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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amirtză, pe 
George Gellărt, președintele firmei 
„Atalanta Corporation" din S.U.A., 
vicepreședinte al Consiliului economic 
româno-american, care face o vizită 
in tara noastră.

La intrevedere a participat to
varășul Angelo Miculescu. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare.

în timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind relațiile de 
colaborare dintre România și S.U.A., 
evidențiindu-se aportul Consiliului 
economic româno-american la lăr
girea și diversificarea lor. Totodată, 
a fost subliniată necesitatea asigură
rii unei perspective pe termen lung 
desfășurării și dezvoltării comerțului 
și cooperării economice, industriale și 
tehnice dintre România și S.U.A., 
apreciindu-se că amplificarea reia-

țiilor româno-americane este în 
folosul celor două țări, slujește cauzei 
generale a destinderii și păcii in lume.

în timpul intrevederii au fost 
examinate, de asemenea, posibilitățile 
de extindere in continuare a relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre 
firma „Atalanta Corporation" și în
treprinderi românești de profil.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă' cordială, prietenească.
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Combinatul de lianți și azbociment 
din Aleșd, unul din marii producători 
de ciment ai țării, cunoaște și in 
acest cincinal ample lucrări de dez
voltare a capacităților de producție.
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Constructori... 
la 160 metri înălțime

Formația de constructori con
dusă de tinărul inginer Alexan
dru Pumnuț, de la lotul 4 al 
Trustului de lucrări speciale 
București, a ridicat lă Zalău, iu 
numai 46 de zile, structura de 
rezistență a celei mai ’înalte con
strucții din județul Sălaj — co
șul de fum al viitoarei centrale 
de termoficare. în corpul coșu
lui. inalt de 160 de metri, au fost 
turnați peste 2 000 metri cubi de 
betoane. în prezent, constructo
rii efectuează lucrările de izolare 
termică și antiacidă. grăbind 
astfel punerea in funcțiune a 
acestui important obiectiv ener
getic de pe platforma industria
lă a Zalăului.

Suplimentar, 
4000 tone fontă
De la începutul anului și pină 

acum, colectivul Uzinei furnale- 
aglomerare din cadrul Combina
tului siderurgic de la Galați a li
vrat suplimentar otelăriilor 
combinatului peste 4 000 tone 
fontă lichidă. La rindul lor, pri
mind un asemenea sprijin, oțe- 
larii au elaborat zilnic circa 1 000 
tone oțel peste prevederi, respec- 
tîndu-și in felul acesta angaja
mentele asumate.

(Agerpres)

GIND Șl FAPTA

COMUNICAT Intr-o deplină
Potrivit hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Biroului Executiv 

al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și Biroului Marii Adunări Națio
nale, în ziua de 1 decembrie a.c., ora 9, va avea loc, în’Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România dedicată sărbătoririi împlinirii a 60 de ani 
de la formarea statului național unitar român.

De la producători la consumatori 
răspunderi sporite in economisirea 

severă a energiei electrice
Folosirea rațională a energiei, optimizarea consumu

rilor de energie electrică și combustibil, înlăturarea 
oricărei forme de risipă prezintă mai mult ca oricind 
o însemnătate excepțională pentru economia națională. 
Baza energetică a țării a crescut de la un cincinal la 
altul, de la un an la altul, creștere impusă de ritmurile 
înalte ale dezvoltării economice, de ridicarea nivelului 
de trai al populației. După cum se știe, anul acesta
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producem aproape 65 miliarde kilowați-oră. Acest lucru 
nu trebuie să slăbească insă cituși de puțin preocu
pările privind reducerea drastică a consumurilor ener
getice, pe întregul traseu — de la producător la con
sumator — fiind necesar să se întreprindă măsuri 
hotărîte pentru furnizarea in condiții de economicitate 
deosebită a energiei electrice planificate, pentru folo
sirea ei cu maximă eficiență.

întreaga națiune susține neabătut poziția
tovarășului Nicolae Ceausescu la Consfătuirea

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Produse siderurgice pes- 
te plan. Hotăr‘ti să contribuie la 
efortul depus de toți siderurgiștii 
pentru sporirea continuă a produc
ției de metal, furnalișt.ii marilor 
combinate și întreprinderi metalur
gice din țară au elaborat, pină la 
această dată, aproape 145 000 tone 
fontă de -bună calitate peste preve
derile de plan. La rîndul lor, colec
tivele bateriilor de cocsificare — 
contribuind la»succesul furnaliștilor 
— au livrat suplimentar furnalelor 
peste 40 000 tone cocs metalurgic, 
din care numai cocseria Hunedoarei 
a produs aproape 28 000 tone. (Ager- 
pres).

județul Buzău — Cernătești, -Breaza, 
Chiojdu, Pânătău — se află in, sta
diu de finalizare complexe comer
ciale moderne care vor fi date în 
folosință pînă la sfirșitul acestui an. 
Datorită dezvoltării bazei materiala 
a comerțului sătesc, volumul des
facerilor de mărfuri pe 10 luni din 
acest an a înregistrat o depășire de 
11,1 milioane lei față de nivelul 
planificat. (Mihai Bâzu).

pentru această perioadă. Intre uni
tățile cu rezultate deosebite în acest 
domeniu se înscriu întreprinderea 
de rulmenți din Birlad. cele de con
fecții din Vaslui și Birlad și altele.

— Tovarășe ministru, am conside
rat uțil. să informăm cititorii despre 
activitatea specialiștilor, a oamenilor 

■ muncii din sectorul pe care îl con
duceți, in acest domeniu atit de pre
sant : economisirea energiei electrice.

— Indiscutabil, reducerea hotărîtă 
a consumurilor, folosirea cu cel mai 
inalt spirit gospodăresc a energiei, 
valorificarea superioară a bazei e- 
nergetice a țării reprezintă o proble
mă de importanță fundamentală pen
tru economia noastră, acum și in 
perspectivă. Ne amintim cu cită vi
goare a definit acest obiectiv tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., cu cită con
secvență a subliniat în ultimii ani 
caracterul vital, de importanță ma
joră pe care îl are acțiunea de eco
nomisire severă a energiei pentru 
progresul economico-social al țării. 
Indicațiile secretarului general al 
partidului reprezintă de fapt o recon
siderare a concepțiilor de politică e- 
nergetică generală, orientarea între
gii economii românești spre o rigu
roasă raționalizare a consumurilor de 
energie și combustibil. A acționa ast
fel înseamnă a folosi cu chibzuință, 
cu maximă răspundere față de vii
tor, resursele energetice ale țării, în
seamnă totodată creșterea continuă a 
eficienței valorificării acestor resur
se.

Este de la sine înțeles că bunul 
gospodar începe prin a ține cea mai 
desăvîrșită ordine in propria gospo
dărie. Ministerul nostru produce cir
ca 96 Ia sută din totalul consumului 
intern de energie electrică și asta 
spune totul in ce privește obliga
țiile mari ce ne revin nouă, lucrăfto-
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Neîmpăcarea cu sine

cu tovorâsul
COCÂRLĂ

Convorbire
Trandafir

ministrul energiei electrice

rilor din ramura energiei electrice.
• pentru valorificarea superioară a ba

zei energetice, pentru folosirea rațio
nală a energiei. Dacă în permanență 
avem datoria să privim cu înaltă 
răspundere comunistă folosirea cit 
mai judicioasă a resurselor noastre 
energetice, dacă întotdeauna trebuie 
să dovedim spirit gospodăresc în fo
losirea energiei electrice, cu atit mai 
mult ni se cere să acționăm astfel 
în perioadele de excepție, cum 
dovedește a fi

Se cunoaște 
te a . energiei 
producem este 
trie, construcții, transporturi și agri
cultură. Ministerul Energiei Electrice 
figurează și el printre consumatori. 
Am înregistrat în primele zece luni 
ale acestui an o depășire a consumu-

se 
toamna acestui an. 

că imensa majorita- 
electrice pe care o 

consumată de indus-

lui tehnologic propriu din centrale. 
N-avem prin urmare motive să spu
nem că am făcut tot ce trebuia. 
Atenția specialiștilor noștri, a noas
tră, a tuturor, este concentrată toc
mai asupra acestei probleme de bază 
— creșterea randamentului in cen
trale. Avem încă posibilități în aceas
tă direcție și nu uităm nici o cljpă 
avantajele mari pe care le putem 
asigura. Cit de important este fie
care procent de pierderi eliminat 
prin gospodărirea judicioasă a com
bustibilului ne^o dethonstreazâ și 
următorul exemplu : reducerea cu nu
mai 0.49 la sută a procentului de 
pierderi in 1977 față de anul prece
dent a însemnat o economie de ener
gie electrică de peste 300 milioane 
kilowați-oră. Țin să precizez că avem 
un program special ce cuprinde mă
suri concrete, temeinic gindite, prin 
a căror aplicare urmărim îmbunătă
țirea substanțială a randamentului 
in centrale. Depunem eforturi deo-

Complexe comerciale la
Sate ■fo* 1'-0 serie de localități din

Livrări suplimentare la 
export. De incepiattjl anului și 

pină acum, industria vasluiană a 
livrat la export, peste sarcinile de 
plan, mărfuri în valoare de peste 
4 milioane lei valută, sumă care 
depășește angajamentele asumate

Se pregătesc căpșunii 
...primăverii. La Pepiniera din 
Leordeni. județul 
produs 250 000 puieți de meri, peri, 
pruni, cireși, vișini.
100 000 portii altoiți au și fost ex- 
pediați către noile plantații. De no
tat că pepiniera de la Leordeni dis
pune și de o seră de 7 400 metri 
pătrați. .unde se cultivă căpșuni, 
primele fructe urmînd să-și facă 
apariția pe piață in martie-aprilie 
anul viitor. (Gheorghe Cirstea).

Argeș, s-au

Pină acum.

PACEA, DEZARMAREA, COLABORAREA
■

■

IMPERATIVE ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE, 
POPOARELOR
-
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2 CHELTUIELILE MILITARE
(Continuare în pag. a IV-a)

Sentimentul increderii

o imensă povară pe umerii
tuturor popourelor

Deși au trecut peste 
13 ani de la reparti
zarea ei în producție, 
Ori de cite ori este în
trebată. inginera agro
nom Silvia Mureșan 
aduce in discuție eu 
predilecție. perioada 
care incepe cu toamna 
anului 1972. Motivul ?

■ „Este anul in care mi 
s-a împlinit, in sfir- 
șit, dorința de a munci 
in satul meu natal. 
Bobulești. Nu-i vorbă 
că, peste tot pe unde 
apr lucrat pină atunci, 
am trăit 
muncii 
Dar...".

Cum s-a 
reîntoarcerea 
Mureșan la ___
baștină ? In cei șapte 
ani in care lucrase 
prin alte localități ale 
județului Botoșani, nu 
în puține ședințe de 
analiză auzise critici 
aduse cooperativei a- 
gricole din Bobulești 
pentru producțiile rea
lizate. Iar faptul aces
ta nu-i era deloc indi
ferent. Așa că. după 
repetate insistențe, i- 
mediat ce s-a ivit pri
lejul — atunci, in toam
na anului 1972 — s-a 
mutat, împreună eu 
soțul (tot inginer agro
nom), in satul natal.

Imediat , după muta
re i-au ajuhs la urechi 
vorbe de tot felul : 
„Are cam multe rude 
in. sat, pe care in mod 
sigur le va favoriza". 
Sau : „Las’ că-i fată 
de-a noastră și-o, mai 
închide ochii cind 
n-om veni la treabă". 
Răspunsul ei la aceste 
„vorbe" ? Mai intii a 
pus ordine și discipli
nă la ferma zootehni
că de care răspundea 
direct. Cind a văzut că 
munca de la om la om

satisfacția 
împlinite.

petrecut
Silviei 

locul de

și exemplul personal 
nu sint în toate ca
zurile suficiente pen
tru schimbarea anumi
tor năravuri, a trecut 
la măsuri. L-a sanc
ționat și pe propriul ei 
frate, căruia i-a spus-o 
în fată, în prezenta a 
numeroși consăteni : 
„Să știi că rude imi 
sint cei care muncesc, 
nu chiulangiii !“.

După numai un an,

fermei zootehnicefața
era cu totul alta. Bine
înțeles, altele sint a- 
cum și veniturile oa
menilor de aici. Fap
tul a convins, a mobi
lizat oamenii la mun
că. le-a insuflat încre
dere in climatul de 
cinste și corectitudine. 
După incă un an avea 
să ajungă inginer-șef 
al unității. T se adău
ga deci răspunderea 
pentru folosirea efi
cientă a tuturor celor 
2 072 hectare teren 
arabil, 68 hectare viță 
de vic:, a însemnate
lor suprafețe T 
vezi și pășuni, 
tru 
rilor din muncă ale 
locuitorilor întregului

de li-
. pen-

sporirea venitu-

i

sat. Efectuarea la timp 
a unor lucrări de bună 
calitate și-a fixat-o 
drept punct de porni
re. Cum a realizat-o, 
prin ce mijloace ? Pri
mul tractor care a in
trat în brazdă in pri
măvara anului 1976 
era condus de ingine
ra Silvia Mureșan. 
„Așa să executați ară
turile — le-a spus ea 
mecanizatorilor — cum 
le-am făcut eu". Și așa 
au lucrat mecanizato
rii, in urma tractoru
lui ei, toată campania.

...Ascultam, zilele 
trecute, un bilanț al 
lucrărilor încheiate 
pină la acea dată in 
unitățile cooperatiste 
din județ. Cea mai 
mare producție de orz 
din acest an — 5 235 
kg la hectar in medie 
— s-a realizat la Bobu- 
lești. Tot aici s-au ob
ținut cele mai mari 
depășiri de plan la 
producțiile de stru
guri, fructe și cinepă 
pentru sămință. La 
producția de griu — cu 
4 200 kg în medie la 
hectar — cooperativa 
agricolă din Bobulești 
a ocupat locul al trei
lea pe județ.

— Vă mulțumesc a- 
ceste rezultate, tova
rășă Inginer-șef Silvia 
Mureșan ?

— Nu. căci nu am 
reușit încă să ajungem 
primii pe județ. Și a- 
poi, niciodată n-am 
fost pe deplin mulțu
mită de munca mea. 
Am spus-o și la Con
ferința Națională 
partidului și 
spune mereu, 
că mereu este 
mai bine...
Silvestri A1LENE1
Desen de A. CIURARU

La Alba Iu li a. acum 
10 ani — aniversarea 
semicentenarului Uni
rii. Era o «sărbătoare 
care a culminat cu en
tuziasmul maselor a- 
tunci cind. de pe terasa 
sălii Unirii, secretarul 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, • a luat cu- 
vintul. Ascultam par
că marea bătaie a unei 
inimi care ritma cea 
mai intensă participa
re, cea mai umană în
credere in viitor. Ră
dăcinile acestui gene
ral și profund senti
ment al increderii se 
aflau adine înfipte in ' 
solul fertil al țării.

Lucrarea realizată 
atunci pentru marea 
sală a Unirii, 
preună cu un 
lectiv de artiști 
care făceau parte
torii Marius Cilievici 
și Pavel Codiță și 
sculptorul Mircea Ște- 
fănescu, a încercat să 
sintetizeze această de
osebit de prețioasă 
pentru noi idee a uni
tății, a însumării tu
turor forțelor care au 
propulsat întreaga na
țiune românească spre 
minunata ei dezvolta
re de azi. A presupus 
o documentare temei
nică pentru că era vor
ba să fie reprezentată 
floarea oamenilor care 
au adus glorie Româ
niei de la începuturi și 
pină acum, mai

im- 
co- 
din 

pic-

a 
o voi 
Pentru 
loc de

cei care au determinat 
prin atitudinea și lup
ta lor unirea din 1918. 
Au fost reprezentate 
acolo figurile luminoa
se ale lui Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, 
Dimitrie Cantemir, 
Mircea cel Bătrin, Pe
tru Rareș, Al. I. Cuza 
etc.

Toți au adus privi-

însemnări 
de Constantin

PIULIȚĂ

torului mărturia timpu
lui, a pnui timp is
toric, social și mo
ral. Dar nu numai atit. 
Animați de un gene
ros patriotism, ei au 
marcat tot atîtea eta
pe ale unor lupte care 
au dus în cele din ur
mă la acest gest isto-x 
ric de o deosebită 
semnificație pentru 
poporul român care a 
însemnat Unirea. Pen
tru noi, creatorii de 
azi, Unirea reprezintă 
nu numai un deosebit 
eveniment al istoriei, 
ci, în primul rînd, 
simbolul superbei cu
tezanțe cu care s-a 
pornit la conturarea 
dimensiunilor îndrăz
nețe ale viitorului ță
rii. Gindirea avintată 
care a îndrumat lupta 
de secole a poporului

împotriva nedreptăți
lor. idealurile și năzu
ințele inscrise pe stin
dardul Unirii își gă
sesc depiirfa, reala lor 
împlinire în anii so
cialismului. in această 
epocă de măreață în
florire a țării. Sint 
perspective fundamen
tate pe cunoașterea 
plenară a realităților, 
pe nestrămutata con
vingere că toate visu
rile sint posibile. La 
marea sărbătoare a U- 
nirii, națiunea noastră 
socialistă aduce 
lucită 
împlinirii 
pirațiilor 
noștri, în 
vilizației 
Iată sursa 
inepuizabilă a 
mentului încrederii cu 
care întregul 
privește înainte, 
viitorul pe care-1 
rim astăzi, toți 
muncim și creăm 
în singura orinduire 
socială ce s-a dovedit 
capabilă să împlineas
că dezideratele Unirii 
din 1918, ca și pe ale 
tuturor marilor mo
mente din trecutul de 
luptă al poporului ro
mân. „Uniți în cuget 
și-n simțiri", ne fău
rim prin puterea min
ții și brațului nostru 
„viitorul de aur" în 
care și-au pus spe
ranțe fierbinți toți 
marii artiști ai acestei

stră- 
confirmare a 

tuturor as- 
inaintașilor 

cununa ci- 
socialiste. 

generoasă și 
sen ti-

popor 
spre 
fău- 
ciți 

aici.

Cursa înarmărilor, cheltuielile militare reprezintă o povară tot 
mai greu de suportat pentru toate statele și popoarele. Astăzi nu 
exfistă popor care să nu resimtă, intr-o măsura sau alta, urmările 
cursei înarmărilor. Pornind de la aceste realități, România se pro
nunță în modul cel mai ferm pentru unirea eforturilor popoarelor, 
ale tuturor forțelor democratice, ale întregii opinii publice mon
diale in vederea înfăptuirii dezarmării.

Promovind stăruitor cauza dezar
mării — problemă cardinală a zile
lor noastre — partidul nostru, secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au relevat permanent — 
inclusiv în cuvîntările rostite in aceste 
zile la întîlnirile cu reprezentanți ai 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității și tineretului, ai armatei 
și Ministerului de Interne — conse
cințele profund dăunătoare pe care 
le au cursa înarmărilor, escaladarea 
cheltuielilor militare asupra dezvol
tării economice a tuturor statelor, 
asupra nivelului de trai al popoare
lor, a progresului general al umani
tății. Aceasta se întemeiază pe reali
tăți evidente, de netăgăduit.

Potrivit datelor O.N.U.. ansamblul 
cheltuielilor militare a atins niveluri 
fără precedent : de la sfirșitul celui 
de-al doilea război mondial 
cheltuit in scopuri militare 
« 000 MILIARDE DE DOLARI
mă ce echivalează cu produsul na
țional brut al tuturor statelor lumii 
pe anul 1975.

în acest an. potrivit estimărilor, 
cheltuielile militare pe plan mondial 
vor atinge plafonul de 400 MILIAR
DE DE DOLARI —. din care circa 
80 la sută, adică 320 miliarde, revin 
țărilor aparținind celor două princi
pale grupări militare — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia.

Desigur, îp considerarea acestor ci-

s-au 
peste 
— su-

NICOLAE CEAUȘESCU
fre crescînde trebuie avute în vede
re și unele aspecte specifice, cum ar 
fi fenomenele- inflaționiste care se 
manifestă cu intensitate in țările din 
N.A.T.O., procesul de devalorizare a 
dolarului etc.

Ce reprezintă totalul fondurilor 
cheltuite anual pe glob pentru înar
mări se poate judeca, avind in ve
dere că — potrivit celor mai recente 
date publicate de S.I.P.R.I. (Institu
tul Internațional pentru cercetări in 
domeniul păcii de la Stockholm) — 
el este echivalent cu :

a) produsul național brut 
a 65 de țări din Africa și 
America Latină ;

b) suma totală a cheltu
ielilor publice mondiale 
pentru educație ;

c) dublul fondurilor des
tinate pe plan mondial să
nătății publice ;

d) de circa 15 ori valoa
rea asistenței oficiale furni
zate țărilor subdezvoltate.

Toate aceste fonduri uriașe prove
nind de la contribuabili reprezintă 
imense sacrificii și privațiuni din 
partea acestora, un greu tribut plă-

ce muncesc, de întreaga 
Și ceea ce atribuie acestei

tit de cei 
umanitate.
irosiri de resurse un caracter absurd, 
antiuman, de-a dreptul monstruos, 
este faptul că aceste fonduri servesc 
nu la producerea de bunuri materi
ale și spirituale de care omenirea 
are atita nevoie, ci la fabricarea de 
mijloace de exterminare a oameni
lor. de distrugere a realizărilor civi
lizației.

Pentru oricare țară, fondurile chel
tuite în scopuri de înarmare repre
zintă o diminuare a posibilităților de 
dezvoltare economică și ridicare a ni
velului de trai al populației, înseam
nă bani mai puțini pentru investiții 
productive, pentru satisfacerea nevo
ilor social-culturale ale poporului.

Trebuie, de asemenea, avut în ve
dere că armele moderne, tot mai so
fisticate. sint extrem de costisitoare; 
ca urmare, fiecare tanc, avion de luptă 
sau navă militară in plus înseamnă 
mai puține unități productive, mai 
puține școli, spitale, instituții de cul
tură.

