a popoarelor" 
O broșură editată de Oficiul pentru informare publică 

al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Multiplele efecte negative ale 
cursei moderne a inarmărilor pentru 
pacea internațională, pentru progresul 
și prosperitatea tuturor națiunilor 
sint amplu relevate în broșura „Con
secințele economice și sociale ale 
cursei inarmărilor. întrebări și răs
punsuri", editată de Oficiul pentru 
informare publică (O.P.I.) al Orga
nizației Națiunilor Unite.

„CURSA ÎNARMĂRILOR — se 
arată în lucrare — REPREZINTĂ O 
RISIPA DE RESURSE, O ABATERE 
A ECONOMIILOR NAȚIONALE DE 
LA SCOPURILE UMANITARE. O 
PIEDICA ÎN CALEA EFORTURILOR 
NAȚIONALE DE DEZVOLTARE SI 
O AMENINȚARE A PROCESELOR 
DEMOCRATICE. Trăsătura ei cea 
mai importantă este aceea că ea sub
minează in fapt securitatea națională 
și internațională. Ea implică riscul 
constant al unui război cu angajarea 
marilor puteri, inclusiv a războiului 
nuclear, si este insolită de o serie 
fără sfîrșlt de conflicte Ia scară mai

Seminarul internațional de la Londra subliniază:

NECESITATEA STRINGENTĂ A TRECERII 
LA MĂSURI CONCRETE DE DEZARMARE

LONDRA 27 (Agerpres). — La Lon
dra a avut loc seminarul internatio
nal „Alternativele producției de 
arme", organizat de Forumul interna
țional de legătură al forțelor păcii și 
un grup de organizații militante pen
tru dezarmare și pace din Anglia. La 
lucrările seminarului au participat 
reprezentanți din 17 țări, intre care și 
din România.

în intervențiile lor, numeroși dele
gați, printre care se aflau cunoscuți 
militant! ai mișcărilor naționale pen
tru pace, oameni de cultură, repre
zentanți ai unor centrale sindicale, au 
subliniat necesitatea stringentă a fri- 
nării cursei inarmărilor și trecerii 
neintirziate Ia măsuri concrete de 
dezarmare. în context, ă fost relevat 
rolul nefast pe care il poate avea 
adoptarea unor noi măsuri de stimu
lare a cursei înarmărilor, printre care

Socialiștii francezi se pronunță în sprijinul 
unității forțelor de stingă

PARIS 27 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările Convenției na
ționale a Partidului Socialist Francez 
— informează agenția France Presse.

Pierre Mauroy, secretar național al 
P.S.F., a prezentat un raport pe . mar
ginea activității partidului de la pre
cedenta convenție, din luna aprilie. 
Referindu-se la relațiile cu alte for
mațiuni politice ale stîngii franceze, 
Mauroy a reafirmat că Partidul So
cialist este convins „ații de perma
nența unui curent unitar puternic

Președintele Sudanului condamnă amestecul
în treburile interne

KHARTUM 27 (Agerpres). — Evo- 
cînd în fața Parlamentului din Khar
tum situația de pe continentul afri
can, președintele Sudanului. Gaafar 
El-Nimeiri, președinte in exercițiu 
al Organizației Unității Africane, a 
relevat „pericolul pe care il repre-

PENTRU CONSOLIDAREA DESTINDERII
(Urmare din pag. I)
direa de noi poziții dominanțe, pen
tru reîmpărțirea lumii. Această situa
ție complexă nu îndreptățește insă cu 
nimic părerea că omenirea s-ar afla 
in fata unui pericol iminent și inevi
tabil de conflagrație mondială, că 
războiul ar putea izbucni de la o zi 
Ia alta. Dimpotrivă, este convin
gerea partidului nostru, a conducerii 
sale, reafirmată cu toată tăria, in 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în Comunicatul Comite
tului Politic Executiv, că in desfășu
rarea evenimentelor preponderenta 
aparține, in mod indiscutabil, forțelor 
care se pronunță pentru o politică de 
pace și destindere. Partidul Comunist 
Român, întregul nostru popor au În
crederea nestrămutată că stă in pu
terea acestor forțe să contracareze 
politica imperialistă, colonialistă și 
neocolonialistă, să impună o soluțio
nare a problemelor in concordantă cu 
interesele păcii, ale popoarelor.