Vaste resurse deturnate 
de la scopurile prosperității 
economko-socmle. Dezvolta- 
rea economică a statelor este afectată 
considerabil și de pe urma scoaterii

(Continuare în pag. a Vl-a)

Cîmpulung-Argeș ■ Noile construcții își înscriu geometria în specificul arhitectonic al acestei pitorești localități Foto : S. Cristian
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ADÎNCI RĂDĂCINI ÎN TRECUTUL ISTORIC...
De veacuri alături în lupta 
pentru dreptate socială...

De secole pe meleagurile patriei conviețuiesc în strînsâ frăție 
oameni ai muncii romani, maghiari, germani și de alte naționa
lități ; și așa cum împreună au trăit și au muncit de-a lungul 
veacurilor, s-au ridicat de nenumărate ori împreună în lupta co
mună împotriva exploatării, pentru împlinirea năzuințelor lor de 
dreptate și libertate.

Țărani răsculați in anii 1437—1438 (sculptură de pe monumentul ridicat la Bobîlna)

• in anii 1437—1438, așa cum consem
na un document de epocă, „obștea locui
torilor români și maghiari din părțile Tran
silvaniei" — sub conducerea unor frun
tași precum Mihai Valahul, Budai Nagy 
Antal, lohannes, fiul magistrului Jakob 
din Clu| — a înălțat steagul revoltei pen
tru a-și scoate „capetele lor de sub ju

gul nesuferit al șerbiei". Laolaltă, fără 
deosebire de naționalitate, au aprins asu- 
priții Transilvaniei marea vîlvătaie a răz
boiului țărănesc condus de Gheorghe 
Doja, spre a scutura „tirania nedreaptă a 
nobilimii" care îl apăsa deopotrivă pe 
toți; umăr la umăr au dat glas devizei 
lui Horia : „nobilime să nu mai fie!"

...și pentru apărarea gliei comune
1-. 

• Oștile lui lancu de Hunedoara, care 
au repurtat la mijlocul secolului al 
XV-lea strălucite biruințe antiotomane, e- 
rau alcătuite din români, maghiari, se
cui ; meseriașii sași din Brașov au tur
nat pentru el primele tunuri autohtone.

• Un detașament de 5 000 de secui a 
luptat cu eroism, alături de oștenii ro

mâni conduși de Ștefan cel Mare, în bă
tălia victorioasă de la Podul înalt (1475).

• Peste 20 000 de secui au luptat ală
turi de Mibai Viteazul în campania din 
anul 1595; alte mii de secui l-au înso
țit în campania din Moldova și l-au ur
mat în bătălia de la Mirăslău; în slujba 
voievodului s-au aflat numeroși sași.

Mesajul anului 1848: 
Necesitatea celei mai strînse 

solidarități
Desfășurarea revoluției din 1848—1849 a arătat că acțiunea 

comună a celor ce — indiferent de naționalitate — au împărtășit 
de secole aceeași soartă este obiectiv necesară pentru izbînda 
idealurilor lor de dreptate socială și națională. Această concluzie 
a fost pusă cu putere în relief de personalitățile politice progre
siste ale timpului, de cei mai înaintați conducători revoluționari.

„ARMELE NU POT HOTĂRÎ ÎNTRE NOI". „Firea ne-a așezat în 
una patrie, ca împreună să asudăm cultivînd-o și împreună să gustăm 
dulceața fructelor ei... Convingeți-vă deplin că între voi și noi armele 
niciodată nu pot hotărî".

AVRAM IANCU
„SĂ LUCRĂM ÎMPREUNĂ SPRE ÎNFLORIREA ȚĂRII". „Spuneți 

ungurilor, săcuilor și sașilor că noi îi iubim ca pe frații noștri cu care 
locuim într-o țară. Spuneți-le să urmeze și dînsii aceste principe, căci 
atunci vom fi frați precum se cuvine și vom lucra dimpreună, după 
putere, spre înflorirea țării".

A RON PUMNUL
„TREBUINȚA CELEI MAI STRÎNSE FRĂȚII". „Românii și ungurii 

au neapărat trebuință de cea mai strînsâ frăție... Cine seamănă duș
mănie, ură și produce vărsare de sînge între aceste două națiuni su
rori este trădător al propriei națiuni".

SIMONFFY JOZSEF
„SĂ CULTIVĂM TRADIȚIA PROGRESISTĂ". „Vrem să cultivăm 

tradiția progresistă... Să facem țăndări odioasa barieră dintre diferi
tele națiuni și limbi".

ANTON KURZ

Independența - cauză scumpă 
a tuturor

In timpul războiului pentru dobîndirea independenței de stat 
a României din anii 1877—1878, solidaritatea naționalităților con
locuitoare cu poporul român s-a manifestat deosebit de viu, prin 
multiple forme : crearea de comitete pentru strîngerea de ajutoare 
materiale, participarea cu arma în mină pe cîmpurile de luptă etc.

„Iubim această țară și pe Io*  
cuitorii ei îi respectăm ca pe 
niște frați". „Noi care ne hrânim de 
zeci de ani într-aceastâ țarâ ca patrie 
adoptivâ, vâ declarăm pe conștiință că o 
iubim din toată inima și pe locuitorii ei 
asemenea îi respectăm ca pe niște frați 
cu care trăim. Și pentru ca să încredin
țăm de cele zise mai sus, ne facem o 
datorie d-a vă anunța cu această oca
zie că noi, meseriașii unguri, am și for
mat deja aci un comitet și în curînd vom 
trimite la locul destinat micile noastre

ofrande date în ajutorul răniților soldați 
români".

Din scrisoarea adresată de Ștefan 
Nagy, Albert Szabo, Vizi DonețiU, 
Debreți Josef, Ștefan Abraham, Sandor 
Josef, Gyorgy Tokacs, Vitos Ferentz 
ziarului „Telegraful", 30 mai 1877

Din tot sufletul pentru râni- 
ții români. Numeroși locuitori sași 
au răspuns cu promptitudine apelurilor 
comitetelor de ajutoare a răniților create 
în Transilvania, dăruind bani, alimente, 
îmbrăcăminte, medicamente, care au fost 

trimise Crucii Roșii din București. Din 
Transilvania au venit pe ftont mai mulți 
medici sași pentru a servi in spitalele

și ambulanțele românești; o serie de 
medici germani, stabiliți în România, și-au 
oferit voluntar serviciile armatei.

Alba lulia și adeziunea 
naționalităților conlocuitoare

„EGALĂ ÎNDREPTĂȚIRE Șl DEPLINĂ LIBERTATE PENTRU TOTI 
CETĂȚENII ȚĂRII". Rezoluția istorică de la Alba lulia, din 1 decembrie 
1918, prin care adunarea reprezentativă a românilor transilvăneni a 
votat unirea tuturor teritoriilor românești de peste Carpați cu țara- 
mamă, a înscris între principiile fundamentale ale vieții de stat în 
România unită deplina libertate naționala și egalitatea în drepturi 
a naționalităților conlocuitoare cu poporul român, dreptul de repre
zentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu 
numărul populației respective.

„PE TOATE LINIILE ÎN CADRELE NOULUI STAT". Numeroși repre
zentanți ai populației maghiare și Secuiești, combătînd poziția izolaționistă, șovină 
pe care se situau cercurile burgheziei și moșierimii maghiare din Transilvania, s-au 
pronunțat pentru o colaborare strînsâ și prietenească cu poporul român, pentru 
progresul țării:

„Primul pas al populației maghiare din Transilvania ar fi o 
nouă orientare sufletească, care nu se amăgește cu leacuri înfierbîn- 
tătoare. Populația maghiară trebuie să se integreze în cadrele noului 
stat pe toate liniile". (Jâszi Oszkăr, fost ministru al naționalităților în 
guvernul de la Budapesta, 1921).

„A sosit timpul să ținem seama de realitate, să punem de acord 
interesele noastre naționale cu realitatea". „Numai cei care cu tot 
sufletul își însușesc democrația de la Alba lulia, oamenii muncii, cei 
care muncesc cu brațele și cu mintea, pot realiza cu arsenalul demo
crației, România mare consolidată, în care națiunile maghiară, ger
mană și altele își pot desfășura liber valorile pe care le reprezintă, 
prin individualitatea lor, pentru cultura universală". (Ziarul „Bukaresti 
Hirlap", 1921).

„POPORUL SĂSESC DECLARĂ ALIPIREA SA". „Poporul săsesc 
întemeiat pe dreptul de liberă dispunere declară alipirea sa la regatul 
român și salută frățește poporul român și-l felicită din inimă pentru 
îndeplinirea idealului național". (Din Rezoluția adunării naționale a 
sașilor transilvăneni, 8 ianuarie 1919).

„NUMAI UNIREA CU ROMÂNIA OFERĂ GARANȚIE PENTRU 
EXISTENȚA Șl PROGRESUL ȘVABILOR". Congresul șvabilor din Banat 
din august 1919 prezintă Conferinței de pace de la Paris „dorința 
categoric exprimată în unanimitatea adunării ca întreg poporul șvab 
să fie unit cu poporul român", cu convingerea că „numai unirea cu 
România va putea să ne ofere garanțiile suficiente pentru existența și 
progresul nostru".

„ADERĂM DIN INIMĂ Șl CU MULTĂ SATISFACȚIE". în cadrul 
unei mari întruniri, la 18 martie 1919, evreii ardeleni stabiliți la Bucu
rești au aderat „din inimă și cu multă satisfacție" la actul de la Alba 
lulia — considerînd că dispozițiile sale „corespund în totul principiilor 
liberale și democratice ale vremurilor actuale". O atitudine similară 
au adoptat evreii din Transilvania care, creîndu-și propria lor organi
zație politică, au adus la cunoștința Consiliului Dirigent decizia lor de 
aderare la rezoluția de unire a Transilvaniei cu România.

...UNIȚI«
ÎN LUPTĂ SUB STEAGUL PARTIDULUI

Tradițiile conlucrării strînse dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare în lupta pentru eliberare socială și na
țională au fost ridicate pe o treaptă superioară de mișcarea noas
tră muncitorească, de Partidul Comunist Român. Pronunțîndu-se 
în mod constant pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei fără deosebire de naționalitate, partidul a acțio
nat neabătut pentru a asigura făurirea și cimentarea frontului unic 
al tuturor celor ce muncesc în lupta revoluționară.

...împotriva exploatării, 
pentru drepturi democratice

„FACTOR HOTĂRÎTOR AL FRONTULUI ANTIFASCIST". „E necesar sâ se 
mobilizeze în jurul clasei muncitoare și sub hegemonia clasei muncitoare toți 
aliații ei, sâ se creeze, în jurul sîmburelui proletar — închegat laolaltă prin 
frontul unic și sub conducerea Partidului Comunist — un larg front popular 
antifascist . Lupta naționalitâților asuprite,., trebuie sâ fie unul din factorii 
hotâritori ai frontului popular antifascist".

Din Rezoluția C.C. al P.C.R. (februarie 1935)
• în cronica luptei înfrățite s-au în

scris cu majuscule eroica grevă a mine
rilor de la Lupeni din 1929, marile bătălii 
muncitorești din ianuarie—februarie 1933, 
răscoalele țărănești de pe Valea Ghime- 
șului din anul 1934.

® in frontul popular antifascist s-a înca
drat activ Madosz — Uniunea oamenilor 
muncii maghiari din România. Madosz 
a semnat la Băcia, la 24 septembrie 1935, 
un acord cu Frontul plugarilor pentru 
organizarea unor acțiuni comune antifas
ciste ; in același an, Madosz a aderat la

înțelegerea de front popular încheiată la 
Țebea de Blocul democratic, Frontul plu
garilor și Partidul Socialist.

• „O NECESITATE POLITICA Șl ISTO
RICA". „Alianța noastră cu democrația 
română aici in Ardeal nu este numai o 
necesitate politică, ci și una istorică... 
Sintem conștienți... că remedierea dolean
țelor naționalității maghiare din România 
nu poate să vină decit din interior".

Rezoluție a Congresului Madosz 
(noiembrie 1937)

...împotriva Dictatului de la Viena
Solidaritatea oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate și-a găsit o 

vie expresie în acțiunile comune pentru apărarea integrității teritoriale a patriei, 
în condamnarea hotărită a Dictatului de la Viena.

• „NOI, MAGHIARII DIN ROMÂNIA, NU VREM DISTRUGEREA 
FRONTIERELOR ACTUALE". „Dacă reacțiunea fascistă, pentru planu
rile sale războinice, vrea distrugerea frontierelor actuale, nimicirea 
stărilor de pace, degeaba încearcă cu noi".

Manifest al Madosz (noiembrie 1936)

• „SCOPUL NOSTRU — SPORIREA FORȚEI DE APĂRARE A
ȚĂRII". în noiembrie 1938, Madosz a adresat guvernului un memoriu, care 
întrunise adeziunea a zeci de mii de semnatari. „Noi, ungurii ardeleni —- 
se arăta în memoriu — sintem legați de acest pămînt și de locuitorii săi 
de altă limbă și în primul rind de poporul român... Scopul nostru este 
buna înțelegere între popoarele mici, amenințate, sporirea forței de apă
rare a țării".

Împotriva Dictatului de la Viena s-au declanșat în întreaga 
țară — la București, Cluj, Sibiu, Brașov, Arad, Timișoara — mari miș
cări protestatare, la care alături de români au luat parte și oameni ai 
muncii de naționalitate maghiară.

• Populația germană dîn regiunea Bistriței și a Reghinului a semnat un. 
memoriu prin care cerea respectarea integrității teritoriale a țării, iar 
germanii din zona Saiu Mare declarau că preferă să plece în interiorul țării 
decit să ajungă sub stăpînirea horthystă.

________________________________

In mal 1939, la Cluj au avut loc mari demonstrații, in cadrul cărora sute de țărani 
maghiari, mobilizați de Madosz, au demonstrat sub lozincile: „Pace și egalitate — 
nu revizuire I" și „Apărînd hotarele României, apărăm pămînturile noastre!"

...pentru eliberarea țării 
de sub dominația fascistă

DATORIA COMUNIȘTILOR. „Pentru frontul unic patriotic de luptă al poporu
lui ronjân e de o mare importanță cîștigarea naționalităților. Trebuie arătat atît 
poporului român cît și maghiarilor din Ardeal și Banat că demagogia și campania 
josnicilor trădători de patrie în frunte cu Antonescu în România și Horthy în Un
garia nu servesc decît planul lui Hitler de a nimici atît poporul român cît și cel 
maghiar în războiul său tîlhăresc contra Uniunii Sovietice".

Din Rezoluția C.C. al ( P.C.R. (ianuarie 1942)

„SA SCUTURĂM ÎMPREUNĂ JUGUL ASUPRIRII". „Din robia hitleristă 
comună nu este decît o singură scăpare: lupta comună antlhitleristâ de eli
berare... Populația maghiară din țara noastră își poate redcbîndi libertatea 
numai prin scuturarea împreună cu poporul român a jugului hitlerist".

Apel al Madosz (februarie 1944)

CU FORȚE UNITE ÎN MIȘCAREA DE 
REZISTENȚĂ. Oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, au luat parte 
la sabotarea mașinii de război fasciste, 
au luptat în grupurile de partizani; mulți 
dintre ei și-au jertfit viața, pentru cauza 
eliberării patriei, înscriindu-și pentru tot
deauna numele în galeria eroilor luptei 
antihitleriste a poporului român. Să a- 
mlntim între ei pe Constantin David, 

, Ocsko Tereza, Filimon Sirbu, Nicolae 
Mohănescu, soții Paneth, Josza Bela, Ko
vacs Katona Jeno, Mathias Schmidt, Dan 
Lazarovici și mulți, mulți alții.

ÎMPREUNA ÎN ÎNFĂPTUIREA INSUREC
ȚIEI ARMATE. La chemarea P.C.R., masele 
populare, indiferent de naționalitate,

au luat parte la insurecția naționa
lă armată antifascistă și antiimperialistă 
din august 1944, au sprijinit operațiunile 
armatelor române și sovietice pentru eli
berarea întregului teritoriu al țării, au 
luptat nu o dată cu arma în mînă pentru 
dezrobirea localităților lor, au salvat de 
la distrugere numeroase obiective milita
re și economice.

VOLUNTARI PE FRONTUL ANTIHITLE
RIST. în rîndurile armatei române care 
lupta pe frontul antihitlerist s-au înscris 
ca voluntari numeroși tineri uteciști — 
români, maghiari etc. între aceștia: 
Constantin Godeanu, Ludovic Czeller- 
Gall, Aurel Suciu, Egri Zoltân, Lozsadl 
Janos, care și-au dat viața pentru pa
trie.

...și victoria revoluției populare
Odată cu eliberarea țării s-au creat condițiile pentru a se 

trece la înfăptuirea in practică a politicii partidului de asigu
rare a deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor. Politica 
națională justă, profund principială a partidului a constituit te
melia trainică a conlucrării strînse, a acțiunii înfrățite a oame
nilor muncii, iără deosebire de naționalitate, în marile bătălii 
pentru victoria revoluției populare, pentru trecerea Ia constru
irea orînduirii noi, socialiste.

PENTRU O ROMÂNIE CU ADEVĂRAT DEMOCRATICĂ. „Pen
tru ca România sâ devie o țară cu adevărat democratică trebuie... 
să fie înfăptuită complecta egalitate a tuturor cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, religie, sex. Să fie stabilit un regim de 
conviețuire și conlucrare amicală între toate naționalitățile țării". 
Din Platforma Frontului Național Democratic, propusă de P.C.R. (septembrie 1944) 

NAȚIONALITĂȚILE CONLOCUITOARE ADERĂ LA F.N.D. „Noi, ungurii din 
România, nu putem despărți nici un moment soarta noastră de soarta fraților 
noștri români.., Conștienți de răspunderea noastră, acceptăm în întregime 
Proiectul de Platformă șl aderăm la Frontul Național Democratic... 
E convingerea noastră sfîntă că putem asigura liniștea poporului nostru, nu
mai dacă toate forțele democratice existente vor realiza — pe baza Platfor
mei— Frontul Național Democratic șl guvernul lui".

Din hotărirea Madosz
Alături în uriașele de

monstrații de stradă, zeci și sute 
de mii de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
— din întreaga țară, au luat parte la gran
dioasele mitinguri și demonstrații de stra
dă sub lozincile: „Vrem guvern F.N.D.!", 
„Vrem democratizarea țării I".

Reforma agrară înfăptuită în
COmun. în numeroase localități ale pa
triei, țăranii români și maghiari, sub con
ducerea comitetelor țărănești, în care 
erau deopotrivă reprezentați au realizat cu 
de la sine putere reforma agrară.

Cot la cot în asaltul asupra 
primăriilor și prefecturilor. Ac- 
ționînd în comun, oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate au smuls pri-

Astăzi, în România socialista sînt realități definitorii, frăția și 
unitatea indestructibilă, deplina egalitate în drepturi, în toate dome
niile, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate ; partici
parea tuturor oamenilor muncii la viața politică, la conducerea trebu
rilor obștești ; consolidarea continuă a bazelor materiale ale acestei 
egalități prin politica consecventă a partidului de amplasare armo
nioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării ; asigurarea 
învățămîntului în limba maternă și înflorirea vieții cultural-artistice 
a naționalităților.

înfrățiți în muncă și idealuri, strins uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, oamenii murtcii din țara noastră fără deoser 
bire de naționalitate își consacră forțele înfăptuirii neabătute a 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a Programului partidului, cu convin
gerea că aceasta va însemna un nou și important pas înainte spre 
viitorul comunist al patriei comune, România socialistă.

Pagină realizată de Silviu ACHIM și Paul DOBRESCU

de adeziune la F.N.D. (6 octombrie 1944) 
măriile și prefecturile din mîinile reac- 
țiunii, instalînd în fruntea lor reprezen
tanți ai forțelor democratice. Pînă în 
martie 1945, in 52 din totalul de 58 de 
județe au fost instalați prefecți demo- 
crați.

0 unică opțiune — înaintarea 
fermă spre socialism. Pe baza 
platformei politice a partidelor și organi
zațiilor progresiste coalizate în Blocul 
Partidelor Democratice, la alegerile parla
mentare din 18 noiembrie 1946, a partici
pat Uniunea populară maghiară. Faptul că 
forțele democratice au obținut aproape 
80 la sută din sufragiile electoratului 
ilustra opțiunea imensei majorități a oa
menilor muncii din țara noastră — ro
mâni, maghiari, germani și de alte na
ționalități — pentru înaintarea României 
pe calea democrației și socialismului.

I
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Intr-o deplină unitate de gind si de voință, întreaga națiune susține neabătut 
poziția tovarășului Nicolae Ceausescu la Consfătuirea Comitetului Politic 

Consultativ, isi reafirmă adeziunea fermă 
fată de politica internă si externă a partidului si statului

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Vedem în activitatea și poziția de

legației tării noastre. în fruntea că
reia v-ati aflat dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. exponent strălucit al in
tereselor fundamentale ale națiunii 
noastre, un model de slujire cu pro
fund devotament patriotic, clarviziu
ne, fermitate și spirit realist a cauzei 
generale a socialismului și comunis
mului, a instaurării pe planetă a unui 
climat de încredere între țări și po
poare, chemate să făurească o lume 
mai bună și mai dreaptă, o lume fără 
arme și războaie, spre fericirea tu
turor națiunilor — arată în telegrama 
sa COMITETUL JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R.

Vă sîntem recunoscători pentru că 
și cu acest prilej, în calitate de sol 
al poporului român, ați susținut 
cu principialitate comunistă cauza 
independentei și suveranității națio
nale, a intăririi destinderii, a dezan
gajării militare, reducerea poverei 
apăsătoare a cheltuielilor militare, 
lichidarea politicii de blocuri in ve
derea conlucrării pașnice, libere și de 
sine stătătoare a națiunilor dornice 
de a trăi in liniște și securitate, fără 
teama izbucnirii unui război care să 
pună în pericol viitorul omenirii.

Cu aceste gînduri și sentimente, vă 
asigurăm încă o dată, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toti 
oamenii muncii- de pe meleagurile 
Albei — români, maghiari, germani 
— alături de întregul nostru popor, 
sînt ferm hotărîti să obțină noi și 
mari succese în îndeplinirea progra
mului partidului, a prevederilor de 
dezvoltare a patriei pe calea socia
lismului biruitor. cu încrederea 
nestrămutată că în acest fel apără 
cel mai bine suveranitatea și inde
pendența României, cauza păcii și 
colaborării internaționale.

Aprobăm și susținem din toată ini
ma, ca propriile noastre idei, poziția 
dumneavoastră profund principială, 
pătrunsă de înaltă grijă, de respon
sabilitate istorică față de prezentul și 
viitorul patriei noastre și. in același 
timp, de grijă și responsabilitate față 
de securitatea tuturor popoarelor, se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Cu cea mai vie atenție, deplină a- 
probare, satisfacție și profundă vibra
ție patriotică, comuniștii, toti oame
nii muncii din Argeș au urmărit cu
vântările dumneavoastră la. intîlnirile 
cu delegațiile oamenilor muncii la 
Comitetul Central al partidului — 
grăitoare expresie a unei politici des
chise, a marelui adevăr că toate pro
blemele fundamentale care privesc 
prezentul și viitorul tării sînt supuse 
dezbaterii și aprobării poporului. 
Ne-a produs o profundă impresie 
analiza științifică, realistă, generatoa
re de optimism a situației internațio
nale actuale care, așa cum ati afir
mat, nu indică pericolul iminent al 
unui nou război și concluzia că în a- 
ceste condiții menținerea capacității 
de apărare trebuie să aibă un carac
ter rational, rezonabil, că nu există 
temeiuri pentru o sporire a cheltuie
lilor militare, că în lume trebuie să 
domnească nu un echilibru al forței, 
al fricii, ci un echilibru a! încrederii, 
al rațiunii, al umanismului. Sîntem 
întru totul de acord cu poziția, clar și 
ferm exprimată de dumneavoastră, 
că orice decizie privind sporirea 
cheltuielilor militare, orice decizie 
privind angajarea armatei române in 
acțiuni militare este un drept care nu 
poate fi cedat nimănui, este dreptul 
sacru, suveran și exclusiv, al orga
nelor supreme de partid și de stat, al 
poporului român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată : 
Toți cei ce trăiesc și muncesc în ju
dețul Cluj, români, maghiari și de 
alte naționalități, într-un singur glas 
cu întreaga noastră națiune, își ex
primă acordul lor deplin cu aprecie
rile Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., aprobînd cu senti
mente de legitimă mîndrie patriotică 
activitatea desfășurată de către dele
gația României, de către dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la consfătuirea de la 
Moscova. Cu aceleași sentimente vă 
mulțumim pentru primirea delega
țiilor colective de muncitori și ale 
altor categorii de oameni ai muncii 
pentru a-i informa în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Prin glasul dumneavoastră a fost 
reafirmată cu cea mai înaltă’ res
ponsabilitate și claritate poziția 
Partidului Comunist Român, a sta
tului nostru socialist, a clasei mun
citoare, de fapt poziția și hotărîrea 
fermă a întregului popor român.

înțelegînd în profunzimea sa ade
vărul formulat de dumneavoastră că 
cea mai bună cale de întărire a ca
pacității de apărare este acum să 
dezvoltăm economia națională, să ri
dicăm nivelul de trai al poporului — 
pentru că aceasta va constitui ga
ranția sigură a luptei împotriva 
oricărei agresiuni, muncitorii, țăra
nii și intelectualii, toți oamenii mun
cii din județul Cluj — români, ma
ghiari și de alte naționalități — în
frățiți în muhcă, uniți mai strîns 
decit oricînd în jurul partidului, in 
jurul dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă în
credințează că vă vor urma neclintit, 
în tot ceea ce gindiți și întreprindeți, 
pentru cauza socialismului în Româ
nia, pentru cauza păcii și înțelegerii 
intre popoare.

Comuniștii, oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST” 
DIN BUCUREȘTI, alături de între
gul popor român, dau o înaltă a- 
preciere modului strălucit în care 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, ați expus poziția 
României socialiste la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ, po
ziție care corespunde întru totul 
principiilor fundamentale ale politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru și reflectă aspirațiile 
seculare ale poporului român de pace 
și prietenie cu toate popoarele lu
mii. Sprijinim din adîncul ființei 
noastre ideile profund umaniste pe 
care le promovați cu fermitate, in 
interesul destinderii, dezarmării și 
securității.

Noi, comuniștii, toți cei peste 17 000 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din această citadelă a industriei con
structoare de mașini, cu puternice 
tradiții revoluționare, vă asigurăm 
că, urmînd exemplul dumneavoastră, 
vom depune întreaga noastră putere 
de muncă înfăptuirii neabătute a po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, pentru înfăp
tuirea Programului partidului, de ri
dicare a României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID CONSTANȚA 
se spune : Alături de întregul nostru 
popor, comuniștii, oamenii muncii din 
județul Constanta aprobă din toată 
inima activitatea deosebit de impor
tantă desfășurată de delegația Româ
niei, condusă de dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, la

• „Apreciem poziția susținuta de dumneavoastră, iubite tovarășe setretar general, 
ta o minunată dovadă a principialității și clarviziunii politice, exemplu de fermitate in lupta 

pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării".

• „Răspunsurile dure și convingătoare date de dumneavoastră la intîlnirile cu reprezentanți 
ai oamenilor muncii constituie un îndreptar de deosebită valoare pentru înțelegerea 
temeinică a proceselor fundamentale de pe arena mondială, trasează orientări clare, sarcini 
profund mobilizatoare pe linia intăririi cursului spre destindere, securitate, coexistență 

pașnică".

• „Urmîndu-vă exemplul, nu ne vom precupeți eforturile pentru înfăptuirea obiectivelor 
trasate de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale partidului pentru înflorirea 

continuă a patriei noastre libere și independente, pentru adîncirea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, cu toate forțele înaintate ale omenirii".

--------------------------------------------------------------------------------------------- }------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Poziția dele
gației noastre la această consfătuire, 
explicațiile pe care le-ați dat la solici
tarea unor colective de oameni ai 
muncii, claritatea și fermitatea cu care 
ati expus năzuințele de pace ale po
porului român, ne-au umplut inimile 
de bucurie și încredere*  ne-au însu
flețit în munca pe care o desfășurăm, 
alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, pentru înfăptuirea te
lului suprem al politicii partidului 
nostru.

Încredințîndu-vă că aprobăm din 
toată inima lămuririle pe care le-ați 
dat cu prilejul întîlnirilor de la Co
mitetul Central, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, împreună cu întregul 
nostru popor, oamenii muncji din ju
dețul Constanta se află alături de 
dumneavoastră cu inima, cu gîndul și 
cu fapta, exprimîndu-se și cu acest 
prilej adeziunea totală, fierbinte, 
neclintită, atașamentul nezdruncinat 
fată de politica internă și internațio
nală promovată de partidul și statul 
nostru, de dumneavoaștră personal.

In activitatea desfășurată de dele
gația României socialiste, de dum
neavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 4a 
Tratatul de la Varșovia, vedem un 
minunat exemplu de promovare con
secventă a directivelor Congresului 
al XI-lea. prevederilor Programului 
P.C.R., legilor țării noastre, de slujire 
cu înflăcărare revoluționară a inte
reselor supreme ale poporului și 
patriei noastre socialiste, ale cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R.

Poporul român este permanent 
alături de dumneavoastră, în lupta 
consecventă pe care o desfășurati pen
tru evitarea oricărei escaladări a 
cursei înarmărilor, care ar prejudicia 
grav interesele vitale ale popoarelor. 
De aceea, dăm o apreciere deosebită 
activității dumneavoastră neobosite 
pentru întărirea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre țările socia
liste, pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
solidarității și întrajutorării tovără
șești, relații de tip nou, care să con
stituie un model de dezvoltare vii
toare a umanității.

Coipuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Dolj asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru’ a realiza cu succes mărețele 
sarcini care ne revin din programul 

partidului, fiind convinși eă în felul 
acesta ne aducem contribuția la con
tinua înflorire și propășire a patriei 
noastre socialiste, calea cea mai 
sigură de întărire a independenței și 
suveranității naționale, de afirmare 
a superiorității socialismului.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA se 
arată : Oamenii muncii de naționali
tate maghiară din România, împreu
nă cu întregul popor, exprimîndu-vă 
gratitudinea și profunda recunoștință, 
aprobă și susțin cu fermitate revolu
ționară activitatea desfășurată de de
legația tării noastre la recenta con
sfătuire a Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la Varșovia, 
poziția exprimată de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Această poziție 
hotărîtă reprezintă voința tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, de a 
trăi și munci în pace și securitate, de 
a hotărî singuri, fără nici un ames
tec din afară, asupra prezentului și 
viitorului patriei noastre socialiste.

Aprobăm și susținem cu hotărîre 
neclintită cerința unirii eforturilor cu 
toate țările socialiste, cu celelalte 
țări și popoare, cu toate forțele păcii 

pentru a bara calea politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
de dominație și dictat, pentru a apăra 
independenta și suveranitatea tuturor 
statelor, asigurînd triumful păcii în 
întreaga lume.

Totodată, apreciem ca fiind pe de
plin justă poziția dumneavoastră, a 
delegației tării noastre de neaccep- 
tare a unor măsuri privind sporirea 
cheltuielilor militare, care pot in
fluenta negativ dezvoltarea forțelor 
de producție, ridicarea nivelului de 
viată al oamenilor muncii.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii maghiari din România, 
animați de sentimentele adînci ale 
patriotismului socialist, vor acționa 
cu devotament și dăruire, in strînsă 
unitate frățească cu toti fiii patriei, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră privind accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei și creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului.

Exprimîndu-ne adeziunea noastră 
deplină la aprecierile Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la poziția adoptată de dum
neavoastră la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia, vom milita neînfri- 
cati, în strînsă unitate și frăție cu 
toti fiii tării, pentru triumful poli
ticii externe ă partidului și statului, 
pentru respectarea sacră a principii
lor independentei și suveranității na
ționale, deplinei egalități, neameste
cului în treburile interne, dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA, se 
spune : Cu profundă mîndrie patrio
tică am luat cunoștință de răspunsu
rile pe care le-ați dat la intîlnirile 
cu ’reprezentanții clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității și tinere
tului și considerăm pe deplin justifi
cată poziția dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în legă
tură cu unele probleme militare ale 
Tratatului de la Varșovia, poziție ce 
corespunde în cel mai înalt grad in
tereselor . supreme ale poporului nos
tru. Ne alăturăm din toată inima ho- 
tărîrii exprimate de delegația tării 
noastre la Consfătuirea de la Mos
cova de a nu adopta măsuri de spo
rire a cheltuielilor militare. Aprobăm 
pe deplin punctul de vedere exprimat 
de dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
măsurile de menținere a capacității de 
apărare trebuie să aibă un caracter 
rațional, rezonabil, care să nu ducă la 
împovărarea poporului, să nu frîneze 

sau să împiedice împlinirea progra
melor de înflorire multilaterală a so
cietății socialiste și de ridicare con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii.

Oamenii muncii de naționalitate 
germană din țara noastră, împreună 
cu întregul popor, văd în personali
tatea dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
omul politic și de stat proeminent al 
lumii contemporane, conducător revo
luționar, patriot înflăcărat și inter
naționalist.

Exprimîndu-vă gratitudinea și pro
funda noastră recunoștință, vă asigu
răm încă o dată, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de întreaga noas
tră stimă și prețuire, de atașamen
tul profund și sprijinul ferm față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru și vă încredin
țăm că și oamenii muncii de națio
nalitate germană sînt ferm hotărîți 
de a se uni și mai strîns în jurul 
partidului, de a-și aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea hotărîrilor 
istorice stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului, pentru dezvoltarea și întă
rirea continuă a scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

Activitatea dumneavoastră la con
sfătuire — se arată în telegrama MI-

NISTERULUI AFACERILOR EX
TERNE — reprezintă un înalt exem
plu de înfăptuire fermă și neabătută 
a Programului și a celorlalte hotărîri 
adoptate la cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, a le
gilor țării, pentru asigurarea condi
țiilor necesare realizării întocmai a 
mărețelor obiective stabilite de 
partid, de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare si neali
niate, cu toate statele lumii, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. Aceasta 
reflectă în cel mai înalt grad năzuin
țele vitale ale întregului popor român 
și corespunde pe deplin intereselor 
reale ale cauzei generale ă socialis
mului, progresului tuturor popoarelor, 
păcii și securității în întreaga lume.

în semnarea de către dumneavoas
tră a Declarației consfătuirii vedem 
tocmai expresia preocupării pentru 
unirea tuturor eforturilor, atît cu ta
rile socialiste, cit și cu celelalte țări 
și popoare, cu toate forțele iubitoare 
de pace, în vederea zădărnicirii poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo
colonialiste, de dominație și dictat, 
a renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța in relațiile internațio
nale, a reducerii cheltuielilor de înar
mare, a trupelor și armamentelor, 
pentru dezvoltarea liberă și indepen
dentă a tuturor națiunilor lumii, po
trivit voinței și intereselor lor. Cu 
deosebită satisfacție am luat cunoș
tință de poziția- dumneavoastră fer
mă, pătrunsă de răspunderea adîncă 
pentru viitorul poporului nostru și al 
tuturor popoarelor lumii, de a se 
preintîmpina o nouă escaladare a 
cursei înarmărilor, de natură să pună 
in pericol direct nu numai construc
ția pașnică, dar șl însăși viața pe 
pămînt. Ati dat, astfel, glas încrede
rii noastre, a tuturor, în forța po
poarelor de a asigura consolidarea 
procesului destinderii, evitarea unui 
război mondial și trecerea la măsuri 
efective de dezangajare militară și 
dezarmare, în primul rînd nucleară.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Iași au luat cunoștință, cu 
profundă satisfacție și responsabili
tate patriotică, de comunicatul Comi
tetului Politic 'Executiv al C.C. al 
P.C.R., prin care se aprobă activita
tea desfășurată de delegația tării 
noastre, în frunte cu dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la recenta consfătuire de la Moscova 
a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, se arată în telegrama 

COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI 
AL P.C.R.

Organizația județeană de partid, 
întreaga suflare a acestor meleaguri 
exprimă, asemenea întregului popor, 
adeziunea totală la poziția României, 
care susține cu fermitate necesita
tea dezarmării, stimulării cursului 
spre destindere, orientării eforturilor 
spre afirmarea colaborării și înțele
gerii între popoare, instaurarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, dezide
rate înscrise, spre satisfacția noas
tră, și în Declarația de la Moscova.

Aprobăm întru totul poziția revolu- 
ționar-patriotică și realistă adoptată 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, faptul că delegația tării 
noastre nu s-a declarat de acord cu 
unele probleme militare care nu au 
fost convenite anterior, așa cum pre
vede tratatul, susținînd necesitatea 
ca măsurile de menținere a capacită
ții de apărare să' nu afecteze pro
gramele de dezvoltare economico-so- 
cială. singura capabilă să pună. în va
loare superioritatea orînduirii noastre 
socialiste.

Reafirmăm și cu acest prilej hotă
rîrea nestrămutată a organizației ju
dețene de partid, a tuturor oamenilor 
muncii din acest colț de țară de a ac
ționa cu toată competența și capaci
tatea de muncă pentru îndeplinirea 
sarcinilor care ne revin din Progra

mul adoptat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., neprecupețind nici un efort 
pentru afirmarea liberă și indepen
dentă a României socialiste.

Comuniștii, toti oamenii muncii care 
își desfășoară activitatea în domeniul 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și introducerii progresului 
tehnic dih tara noastră, întreaga 
noastră intelectualitate științifică și 
tehnică, într-un glas cu poporul, 
aprobă cu totală convingere poziția 
principială, consecventă, profund uma
nistă pe care ați adoptat-o, în nume
le delegației române, al partidului și 
guvernului, al întregii țări, la Con
sfătuirea de la Moscova, se spune în 
telegrama CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE.

Acordăm cea mai înaltă apreciere 
semnării de către dumneavoastră, a 
Declarației adoptate la consfătuire, 
recunoscînd în ideile promovate de 
acest document teze majore ale con
cepției generale a partidului nostru, 
a dumneavoastră, asupra salvgardării 
păcii, * independenței și suveranității 
tuturor popoarelor în cadrul unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. Hotărîrea unanimă a partidu
lui, guvernului și poporului nostru de 
a nu se angaja pe calea sporirii chel
tuielilor militare, atît timp cît situa
ția internațională nu impune aceasta, 
reprezintă o decizie politică exem
plară, de o importantă excepțională, 
o garanție a menținerii capacității 
noastre de a asigura transpunerea în 
viată a minunatului Program al 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, 
de ridicare necontenită a nivelului de 
trai al poporului.

Asemeni întregului popor, oamenii 
muncii din Ilfov exprimă deplina lor 
aprobare, precum și cea mai înaltă 
apreciere pentru modul strălucit, 
pătruns de principialitate comunistă 
și patriotism, in care dumneavoastră, 
demn și vrednic fiu al națiunii româ
ne, ați susținut în cadrul consfătuirii 
de la Moscova poziția constructivă și 
consecventă a României socialiste, se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R.

Salutăm practica, dovedită și de a- 
ceastă dată de partidul nostru, de a 
înfăptui o politică deschisă, fără as
cunzișuri, cu știrea tși aprobarea între
gului popor. Susținind, cu puterea de 
convingere ce vă este proprie, evi
tarea oricărei escaladări a cursei înar
mărilor. ati demonstrat, încă o dată, 
înaltul umanism al politicii noastre 
externe, consecvența ei, faptul că 
sinceritatea, concordanta între vorbă 
și faptă sînt și rămin caracteristici 
definitorii ale întregii activități a 
României socialiste pe arena mon
dială.

Primiți, vă rugăm, întreaga noastră 
gratitudine pentru înțelepciunea do
vedită în elaborarea și argumentarea 
poziției principiale a partidului nos
tru care consideră că măsurile de 
menținere a capacității de apărare 
trebuie să fie rezonabile, să nu frîne- 
ze realizarea programelor de dezvol
tare economică, de ridicare a nivelu
lui de trai al poporului. Ne alăturăm, 
totodată. înflăcăratului dumneavoastră 
patriotism in afirmarea dreptului 
inalienabil și imprescriptibil că ar
mata română nu se va afla niciodată 
sub altă comandă decît a partidului 
și guvernului țării, va fi întotdeauna 
numai la ordinele poporului român.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, aici în Ilfov, 
comuniștii, toți oamenii muncii se vor 
strădui fără preget pentru înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului, a Programu
lui partidului, pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare, a independenței 
și suveranității patriei.

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU 
APARAREA PĂCII, milioanele de 
luptători pentru pace din România, 
alături de întregul nostru popor, a- 
probă întru totul și susțin cu hotărî
re poziția justă și profund responsa
bilă susținută de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe

Nicolae Ceaușesca. la consfătuirea de 
la Moscova.

Ne declarăm hotărît de acord cu 
consecvența și fermitatea cu cage ați 
militat pentru realizarea idealurilor 
scumpe ale poporului nostru, ale în
tregii umanități — pacea, prietenia și 
colaborarea multilaterală între po
poare — cu poziția susținută de 
dumneavoastră conform căreia po
poarele de pretutindeni sînt vital in
teresate nu în escaladarea cursei 
înarmărilor, ci în făurirea unei lumi 
a păcii și progresului, în adoptarea 
unor măsuri concrete și urgente de 
înghețare și reducere a cheltuielilor 
militare.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, ne exprimăm hotă- 
rirea de a acționa permanent, cu 
fermitate și devotament, pentru în
făptuirea exemplară a politicii inter
ne și externe a tării noastre, pentru 
dezarmare, pentru respectarea inde
pendentei și suveranității fiecărui 
popor, pentru promovarea unor re
lații noi, de egalitate, respect re
ciproc și colaborare pașnică între 
toate națiunile, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, pentru 
pacea și progresul umanității.

în climatul de profundă trăire pa
triotică, de totală adeziune a tutwor 
comuniștilor, a întregului nostru po
por fată de conținutul Declarației 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, față de poziția umanitară 
și realistă pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ati adoptat-o. se 
înscrie organic și adeziunea suce
venilor, care vă mulțumesc din adîn
cul ființei lor pentru grija cu care 
vegheați ca un părinte bun al parti
dului și al patriei la continua înflo
rire a României socialiste, ridicarea 
necontenită a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce muncesc 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R.

Am reținut din strălucitele dum
neavoastră expuneri, prezentate în 
fata delegațiilor diferitelor colective 
de oameni ai muncii că cea mai bună 
garanție a înfloririi patriei noastre, 
a întăririi puterii ei economice și de 
apărare este însăși dezvoltarea multi
laterală a țării.

Strins uniți în jurul partidului, mai 
hotărîti ca oricînd de a vă urma cu 
cugetul și fapta în tot ceea ce dum
neavoastră întreprindeți pentru pros
peritatea poporului român și înăl
țarea patriei pe noi trepte de cul
tură și civilizație, sucevenii își 
reafirmă și cu acest prilej atașamen
tul lor nețărmurit fată de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului, puse în slujba creșterii presti
giului patriei în lume, instaurării pe 
glob a unui climat de înțelegere, co

laborare și pace între toate popoa
rele.

împreună cu întregul popor, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Teleorman aprobă din toată 
inima și sprijină ferm poziția dele
gației jomâne la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ, apreciind 
că această poziție răspunde în cel 
mai înalt grad intereselor supreme 
ale națiunii noastre, cauzei păcii, 
destinderii și securității internaționa
le — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Poziția, principială adoptată de 
delegația română, prin dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — în deplin consens cu 
hotăririle Congresului al XI-lea si 
ale Conferinței Naționale — de
monstrează încă o dată eforturile con
secvente ale conducerii partidului și 
statului nostru. în direcția înfăptui
rii unei reale dezarmări, condiție 
hotăritoare a realizării unui climat 
de înțelegere și cooperare între po
poare. a făuririi unei lumi fără 
arme, mai bune și mai drepte.

Urmind neabătut exemplul dum
neavoastră de pasiune revoluționară 
și devotament nețărmurit față de 
destinele întregului nostru popor, ne 
angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, să nu precupețim 
nici un efort pentru îndeplinirea e- 
xemplară a obiectivelor și sarcinilor 
luminosului Program de dezvoltare 
multilaterală a scumpei noastre 
patrii.