în poziția sa. România pornește în 
primul rînd de la aprecierea că in e- 
poca noastră nu există o fatalitate a 
declanșării războaielor, că s-a ajuns 
la un grad de creștere a forțelor pă
cii, de maturizare și organizare a 
lor. care fac posibile preintimpina- 
rea. evitarea unei conflagrații. Este 
adevărat, lumea cnntemnorănă oferă 
tabloul unei mari diversități, este îm
părțită în state deosebite ca orindui- 
re socială, dimensiuni, mărime, for
ță. stadii de dezvoltare : pe arena in
ternațională se manifestă un șir de 
contradicții, cea mai pregnantă din
tre ele fiind contradicția dintre so
cialism și capitalism. Dar existența 
acestei contradicții nu implică o so
luționare pe calea armelor, pe calea 
războaielor. Este cunoscut că. încă 
acum șase decenii, Lenin a funda
mentat necesitatea politicii de co
existentă pașnică intre state cu o- 
rinduiri sociale diferite ; or. în con
dițiile cind Lenin a formulat acest 
postulat exista pe lume un singur 
stat socialist, iar pe intreg restul pla
netei se extindea dominația nestin
gherită a imperialismului, care dis
punea de uriașul rezervor de forțe 
al sistemului colonial : pe de altă 
parte. în țările capitaliste proletaria
tul era abia in curs de a-și consti
tui partide comuniste.

Cu totiil alta este situația din zile
le noastre. Fără a ne propune — in 
cadrul acestui articol — o analiză de
taliată a factorilor determinanți ai 

redusă. în plus, ea dăunează relațiilor 
dintre state, afectează volumul și flu
xul schimburilor economice, diminu
ează rolul cooperării intre state și ob- 
structionează eforturile în direcția 
stabilirii unei noi ordini economice 
internaționale.

Comparativ cu situația de la înce
putul acestui deceniu, astăzi există 
o conștiință sporită a faptului că lu
mea este confruntată cu o serie de 
probleme urgente, de importantă de
cisivă pentru progresul tuturor state
lor. Solutionarea lor necesită o mare 
mobilizare a energiilor și resurselor 
tuturor țărilor. Cursa înarmărilor, 
prin costurile ei economice și prin e- 
fectele sociale și politice, constituie 
un obstacol important in calea unor 
progrese efective în această direcție.

Dezarmarea și dezvoltarea sint, m 
toate privințele, cele mai urgente pro
bleme care stau in fata omenirii. Re
surse imense necesare în mod strin
gent pentru dezvoltare sint consuma
te pe măsură ce țările fac mari sa
crificii pentru scopuri militare.

și asemenea măsuri cum sint cele de 
incepere a producției componentelor 
bombei cu neutroni, precum și spori
rea bugetelor militare.

Vorbitorii au relevat, de asemenea, 
rolul negativ pe care îl joacă unele 
organe de presă din statele occiden
tale. precum și o serie de oameni po
litici. care, reflectînd interesele pro
ducătorilor de arme, propulsează 
cursa înarmărilor.

în declarația adoptată de partlci- 
panți la încheierea seminarului se 
subliniază urmările profund nocive 
pe care le are cursa inarmărilor pen
tru toate popoarele, pentru progresul 
și prosperitatea tuturor națiunilor, 
precum și necesitatea adoptării unor 
măsuri practice, care să conducă la 
stăvilirea competiției militare, la în
făptuirea dezarmării și la consolida
rea păcii.

(de stingă) în Franța, cît și de nece
sitatea refacerii unei puternice miș
cări care să unească forțele populare 
favorabile unei schimbări autentice".

Primul secretar al P.S.F., Francois 
Mitterrand, după ce a lansat, un apel 
la unitate în cadrul partidului asupră 
unei linii politice clare, a reafirmat 
punctul de vedere potrivit căruia so
cialiștii vor continua să acționeze in 
favoarea unei alianțe cu Partidul Co
munist Francez, bazată pe ceea ce el 
a numit o ruptură cu capitalismul.

ale țărilor africane
zintă pentru securitatea zonei inge
rințele străine in treburile interne 
ale statelor africane" și a subliniat 
că țara sa nu va precupeți nici un 
efort pentru reglementarea pe cale 
pașnică a tuturor diferendelor inier- 
africane.

raportului mondial de forțe, se știe 
bine că astăzi socialismul a triumfat 
pe mai bine de o pătrime din supra
fața planetei, grupind peste 30 la 
sută din populația globului și furni- 
zind peste 40 la sută din producția 
industrială mondială. Au apărut sta
tele noi, independente, care din re
zervă a imperialismului au devenit o 
forță antiirnperiallstă tot mai activă: 
se dezvoltă, pe toate meridianele, o 
mișcare amplă a nealinierii, care 