într-o altă telegramă se spune : 
ÎNTREGUL EFECTIV AL MINIS
TERULUI DE INTERNE — generali, 
ofițeri, maiștri militari, subofițeri și 
militari în termen, în frunte cu co
muniștii, își exprimă din toată ființa 
adeziunea, plenară, recunoștința și 
mândria patriotică fată de modul stră
lucit in care dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, președinte al republicii, 
comandant suprem al forțelor ar
mate, ați expus la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia poziția prin
cipială a României în problemele 
discutate.

Ca militari ce slujim patria 
sub faldurile tricolorului românesc, 
dăm o înaltă apreciere și ne expri
măm întreaga adeziune fată de pozi
ția principială și fermă pe care ati 
expus-o în problemele militare, fată 
de cerința ca armata noastră na
țională, trup din trupul poporului 
român, să fie subordonată exclusiv 
forurilor conducătoare de partid și 
de stat din patria noastră, să răs
pundă în fața propriului popor.

Vă asigurăm. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organele 
securității statului, tioate cadrele Mi
nisterului de Interne sînt hotărîte și 
ferm angajate în îndeplinirea cu 
spirit de răspundere a ordinelor 
dumneavoastră privind apărarea cu 
vigilentă și fermitate revoluționară a 
securității statului, avuției naționale, 
ordinii și liniștei publice, a tuturor 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui român.

Intîlnirile pe care le-ați avut cu 
reprezentanți ai clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității și tineretu
lui au fost urmărite cu viu interes de 
comuniști și ceilalți oameni ai mun
cii din județul Vaslui, care apreciază 
înalta principialitate de care dă do
vadă partidul nostru, dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
în menținerea capacității de apărare 
a patriei, în limite care să ne per
mită realizarea întocmai a programe
lor de dezvoltare economică a țării, 
de ridicare a nivelului de trai al ma
selor populare — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R. ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Asemeni delegațiilor județelor pa
triei cu care v-ati întîlnit, și noi, lo
cuitorii acestor meleaguri, susținem 
poziția României în problemele des
tinderii și dezarmării și ne pronun
țăm împotriva oricărei escaladări a 
cursei înarmărilor, pentru reducerea 
și nu pentru sporirea cheltuielilor 
militare, trecerea efectivă la măsuri 
eficiente, care să favorizeze destin
derea și securitatea, înfăptuirea o- 
biectivului istoric al dezarmării ge
nerale.

Călăuziți de strălucitul dumnea
voastră exemplu, de modul in care, 
cu pasiune și fermitate, slujiți po
porul român, cauza socialismului, a 
comunismului și păcii în lume, ne 
angajăm ca prin faptele de muncă, 
prin întreaga noastră activitate să 
contribuim la înflorirea multilaterală 
a scumpei' noastre patrii — România 
socialistă.

Animați de înalte sentimente pa
triotice. țăranii cooperatori din 
Miercurea Sibiului, județul Sibiu, . își 
exprimă pe această cale adeziunea 
unanimă și profunda satisfacție față 
de activitatea delegației tării noas
tre, în frunte cu dumneavoastră, la 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșo
via — se spune în telegrama CON
DUCERII C.A.P. DIN COMUNA 
MIERCUREA SIBIULUI.

Ancorată temeinic în realitățile lu
mii contemporane, politica externă a 
partidului și statului nostru poartă 
pecetea eminentei dumneavoastră 
personalități, a gîndirii cutezătoare, 
a înaltului umanism și echității pe 
care le promovați în viața interna
țională, a concepției dumneavoastră 
despre libertatea fiecărui popor de 
a-și hotărî propria soartă așa cum 
o dorește.

Ne angajăm din toată ființa noas
tră să acționăm cu fermitate și e- 
nergie pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, pentru înăl
țarea României pe noi culmi de pro
gres și prosperitate, pentru ridicarea 
necontenită a prestigiului ei în lume.
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„Făurirea statului național unitar român 
-moment crucial în lupta maselor populare 

pentru libertate și progres44

„Sâ proclamăm voința 
de a fi națiune liberă"

Marți, la Muzeul de istorie, a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România 
au inceput lucrările sesiunii știin
țifice cu tema : „Făurirea statului 
național unitar român — moment 
crucial in lupta maselor populare 
pentru libertate și progres", organi
zată de Academia Republicii Socia
liste România, Academia de științe 
sociale și politice, Academia „Ștefan 
Gheorghiu" și Institutul de studii 
istorice și social-politice.

La lucrările sesiunii iau parte mem
bri și membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai- C.C. al P.C.R, și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații de masă, 
oameni ai muncii din Întreprinderi, 
academicieni, profesori, cercetători, 
studenți, activiști de partid, partici
pant! la evenimentele de acum 60 de 
ani. militari ai forțelor noastre 
armate.

Deschizînd lucrările sesiunii, prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, a subliniat importanța actu
lui istoric de la 1 decembrie 1918, 
arătind că marele ideal al unirii și 
neatîmării poporului nostru a repre
zentat — in chip activ și combativ — 
o luptă conștientă, continuă, multise
culară, ale cărei concluzii istorice au 
fost scrise cu singele ostașilor noștri 
pe cimpurile de luptă, cu truda și 
elanul oamenilor muncii.

„România de astăzi — a spus vor
bitorul — este un exemplu recunos
cut de fidelitate față de înaltele prin
cipii ale păcii și justiției internațio
nale, un model de promovare a prie
teniei și colaborării cu alte popoare. 
Recentul comunicat al ședinței Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la desfășurarea 
Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșovia, 
intimpinat cu profundă satisfacție și 
totală adeziune de întregul popor ro
mân, scoate în evidență, o dată mai 
mult, credința noastră in instaurarea 
unei politici de promovare a destin
derii, colaborării și păcii in lume, de 
egalitate in drepturi intre toate na
țiunile, de respectare a independentei 
și suveranității naționale a fiecărui 
stat, a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî soarta, fără nici un 
amestec din afară, a unor relații 
democratice, de cooperare echitabilă, 
între toate țările de pe continentul 
european, ca și de pe celelalte con
tinente.

Este, de aceea, un fericit prilej, 
pentru noi toți, 'de a saluta cu căldură 
modul în care conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a expus și reprezentat po
ziția- noastră la recenta consfătuire 
de la Moscova, cu principiali
tatea profundă și spiritul de răs
pundere pilduitor, care sint pro
prii secretarului general al P.C.R., 
exemplu de slujire demnă și devo
tată a intereselor supreme ale pa
triei".

In continuare, vorbitorul a spus : 
Sesiunea noastră urmărește să punc
teze cu fermitate înțelesul general- 
valabil al citorva din marile mo
mente ale luptei îndelungate pentru 
libertatea națională și socială a po
porului român și a naționalităților 
conlocuitoare, precum și concepția 
românească despre libertatea celor
lalte națiuni.

în comunicarea „Lupta pentru uni
tate — permanență a istoriei poporu
lui român", acad. Ștefan Pascu, pre
ședintele Comitetului național al is
toricilor, a subliniat că unitatea na
țională a poporului, proclamată de 
Marea Adunare Națională de la Alba 
Iul ia din 1 decembrie 1918, este o 
„operă legică și legitimă, Întemeiată 
pe apartenența imensei majorități a 
locuitorilor de pe întreg teritoriul 
național la unul și același neam, 
avind aceeași origine daco-romană, 
vorbind aceeași limbă romanică, unit 
prin mii de legături, aspirații și in
terese politice, economice, culturale ’.

IJupă ce a arătat că, de la nașterea 
sa și pină în vremurile noastre, po
porul român a dus o continuă luptă 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru independență și unitate, pen
tru apărarea ființei naționale și ne- 
atirnare. pentru progres și civiliza
ție. vorbitorul a spus : „Act just și 
progresist de inestimabilă însemnă
tate, care a inrîurit pozitiv dezvol
tarea istorică a poporului român, a 
României contemporane — înfăptui
rea statului național unitar român 
a deschis o perspectivă nouă dezvol
tării pe întreg teritoriul românesc a 
forțelor de producție, a forțelor pro
gresiste ale societății, a științei și 
culturii, ridicării nivelului general de 
civilizație a întregului popor. Ceea 
ce n-a înfăptuit burghezia in perioada 
interbelică din cauza intereselor sale 
de clasă exploatatoare a realizat 
clasa muncitoare, in unire cu țărăni
mea muncitoare și intelectualitatea 
progresistă, in anii construcției socia
lismului multilateral dezvoltat în 
România. în România socialistă 
s-a realizat deplin unitatea mo- 
ral-politică a poporului român sub 
conducerea înțeleaptă, principială 
și consecventă a Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în anii socialismului s-a 
realizat egalitatea deplină- a tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de națio
nalitate. Tuturor acestora, deopotrivă, 
le sint asigurate condițiile pentru 
realizarea celor mai îndrăznețe idea
luri de dreptate socială și naționala, 
ale socialismului și domunismului. de 
frăție pe pămîntul României, inde
pendentă și suverană".

„Apoulon — Apulum — Alba Iulia... 
denumiri istorice succesive ale ace
leiași localități ce reprezintă un grăi
tor exemplu de continuitate neîntre
ruptă a populației băștinașe, o ade
vărată sinteză a întregii istorii a po
porului român" — se arată în comu
nicarea „Alba Iulia in conștiința po
porului român. De la Mihai Viteazul 
la 1918“ susținută de tovarășul 
Nicolae Hurbean, prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R.

Subliniind că după unirea Țărilor 
române sub sceptrul biruitor al ma
relui nostru voievod Mihai Viteazul. 
Alba Tulia se înscrie in istoria patriei 
si ca martor al sacrificiului suprem 
in lupta pentru eliberarea si emanci
parea neamului a lui Horea și Cloșca, 

,ca un centru important aJ. activității 
patriotice a revoluționarilor pașop
tiști. comunicarea relevă atmosfera 
de mare entuziasm patriotic generată 

de unirea Moldovei cu Țara Româ
nească. în anul 1859, faptul că locui
torii orașului au fost alături de eroii 
de la Grivița și Plevna, cuceritorii 
independenței de stat a României de 
la 1877. prin numeroase contribuții 
cu voluntari și ofrande la susținerea 
războiului.

Relevînd dreptul istoric al desăvâr
șirii unității de stat, comunicarea 
subliniază că : „Marea Adunare Na
țională de la Alba Iulia de la 1 de
cembrie 1918, prin votul unanim și 
entuziast al mandatarilor de drept ai 
poporului român. în nesfirșitele 
aclamații ale uriașei mulțimi de 
peste 100 000 de oameni de pe 
Platoul Romanilor, a hotărît pentru 
totdeauna unirea Transilvaniei cu 
România. Prin voința nestrămutată a 
întregului nostru popor se înfăptuia 
astfel un proces istoric obiectiv, se 
realiza statul național unitar român. 
Alba Iulia a devenit, astfel, pentru a 
doua oară și pentru totdeauna orașul 
Unirii".

în comunicare sînt citate rezultate
le deosebite ale oamenilor mun
cii — români, maghiari, germani 
— obținute, in deplină unitate șl fră
ție, în Înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XÎ-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, succese cu care 
alături de întregul popor ei cinstesc 
marele eveniment de la 1 decembrie.

Oamenii muncii din județul Alba, 
a spus în încheiere vorbitorul, văzind 
între politica internă și externă a 
partidului și statului nostru o strînsă 
și indestructibilă unitate, iși exprimă 
deplina aprobare și adeziune față de 
modul strălucit, principial și demn în 
care sînt promovate, in toate împre
jurările, cu consecvență și înaltă răs
pundere, orientările fundamentale 
pe care țara noastră — avind în față 
exemplul personal și Îndemnurile 
conducătorului iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — își clădește statornic 
relațiile de pace, prietenie și cola
borare cu toate statele lumii, fermi
tatea și intransigenta cu care mili
tează pentru respectarea suveranită
ții și independenței, pentru instaura
rea în lume a unui climat de încre
dere între țări și popoare.

în comunicarea „Rolul clasei mun
citoare în înfăptuirea statului națio
nal unitar român", prezentată de to
varășul Iosif Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., se subliniază că de la 
începuturile afirmării sale pe scena 
vieții politice românești, clasa noas
tră muncitoare, formată din sinul po
porului, a înscris pe steagul ei de 
luptă țelul măreț al eliberării Sociale 
și naționale a poporului român. „îm
pletirea organică dintre aceste înalte 
idealuri — a spus vorbitorul — a con
stituit o trăsătură fundamentală per
manentă a activității clasei munci
toare din România. Clasa muncitoare 
din țara noastră, care a fost pre
zentă și și-a spus cuvîntul în mo
mentele hotăritoare ale istoriei mo
derne a poporului român, a adus 
o contribuție substanțială la înfăp
tuirea statului național unitar ro
mân. ca parte integrantă a luptei 
pentru eliberarea socială și naționa
lă. pentru dezvoltarea națiunii ro
mâne, pentru înfăptuirea societății 
fără exploatare".

După ce a arătat că, odată cu fău
rirea partidului centralizat al clasei 
muncitoare, in 1893, proletariatul ro
mân s-a avîntat și mai hotărît în 
lupta pentru eliberarea națională și 
socială, vorbitorul a spus : „Afirmîn- 
du-se in arena politică, in împreju
rările unei ofensive puternice a cla
selor exploatatoare împotriva forțe
lor revoluționare și progresiste, cla
sa muncitoare, condusă de partidul 
său revoluționar — Partidul Comu
nist Român, pe care l-a creat in mai 
1921 — a înscris prin activitatea sa 
pagini nepieritoare in analele isto
riei patriei, de eroism si de abne
gație revoluționară. înfruntînd pri
goana regimului burghez. Partidul 
Comunist Român a organizat mase
le muncitoare in lupta pentru drep
turi si libertăți democratice, contra 
pericolului fascist, pentru indepen
dența și suveranitatea țării, avind ca 
tel făurirea unei orînduiri sociale noi, 
luptă la care au participat cu avint 
și eroism și oamenii muncii apar- 
ținînd naționalităților conlocuitoare".

în continuare vorbitorul a subli
niat rolul clasei muncitoare în pe
rioada revoluției populare inaugura
tă prin Victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te de la 23 August 1944. Cucerirea 
puterii politice de către clasa mun
citoare și construirea socialismului in 
România, a relevat vorbitorul, repre
zintă un proces de neîntrerupte pre
faceri înnoitoare. Călită in lupta de 
eliberare socială și națională, clasa 
muncitoare din România, Partidul 
Comunist Român continuă cu succes 
aplicarea idealurilor de suveranitate 
și independență. Socialismul, instau- 
rind puterea oamenilor muncii, reali
zează deplina suveranitate națională, 
deplina independență de stat, dezvol
tarea colaborării cu statele socialis
te, cu celelalte țări de pe glob.

„Clasa noastră muncitoare — a 
spus în încheiere vorbitorul — prin 
•glasul reprezentanților săi trimiși la 
C.C. al P.C.R. in ziua de 25 noiembrie 
a.c., a aprobat in totalitate și a dat 
o înaltă apreciere activității pline de 
răspundere, de înalt patriotism, de 
devotament fără margini față de po
porul român, de cauza socialismului 
și comunismului, de viitorul întregii 
omeniri, desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, care a avut 
loc recent la Moscova. Poziția dele
gației noastre, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este poziția Partidului 
Comunist Român, a clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor, și «a 
răspunde în cel mal înalt grad inte
reselor supreme ale construcției so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, ale națiunii 
noastre socialiste, cauzei independen
ței și suveranității naționale, întăririi 
destinderii, colaborării și păcii in în
treaga lume".

în comunicarea „Aderarea popu
lației maghiare și germane la Marea 
Unire din 1918", de prof. dr. Iosif 
Kovacs, prorector al Universității 
„Babeș-Bolyaî" din Cluj-Napoca, și 
prof. dr. docent Carol Goller, membru 
al Prezidiului Academiei de științe 
sociale și politice, se subliniază că nă
zuința permanentă a poporului ro
mân de .făurire a statului național 
unitar- român a fost împărtășită de 

masele muncitoare maghiare si ger
mane din țara noastră.

„încă ia 31 octombrie 1918, se a- 
rată în comunicare, masele populare 
din Tirgu Mureș au impus astfel a- 
legerea unui consiliu in majoritate 
din reprezentanți ai intelectualității 
radicale și ai mișcării muncitorești.

în multe locuri au luat ființă 
consilii naționale maghiare și consilii 
româno-maghiare. Rolul muncitorilor 
în aceste organe era în unele cen
tre industriale atît de puternic, incit 
și denumirea lor a fost schimbată în 
consilii muncitorești. Aceste consilii 
duceau o luptă susținută in vederea 
asigurării depline a egalității și pentru 
realizarea idealurilor politice progre
siste din acea vreme. în sprijinul 
acestor consilii au luat ființă gărzi 
naționale, gărzi și consilii în care ac
ționau în strînsă legătură români, 
maghiari și germani.

După ce citează o serie de docu
mente ale vremii care atestă partici
parea și susținerea de către forțele 
progresiste din Transilvania a actu
lui Unirii, activitatea desfășurată de 
fruntași ai acestei lupte, comunica
rea relevă, de asemenea, adeziunea 
promptă a sașilor la rezoluția adună
rii de la Alba Iulia.

în continuare se relevă că „Popu
lația maghiară și germană a manifes
tat și după unirea Transilvaniei cu 
Rlomânia, în marea ei majoritate, o 
atitudine loială față de statul român. 
Se cunosc numeroase exemple de 
solidaritate a muncitorilor români, 
maghiari și germani în memorabile 
lupte ale proletariatului condus de 
P.C.R.

După eliberarea patriei noastre de 
sub dominația fascistă forțele demo
cratice, conduse de P.C.R., au apre
ciat înfrățirea poporului român și a 
naționalităților conlocuitoare ca un 
factor de seamă in consolidarea și 
dezvoltarea cuceririlor revoluționare.

Baza trainică a rezolvării problemei 
naționale în țara noastră o constituie 
proprietatea socialistă, care asigură 
tuturor oamenilor muncii o poziție 
egală față de mijloacele de producție. 
Egalitatea în drepturi, desigur, nu se 
reduce insă la construirea de fabrici 
și uzine. Ea se extinde și asupra dez
voltării social-culturale, creațiile cul
turale ale naționalităților conlocuitoa
re devenind partea Componentă orga
nică a culturii noastre socialiste.

Pe plan politic, deplina egalitate In 
drepturi a tuturor cetățenilor, exer
citarea efectivă a libertăților demo
cratice își găsesc ilustrarea în repre
zentarea corespunzătoare a naționali
tăților conlocuitoare în Comitetul 
Central al partidului, în Consiliul de 
Stat și guvern, în toate organele cen
trale «șl locale ale partidului, ale sta
tului și ale organizațiilor de masă.

Este meritul orinduirlî socialiste de 
a fi realizat înfrățirea poporului ro
mân și a naționalităților conlocuitoa
re, de a fi asigurat lichidarea orică
rei «forme de discriminare națională, 
deplina egalitate în drepturi a tutu
ror cetățenilor țării. Această . mă
reață realizare a politicii națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân încununează raporturile frățești 
seculare dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, cu temelii 
adinei în istorie, hotărite să apere In
dependența țării alături de poporul 
român".

în comunicarea sa „Formarea sta
tului național unitar — operă a ma
selor populare", tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, a 
dezvoltat pe larg ideea participării 
maselor populare la acest act Istoric. 
„Participarea masivă a maselor popu
lare la mișcarea țărănească pornită 
de la Bobîlna, la răscoala condusă de 
Doja, la înfăptuirea unirii tuturor ro
mânilor sub Mihai Viteazul, la revo
luția lui Horea, la lupta eliberatoare 
dusă de Tudor Vladimirescu. ca și la 
acțiunea de realizare pentru totdeau
na a unirii Transilvaniei cu țara 
mumă, a spus vorbitorul, arată nu 
numai forța de neînvins a maselor, 
dar și continuitatea în strădania pen
tru făurirea sacrelor idealuri națio
nale și de dreptate socială. Ideea-for- 
ță a unității naționale, a cărei origi
ne se conturează cu multe secole in 
urmă, a acționat ca un puternic și 
profund factor de Închegare a forțe
lor sociale și politice în jurul unuia 
dintre obiectivele fundamentale ale 
dezvoltării istoriei României mo
derne".

După ce a subliniat rolul forțelor 
revoluționare, inclusiv al organizații
lor socialiste in Înfăptuirea unirii, 
vorbitorul a trecut in revistă împre
jurările istorice ale desăvirșirii ac
tului istorie de la 1 decembrie 1918, 
arătind că. „deși au constituit facto
rul hotărîtor in formarea statului na
tional unitar român, masele popu
lare nu și-au văzut realizate în în
tregime. în perioada interbelică, aspi
rațiile, intrucît clasele dominante u- 
nite, burghezia și moșierimea din 
România, inclusiv moșierii și indus
triașii maghiari și germani, au cău
tat să folosească noile condiții pen
tru consolidarea propriilor poziții e- 
conomice și politice, să intensifice 
exploatarea și asuprirea maselor, frî- 
narea progresului social".

în comunicare se subliniază apoi 
strălucita victorie politică, ideologică 
a mișcării noastre muncitorești — 
crearea Partidului Comunist Român 
— care a deschis o etapă nouă în 
lupta organizată a maselor popu
lare. pentru dreptate socială și na
țională, pentru apărarea independen
ței și integrității teritoriale a patriei,

în încheierea comunicării sale, to
varășul Ștefan Voitec a spus : „Do
resc să relev cu acest prilej larga, 
deplina, vibranta adeziune a mase
lor populare din țara noastră, fără 
deoșebire de naționalitate, față de 
activitatea strălucită, de poziția fer
mă. de înaltă principialitate comu
nistă. a delegației române, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta Consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia, adeziune reflectată in 
cuvîntul înflăcărat rostit de pârtiei - 
panții la recentele intîlniri ale secre
tarului general al partidului nostru 
cu reprezentanții clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tineretului 
și ai torțelor armate".

După-amiază, lucrările sesiunii s-au 
desfășurat pe secții, avind ca teme 
„Premisele și temeiurile care au dus 
la desăvirșirea statului național uni
tar român" și „Consecințele și sem
nificația actuală a actului istoric de 
la 1 decembrie 1918".

Lucrările sesiunii continuă in cursul 
zilei de miercuri.

„Luna cadourilor**  in cooperația de consum

• Teatrul , Național București 
(sala mică)’ : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19,30, (sala Ate
lier) : Ețegie — 19.
• Opera Română : Trubadurul 
(spectacol extraordinar cu 
concursul dirijorului CTRIL CVET- 
KO (R.S.F. Iugoslavia) — 19.
• Teatrul, de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Studio): 
Craii de curtea veche 19.
• Teatrul Ciulești (sala Giulești): 
Cocoșelul neascultător — 15, (sala 
Majestic) : Dragoste periculoasă 
— 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Ta- 
nase* (sala Șavoy) : Revista în 
luna de miere 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
19.30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu* : Fire 
de poet — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Cunună de frumuseți 
—• 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Scu
fița cu trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică* : Unde 
zbori, Sperie-Ciori ? — 17.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul in patru colțuri — 19,30.

tră — de la ministru pină la opera
torul din centrala electrică — pentru 
a reduce cit mai rapid, la minimum 
posibil, pierderile în ciclurile tehno
logice de producere, transport, dis
tribuție și consum ale energiei.

— Unde trebuie intervenit cu e- 
fecte maxime in acțiunea de econo
misire a energiei ?

— Dată fiind ponderea covîrșitoare 
pe care industria, construcțiile, trans
porturile și agricultura o au în con
sumul general de energie electrică a 
țării, este de la sine înțeles că folo
sirea rațională a energiei, economi
sirea acestei importante avuții națio
nale trebuie să determine acțiuni de 
mare eficiență in toate aceste ramuri. 
Se știe cit de' important este ea prin 
promovarea largă a progresului teh
nic să se asigure folosirea mai ra
țională a energiei în industrie, prin 
perfecționarea și modernizarea pro
ceselor tehnologice, a diferitelor e- 
ehlpamente, prin reciclări de agenți 
purtători de energie reziduală, prin 
evitarea mersului in gol și încărca
rea utilajelor la sarcina nominală, cit 
și prin restructurări de fluxuri teh
nologice. în condițiile unei balanțe 
energetice foarte strin.se se impune 
reexaminarea continuă a necesarului 
la principalele produse energointen- 
sive, spre a se evita pe cit posibil si
tuații cînd exportăm energie pe a- 
ceastă cale ca apoi să fim nevoiți, 
pentru echilibrarea balanței, să re
curgem la import. Multe din produ
sele noastre se realizează eu consu
muri de energie prea ridicate, cu

în această perioadă, în toată țara 
magazinele cooperativelor de con
sum au fost aprovizionate cu o 
gamă largă de mărfuri pentru se
zonul de iarnă și alte articole ce 
pot fi oferite cu ocazia „Lunii ca
dourilor", Astfel, raioanele de ga
lanterie și marochinărie prezintă 
tricotaje, baticuri, fulare, cravate, 
cămăși, lenjerie fină, ciorapi, um
brele, poșete, cordoane, mănuși etc. 
Pentru cei mici, aceste magazine o- 
feră numeroase jucării și jocuri, 
precum și o gamă bogată de cos
tumase, bluze, rochițe, paltonașe, 
fulare, căciulite ș.a. Cadouri plăcu
te pentru școlari sînt cărțile din 
colecțiile „Prima mea bibliotecă", 
„Povești nemuritoare", „Biblioteca 
școlarului", precum și pixurile, sti
lourile, creioanele colorate etc., pe 
care părinții le pot cumpăra odată

cinema
• Acțiunea „Arsenal* * : EXCEL
SIOR — 15; 17,30; 20.
a N-ați confundat ! : VICTORIA 
— 15; 17,30; 20.
• Dueliștii : SCALA — 15; 17,30; 
20.
• Principiu! 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. LUCEA
FĂRUL — 15.30; 18; 20.
• Pe eiocănitoare n-o doare ca
pul : BUCEGI — 15; 17.30; 20.
• Jezebel : CAPITOL — 15; 17.30; 
20, MODERN — 15; 17,30; 20, GLO
RIA — 15; 17,30; 20.
• Mihal Viteazul : PATRIA — 15; 
19.
• Curierii diplomatici : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Animalul : AURORA — 13,30; 
18; 20,15, GRIV1ȚA — 15,15; 17,45;
20,15.
• Ușa periculoasă de la balcon :
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.
• Hop!... și apare maimuța : BU- 
ZEȘTI — 15,15; 17,30; 20.
• Contemporanul tău (ambele se*  
rii) — 11.45, Baladă pentru Măriu- 
ca — 16,15, Valsul nemuritor — 
18,30, Contesa Walewska — 20,30 : 
CINEMATECA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
COSMOS — 15,30: 17,45: 20.
• Șoimul î COTROCENI — 15;
17,30; 20. MIORIȚA — 15,30; 17.45;
20,15.
• Războiul împotriva opiului :
LIRA — 15; 17,30; 20.
• Acel blestemat tren blindat : 
CIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20, VOL
GA — 15; 17,30; 20.

Răspunderi sporite în economisirea severă a energiei electrice
(Urmare din pag. I)

sebite pentru mărirea randamentu
lui cazanelor, funcționarea cu prio
ritate în termocentrale cu turbo- 
pompe de alimentare, optimizarea re
gimului de funcționare a rețelelor de 
termofieare și, ceea ce este deosebit 
de important, asigurarea exploatării 
normale a grupurilor din sistem.

— Credem că la fel de important 
este și cit de bine „păzim" energia 
pe drumul spre consumator, cum evi
tăm pierderile in rețelele de trans
port și distribuție.

— Consumul tehnologic In rețele, 
sub acest nume veți găsi în fișele de 
specialitate această categorie de pier
deri, merită intr-adevăr o deosebită 
atenție. Explicația este simplă, intru- 
cit orice neglijențe în transportul 
energiei te-ar putea aduce, metaforic 
vorbind, în situația celui pus să care 
apă cu sita. Pierderile în rețea pot a- 
fecta eficiența economică a întregii 
noastre activități și nimeni nu este 
dispus să transpire producînd energie 
electrică, ca apoi să asiste neputin
cios cum ea se risipește pe drum. 
Pe primele zecq luni noi am înregis
trat în acest sens o ușoară economie 
față de plan. Va trebui să ajungem 
intr-un viitor apropiat la maximum 
5 la sută consumuri tehnologice in 
rețele. Sarcina este foarte grea, dar 
ea trebuie și poate fi îndeplinită. în 
acest sens, vom limita dezvoltarea 
rețelelor de 220 kilovolți, aîsigurînd 
transformarea directă de la 400 la 
110 kV și eliminînd pierderile prin 
dubla transformare. Liniile actuale 
de 400 kV folosite la tensiuni mai 
mici vor trece sâ funcționeze în vol
taj normal. Liniile de 6 și 15 kilo
volți vor fi trecute în rețea de 20 
kV. Avem în vedere montarea de 
compensatoare statice și compensa
toare sincrone în rețea pentru com
pensarea factorului de putere.

Fără îndoială, materializarea aces
tor programe, la baza cărora stă do
rința noastră și a tuturor de a evita 
pierderile, de a economisi energia 
electrică și combustibilul, vor presu
pune o seamă de investiții. Prin apli
carea lor estimăm să realizăm pină 
la sfîrșitul actualului cincinal, în ra
port cu 1977, o economie de 12 mi
lioane tone combustibil convențional.

— Aveți responsabilități deosebite 
în urmărirea consumurilor, în asigu
rarea distribuirii operative a ener
giei electrice la consumatori. Ce aș
teptați din partea acestora, in efor
tul cotidian de echilibrare a balanței 
energetice a țării?

— Aș vrea să mă fac bine înțeles: 
înainte de a privi spre modul în care 
lucrează alții, doresc să asigur că noi 
ne vom mobiliza toate forțele pentru 
a îndeplini cit mai bine și cit mai 
eficient sarcinile ce ne revin. Cu 
toții, oamenii muncii din ramura 
energiei electrice sîntem preocupați 
să eliminăm consumurile iraționale 
și ineficiente de energie. Rezultatele 
obținute pină acum nu epuizează 
nici pe departe posibilitățile exis
tente de economisire, posibilități 
spre a căror valorificare trebuie sâ 
se concentreze în continuare întregul 
personal muncitor din ramura noas

cu tradiționalele podoabe pentru po
mul de iarnă. în magazinele uni
versale. Supercoopuri și Superma- 
gazine s-au pus in vînzare mode
le noi de confecții de sezon pen
tru femei și bărbați. Pentru a răs
punde celor mai diverse preferin
țe. magazipele cooperativelor de 
consum oferă, de asemenea, o mare 
varietate de produse cosmetice și 
de parfumerie, numeroase obiecte 
de podoabă, stofe și imprimeuri, în
călțăminte de sezon, felurite arti
cole de menaj. Un dar prețios în 
orice cămin poate fi și un televi
zor sau un aparat de radio, obiec
te de folosință îndelungată care se 
pot procura și cu plata în rate. (Pu
blicitate).

în fotografie : Supercoopul din 
localitatea Movila Miresii, județul 
Brăila,

• Melodii, melodii : VIITORUL
15,30; 17,45; 20,15. .
• Al șaptelea cartuș : PACEA —
15; 17.30; 20.
• Gustul și culoarea fericirii : 
POPULAR — 15; 17.30; 20.
• Orașul fantomă ; TOM1S — 15; 
17,30: 20.
• 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 peceti : 
TIMPURI NOI — 15,30; 19.

teatre

Priviți aceasta fotografie, luatâ recent la lacul de acumulare de la Vidraru. Linia de sus reprezintă cota 
apei necesare pentru funcționarea normală a hidrocentralei de pe Argeș, față de nivelul actual al apei, scăzut ca 

urmare a lipsei de precipitații. La producție diminuată — economii sporite I

...30 aprilie 1848. Mii. de țărani ro
mâni transilvăneni, adunați în piața 
Blajului, ascultă cuvinte care pă
trund adine în conștiințe : „A sosit 
timpul să aruncăm veșmintul scla
viei. să sfărâmăm lanțurile servitu
tii..., să dăm de știre celorlalte națiuni 
că șerbi nu mai vrem sa mai fim. 
Noi nu vrem să domnim peste alții, 
dar nici nu vom suferi, noi, cei mai 
numeroși și mai vechi locuitori ai 
țării... ca să se mai facă vreo lege 
in această țară fără știrea noastră". 
înflăcărată cuvîntare era rostită de 
un tînăr cu o figură energică, lumi
nată de privirea ochilor seînteietori. 
Era Alexandru Papiu Ilarian.

A văzut lumina zilei la 27 noiem
brie 1828 pe meleagurile Sălajului și 
din fragedă copi
lărie a cunoscut 
dubla asuprire — 
națională și so
cială — la care 
era supus neamul 
său. A studiat la 
Blaj și apoi la 
Cluj, unde l-a 
avut coleg și to
varăș de gînduri 
pe Avram Iancu.
Aici a luat parte la înființarea, in 
preajma anului 1848, a unei societăți 
literare și a foii periodice cu titlul 
simbolic : „Zorile" — scrisă de mină 
și difuzată gratuit tinerilor români — 
care își propunea să contribuie la 
cultivarea limbii române.

Declanșarea revoluției pașoptiste 
l-a găsit la Tirgu Mureș. în întru
niri ale tinerilor români, maghiari, 
secui. Al. Papiu Ilarian cerea „să se 
șteargă iobăgia fără desdăunare" 
(răscumpărare — n.n.), „să se res
pecte și garanteze toate naționalită
țile și limbile".

Cu întreaga ardoare a tinereții s-a 
avîntat în revoluție. Convins că 
drepturile poporului se pot dobîndi 
numai prin lupta celor mulți, și nu 
doar prin acțiunea citorva persona
lități, Al. Papiu Ilarian a cutreierat 
satele în perioada pregătirii adună
rilor de la Blaj din 30 aprilie și 
15—17 mai 1848, împreună cu alțl 
tribuni, înfruntînd prigoana autori
tăților. „Veniți cu toții la Blaj"... — 
suna îndemnul — căci, „pe doi-trei In
vitați ii poate înșela inamicii, ii 
poate speria, cumpăra ; se pot în
șela ei înșiși.; poporul întreg este 
necoruptibil... Veniți, români, la Blaj 
prin toate pericolele ; acolo ne vom 
înțelege despre toate drepturile noas
tre și le vom pretinde cu toată ener
gia. Vom declara că nu vom mai fi 
iobagi, vom proclama că de aici îna
inte sîntem națiune liberă".

După infrîngerea revoluției a con

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI ALEXANDRU PAPIU 

ILARIAN, NEOBOSIT 
LUPTĂTOR PENTRU CAUZA 

ELIBERĂRII NAȚIONALE

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Șoimii patriei.
10,10 Telex.
10,15 închiderea programului.
14,00 Fotbal : Sportul, studențesc — F.C. 

Baia Mare (Divizia A). Trahsmi- 
' siuiie directă de la Stadionftl Re

publicii.
15.50 închiderea programului.
17,00 Telex.
.17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă germană.
17.45 La volan
18,00 Toamnă iugoslavă. Producție a 

studiourilor de televiziune din 
Novisad.

18,20 Tragerea Pronoexpres
18,30 Telecronica pentru pionieri.
18.50 Tinerețea -șantierelor — film do

cumentar realizat de scriitorul Ni
colae Dragoș.

mult peste nivelurile din alte țări. 
După cum este necesar să se acțio
neze cu mai multă hotărîre pentru 
creșterea duratei de folosință și ame
liorarea randamentului termic și e- 
lectric al mașinilor și utilajelor, pen
tru înlocuirea energiei cu alți fac
tori de producție, oriunde acest lu
cru este posibil, in principal în faza 
conceperii obiectivelor noi, extinderii 
și modernizării celor existente. Fie
care unitate economică trebuie să 
pună in valoare resursele interne, 
toate posibilitățile de care dispune in 
vederea producerii de energie elec
trică.

— Redacția noastră a fost solici
tată să dea explicații in legătură cu 
măsurile de raționalizare a consu
mului de energie electrică aplicate 
in ultima vreme. V-am ruga să fa
ceți cite,va precizări in acest sens.

— Iată in esență despre ce este 
vorba. Datorită secetei din această 
toamnă, nivelul lacurilor de acumu
lare ale centralelor hidroelectrice a 
•scăzut mult. Dunărea, de exemplu, 
nu realizează zilnic decît o treime 
din debitul normal. Centralele hi
droelectrice realizează zilnic, datorită 
secetei pronunțate, o producție mai 
mică cu 10—12 milioane kWh, care 
trebuie suplinită prin consumuri de 
hidrocarburi. Așa se face că din oc
tombrie înregistrăm un deficit de 
putere în sistemul energetic națio
nal. Pentru a face față dificultăților 
temporare in asigurarea cu energie 
electrică, au trebuit luate o serie de 
măsuri, inclusiv aplicarea de rațio

tinuat să militeze pentru drepturile 
poporului său, pentru emanciparea 
lui politică și culturală. Stabilit la 
Iași, a fost un sprijinitor activ al 
cauzei Unirii Principatelor. Salutind 
dubla alegere a lui Ala^anaru loan 
Cuza ca domn al Moldovei și Țării 
Românești, Al. Papiu Ilarian ii scria 
acestuia intr-un „Memorand" : „Ro- 
mănii din Transilvania, in împreju
rările de față numai la Principate 
privesc, numai de aici așteaptă sem
nalul, numai de aici iși văd scă
parea". Amintindu-i în continuare de 
înfăptuirea lui Mihai Viteazul. îi ura 
„O, principe și domn al românilor ! 
Tie ca să vă stee in ajutor geniul na
țiunii române..., să fiți executorul fe
ricit al planului celui mai mare domn 

și român ce a dat 
vreodată Dacia 
lui Traian". S-a 
numărat printre 
întemeietorii so
cietății „Transil
vania" care își 
propunea spriji
nirea materială a 
studenților români 
de peste Carpați 
(1867).

Al. Papiu Ilarian a adus o impor
tantă contribuție la dezvoltarea isto
riografiei românești, fecundele sale 
preocupări in acest domeniu înte- 
meindu-se pe convingerea că cunoaș
terea trecutului național constituia 
un important mijloc de întărire a 
conștiinței naționale, o sursă de în
credere in forțele neamului, in izbin- 
da dreptelor sale năzuințe. A adu
nat un imens material documentar 
necesar alcătuirii primei monografii 
a revoluției din Transilvania. A pu
blicat apoi în anii 1862-1864 trei tomuri 
de izvoare istorice intitulate „Tezaur 
de monumente istorice pentru Româ
nia". încercînd prin această culegere 
de texte să cuprindă în ansamblu 
istoria patriei prin faptele cele mai 
semnificative, el a realizat o operă 
remarcabilă, pe care Nicolae Iorga o 
aprecia drept „cea mai frumoasă lu
crare istorică ce apăruse pină atunci 
la noi, cea mai modernă, și mai de- 
săvirșit executată, un adevărat mo
del".

Idealurile înaintate pentru care a 
luptat Papiu Ilarian s-au împlinit 
prin făurirea de către poporul ro
mân a statului național unitar. în 
aceste zile din pragul gloriosului ju
bileu al Unirii, gîndurile de recunoș
tință și cinstire ale națiunii se în
dreaptă către toți cei care și-au con
sacrat energiile împlinirii acestei 
aspirații scumpe, între care la loc de 
seamă se află și înflăcăratul tribun 
pașoptist.

Prof. Paul GRIGORIU

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 România socialistă — idealuri îm

plinite. 1,918—1978. Participant cu 
drepturi depline, egale la tot ce 
se înfăptuiește în patria noastră.

20.20 Telednemateca : „Anul de grație 
1573*.  Premieră TV. Producție a 
studiourilor iugoslave.

32.15 Telejurnal.
PROGRAMUL II

19.30 Telejurnal.
19,50 Desene animate» : Woody — cio- 

cănitoarea buclucașă.
20.15 Studio T ’78.
30,4-0 Treptele afirmării • Marina Rai- 

ciu — Concertul pentru oboi si 
orchestră de Alexandro Marcello. 
• Sever Barnea (pian). - Im
promptu, de Schubert ; Studiu de 
Liszt după Paganini ; Toccata de 
Paul Constantinescu.

21,10 Telex.
21.15 Muzică ușoară.
21,35 O viață pentru o idee : Constan-, 

tin Miculescu.

nalizări in alimentarea consumatori
lor industriali și casnici. Este un mo
tiv în plus, după cum iși poate da 
oricine seama, să privim cu maximă 
responsabilitate folosirea fiecărui ki- 
lowat-oră, să economisim riguros e- 
nergia și combustibilul, fără ca a- 
ceasta să influențeze intr-un fel sau 
altul realizarea planului de produc
ție în lunile de iarnă, cînd în ba
lanța energetică a tării intervin pe
rioade de vîrf de consum.
• Subliniez că avem asigurate capa
cități pentru a realiza energia elec
trică necesară, chiar in cazul defici
tului de putere și energie adus de a- 
notimpul foarte secetos în care ne a- 
flăm. însă, fără un regim extrem- de 
sever de economisire a energiei e- 
lectrlce ar trebui, cum spuneam, să 
consumăm hidrocarburi, pe care în 
bună parte le-am importa. Iată de 
ce toti oamenii muncii, toți cetățe
nii sînt _ chemați să depună eforturi 
pentru înlăturarea risipei, pentru e- 
conomisirea riguroasă a energiei, in 
fabrică, pe șantiere sau in instituția 
unde lucrează, ca și in locuințe. Să 
nu ni se pară Inutil nici un efort în 
această direcție, oricit de mic ar fi în 
aparență. Să avem în vedere că un 
kiloivat-oră reprezintă două kilogra
me de lignit, iar acesta la rîndu-i nu 
trebuie risipit pentru că cheltuielile 
de extragere a lignitului și de trans
formare a lui in energie electrică nu 
sint deloc de neglijat.

Convorbire realizată de 
Neaqu UDROIU

strin.se
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;faptul; Azi își deschide lucrările

!DIVERS! i“- - - ;—i. De aur!
I Sătenii comunei Alexandru |

Vlahuță, județul Vaslui, au fost

I’ martorii unui eveniment mai I 
puțin obișnuit. Nu-i vorbă, au I 
mai fost ele nunți de aur, dar ■

Ica aceea a soților Maria și Ne- _ 
culai Buhuș, mai va ! Că la im- [ 
plinirea jumătății de veac de | 
la întemeierea căminului au fost .

| prezenți toți cei 10 copii ai lor j 
și încă de vreo trei ori pe atî-

* ția nepoți și strănepoți, e un lu- ' 
Icru absolut firesc. N-a surprins > 

nici faptul că . mezina, fiica lor ! 
cea mai mică, a ținut să le pre- I 
zinte personal sărbătoriților pe

Icei doi gemeni ai săi. aduși de | 
curind pe lume, unul mai fru- | 
mos decit altul. Noutatea con-

Istă in faptul că la nunta de aur ■ 
a soților Buhuș au venit' și au I 
stat in capul mesei, exact pe lu- I 
ci urile pe care s-au aflat și a-

Icum 50 de ani, nașii acestora, I
Ștefan și Elena Nistor. dorin- | 
du-și reciproc ani mulți, cu să-

Inătate. La care se adaugă și ■ 
urările noastre. i

Congresul Societății 
de Cruce Roșie

| Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.S.F. Iugoslavia Sărbătoarea națională

î Mulțumire
Deunăzi, lui Gheorghe Bunea, 

I șofer la Stația centrală de sal
vare din București, nici nu-i 
mai venea să se ducă acasă. 