® Nu există o iminență a războiului, astăzi mai mult decît oricînd 
popoarele au posibilitatea reală de a evita declanșarea unei noi 
conflagrații

• Este necesară evaluarea corectă a raportului mondial de forțe, 
fără subestimarea, dar și fără supraaprecierea pericolului cercurilor 
agresive

• Consolidarea destinderii și păcii reclamă nu declarații de 
intenții, ci fapte concrete, acțiuni practice corespunzătoare

® Cu fermitate - „NU“ intensificării cursei absurde, poverii 
monstruoase a înarmărilor, escaladării continue și iraționale a 
cheltuielilor militare

exercită un rol tot mai im,portant in 
viata internațională ; există astăzi 
numeroase partide comuniste, dintre 
care unele au devenit forțe politice 
de bază intr-un șir de țări capitalis
te ; totodată, in întreaga lume crește 
numărul partidelor progresiste și de
mocratice, ale mișcării pacifiste, gru
părilor și formațiilor cele mai di
verse. inclusiv confesionale, care, 
indiferent de deosebirile de con
vingere ideologice, filozofice, se 
pronunță și acționează in sprijinul 
păcii. Iar ca un factor de temelie, a 
sporit experiența generală a po
poarelor, care, cunoscind suferințele 
și distrugerile celui de-al doilea 
război mondial, sint hotărite să se 
opună unei noi conflagrații.

Toate acestea sint elemente obiec
tive, realități pregnante, a căror ig
norare nu este posibilă. Nu se poate 
face abstracție de aceste forțe cind

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-ungare de colaborare economică 

și tehnico-științifică
BUDAPESTA 27 (Agerpres), — De 

la trimisul special, Aurel Urzică : La 
27 noiembrie, la Budapesta au în
ceput lucrările celei de-a 14-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-ungare de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. Dele
gația română este condusă de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-viceprim ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, iar cea ungară — 
de Marja! Jozsef, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, președintele părții ungare.

Manifestări dedicate celei de-a 60-a
aniversări a formării statului național 

unitar român
în diferite țări ale lumii continuă 

să aibă loc numeroase manifestări 
consacrate celei de-a 60-a aniversări 
a creării statului național unitar 
român.

în Elveția, la Berna, a fost organi
zată o seară românească, la care, în 
fața unei numeroase asistențe, amba
sadorul Dan Enăchescu a evocat sem
nificațiile actului de la 1 Decembrie 
1918, A fost organizată, de asemenea, 
o expoziție de carte, in cadrul căreia 
au fost prezentate ultimele ediții ale 
lucrărilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și volume despre 
istoria României.

Ziarele din Mexic au consacrat am
ple materiale importanței făuririi sta
tului național unitar român. Cotidia
nul „La Prensa" relevă în mod deo
sebit că actul de la 1 Decembrie 1918 
constituie o încununare a luptei po
porului român de-a lungul veacurilor 
pentru independență și unitate națio
nală. „Idealurile de eliberare națio
nală și dreptate socială — subli
niază ziarul — și-au găsit împlinirea 
autentică în anii socialismului, anii 
marilor transformări revoluționare și 
deplinei afirmări a independenței și 
suveranității naționale". „De numele 
și activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu — scrie -La Prensa» — 
sint legate în mod direct cele mai 
mari succese ale României, atît în 
politica internă, cît și in cea inferna

Plenara C. C. al P. C. U. S,
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 

noiembrie, la Moscova a avut loc ple
nara C.C. al P.C.U.S., în cadrul căreia 
au fost prezentate și dezbătute ra
poartele cu privire la planul de stat 
de dezvoltare economică și socială a 
U.R.S.S. pe 1979 și cu privire la bu
getul de stat al U.R.S.S. pe 1979 și 
îndeplinirea bugetului de stat pe 1977.

La plenară, L. I. Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a rostit o cuvînțare.

Conferința 
pentru reunificarea 

TOKIO 27 (Agerpres). — La Tokio 
au inceput luni lucrările celei de-a 
II-a Conferințe mondiale pentru re
unificarea pașnică a Coreei. Iau parte 
peste 430 de delegați, reprezentanți 
ai guvernelor, partidelor politice, sin
dicatelor și ai altor organizații din 
45 de țări ale lumii. Din țara noastră 
participă o delegație condusa de to
varășul Aurel Duca, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste. 
Timp de trei zile, participanții vor 
dezbate aspecte legate de sprijinul 

se efectuează o apreciere asupra ca
racterului iminent sau neiminent, al 
unui război. Tocmai existența acestor 
forte, acțiunea lor unită, solidară 
creează condițiile obiective pentru 
apărarea și consolidarea păcii.