. Ce-o să-i spună el familiei, cind 
| o să-l vadă fără retribuția pri- 
I mită in ziua aceea, fără buletinul 

de identitate, fără permisul de 
I conducere auto, fără nici un 

act la el ? Nici măcar nu bă
nuia dacă portmoneul îl pierdu- 

Ise ori i-l luase vreun răufăcă
tor. Pină la urmă, și-a luat ini
mi a-n dinți și s-a dus acasă. 
La puțin timp, i-a bătut 

Ila ușă tinărul inginer Ion Dia- 
conescu din Ploiești, care găsise 
portmoneul lingă magazinul 

Ibucureștean „Triumf". I l-a a- 
dus cu tot ce se găsea in el, 
pină la ultimul... bănuț. De unde 

Iși rugămintea păgubașului de 
a-i adresa, și pe această cale, 
mulțumirile lui și ale familiei.

I
I

I

I 
I
I
I

Pasiune
Unelte și ceramică dacică, ve- 

tre de cuptor geto-dacice, nu- I 
meroase alte mărturii datină de | 
secole. Sint noile descoperiri ar
heologice ale pensionarului mi- I 
litar Nicolae Ifrosie din satul I 
Mindrești, județul Galați. Spu- 1 
nem „noi", pentru că despre al- . 
tele asemenea am mai scris in I 
urmă cu doi ani in rubrica i 
noastră, la rugămintea celor 
din Mindrești, care se... min- I 
drese cu consăteanul lor. Tot o I 
noutate este și aceea că pasio- 1 
natul și neobositul „scormonitor > 
al trecutului ținutului natal-' —> I 
cum ii spun oamenii locului — I 
a terminat o amplă și documen
tată monografie a satului. Coin- I 
cidența a făcut ca ea să fie I 
terminată chiar zilele acestea, 
cind a împlinit 75 de ani de ■ 
viață. Mulți înainte ! i

Astăzi încep la București lucrările 
Congresului Societății de Cruce Roșie 
din țara noastră, la care participă re
prezentanți ai celor peste șase mili
oane de membri ai acestei or
ganizații de masă — muncitori și ță
rani, elevi și studenți, pensionari și 
gospodine, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Desfă- 
șurîndu-se în condițiile puternicului 
avînd cu care întreaga noastră națiu
ne înfăptuiește hotărîrile Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, congresul va face 
bilanțul activității depuse în ultimii 
cinci ani de cele 58 000 de organiza
ții de Cruce Roșie de la orașe și 
sate, din întreprinderi și instituții, 
școli și facultăți. Pe primul plan al 
dezbaterilor se va situa analiza mo
dului în care sînt transpuse în 
viață îndemnurile adresate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la aniversarea 
centenarului Societății de Cruce 
Roșie din țara noastră. „împreună 
eu personalul medico-sanitar, cu ce
lelalte organizații de masă și obștești
— se sublinia în mesajul adresat cu 
acel prilej de secretarul general al 
partidului — organizația poate și 
trebuie să aducă o contribuție și mai 
importantă la înfăptuirea politicii sa
nitare a statului nostru, la educarea 
populației și ocrotirea sănătății po
porului".

Alături de consiliile populare, sin
dicate, organizațiile de tineret, femei 
și celelalte organizații de masă și 
obștești din cadrul Frontului Unității 
Socialiste. Societatea de Cruce Roșie 
și-a consacrat și își consacră întrea
ga activitate îmbunătățirii continue 
a ocrotirii sănătății populației, răs- 
pîndirii in rîndul maselor largi a cu
noștințelor igienico-sanitare, dezvol
tării spiritului de solidaritate și în
trajutorare umană.

Dezbaterile din forumul național 
al Societății de Cruce Roșie vor evi
denția experiența pozitivă dobîndită 
în ultimii ani în domeniul propagan
dei și educației sanitare a populației
— preocupare prioritară a tuturor 
comisiilor de Cruce Roșie, a activu
lui său voluntar. Printre acțiunile de 
amploare și de larg interes, la rea
lizarea cărora au fost atrase nume
roase personalități din lumea medi
cală și lucrători din rețeaua sanitară 
se numără cele privind formarea 
unei energice opinii de masă, in 
sensul participării fiecărui membru 
al societății la ocrotirea propriei să
nătăți, a colectivităților in mijlocul 
cărora trăiește și muncește. în nu
meroase localități au fost organizate 
colocvii pe teme dintre cele mai 
actuale privind alimentația și viața 
rațională, relația sănătate—muncă— 
randament și altele. De mare popu
laritate s-au bucurat cursurile de 
acordare a primului ajutor, absolvi
te in ultimii ani de peste 1 500 000 
de cetățeni de virste și ocupații din
tre cele mai diferite, cursurile de 
instruire teoretică și practică a mem

brilor celor 100 000 de posturi de 
prim-ajutor, ale celor 130 000 de echi
piere ale grupelor sanitare voluntare, 
precum și a celor 21 000 de surori de 
Cruce Roșie.

Educația sanitară a tinerei gene
rații, formarea unor deprinderi igie
nice, în conformitate cu cerințele 
vieții raționale în rîndul copiilor, al 
elevilor și studenților se înscrie ca 
unul din obiectivele importante ale 
organizațiilor de Cruce Roșie. în 
acest scop, în colaborare cu Minis
terul Educației și învățămîntului, 
Ministerul Sănătății, cu alte organi
zații de masă și obștești. Societatea 
de Cruce Roșie a organizat o serie 
de acțiuni, între care concursul de 
creație literară și de artă plastică 
„Pentru sănătate și umanitate", 
cercurile „Sanitarii pricepuți" și 
„Prietenii Crucii Roșii", în care sînt 
cuprinși milioane de școlari. De 
asemenea, organizațiile de Cruce 
Roșie au luat parte activă, în strînsă 
colaborare cu organele de speciali
tate. la realizarea unor ample acțiuni 
profilactice, au contribuit la îmbu
nătățirea condițiilor igienico-sanitare 
în centrele populate și în colectivi
tăți. Ele au un rol activ și în cadrul 
echipelor de control al oamenilor 
muncii, în organizarea unor acțiuni 
cetățenești menite să sporească gra
dul de igienizare și salubrizare, de 
mai bună gospodărire și înfrumuse
țare a localităților patriei.

Societatea de Cruce Roșie desfă
șoară și o susținută activitate pe plan 
internațional, adueîndu-și contribu
ția la înfăptuirea politicii ex
terne a statului nostru. Societatea 
de Cruce Roșie din țara noastră în
treține relații de colaborare cu peste 
o sută de organizații de Cruce Roșie, 
Semilună Roșie, Leul și Soarele 
Roșu de pe toate continentele, îm
preună cu care contribuie la rezol
varea unor probleme de ordin uma
nitar, organizează vizite reciproce, 
schimburi de experiență. în ultimii 
ani, sub egida Crucii Roșii, România 
a fost gazda unor importante mani
festări internaționale : cea de-a 
XXIII-a Conferință internațională a 
Crucii Roșii din 1977 la București, 
organizată sub înaltul patronaj al 
președintelui României, Conferința 
Societăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie din țările balcanice, sim
pozionul „Crucea Roșie și rrțediul în
conjurător" și altele.

Delegații la Congresul Societății 
de Cruce Roșie vor dezbate în plen 
și pe comisii obiectivele ce vor jalona 
activitatea organizațiilor de Cruce 
Roșie în anii următori. Amploarea 
și importanța acțiunilor ce vor fi 
inițiate impun, în continuare, o cola
borare strînsă a organizațiilor de Cruce 
Roșie cu unitățile sanitare, cu cele
lalte organizații de masă și obștești, 
cu toți factorii învestiți cu atribuții 
și răspunderi în înfăptuirea politicii 
sanitare a partidului și statului 
nostru.

Seminarul european: „Locul și rolul tinerelului 
în procesul dezvoltării sociale și naționale"
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Cu autobuzul 
la... frizer

Am mai scris in rubrica noas
tră despre folosirea abuzivă de 
către • unii șoferi a mașinilor 
statului. Dar pină acum încă nu 
ne-a fost dat să auzim că un 
șofer (Aurel Condurache din 
Huși) a mers la frizer să se 
tundă, cu ditamai... autobuzul 
de călători. Cum la ora aceea la 
frizerie era lume multă, a aș
teptat și Condurache al nostru 
la rind mult și bine. In vremea 
asta, in loc să se afle pe traseu, 
autobuzul 31-VS-1803 staționa 
pe dreapta. Șoferul a fost., in
tr-adevăr. ras, tuns și frezat. 
Dar și amendat.

Îl așteptăm
Adeseori, in scrisorile trimise 

ziarului, corespondentul nostru 
voluntar Ioan Rotărescu ne-a 
vorbit despre munca plină de 
dăruire a colegilor săi de la în
treprinderea de construcții me- 
talice din Bocșa. El este de me
serie lăcătuș. In ultima scri
soare ne vorbește tot despre un 
lăcătuș, pe nume Petru Bălea- 
nu. Este un tinăr care a în
vățat această meserie, dar care 
nu vrea s-o și practice, să 
se apuce de-o muncă cinstită, 
cu toate că și in Bocșa meseria 
lui este foarte căutată. „După ce 
s-a certat cu legea și a fost în
drumat spre un loc de muncă 
potrivit — ne scrie coresponden
tul nostru — Petru Băleanu nu 
numai că a refuzat cu incăpă- 
ținare să se prezinte la post, 
dar a adus și injurii organelor 
de miliție, comițind alte fapte, 
pentru care a fost trimis din 
nou acolo de unde ieșise. Mă 
doare că un om de meseria mea 
a ajuns in starea asta. îmi pla
ce să cred că va reveni in mijlo
cul nostru, ll așteptăm".

Ilustrate... 
invizibile
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IDe mai multă vreme, cititoa- > 
rea noastră Maria Marin din I 
Bacău tot solicită la chioșcul de I 

difuzarea presei din cartierul în

(care locuiește o ilustrată din și I 
despre Bacău.

— N-avem decit din Borzești

Iși Moinești — i se răspunde me- ■ 
reu. încercați la librăria din cen- 1 
trul orașului. 5

Cititoarea a încercat și Ia alte

! chioșcuri, dar vederi din Bacău I 
tot n-a găsit. „Așa că — ne scrie | 
ea — drumeții aflați in trecere

Ipe la noi, dacă vor să trimită ■ 
vreo ilustrată celor dragi, să se 
ducă direct la librărie. Dacă am I 
scris aceste rinduri, am făcut-o

| pentru ca măcar alții să nu-și I 
| mal piardă timpul ca mine". Să | 

sperăm că factorii de resort nu

Ivor mai pierde din vedere... ve- ■ 
derile despre Bacău.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
..Scinteii"

f»

în perioada 27-28 noiembrie s-au 
desfășurat, la București, lucrările se
minarului european cu tema : „Locul 
și rolul tineretului în procesul dez
voltării sociale și naționale", organi
zat de Uniunea Tineretului Comunist.

Au participat reprezentanți ai 30 de 
organizații de tineret de diferite 
orientări politice și ideologice dintr-o 
serie de țări europene. Cu prilejul 
seminarului s-a realizat un schimb 
de opinii și informații în legătură cu 
rolul tineretului în viața social-poli- 
tică 1 formarea profesională și parti
ciparea tineretului la muncă. în con
textul dezvoltării economice naționa

le ; educarea tineretului în spiritul 
ideilor păcii, prieteniei și înțelegerii 
între popoare ; dezvoltarea cooperării 
intre organizațiile de tineret — con
tribuție la lupta pentru destindere, 
securitate, dezarmare, pace și progres 
în Europa.

Seminarul a contribuit la mai buna 
cunoaștere reciprocă, la exprimarea 
voinței tinerei generații de a-și adu
ce o contribuție pozitivă la dezvolta
rea prieteniei și înțelegerii între po
poare. Ia extinderea colaborării între 
organizațiile progresiste și democra
tice de tineret. în lupta pentru adîn- 
cirea cursului destinderii, securității 
și păcii in Europa și in întreaga lume.

Telegrame
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan, ministrul 
afacerilor externe. Ștefan Andrei, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
Consiliul Național al Femeilor și Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii au trimis telegrame de felici
tare instituțiilor și organizațiilor si
milare din R.S.F. Iugoslavia.

Recepție
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, ambasadorul acestei țări 
la București, Trifun Nikolici, a ofe
rit, marți seara, o recepție.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, Vasile Mușat, secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Boz- 
dog, prim-adjunct al ministrului co
merțului interior, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului Politic Superior al 
Armatei, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții noastre cul- 
tural-artistice, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

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

Plecarea unor delegații 
române

La invitația unor organizații locale 
de partid șl de stat din Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia au 
plecat, pentru a participa la sărbăto
rirea Zilei naționale a țării vecine și 
prietene, delegația Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R. și a consi
liului popular al județului, condusă 
de Iulian Ploștinaru, prim-secretar. al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean — în 
regiunea Zaicear ; delegația Comi
tetului municipal Drobeta-Turnu Se
verin al P.C.R., condusă de Constan
tin Ștefănescu, prim-secretar al co
mitetului municipal — la Kladova ; 
delegația Comitetului orășenesc Or
șova al P.C.R., condusă de Nicolae 
Stolojescu, secretar al comitetului o- 
rășenesc — la Maidantek ; delegația , 
Comitetului orășenesc Jimbolia al 
P.C.R., condusă de Todor Tolcea, se
cretar al comitetului orășenesc de 
partid — la Kikinda.

a Iugoslaviei prietene șijrecine
Tovarășului 1OSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, îmi este deosebit de plăcut ca. in 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, să vă 
adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave un 
salut cordial și cele mai calde felicitări.

în anii care au trecut de la cea de-a Il-a sesiune a 
Consiliului Antifascist de Eliberare Națională de la Iaițe, 
popoarele iugoslave, sub conducerea comuniștilor, in 
frunte cu dumneavoastră, tovarășe Tito, au înscris pagini 
glorioase de lupte eroice pentru eliberarea națională, au 
înfăptuit adinei prefaceri revoluționare, au transformat 
Iugoslavia într-o țară socialistă înfloritoare, care a 
dobîndit un înalt prestigiu pe plan internațional. Ne 
bucură din inimă marile succese care au încununat munca 
susținută a popoarelor iugoslave, contribuția de seamă a 
Iugoslaviei socialiste la lupta pentru pace și socialism, 
la promovarea relațiilor internaționale de tip nou.

Partidul nostru, întregul popor român dau o înaltă 
prețuire relațiilor trainice de prietenie frățească și 
colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, în spiritul solidarității și stimei reciproce, pe 
baza trainică a principiilor egalității in drepturi, 
independenței și suveranității naționale, integrității 
teritoriale, neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Sînt încredințat că, în spiritul recentelor întilniri 
și convorbiri fructuoase, pe care le-am avut cu 
dumneavoastră, raporturilor româno-iugoslave, bazate pe 
deplină egalitate, stimă și încredere reciprocă, se vor 
extinde și aprofunda continuu, pentru binele popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului, păcii și colaborării 
internaționale.

De ziua marii sărbători, vă urez din toată inima, dragă 
tovarășe Tito, deplină sănătate și viață îndelungată, multă 
fericire personală și succes în activitatea dumneavoastră, 
iar popoarelor iugoslave, vecine și prietene, noi și mari 
înfăptuiri în opera consacrată propășirii patriei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului VESELIN GIURANOVICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia îmi oferă prilejul plăcut de a vă adresa, în 
numele Guvernului Republicii Socialiste România și al 
meu personal, cele mai cordiale felicitări împreună cu 
calde urări de fericire, bunăstare și noi succese popoarelor 
iugoslave vecine și prietene.

îmi exprim profunda convingere că prietenia strînsă, 
raporturile de colaborare și cooperare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia vor cunoaște în continuare un permanent avint 
în folosul țărilor și popoarelor noastre,

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL:

Astăzi, partidele etapei a XV-a
La București, meciurile Steaua—F.C. Argeș și Sportul studențesc— 

F.C. Baia Mare
Mai sînt numai trei etape din turul 

campionatului diviziei A. în etapa a 
XV-a. ale cărei meciuri sînt progra
mate astăzi de la ora 14, atenția a- 
matorilor de fotbal se îndreaptă- cu 
precădere spre partida de pe stadio
nul Steaua din București, unde se 
întîlnesc echipele clasate pe primele 
două locuri — Steaua (18 puncte) și 
F.C. Argeș (1.7 p). în același timp, pe 
stadionul Republicii, Sportul studen
țesc va juca împotriva echipei de pe 
locul al patrulea în clasamentul ge
neral, F.C. Baia Mare. meciul ur- 
mînd a fi televizat în întregime. Co-

incidența face ca nu numai F.C. Ar
geș și F.C. Baia Mare, ci și celelalte 
echipe situate la un punct sau două 
de prima clasată (Steaua) să joace 
astăzi „in deplasare", astfel : Poli
tehnica Iași cu A.S.A., la Tirgu Mu
reș, Dinamo cu S.C. Bacău, la Bacău, 
iar C.S. Tîrgoviște cu Jiul, la Petro
șani.

Celelalte partide ale etapei a XV-a 
sînt : Gloria—U.T.A., F. C. Bihor— 
Corvinul, Politehnica Timișoara—Chi
mia Rm. Vîlcea și Universitatea 
Craiova—Olimpia.

ÎN CÎTEVA
• Disputat aseară în sala sportu

rilor Floreasca din Capitală, meciul 
internațional de handbal masculin 
dintre selecționata divizionară a 
României și reprezentativa Bulga
riei s-a încheiat cu scorul de 28—16 
(11—7) în favoarea jucătorilor ro
mâni. Astăzi, de la ora 17, are loc 
partida revanșă.

• în turneul internațional de șah 
de la Buenos Aires, după 10 runde 
se menține lider Vaganian GJ.R.S.S.) 
cu 6,5 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Florin Gheorghiu (Româ
nia) — 6.5 puncte, Andersson (Sue
dia) — 6 puncte (1). Smîslov (U.R.S.S.) 
— 6 puncte, Browne (S.U.A.), Panno 
(Argentina) cite 5.5 puncte și o par
tidă întreruptă fiecare. în runda a 
10-a. Florin Gheorghiu a cîștigat la 
Ci Cin-șuan (R.P. Chineză).

RÎNDURI
• MELBOURNE 28 (Agerpres). — 

Pe terenurile „Kooyong Park" din 
Melbourne au continuat întrecerile 
competiției internaționale feminine de 
tenis pe echipe „Cupa Federației".

Echipa României a învins cu 2—1 
selecționata Italiei (Ruzici — Sim
monds 6—1, 3—6. 6—1 ; Porzio — 
Mihai 6—3, 8—6 ; Ruzici, Simiones- 
cu — Simmonds. Porzio 6—4, 6—2).

Alte rezultate înregistrate : 
U.R.S.S. — Austria 3—0 ; Elveția — 
Irlanda 3—0 ; Australia — Belgia 
3—0 ; Cehoslovacia — Portugalia 
3—0. Meciul dintre echipele An
gliei și Spaniei, întrerupt în prima 
zi din cauza întunericului, s-a în
cheiat cu scorul de 3—0 în favoarea 
jucătoarelor engleze.

Cronica zilei
La București s-a semnat marți Pro

gramul de colaborare în domeniile 
culturii și științei pe anii 1979—1980, 
încheiat în conformitate cu Acordul 
dintre Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul Republicii 
Federale Germania privind colabo
rarea culturală și științifică, din 29 
iunie 1973.

Programul prevede continuarea 
colaborării în domeniile științei. în- 
vățămintului, culturii și artei, presei, 
radioteleviziunii. tineretului și spor
tului. prin schimburi de oameni de 
știință, profesori și specialiști, acor
darea reciprocăJde burse de studiu și 
specializare, organizarea de expozi
ții. turnee artistice și alte manifestări 
cultural-artistice.

Documentul a fost Semnat de Va- 
I sile Ghga, adjunct al ministrului a- 

facerilor externe, si Richard Balken. 
I ambasadorul Republicii Federale 
| Germania în țara noastră.

★
Apropiata sărbătorire a Zilei na

ționale a Republicii Populare Benin 
a prilejuit organizarea unei mani
festări culturale, care a avut loc, 
marți după-amiază. la Casa de cul
tură a Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea. în 
cadrul acesteia au fost prezentate 
impresii de călătorie din Benin.

★
Marți după-amiază s-au încheiat la 

București lucrările Conferinței inter
naționale „Științele sociale și politi
ca socială", organizată de Centrul eu
ropean de coordonare a cercetării și 
documentării în științele sociale, de 
pe lîngă UNESCO. în colaborare 
cu Academia de științe sociale și po
litice și Academia „Ștefan Gheor
ghiu".

în istoria popoarelor Iugoslaviei 
vecine și prietene, ziua de 29 no
iembrie evocă două evenimente de 
o importanță crucială — în 1943, la 
Iaițd, o mică localitate din Bosnia, 
în chiar condițiile vitrege ale luptei 
eroice împotriva ocupanților hitle- 
riști, se proclama nașterea noului 
stat iugoslav pe baze democratice. 
Doi ani mai tirziu, în 1945. in a- 
ceeași zi de noiembrie. Adunarea 
Constituantă hotăra abolirea mo
narhiei și crearea Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia.

Anul acesta, sărbătoarea națională 
a popoarelor iugoslave dobindește o 
semnificație deosebită, prin faptul 
că are loc cu nurriai cîteva zile îna
intea unui alt mare eveniment — 
împlinirea a șase decenii de la con
stituirea, la 1 decembrie 1918, a 
Iugoslaviei moderne. în urma des
trămării fostului imperiu austro- 
ungar. Această dată coincide cu for
marea statului național unitar 
român, coincidentă simbolică ce se 
înscrie ca o grăitoare mărtu
rie a similitudinii de destin din
tre cele două țări, pe care le unesc 
de veacuri aceleași aspirații de li
bertate. dezvoltare independentă, 
progres.