în al doilea rind, coexistența pașni
că nu este numai o posibilitate, ci și 
o necesitate arzătoare pentru salvgar
darea civilizației umane. Spre deose
bire de perioada celui de-al doilea 
război mondial, astăzi, in condițiile 

armamentului nuclear și al celorlalte 
sisteme de ucidere în masă, o confla
grație ar aduce distrugeri incomen
surabile, ar provoca zeci și zeci de 
milioane de victime. în aceste condi
ții, apărarea păcii, promovarea co
existentei pașnice reprezintă un im
perativ al întregii umanități, singura 
alternativă a unei catastrofe fără 
precedent.

Recunoașterea necesității coexisten
tei pașnice își găsește expresie în 
însăși afirmarea tot mai pregnantă in 
ultimul timp a spiritului tratativelor, 
a necesității de a se asigura soluții 
pe cale pașnică, politică, prin nego
cieri. problemelor litigioase. Unul 
din procesele cele mai semnificative 
ale vieții internaționale îl constituie 
faptul că în întreaga lume are loc c 
multiplicare la scară uriașă a intîlni- 
rilor, contactelor, schimburilor de ve
deri. tratativelor în diverse domenii

Lucrările sesiunii se desfășoară 
în spiritul indicațiilor și orientărilor 
stabilite la întîlnirile din iunie 1977, 
de la Debrețin și Oradea, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădâr.

Delegațiile analizează activitatea de 
colaborare dintre România și Ungaria 
în perioada care s-a scurs 'de la se
siunea precedentă, îndeosebi în do
meniul cooperării in producție în in
dustria constructoare de mașini, în in
dustria chimică, in alte ramuri ale 
economiei, precum și stadiul desfă
șurării schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări.

la Școala 
partid din 
o adunare 

ambasadorul

țională. După cum este deja cunos
cut, in viața internațională, președin
tele Nicolae Ceaușescu proclamă și 
apără cu admirabilă dîrzenie indepen
dența și suveranitatea țării sale, gîn- 
direa sa se încadrează intr-un vast 
orizont internațional pentru apărarea 
independentei și suveranității tuturor 
popoarelor globului".

în R. S. Cehoslovacă, 
politică superioară de 
Praga a fost organizată 
festivă în cadrul căreia _ ___
României, Ionel Diaconescu. a evo
cat semnificația actului de la 1 De
cembrie 1918, preocupările poporului 
român pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. pri
vind dezvoltarea dinamică a econo
miei noastre naționale, principiile 
politicii externe a României socia
liste, precum și evoluția relațiilor 
româno-cehoslovace.

La ambasadele României din R. S. 
Vietnam și India au avut loc confe
rințe de presă.

în Italia, la Universitatea din Pa
dova, a avut loc o seară dedicată 
acestui eveniment istoric, în cadrul 
căreia rectorul Universității, prof. dr. 
Luciano Merigliano, și prof. dr. 
Franco Sartori, șeful catedrei de is
torie, au evocat tradiționalele legături 
de prietenie italo-române, au vorbit 
despre politica externă dinamică a 
României.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme organizatorice : K. U. Cer- 
nenko, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
fost trecut in rîndul membrilor Bi
roului Politic ; N. A. Tihonov și 
E. A. Șevardnadze au fost aleși 
membri supleanți al Biroului Politic, 
iar M. S. Gorbacev — secretar al C.C. 
K. T. Mazurov a fost eliberat. în le
gătură cu starea sănătății sale și la 
cererea sa. din funcția de membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

mondială
pașnică a Coreei 

acordat poporului coreean pentru re
unificarea patriei sale pe cale paș
nică. sarcinile și acțiunile de luptă 
împotriva încercărilor de creare a 
„două Corei", încălcarea drepturilor 
umane în Coreea de Sud, retragerea 
trupelor americane din această parte 
a Coreei.

După cum informează agenția 
A.C.T.C., președintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a adresat participanților 
la conferință un mesaj in care își 
exprimă convingerea că această re
uniune va contribui la întărirea miș
cării de solidaritate cu lupta justă a 
întregului popor coreean.

între reprezentanții diferitelor state, 
fără deosebire de orînduire ; totodată, 
există cadrul organizat al O.N.U., care, 
in pofida unor carențe, vădește o o- 
rientare tot mai susținută spre so
luționarea problemelor cardinale ale 
păcii și securității mondiale.