Devenite în anii puterii populare 
cu adevărat stăpîne pe propriile lor 
destine, popoarele iugoslave, sub 
conducerea Uniunii Comuniștilor, 
au înfăptuit profunde prefaceri re
voluționare, au obținut importante 
succese în vasta operă de edifica
re a societății socialiste. Dinamis
mul economiei socialiste, progresul 
științei și tehnicii, înflorirea învă
țămîntului și culturii au determinat 
mutații radicale în viața oameni
lor, ridicarea substanțială a nive
lului de trai, material și spiritual, 
al populației. Aplicarea cu succes

a prevederilor noii Constituții și 
înfăptuirea principiului autocondu- 
cerii au creat un cadru fertil pen
tru dezvoltarea, in continuare, a 
economiei, perfecționarea relațiilor 
sociale, pentru înfăptuirea țeluri
lor nobile ale socialismului. Pe plan 
internațional, Iugoslavia promovea
ză o politică activă de luptă împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, jucînd un 
rol de prim ordin în cadrul mișcării 
statelor nealiniate, în lupta pentru 
pace, democratizarea relațiilor în
tre state, pentru colaborare egală 
in drepturi între popoare și progres 
social.

Animați de sentimente de profun
dă prietenie și stimă față de po
poarele iugoslave, comuniștii ro
mâni, întregul nostru popor, urmă
resc cu cea mai caldă simpatie și 
se bucură din inimă de Înfăptuirile 
remarcabile ale țării vecine în edi
ficarea societății socialiste. Cuprin- 
zind, practic, totalitatea sferelor 
vieții sociale, raporturile de rodnică 
prietenie dintre țările noastre cu
nosc un curs mereu ascendent. Cu 
deplin temei se poate afirma că rela
țiile româno-iugoslave constituie un 
exemplu de conlucrare rodnică în
tre două state socialiste vecine, pe 
baza deplinei egalități, stimei, res
pectului reciproc și încrederii tovă
rășești. Caracterul profund con
structiv al relațiilor dintre cele două 
țări se reflectă cu aceeași pregnanță 
și în conlucrarea strînsă pe planul 
vieții internaționale, ca țări socia
liste profund atașate cauzei păcii și 
progresului România și Iugoslavia 
militind consecvent pentru relații 
noi de egalitate între toate statele, 
pentru promovarea măreței cauze a 
păcii, independentei și dezvoltării 
de sine stătătoare a popoarelor, pen

tru soluționarea într-un mod nou, 
în interesul tuturor popoarelor, a 
principalelor probleme care con
fruntă contemporaneitatea.

întreaga evoluție a raporturilor 
dintre cele două țări socialiste ve
cine pune în evidență importanta 
hotăritoare pe care o au in dezvol
tarea prieteniei și colaborării mul
tilaterale româno-iugoslave politica 
Partidului Comunist Român și a 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, legăturile tot mai ample și mai 
dense in conținut dintre forțele 
politice ce conduc popoarele și ță
rile noastre. în acest cadru, un rol 
esențial revine întîlnirilor șl con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, ra
porturile prietenești dintre cei doi 
conducători de partid și de stat. 
Recenta întîlnire de la Belgrad — 
cea de-a 18-a — s-a încheiat cu re
zultate din cele mai rodnice pentru 
intensificarea în continuare a con
lucrării multilaterale româno-iugo
slave pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, și în do
meniul vieții internaționale, rezul
tate care se bucură de aprobarea 
fierbinte a popoarelor noastre. 
Dezvoltarea neîntreruptă a priete
niei și colaborării româno-iugosla
ve corespunde pe deplin interese
lor popoarelor noastre, cauzei so
cialismului, bunei vecinătăți în 
Balcani, securității și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Cu prilejul aniversării celor două 
importante evenimente din istoria 
nouă a țării vecine, poporul român 
adresează popoarelor iugoslave cele 
mai calde felicitări, împreună cu 
urarea de a obține succese tot mai 
mari în construcția socialistă. în 
înflorirea patriei lor, în lupta pen
tru progres și pace.

in Editura politică 
a apărut: 

1918. UNIREA 
TRANSILVANIEI
CU ROMÂNIA 

Ediția a lll-a, 
revăzută și adăugită

în aceste zile din penulti
ma lună a unui an ce se 
înscrie cu rezultate remar
cabile în creșterea potenția
lului Iugoslaviei prie
tene aici la Belgrad, pre
cum și în întreaga țară, 
domnește o atmosferă spe
cifică marilor sărbători. Ca
pitala Iugoslaviei, împodo
bită cu drapele de stat și 
de partid, s-a pregătit să 
întimpine Ziua Republicii 
cu un bilanț bogat în reali
zări pe târîmul vieții poli
tice. economice, social-cui- 
turale. Presa a consacrat 
spații ample lucrărilor Con
gresului Uniunii Sindicate
lor, eveniment major în 
viața țării, care, trecînd în 
revistă realizările obținute 
în dezvoltarea internă a 
iugoslaviei, a trasat sarci
nile ce revin sindicatelor în 
lupta clasei muncitoare pen
tru dezvoltarea relațiilor so- 
cial-economice de autocon- 
ducere, a sistemului politic 
al autoconducerii socialiste. 
Totodată, sînt consemnate 
în știri și reportaje activi
tatea susținută pentru tra
ducerea în viață a hotărîri- 
lor celui de-al XI-lea Con
gres al U.C.I., desfășurat în 
vara acestui an, cele mai 
noi succese de pe frontul 
muncii, pe care popoarele 
Iugoslaviei le dedică zilei 
de 29 noiembrie.

O festivitate impresionan
tă s-a desfășurat cu două 
zile în urmă la Zenița — 
cetatea oțelului iugoslav — 
mareînd două evenimente 
importante. La combinatul 
siderurgic a fost aprins cel 
de-al 4-lea furnal înalt, a 
cărui producție — de peste 
300 000 tone de fontă pe an

— va contribui ea cetatea 
siderurgiei iugoslave să a- 
tingă peste doi ani produc
ția globală planificată de 2,6 
milioane tone oțel. Conco
mitent, în gara aceluiași o- 
raș a sosit primul tren care 
a inaugurat o nouă nyigis- 
trală feroviară destinată, 
printre altele, aprovizionării 
combinatului siderurgic cu 
materiile prime neeesare.

cestel artere de circulație, 
paralel cu cea realizată în 
1947, are o valoare de sim
bol, distanța care desparte 
cele două obiective reflec- 
tînd într-un anumit fel în
suși drumul străbătut de 
Iugoslavia în cele peste trei 
decenii de construcție socia
listă. Pe de altă parte, cei 
24 000 de tineri participanți 
din toate colțurile țării la

Premiere economice 
pe meleaguri iugoslave 
---------- CORESPONDENTA DIN BELGRAD-----------

Această linie ferată repre
zintă al doilea tronson al 
căii feroviare Samat-Sara- 
jevo, dată în exploatare in 
1947, unul dintre primele 
obiective realizate în anii 
postbelici prin muncă pa
triotică. La fel ca acum 31 
de ani. noua magistrală, a- 
preciată ca cea mai moder
nă din Iugoslavia. a fost 
construită de brigăzi de 
muncă patriotică alcătuite 
din tineri muncitori, elevi 
și studenți veniți din toată 
țara. Cu ocazia festivității 
de inaugurare a liniei au 
fost citate cifre care atestă 
bogate fapte de muncă ale 
tinerilor : în opt luni ei au 
construit 100 km de cale 
ferată, dintre care 87 km de 
linii electrificate, săpînd '< 
tuneluri, ridicînd 34 de po
duri și efectuînd numeroase 
alte lucrări. Construirea a-

această lucrare au de
monstrat prin fapte trăini
cia frăției și unității ce lea
gă popoarele iugoslave.

Dubla sărbătoare a mun
cii din orașul metalurgiei 
iugoslave își are corespon
dențe în numeroase alte 
succese repurtate pe întreg 
cuprinsul țării de colective 
de muncă din toate republi
cile și provinciile autonome. 
La termocentrala Obreno- 
văț, obiectiv care, după im
portanța sa economică, se 
află printre primele locuri 
din țară, a fost dat în pro
ducție cel de-al 8-lea bloc 
energetic. Moderna auto
stradă ce străbate Iugo
slavia de la nord-vest spre 
sud-est a fost prelungită cu 
încă 118 km în sectorul din
tre Belgrad și Niș. Podul ce 
se construiește intre insula 
Krk, din Marea Adriatică,

și teritoriul continental al 
Iugoslaviei — important o- 
biectiv din zona terminalu
lui conductei de petrol ce va 
aproviziona principalele ra
finării din țară — s-a apro
piat de uscat cu încă o ju
mătate de km, urmînd ca 
pină la sfirșitul anului să 
atingă țărmul. în Voivodina 
au fost date în producție 
încă trei fabrici de zahăr, 
care vor permite țării să re
nunțe . la importul acestui 
produs. Tot în această . re
giune, petroliștii au rapor
tat extragerea in acest an a 
unui milion tone țiței. Lîn
gă Liubliana a fost dată în 
exploatare ramificația de 
vest a rețelei iugoslave de 
conducte de gaze cu o lun
gime de 600 km.

Enumerarea acestor obiec
tive este, desigur, departe de 
a epuiza suita realizărilor 
consacrate Zilei naționale a 
Iugoslaviei. Practic, in toate 
colțurile țării se inaugurea
ză obiective economice, so- 
cial-culturale.

Roadele bogate ale acti
vității constructive desfășu
rate de oamenii muncii din 
Iugoslavia își află expresia 
sintetică in creșterea cu 8,6 
la sută a producției indus
triale globale pe primele 
zece luni ale anului. Toate 
acestea vorbesc despre hăr
nicia unui popor dîrz si 
hotărît să-și consacre toate 
eforturile, întreaga putere 
de muncă și de creație ri
dicării patriei sale socia
liste, libere și independen
te, pe noi culmi de civili
zație și progres.

S. MORCOVESCU

• AUTOBUZE NEPO
LUANTE. La Paris au intrat 

de curînd în circulație de probă 
primele autobuze alimentate cu 
gaze lichefiate. Față de tipurile 
clasice alimentate cu benzină, 
noile autobuze sînt mai silen
țioase, contribuie în mult mai 
mică măsură la poluarea mediu
lui înconjurător, au un consum 
mai redus de combustibil și, tot
odată. solicită mai puțin moto
rul, a cărui durată de funcțio
nare devine, astfel, mai mare. 
Pe de altă parte, la Lyon se 
desfășoară de cîteva luni un ex
periment de alimentare cu bu
tan a unui număr de 50 de ta
xiuri.

• PREMIUL „EUR- 
AFRICA 1978". Instituit anul 
trecut de revista „Eurafrique", 
premiul cu același nume, decer
nat anul . acesta președintelui 
Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, și primului ministru al 
Luxemburgului, Gaston Thorn, 
își propune să omagieze cite o 
personalitate africană și euro
peană pentru activitatea desfă
șurată în favoarea cooperării și 
dezvoltării relațiilor dintre țări
le celor două continente.

• CU CAMERELE DE 
LUAT VEDERI IN BUCĂ
TĂRIE. Gospodinele sînt ade

sea expuse unor accidente în 
propria lor bucătărie înzestrată

cu aparatură electrică sofisticată 
— este concluzia unei echipe de 
cercetători vest-germani. care 
timp de doi ani au intreprins 
pentru Ministerul Muncii din 
R.F.G. un studiu în această pro
blemă. Printre altele, 9 gospodi
ne vest-germane au fost urmă
rite permanent, cu ajutorul ca
merei de luat vederi. în activi
tatea lor de zi cu zi. Concluzia 
cercetătorilor : în comparație cu 
bucătăriile „clasice" din trecut, 
bucătăriile moderne, dotate cu 
tot felul de aparate electrice, 
cele mai multe dintre ele inuti
le, reprezintă pentru gospodine 
și copii o sursă permanentă de 
accidente, un adevărat „cîmp 
minat".

• MISSISSIPPI IN 
PRIMEJDIE. Cursul inferior

DE PRETUIINDENI
al fluviului Mississippi — cîntat 
de atîția poeți americani — con
ține substanțe care pot modifica 
structura genetică a organisme
lor vii. La această concluzie au 
ajuns un grup de biologi care au 
luat probe de apă din diferite 
puncte ale fluviului și de la di
ferite adîncimi. Substanțele no
cive au ajuns în fluviu împreu
nă cu celelalte deșeuri deversa
te în Mississippi de numeroase
le întreprinderi plasate pe ma
lurile sale. în probele respective 
au fost descoperite și substanțe 
cancerigene. Concluziile biologi
lor au dat un nou impuls cere

rilor insistente ale opiniei publi
ce pentru a se lua măsuri se
vere împotriva tuturor acelora 
care otrăvesc mediul înconjură
tor.

• NEBĂNUITELE CA
LITĂȚI ALE CIUPERCI
LOR. Ciupercile nu reprezintă 
numai un aliment prețios, ci și 
un mijloc profilactic eficient îm
potriva aterosclerozei și, în 
același timp, un stimulent 
pentru dezvoltarea organismu
lui. Aceste calități ale ciu
percii au fost puse în evidență 
de cercetările efectuate pe par
cursul mai multor ani de spe
cialiștii din Plovdiv, care șt-au 
expus rezultatele la primul Con
gres bulgar de farmacologie ce 
a avut loc recent la Sofia. Pe de

altă parte, s-au realizat studii 
interesante și asupra proprietă
ților nutritive ale ciupercilor, 
obținîndu-se varietăți cu un 
procentaj ridicat, 55—58 la sută 
de proteine.

• „PLUGUL" MĂRI
LOR. Pustiitoarele „tsunami" 
— imense valuri oceanice care 
se formează cu ocazia mișcărilor 
seismice submarine — au drept 
consecință o însemnată sporire 
a faunei marine. La această 
concluzie au ajuns specialiștii 
sovietici, după ce au efectuat 
observații timp de mai mulți ani 
asupra acestui fenomen. Ei au 
ajuns să compare valurile gi
gant cu operațiunea aratului. în- 
trucît valurile aduc la suprafață 
prețioase substanțe nutritive. Ei

au constatat, de pildă, cu ocazia 
unor cercetări. în dreptul insu
lei Urup. că densitatea faunei 
este mai mare tocmai în zonele 
bîntuite de valurile gigant.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ ÎN PAKIS
TAN. în regiunea Kalat, din 
Pakistan, o echipă de filmare a 
televiziunii a descoperit peșteri 
care serveau drept adăposturi 
pentru oamenii care au locuit 
ținuturile respective in milenii
le 4—10 înaintea erei noastre. în 
urma acestei descoperiri, la Is
lamabad a început pregătirea 
unei expediții de arheologi și 
Istorici care urmează să facă 
cercetări minuțioase pentru 
scoaterea la lumină a vestigiilor 
civilizațiilor preistorice.
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DEZBATERILE SESIUNII O. N. U. RELEVĂ:

NECESITATEA ÎNFĂPTUIRII DEZARMĂRII
- IN PRIMUL RIND A DEZARMĂRII NUCLEARE 
Rezoluții adoptate în Comitetul pentru problemele politice 

și de
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).

In sprijinul soluționării pașnice 
a problemei cipriote

— Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U., a cărui activitate 
a fost consacrată în această sesiune 
în exclusivitate problematicii dez
armării. a adoptat trei rezoluții re
feritoare la diferite aspecte ale 
cursei înarmărilor nucleare și dez
armării.

Una dintre acestea, aprobată cu 89 
de voturi, contra 2 și 9 abțineri, cere 
statelor posesoare de arme nucleare 
să se abțină de la efectuarea de noi 
experiențe cu astfel de arme pină 
la încheierea unui tratat care să le 
interzică complet. O altă rezoluție, 
adoptată cu 120 de voturi pentru și 
zece abțineri, face apel la țările nu
cleare să prezinte la începutul se
siunii din 19'9 a Comitetului de dez
armare de la Geneva un proiect de 
tratat privind interzicerea tuturor ex
periențelor nucleare și cere să fie 
accelerate negocierile S.A.L.T. — II.

„UN PROIECT INACCEPTABIL CARE AR AFECTA 
INDEPENDENTA NAȚIONALĂ, PLASlND FRANȚA 

SUB UN SCUT STRĂIN**
Poziția P.C. Francez fațâ de hotărirea adunării U.E.O.
PARIS 28 (Agerpres). — Ziarul 

„l’Humanite", organ central al Parti
dului Comunist Francez, prezentind 
poziția P.C.F. față de recenta hotă- 
rire a adunării Uniunii Europei Oc
cidentale privind integrarea industriei 
militare vest-europene și intensifi
carea, în acest fel, a cursei înarmă
rilor pe continentul european, scrie 
între altele : „Nostalgicii războiului 
rece și ultraatlantiștii au marcat un 
punct la adunarea U.E.O., făcînd să 
fie adoptat proiectul „Critchley". 
Acest proiect, care poartă riumele 
deputatului conservator britanic ce 
a condus elaborarea Iui, prevede ca 
restructurarea industriei vest-euro
pene a armamentului să se producă 
sub egida Comunității . Economice 
Europene ; este vorba de a crea un 
organ însărcinat cu coordonarea achi
zițiilor și producției de armament, 
care va fi ori o secțiune a C.E.E., ori 
o agenție răspunzătoare în fața aces
teia. Raportul propune în plus „crea
rea unui fond comun vizînd facili
tarea restructurării", sarcină ce va fi 
încredințată Comisiei C.E.E., care, 
de asemenea, va trebui să joace un

Proteste in parlamentul 
norvegian împotriva 
sporirii fondurilor 
pentru înarmare

OSLO. — Numeroși deputați nor
vegieni, inclusiv reprezentanți ai 
partidului de guvernămînt, au pro
testat împotriva hotărîrii Storting- 
ului (parlamentul) ca urmare a unei 
decizii comune a țărilor N.A.T.O., de 
a spori alocațiile bugetare militare la 
7,3 miliarde coroane. Vorbitorii au 
arătat că propunerea de majorare a 
alocațiilor militare — care s-a făcut 
sub pretextul unei posibile apariții a 
„unor situații de criză" — nu este cu 
nimic justificată de evoluția situației 
internaționale. S-a subliniat, de ase
menea. că hotărîrea de majorare a 
cheltuielilor militare, pe lingă faptul 
că adaugă o nouă povară economică 
grea pentru țară, vine în contradicție 
cu procesul de destindere, cu năzu
ința popoarelor spre pace și dezar
mare.

Rezoluția cere Comitetului de dez
armare de la Geneva să studieze cu 
prioritate realocarea în favoarea dez
voltării economice și sociale a resur
selor folosite in prezent in scopuri 
militare și preconizează ca cea de-a 
doua sesiune specială a Adunării Ge
nerale consacrată dezarmării să aibă 
loc în 1982, la New York. în sfîrșit. 
Comitetul de dezarmare de la Ge
neva este chemat să promoveze cu 
prioritate negocierea unui tratat pri
vind interzicerea globală a experien
țelor nucleare și a unui tratat de in
terzicere a armelor chimice.

Cea de-a treia rezoluție, adoptată 
cu 84 de voturi, 16 împotrivă și 18 
abțineri, declară că utilizarea arme
lor nucleare constituie o violare a 
Cartei O.N.U. și o crimă împotriva 
umanității ; documentul cere să fie 
interzisă orice recurgere Ia astfel de 
arme.

Rezoluțiile vor fi înaintate spre 
aprobare Adunării Generale a O.N.U.

rol în constituirea unor rezerve de 
materii prime strategic^. '

„în numele deputaților comuniști 
francezi — arată „L’Humanite" — 
Claude Wargnies a denunțat cu vi
goare acest proiect care ar duce ne
greșit Franța pe calea dependenței 
atlantice. Noi — a spus Claude Warg
nies — considerăm inacceptabil ca 
țara noastră să fie expusă presiuni
lor, pericolelor sau intervențiilor unei 
țări, străine acționînd ca vîrf de lance 
în Europa și pentru propriile ei o- 
biective dominatoare, cum, de aseme
nea. considerăm inacceptabil faptul 
ca Franța să devină. în cadrul unei 
și mai mari integrări vest-europene, 
cîmpul de marș al forțelor. Militare 
străine. în locul acestei integrări, 
care ne-ar plasa sub un scut străin, 
punînd în cauză independența națio
nală, noi sîntem atașați ideii unei 
apărări naționale eficiente, păstrînd 
securitatea, integritatea și indepen
dența țării noastre. Noi sîntem în fa
voarea depășirii blocurilor și dizol
vării lor" — a spus reprezentantul 
P.C.F. citat de „l’Humanite".

agențiile de presă transmit
Plenară. La Kat3ul a avut ,oc ° 

plenară a C.C. al Partidului Demo
cratic Popular din Afganistan. Rapor
tul Ia plenară a fost prezentat de 
Nur Mohammed Taraki, secretar ge
neral al C.C. al P.D.P. Participanțij 
au examinat și adoptat decretul cu 
privire la reforma agrară.

Vizită la Bagdad. Ahmed 
Hassan Al-Bakr, președintele Repu
blicii Irak, l-a primit pe Lubomir 
Strougal, șeful guvernului federal 
cehoslovac, aflat în vizită oficială de 
prietenie la Bagdad.

Arestarea unor contrare
voluționari în Guineea-Bis- 
SaU. P°st;ul de radio al Republicii

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat prin consens o rezoluție 
care cere părților interesate să aplice 
în termenele stabilite rezoluțiile 
adoptate anterior de O.N.U. privind 
soluționarea pașnică a problemei ci
priote. Rezoluția cheamă pe reprezen
tanții celor două comunități să reia 
negocierile sub auspiciile, secretarului 
genera] al O.N.U., care va trebui să te.

O RIE NTUL MIJ L O CIU
• in Adunarea Generală a O.N.U. au început dezbaterile 
consacrate problemei palestiniene • Primul ministru al Egiptului 

va face o vizită în S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite au început 
dezbaterile anuale ale Adunării Ge
nerale consacrate problemei palesti
niene. Dezbaterile au ca punct de re
ferință un raport prezentat Adunării 
Generale de Comitetul special per
manent pentru studierea problemei 
exercitării drepturile» inalienabile ale 
poporului palestinian.