în același sens cunosc o afirmare 
tot mai largă principiile noi de rela
ții între state — independenta și su
veranitatea națională, egalitatea in 
drepturi, neamestecul in treburile in

terne, avantajul reciproc, renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța, 
afirmarea dreptului fiecărui popor de* 
a hotărî de sine stătător asupra soar- 
tei proprii — care sint, de fapt, prin
cipiile de bază ale statornicirii unei 
păci trainice in lume.

O pregnantă materializare a prin
cipiului coexistentei pașnice o re
prezintă însuși modul in care s-a im
pus obiectivul securității și cooperării 
europene ; se poate spune că Actul 
final de la Helsinki, pe care și-au pus 
semnătura toate statele continentului, 
precum și S.U.A. și Canada, trasează 
direcțiile unei conviețuiri armonioa
se. sarcina principală fiind aceea a 
intensificării eforturilor pentru tra
ducerea în viață a prevederilor sale.

Este adevărat că se menține lupta 
pentru sfere și zone de dominație și 
influență, că cercurile ultrareacțio- 
nare, militariștii cei mai înverșunați

ORIENTUL
MIJLOCIU
• Declarațiile președintelui 
Egiptului • Contacte diploma

tice la Amman
CAIRO 27 (Agerpres). — Relevînd 

că „mai sint de rezolvat probleme 
dificile în negocierile cu Israelul și 
că reglementarea acestora va necesita 
timp", președintele Egiptului, Anwar 
El-Sadat, s-a declarat totuși optimist 
în cursul unei conferințe de presă. 
„Sînt sigur că mai deyreme sau mai 
tîrziu vom semna un acord", a subli
niat el.

Președintele Sadat a arătat că 
documentul de lucru privind poziția 
egipteană în cadrul negocierilor de la 
Washington, care trebuia să fie 
transmis președintelui S.U.A., Jimmy 
Carter, nu va fi gata decît marți, 
28 noiembrie. El a precizat că a for
mulat „unele observații" in legătură 
cu proiectul de document prezentat 
Comitetului tehnic pentru negocieri.

Șeful statului egiptean a declarat 
că la reluarea negocierilor cu Israe
lul „va trebui găsit un limbaj adecvat 
intre cele două părți pentru ca ele să 
poată realiza ceea ce lumea întreagă 
așteaptă de la Egipt și Israel".

Comitetul tehnic pentru negocieri, 
condus de vicepreședintele Husni 
Mubarak, s-a reunit din nou, luni, în 
prezența premierului Mustafa Khalil, 
a ministrului apărării, Kamal Hassan 
Aii, și a ministrului interimar de 
externe. Butros Ghali, pentru a elabo
ra în formă definitivă documentul ce 
urmează să fie inminat președintelui 
Anwar El-Sadat.

AMMAN 27 (Agerpres). — La 
Amman a avut loc o nouă rundă de 
convorbiri între delegația iordaniană, 
condusă de primul ministru Mudar 
Badran, și delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
condusă de Khaled Fahoum, pre
ședintele Consiliului National Palesti
nian, care face o vizită la Amman. 
Potrivit agenției iordaniene de presă 
— I.N.A. — în cursul convorbirilor 
au fost discutate, îndeosebi, problema 
palestiniană, atit la nivel arab cit și 
internațional.

agențiile de presă transmit:
Comunicatul comun so- 

vieto-etiopian, dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale de prie
tenie întreprinse în U.R.S.S. de Men- 
gistu Haile Mariam, președintele 

• Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu, președintele Consiliului 
de Miniștri al Etiopiei, relevă că, in 
ultima perioadă, s-au făcut un șir 
de noi pași concreți pentru dezvol
tarea colaborării celor două țări in 
domenii diferite. Vizita a prilejuit, 
de asemenea, examinarea unor pro
bleme internaționale actuale. A avut 
loc semnarea Tratatului sovieto-etio- 
pian de prietenie și colaborare.

La Kabul3 avut loc 0
extraordinară a Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Democratic Popu
lar din Afganistan. Raportul cu pri
vire la situația politică internă și 
externă a fost prezentat de Nur Mo
hammed Taraki, secretar general al 
C.C. al P.D.P., președintele Consi
liului Democratic Republican Revo
luționar. Consiliul de Miniștri, reunit 
ulterior, a aprobat proiectele de dez
voltare a țării și a examinat pro
blema instituirii unui control asupra 
prețurilor la produsele alimentare.

Vizită la Teheran. RcS(',e
Hussein al Iordaniei a sosit la Tehe
ran pentru o vizită de trei zile in 
Iran, în cursul căreia va conferi cu 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamchr.

nu au renunțat la proiectele 
lor, încearcă să torpileze cursul spre 
destindere, să intensifice cursa înar
mărilor — așa cum au arătat și recen
tele hotărîri ale N.A.T.O. Existenta și 
activitatea acestor cercuri nu trebuie 
insă supraapreciatc. Nu se poate spu
ne că în prezent s-ar fi conturat o 
situație deosebit de alarmantă, nu 
s-au petrecut evenimente grave ex
cepționale, mutații care să proiecteze 
in prim plan, de azi pe miine. 
războiul. în definitiv, este bine 
cunoscut că imediat după termi
narea celui de-al doilea război mon
dial aceste cercuri chemau la o „cru
ciadă împotriva socialismului" ; r.u 
numai că planurile lor au eșuat, dar, 
dimpotrivă, s-a putut depăși perioada 
războiului rece, s-a putut contura un 
inceput de destindere, ale cărui promo
vare și adincire se afirmă ca o com
ponentă esențială a coexistentei paș
nice. Desigur, așa cum subliniază 
partidul nostru, acest curs este incă 
fragil, reversibil, dar tocmai ținind 
seama de aceste caracteristici se ri
dică cu și mai multă insistență între
barea : in ce direcție să se acțio
neze ? să se renunțe la acest curs — 
sau să se acționeze pentru a-i da acea 
trăinicie și acel caracter ireversibil 
așteptate de popoare ?

România a susținut dințotdeauna — 
și în cuvîntările sale din aceste zile 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat acest lucru cu toată tăria — că 
înfăptuirea păcii, a coexistentei pașr 
nice nu constituie o problemă re
zolvată, că ea nu se va realiza de la 
sine, prin simple declarații, oricit de 
bune ar fi ele, ci impune măsuri 
practice, concrete, acțiuni pentru în
tărirea solidarității și conlucrării cu 
și- intre toate forțele și popoarele 
care se pronunță pentru pace. Tocmai 
de aceea. în rîndurile opiniei publice 
din țara noastră a stîrnit satisfacție 
Declarația statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia cu privire la 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru destindere, pentru securitate 
și pace in Europa și pe intreg globul.

In această lumină, consolidarea 
cursului spre destindere impune, ca 
o măsură practică esențială, ca o ce
rință fundamentală. înfăptuirea unor 
măsuri efective pe linia dezarmă
rii și. cu prioritate, a dezarmării 
nucleare — problema-cheie, sarcina 
cea mai arzătoare a întregii omeniri. 
Acest lucru a fost cu tărie evidențiat 
cu prilejul sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, care a proiec
tat o puternică lumină asupra tribu
tului greu, asupra poverilor’ mon
struoase și primejdiilor nriașe pe care 
le implică cursa inarmărilor și, tot
odată. a creat un cadru nou. mai de-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

ISLAMICE MAURITANIA

Excelenței Sale locotenent-colonel
MOUSTAPHA OULD MOHAMED SALEK

Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională, 
Șef al Guvernului Republicii Islamice Mauritania

NOUAKCHOTT
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Islamice Mauritania, vă 

adresez calde felicitări și urări de sănătate, de progres și prosperitate pentru 
poporul mauritanez prieten.

Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor continua să se 
dezvolte spre binele popoarelor român și mauritanez, al păcii și colaborării 
internaționale, al edificării unei noi ordini economice mondiale,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Islamice Mauritania 
sărbătorește astăzi cea 
de-a 18-a aniversare a 
dobindirii independen
ței.

Situată in vestul 
continentului african, 
acolo unde dunele Sa- 
harei își dau întîlnire 
cu apele Oceanului A- 
tlantic, Mauritania are 
o suprafață de 1 030 700 
kmp și o populație de 
1 300 000 locuitori, dip/ 
care 80 la sută se ocu
pă cu agricultura și 
creșterea animalelor. 
Teritoriul țării, în 
mare parte deșertic, 
dispune de bogate ză
căminte de fier (locul 
al doilea în exporturile 
Africii de minereu fe
ros), fosfați, cupru, co
sitor.