în cuvîntul de deschidere, preșe
dintele Comitetului special perma
nent, Medouhe Fall, a reafirmat po
ziția statelor membre ale comitetu
lui, chemînd la retragerea Imediată a 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate. El a reamintit că Adunarea 
Generală a O.N.U. și-a manifestat 
dorința privind aplicarea recomandă
rilor pe care le-ă aprobat pentru ca 
poporul palestinian să-și poată exer
cita drepturile sale legitime. Medou- 
ne Fall a opinat că situația actuală 
impune ca O.N.U. să-și exercite res
ponsabilitățile în ce privește soluțio
narea problemei palestiniene.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Departamentului Politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. Fa- 
ruk Kaddumi, care a subliniat că toți 
palestinienii — atît cei din teritoriile 
arabe ocupate, cît și cei din taberele

Acte provocatoare împotriva Angolei
LUANDA 28 (Agerpres). — O de

clarație dată publicității la Luanda 
de Ministerul Apărării al Republicii 
Populare Angola arată că avioane 
militare ale regimului rasist de la 
Pretoria efectuează sistematic zbo
ruri de recunoaștere asupra unor 
obiective civile și militare angoleze, 
pornind de pe teritoriul Namibiei, 
ocupată în mod ilegal de R.S.A. Co
municatul, reluat de agenția T.A.S.S., 
precizează că avioanele sud-africane 
pătrund pe o adincime de peste 100

Guineea-Bissau a anunțat că pe teri
toriul țării a fost reținut un grup de 
elemente contrarevoluționare, care au 
pătruns ilegal în Guineea-Bissau.

Greva metalurgiștilor 
vest-germani. Aproximativ 37 000 
de lucrători din industria meta
lurgică a R. F. Germania de la 
opt mari întreprinderi din nordul ță
rii au declanșat, marți, o grevă în 
sprijinul revendicărilor lor de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă și de 
viață. Este pentru prima oară în ulti
mii 50 de ani cînd în întreprinderile 
metalurgice Bin bazinul Ruhr-ului se 
declanșează o grevă.

Ședințele unor comisii 
permanente C.A.E.R.La Buda- 

prezinte Consiliului de Securitate, 
pină Ia data de 30 mai 1979, un ra
port asupra negocierilor și a progre
selor înregistrate în transpunerea in 
viață a rezoluțiilor Națiunilor Unite.

Consiliul, de Securitate a hotărit, 
totodată, să analizeze din nou situa
ția din Cipru în iunie anul viitor și 
să continue să acționeze pentru o re
glementare justă a problemei ciprio- 

de refugiați — au dreptul la un stat 
palestinian independent. El a expus 
amplu poziția O.E.P. privind soluțio
narea problemelor situației din Ori
entul Mijlociu.

★
CAIRO 28 (Agerpres). — Potrivit 

cotidianului „Al Ahram", primul mi
nistru egiptean, Mustafa Khalil, va 
părăsi Cairo miercuri seara cu desti
nația Washington. Khalil va fi pur
tătorul unui mesaj din partea preșe
dintelui Anwar El Sadat adresat pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter, re
feritor la poziția egipteană față de 
proiectul tratatului de pace cu Is
raelul.

Președintele Jimmy Carter 11 va 
primi vineri pe primul ministru egip
tean. a anunțat agenția M.E.N. Mesa
jul președintelui Sadat către preșe
dintele Carter, precizează agenția ci
tată, se referă la punctul de vedere 
al Egiptului asupra tratatului de pace 
egipteano-israelian și îndeosebi asu
pra legăturii care urmează să se sta
bilească între acest acord și realiza
rea autonomiei Gâzei și Cisiordaniei.

Primul ministru egiptean este aș
teptat să sosească joi la Washington, 
menționează agenția, care precizează 
că durata vizitei lui Khalil în Sta
tele Unite nu a fost încă stabilită.

kilometri în spațiul aerian angolez. 
Totodată, se arată in comunicat, de-a 
lungul graniței angoleze din provin
cia Cuando-Cubango se află mari 
concentrări de trupe ale R.S.A. și ale 
grupării UNITA, care pregătesc un 
atac armat împotriva Angolei.

Ministerul Apărării al Angolei a 
adresat un apel întregului popor să 
dea dovadă de vigilență, să întăreas
că capacitatea de apărare a țării, să 
fie gata să dea riposta cuvenită agre
sorilor.

pesta a avut loc ședința Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnică și electronică. Au fost 
adoptate măsuri pentru realizarea 
sarcinilor care rezultă din hotărîrile 
ședinței a XXXII-a a sesiunii 
C.A.E.R., acordîndu-se o atenție deo
sebită perfecționării activității de 
colaborare multilaterală în acest do
meniu.

La Ulan Bator a avut loc ședința 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
industria alimentară. Comisia a e- 
xaminat stadiul realizării unor acțiuni 
prevăzute în Programul special de 
colaborare pe termen lung în dome
niul agriculturii și industriei alimen
tare și căile adîncirii în continuare a 
colaborării în creșterea valorii nutri
tive a produselor alimentare existente 
și crearea de noi produse de calitate 
superioară.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE

CU POPORUL PALESTINIAN

Președintelui celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, INDALECIO LIEVANO AGUIRRE

Secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, KURT WALDHEIM

Marcarea în cadrul Organizației Națiunilor Unite a 
„Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian" 
îmi oferă prilejul de a reafirma, și pe această cale, 
sprijinul și solidaritatea poporului român cu lupta justă a 
poporului palestinian pentru realizarea drepturilor sale 
legitime la autodeterminare, inclusiv constituirea unui stat 
propriu, independent.

România s-a pronunțat tn mod statorflic pentru regle
mentarea pe cale politică, prin negocieri, a problemelor 
din Orientul Mijlociu care să ducă la instaurarea unei 
păci trainice și echitabile, pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a 
soluționării problemei poporului palestinian în conformitate 
cu dreptul său la autodeterminare, inclusiv la constituirea 
unui stat propriu, independent, a garantării independentei 
si integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.

Piatra unghiulară a realizării unei păci trainice și drepte 
în regiune, a asigurării integrității teritoriale, indepen
denței, suveranității, securității și liniștii tuturor statelor 
din această parte a lumii, a instaurării unui climat de 
pace este soluționarea justă a problemei palestiniene. 
România este ferm convinsă că această problemă cardinală 
pentru edificarea păcii nu poate fi rezolvată decît 
cu participarea directă, nemijlocită, la negocieri a 
poporului palestinian, a reprezentanților săi, a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei — exponent legitim, au
tentic și recunoscut al acestuia.

în prezent, România consideră că. mai mult ca oricînd, 
se impune intensificarea activității pentru o solu
ționare politică globală a problemelor Orientului Mijlociu, 
este necesar să se acționeze în direcția găsirii căilor de 
participare a tuturor țărilor și părților interesate la 
reglementarea globală a conflictului, pentru întărirea 
colaborării și solidarității între toate țările arabe interesate.

NEW YORK 

în acest spirit, considerăm că ar avea o deosebită impor
tantă realizarea unei reuniuni internaționale — fie prin 
reconvocarea Conferinței de la Geneva, fie sub altă formă 
— la care să participe toate țările interesate, inclusiv 
O.E.P. ca reprezentant legitim al poporului palestinian, 
sub egida și cu participarea activă a Organizației Națiu
nilor Unite.

Pornind de la analiza situației internaționale actuale, 
de la tendințele contradictorii care se manifestă în lume. 
România consideră că este imperios necesar ca toate 
forțele progresiste, democratice și antiimperialiste. toate 
popoarele care doresc și luptă pentru dezvoltarea lor 
independentă să-și unească eforturile, să-și întărească 
solidaritatea și să dezvolte colaborarea dintre ele, pentru 
soluționarea justă pe cale politică, prin tratative, a tuturor 
problemelor contemporaneității, pentru lichidarea tuturor 
stărilor de încordare și război, pentru afirmarea unor 
relații noi între state, de deplină egalitate, de respect al 
independenței și suveranității naționale și de neamestec 
în treburile interne. în acest cadru considerăm că trebuie 
acționat și pentru reglementarea globală a problemelor 
complicate ale Orientului Mijlociu — inclusiv • ■ realizarea 
drepturilor legitime ale poporului palestinian, pentru reali
zarea unei păci juste și trainice, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor din regiune și din întreaga lume.

Exprimîndu-mi convingerea că Organizația Națiunilor 
Unite va milita in continuare pentru soluționarea cît mat 
grabnică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru înfăp
tuirea năzuințelor legitime ale poporului palestinian, vă 
adresez dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră 
Națiunilor Unite un cald salut și cele mai bune urări de 
succes în activitatea consacrată cauzei păcii, libertății, 
independenței naționale și colaborării între popoare, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Opinia publică progresistă din în
treaga lume marchează astăzi 
„Ziua internațională de solidaritate 
cu poporul palestinian". Această 
aniversare, a cărei dată a fost stabi
lită printr-o • rezoluție a Adunării 
Generale a O.N.U. din decembrie 
1977,. constituie pentru poporul ro
mân un prilej de reafirmare a prie
teniei și solidarității cu lupta po
porului palestinian pentru asigura
rea drepturilor sale legitime, cu 
lupta popoarelor arabe pentru reali
zarea unei păci juste și trainice în 
Orientul Mijlociu.

Poporul român este legat prin 
sentimente de profundă simpatie 
față de popoarele arabe, față de nă
zuințele lor de pace, de progres eco
nomic și social. în spiritul acestor 
legături prietenești. România s-a 
pronunțat și se pronunță cu consec
ventă și deplină claritate pentru o 
reglementare trainică și justă a si
tuației din Orientul Mijlociu, astfel 
incit să se ofere popoarelor din a- 
ceastă regiune condițiile necesare 
spre a-și concentra eforturile în di
recția dezvoltării, a propășirii lor. 
în repetate rinduri, în cuvîntările și 
interviurile secretarului general ăl 
partidului nostru, președintele repu
blicii, tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
în documente oficiale ale României 
s-a subliniat cu fermitate că instau
rarea unei păci cu adevărat dura
bile în Orientul Mijlociu impune 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționarea 
problemei palestiniene — inclusiv 
prin crearea unui stat palestinian 
independent — asigurarea indepen
denței și integrității teritoriale a tu
turor statelor din zonă.

Aceasta este poziția de principiu 
a României, o poziție consecventă, 
care nu s-a supus niciodată vreunor 
fluctuații conjuncturale și care a 
călăuzit și călăuzește toate demer
surile internaționale ale partidului 

și statului nostru consacrate soluțio
nării problemelor din Orientul 
Mijlociu.

Așa cum se știe. România, apre
ciind orice pas de natură să contri
buie la rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor Orientului Mijlociu ca 
un fapt pozitiv în măsura în care 
contribuie la realizarea unei so
luții globale, a considerat dintot- 
deauna că rezolvarea problemei po
porului palestinian constituie o 
componentă esențială, fundamentală 
și inalienabilă a edificării unei păci 
durabile in această zonă. „Astăzi 
este tot mai evident — sublinia re
cent tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că problema prin
cipală a păcii în Orientul Mijlociu 
o constituie asigurarea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, a 
dreptului său la autodeterminare, 
inclusiv la formarea unui stat pales
tinian propriu". Cu această convin
gere. România susține cu consec
ventă necesitatea de a se asigura 
deplina participare a O.E.P. la toate 
dezbaterile internaționale asupra 
problemelor Orientului Mijlociu.

în același sens, partidul și statul 
nostru au desfășurat și desfășoară 
o activitate neobosită in sprijinul 
cauzei poporului palestinian, adu- 
cîndu-și o contribuție importantă la 
afirmarea drepturilor acestuia pe 
plan internațional. Așa cum se știe, 
România a fost printre primele țări 
care au recunoscut Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei ca unic 
reprezentant a) acestui popor, 
O.E.P. avînd. de mai mulți ani, o 
reprezentantă la București. Tara 
noastră se numără, de asemenea, 
printre statele care au inițiat înscri
erea pe agenda O.N.U. a punctului 
privind „Problema palestiniană" și 
a rezoluției vizînd acordarea către 
O.E.P. a statutului de observator la 
Organizația Națiunilor Unite. Expre
sii dintre cele mai elocvente ale re

lațiilor de caldă prietenie și solida
ritate dintre poporul român și po
porul palestinian le-au constituit 
numeroasele intilniri ale tovarășului 
Nieolae Ceaușescu cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., cu alți reprezentanți ai 
acestei organizații.

Poziția profund principială a 
partidului și statului nostru de soli
daritate activă cu cauza poporului 
palestinian, a celorlalte popoare 
arabe se bucură de calde aprecieri 
din partea reprezentanților Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
Cu prilejul uneia dintre întîlnirile 
sale cu președintele Nieolae 
Ceaușescu. președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, 
declara : „Vă rog să-mi permiteți 
să incep cuvîntul meu aducind cele 
mai calde mulțumiri președintelui 
Ceaușescu, cel mai apropiat prieten 
al poporului palestinian. Nu vom 
uita niciodată poziția pe care a 
avut-o Excelenta Sa, președintele 
Ceaușescu, poporul său, în toate si
tuațiile grele prin care a trecut po
porul nostru".

Acest sprijin activ, militant va 
continua și de acum înainte — și 
nimic și nimeni, nici un fel de ma
nevre lăturalnice, nu vor putea 
umbri poziția clară, principială, a 
României socialiste de sinceră soli
daritate cu cauza dreaptă a poporu
lui palestinian.

Cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian", România socialistă își reafir
mă sentimentele de caldă prietenie 
față de poporul.palestinian, față de 
toate popoarele arabe, subliniind 
totodată hotărîrea de a face și pe 
viitor tot ce depinde de ea pentru 
a contribui la instaurarea unei păci 
juste și durabile in această regiune, 
la asigurarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, la împli
nirea aspirațiilor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor arabe.

POVARA CHELTUIELILOR
MILITARE

Muntele și firul de 
nisip sau un grafic 
al antiumanismului

Privațiunile omenirii
sau aritmetica unei spolieri absurde...

(Urmare din pag. D

din circuitul productiv a unor imense 
mijloace și resurse materiale. în con

dițiile penuriei de energie și materii 
prime, resimțită de toate economiile 
naționale, cursa înarmărilor este cea 
mai mare devoratoare de combustibili:

Numai consumul de hidrocarburi lichide pentru transporturi 
militare este de circa 750 milioane barili anual — de două ori 

consumul Africii

de metale (aluminiu, titaniu, cupru, 
plumb, zinc, oteluri superioare), fără 
a mai vorbi de materialele fisionabile 
care ar putea fi folosite în producția 
de energie pentru scopuri pașnice.

La aceasta se adaugă irosirea ne
economică de forță de muncă. Pe 
glob șe află permanent sub arme 22

milioane de oameni, iar totalul per
soanelor angajate în activități legate 
de armată se ridică la circa 100 mi
lioane.

Un caracter irațional are deturna
rea științei de la rosturile ei firești, 
întoarcerea marilor cuceriri tehnico- 
științifice împotriva omului :

40—50 la sută din fondurile de cercetare și 40—50 la sută din 
forțele științifice sînt consacrate scopurilor militare — în timp 
ce proiecte științifice de interes arzător pentru viața omului, 
pentru propășirea civilizației stagnează din lipsă de fonduri.

Sporirea cheltuielilor militare pro
duc grave perturbări in economia 
mondială : producția pentru nevoi ci
vile se restringe — așa cum arată 
cunoscutul document al O.N.U. pri
vind consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor. Dacă jumătate 
din fondurile cheltuite pentru înar
mări in perioada 1970—1975 ar fi fost 
investite în sectorul civil, producția 
anuală mondială putea să fie. proba
bil. cu 200 miliarde de dolari mai 
mare decît în prezent, sumă ce depă
șește produsul național brut mediu al 
Asiei de sud și al regiunii Africii 
centrale — două regiuni de maximă 
sărăcie, cu o populație de 1 miliard 
de oameni. Totodată, sporirea cheltu
ielilor militare constituie unul din fac
torii principali ai inflației ce face ra
vagii in multe țări : provoacă dezechi
libre in balanțele de plăți : agravează 
și prelungește considerabil criza eco
nomică cu întregul ei cortegiu de con

secințe nefaste asupra condițiilor de 
viață ale celor ce muncesc.

Concluzia acestor date este lim
pede : a merge înainte pe calea um
flării continue a bugetelor militare 
ale statelor inseamnă a ridica noi ob
stacole in calea dezvoltării forțelor de 
producție din toate țările, a satis
facerii aspirațiilor de bunăstare și 
progres ale tuturor popoarelor, a so
luționării multiplelor probleme cu 
care este confruntată omenirea con
temporană. Desigur, implicațiile, no
cive ale cursei înarmărilor, ale spo
ririi cheltuielilor militare nu se limi
tează doar la aspectele economice ; 
ele generează mari pericole pentru 
însăși existenta umană, contribuie la 
persistenta conflictelor existente și la 
apariția altora noi. înveninează cli
matul politic general, ca principal 
instrument al politicii de forță, ali
mentează neîncrederea, impiedicind 
progresul destinderii — aspecte asu

pra cărora vom reveni în alte articole 
din această suită. Ceea ce ne propu
nem aici este de a sublinia că, față 
de efectele negative ale sporirii chel
tuielilor militare, astăzi NU EXISTA 
POPOR, NU EXISTA TARA - IN
DIFERENT DE MĂRIME — CARE SA 
NU FIE PROFUND INTERESATA 
ÎN „ÎNGHEȚAREA" ȘI DIMINUA
REA TREPTATA A ACESTORA, ÎN 
TRECEREA LA DEZARMARE.

Toate țările profund inie*  
reSUte Acest interes este resimțit 
chiar și în țările dezvoltate economic, 
cu un nivel de trai mai ridicat. Așa 
cum este știut, și in aceste țări există 
numeroase și acute probleme — re
giuni întregi rămase nedezvoltate; la 
umbra zgîrie-norilor, cartiere întregi 
de locuințe insalubre ; largi categorii 
de cetățeni — victime ale șomajului, 
ale costului ridicat al asistenței me
dicale etc. Prin alocarea unei părți 
din fondurile irosite in prezent pen
tru înarmări s-ar putea contribui la 
crearea de noi locuri de muncă, la 
construcția de locuințe, ocrotirea să
nătății, școlarizare — toate acestea fa- 
vorizînd ridicarea standardului de 
viață al popoarelor respective. Cu 
numai 8—9 miliarde dolari preluați 
din cheltuielile militare s-ar putea 
crea in principalele țări afectate de 
șomaj 300—500 mii noi locuri de 
muncă.

Grave repercusiuni arc cursa inar- 
mărilor și asupra țărilor sărace, a 
căror dezvoltare a fost frînată vreme 
îndelungată de dominația și exploa
tarea colonială și unde 2/3 din popu
lația globului se zbate într-o mizerie 
cumplită. Este știut că țările dezvol
tate. care alocă sume enorme pentru 
înarmări, invocă lipsa de fonduri 
pentru a nu-și respecta obligațiile 
asumate în ce privește asistența fi
nanciară pentru țările nedezvoltatc.

Posibilitățile proprii ale țărilor în 
curs de dezvoltare — oricum limi
tate — de a-și realiza programele 
de înaintare pe calea progresului 
economic și social sînt afectate de 
faptul că și aceste țări sînt antre
nate tot mai mult în cursa înarmă

rilor. Cheltuielile militare pe ansam
blul țărilor „lumii a treia" au cres
cut de la 17 miliarde in 1970. la 33.8 
miliarde dolari. În aceste condiții, 
cursa înarmărilor s-a dovedit a fi 
unul din factorii de adîncire a de
calajelor dintre țările, bogate și să
race.

Pentru țările socialiste, menținerea 
cheltuielilor militare in limite rațio
nale și, in perspectivă, diminuarea 
lor constituie, de asemenea, o cerin
ță imperioasă. Așa cum se știe. In 
cvasiunanimitatea lor. aceste țări au 
pornit de la un stadiu coborît de 
dezvoltare economică ; propunîndu-și 
să ajungă din urmă țările capitaliste 
dezvoltate, să creeze o orînduire 
nouă, superioară,, avind ca esență și 
scop creșterea nivelului de trai ma
terial ’și spiritual al poporului, țările 
noastre au cu atît mai multă nevoie 
să-și concentreze resursele în direc
ția construcției pașnice, a dezvoltării 
economice. Afectarea unor fonduri 
exagerate, nejustificate de condițiile 
internaționale, în scopuri de înarma
re nu ar face decit să arunce noi 
poveri pe umerii popoarelor ; dim
potrivă. prin reducerea înarmărilor 
s-ar dobindi posibilități sporite de 
concentrare a forțelor măreței opere 
de edificare a socialismului și comu
nismului. de ridicare a nivelului de trai 
al popoarelor, în interesul afirmării 
superiorității socialismului ca socie
tatea cea mai dreaptă și mai umană, 
incompatibilă, prin insăși esența sa, 
cu războiul și politica înarmărilor.

Iată rațiunile care determină Româ
nia socialistă să se pronunțe ferm 
împotriva oricărui nou impuls dat 
cheltuielilor militare, să se declare 
pentru ca măsurile de menținere a 
capacității de apărare să aibă un 
caracter rezonabil, să-și intensifice 
eforturile pentru ca. împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu toate sta
tele și popoarele iubitoare de pace, 
să determine trecerea la reducerea 
bugetelor militare, la înaintarea fer
mă pe calea dezarmării. în concor
danță cu aspirațiile supreme ale tu
turor popoarelor.

Ion FINTÎNARU

Cheltuielile militare și celelalte alo
cații (în miliarde de dolari — 1975)

1. Cheltuielile militare
2. Cheltuielile pentru sdnâtate

3. ...pentru ajutor economic extern
4. ...pentru programele O.N.U.
5. ...pentru operațiunile O.N.U. de 

menținere a păcii.

Din lucrarea „World Military and 
Social Expenditure" (cheltuielile 
mondiale in scopuri militare și in 
scopuri sociale), apărută in S.U.A.

1 TANC
(500 000 dolari)

1 AVION DE VÎNĂTOA-
RE SUPERSONIC 
(20 milioane dolari)

DOTĂRILE NECESA
RE PENTRU 520 SĂLI 
DE CLASĂ (cu 30 de 
elevi fiecare)

40 000 FARMACII

1 DISTRUGĂTOR
(100 milioane de do- = 
lari)

ELECTRIFICAREA DE 
ORAȘE SI PERIME
TRE RURALE CU O 
POPULAȚIE DE CIRCA 
9 MILIOANE DE LO
CUITORI.

(Din ultimul număr al publicației „Courrier de l’UNESCO")
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