în perioada care s-a 
scurs de la obținerea 
independentei, poporul 
Mauritaniei a depus e- 
forturi mari pentru li
chidarea grelei moște

niri a trecutului colo
nial și dezvoltarea eco
nomică de sine stătă
toare. Aniversarea de 
azi găsește poporul 
mauritanez în plină 
activitate pentru în
făptuirea celui de-al 
treilea plan de dezvol
tare (1976—1980), care 
prevede, pe lingă mo
dernizarea agriculturii, 
realizarea unor impor
tante obiective in do
meniul industriei, 
transporturilor. învă- 
țămintului etc. In ulti
mii ani, la Nouadhibou. 
localitate aflată pe 
țărmul Atlanticului, a 
fost dat in exploatare 
un complex siderurgic 
cu o capacitate de pre
lucrare de 1.7 milioane 
tone, iar in diferite 
puncte ale tării au 
fost inaugurate mai 
multe obiective ale in
dustriei prelucrătoare.

Eforturile depuse de 
poporul mauritanez 
pentru dezvoltare eco

Convorbiri chîno-fran- 
C6Z6 Ra Pekin au avut 'oc> luni» 
convorbiri între ministrul comerțului 
exterior al R. P. Chineze, Li Cian, și 
omologul său francez, Jean Franțois 
Deniau. Cei doi miniștri — precizează 
agenția China Nouă — au realizat 
un larg schimb de păreri în legătură 
cu dezvoltarea în continuare a rela
țiilor economice și comerciale bilate
rale.

Conferința națională a 
P.C. din Danemarca 3 trasat 
sarcinile partidului in perioada ur
mătoare și a elaborat un plan pri
vind pregătirile pentru cea ’ de-a 60-a 
aniversare a partidului. Conferința a 
adoptat o declarație programatică in 
ca’re sînt formulate revendicările cla
sei muncitoare daneze în lupta împo
triva efectelor crizei economice și 
împotriva participării țării la C.E.E. 
și la N.A.T.O. Președintele partidu
lui, Joergen Jensen, a relevat că din 
1976, de la ultimul congres, P. C. din 
Danemarca și-a consolidat rîndurile.

Buletin medical. Agenția
D.P.A., citind agenția algeriană de 
presă, relatează că șeful statului al- 
gerian, Houari Boumediene, a ieșit 
din starea de comă profundă, dar 
starea sănătății sale continuă să fie 
gravă. Operația pe creier, pe care 
medicii o recomandaseră, nu mai este 
acum oportună.

mocratic de negocieri — revenind 
tuturor statelor sarcina să militeze 
hotărît pentru fructificarea sa, pen
tru materializarea documentului con
venit. Iată de ce, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Româ
nia se pronunță cu toată fermitatea 
ca țările participante la Tratatul de 
la Varșovia să nu urmeze calea 
adoptată de țările N.A.T.O. privind 
creșterea cheltuielilor militare, ci, 
dimpotrivă, să adopte calea acțiu
nilor hotărite pentru a determina re
ducerea generală a inarmărilor. Este 
necesar să se spună un „NU" hotărit 
competiției armamentelor, să se facă 
totul pentru a opri această competi
ție, care reprezintă un grav pericol 
nu numai pentru dezvoltarea, dar 
pentru însăși viața popoarelor.

Mai mult ca oricînd se impune as
tăzi să se facă o apreciere justă, 
corectă a vieții internaționale, așa 
cum se prezintă ea in realitate. O 
apreciere nejustă, în sensul unei 
supraevaluări a forțelor militariste, 
nu ar putea decit să demobilizeze 
popoarele, să le conducă la pasivi
tate, la atitudini de fatalism ; dim
potrivă. o apreciere exactă, corectă a- 
rată că stă in puterea acestor forte, stă 
în puterea popoarelor să apere pa
cea, să urnească problema dezarmă
rii din punctul mort, să asigure tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare și de dezangajare militară. Nu
mai prin asemenea măsuri se poate 
consolida încrederea intre state, ce
rință de bază a destinderii, in timp 
ce linia escaladării inarmărilor nu 
poate decit să intensifice această în
cordare, să submineze destinderea, 
coexistența pașnică.

în marele front al păcii, un rol pri
mordial revine țărilor socialiste. Din- 
totdeauna, eliberarea popoarelor de 
asuprire și dominație, de primejdia 
războaielor, asigurarea unei păci trai
nice, a unei colaborări egale in drep
turi intre toate națiunile au fost — 
și cu atit mai mult sînt aștăzi — 
misiunea istorică a socialismului. In 
înfăptuirea acestei misiuni istorice, 
partidul nostru, intregul popor român, 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu vor precupeți nici un 
efort, cu convingerea fermă că, ac- 
ționind unit, țările socialiste, țările 
în curs de dezvoltare și nealiniate, 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, forțele progresiste, 
de pretutindeni, popoarele lumii pot 
face să triumfe rațiunea, spiritul de 
Înțelegere și bună vecinătate, pot asi
gura pacea, corespunzător intereselor 
întregii umanități.

R. CĂPLESCU

nomică și socială sint 
privite cu simpatie de 
opinia publică din țara 
noastră. Intre Republi
ca Socialistă România 
și Republica Islamică 
Mauritania s-au stabi
lit relații de prietenie 
și colaborare, bazate 
pe stimă și respect, re
ciproc, care cunosc un 
curs mereu ascendent. 
Această evoluție pozi
tivă are la bază acor
durile și înțelegerile 
realizate cu prilejul 
întilnirilor româno- 
mauritaniene la cel 
mai inalt nivel, care 
au deschis ample per
spective conlucrării bi
laterale pe diverse pla
nuri. Dezvoltarea lor 
in continuare, realiza
rea de noi forme de 
conlucrare corespund 
pe deplin interesele 
ambelor țări și po 
poare, cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

Pentru aportul la dezvoltarea 
cooperării in producție pe ter
men lung intre România și Iu
goslavia, uzina chimică „Zorka", 
din Sabat a decernat firmei ro
mânești „Chimimport-export", 
din București „Placheta de aur" 
și „Diploma de onoare". între 
întreprinderile industriei chimi
ce românești și uzina „Zorka" 
din Sabat s-au statornicit rela
ții de cooperare care, in ulti
mii ani, au căpătat noi dimen
siuni pe planul producției de 
pesticide și materii prime pen
tru îngrășăminte chimice.

Tn localitatea Mizia din jude
țul Vrața a avut loc solemnita
tea dezvelirii unui monument 
închinat ostașilor români și ruși, 
căzuți in luptele din 1877—1878 
pentru eliberarea acestei locali
tăți bulgare. Primul secretar al 
Comitetului orășenesc Mizia al 
P.C. Bulgar a relevat, intre al
tele. aportul trupelor române 
conduse de colonelul Sîăniceanu 
la eliberarea orașului de sub o- 
cupația otomană.

Ședințe C.A.E.R. La Moscova 
a avut loc ședința a 32-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru statisti
că, care a examinat sarcinile reieșite 
din hotărîrile ședinței a XXXII-a a 
Sesiunii Consiliului, din ședințele Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., diver
se materiale metodologice privind in
dicatorii tehnico-economici ai consu
mului de energie și combustibil, sta
tistica socială, precum și probleme 
ale colaborării in domeniul prelucră
rii automatizate a informațiilor statis
tice. Comisia permanentă a C.A.E.R.' 
pentru folosirea energiei atomice in 
scopuri pașnice — a cărei ședință a 
avut loc la Havana — a adoptat mă
surile care-i revin în vederea înfăp
tuirii acțiunilor din programul special 
de colaborare pe termen lung pe pe
rioada pină in anul 1990 in domeniul 
lucrărilor de cercetări științifice, de 
proiectări și experimentale, legate de 
folosirea energiei atomice in scopuri 
pașnice.

Confsrință de solidaritate, 
în localitatea Reggio Emilia (Italia), 
s-a desfășurat „Conferința națională 
de solidaritate cu lupta popoarelor 
din Africa australă pentru indepen
dență. împotriva colonialismului, ra
sismului și apartheidului".

Pagube provocate de 
Ciclon. Ministrul srilankez al Jus
tiției, William Devanayagam, a de
clarat, potrivit agenției U.P.I., că pa
gubele provocate de ciclonul care s-a 
abătut săptămina trecută asupra ță
rii — cel mai devastator din cite a 
cunoscut Sri Lanka — vor avea ca 
efect întirzierea programului de dez
voltare al guvernului cu cel puțin 
șase luni.

Demonstrație 
împotriva 

șomajului, inflației 
și concedierilor

Tineri șomeri din șapte țări 
membre ale C.E.E. au participat 
luni, în fața sediului Comisiei 
Pieței comune din Bruxelles, la 
o demonstrație de protest împo
triva șomajului, inflației și con
cedierilor. Demonstrația a avut 
loc, în timp ce in sediu se des
fășura reuniunea miniștrilor 
muncii și problemelor sociale 
din C.E.E., care examinează 
spinoasa problemă a modalită
ților de creare a noi locuri de 
muncă, mai ales pentru tineri. 
In prezent. 40 la sută din cei 6.2 
milioane de șomeri din țările co- 
nv-nitare sint tineri.

Tineri demonstranți au parti
cipat anterior si la un marș de 
protest de 100 de zile, care a în
ceput la Neanole. orașul cu cel 
mai mulți șomeri tineri.
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