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Exprimind coeziunea indestructibilă 
a partidului, unitatea întregului nostru 
popor, reafirmînd hotărirea României 
socialiste de a milita cu fermitate pentru 
promovarea destinderii internaționale, 
înfăptuirea dezarmării, întărirea forțelor 
păcii și socialismului in lume

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIOULUI COMUNIST ROMAN
a aprobat in unanimitate poziția principială a secretarului general al partidului,

a delegației române la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ
Miercuri, 29 noiembrie, sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Plenara a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

— Cu privire la activitatea delegației Republicii Socialiste 
România la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc 
in zilele de 22 și 23 noiembrie 1978, la Moscova.

La lucrări au luat parte, ca invitați, primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, cadre din ministere, instituții cen
trale, organizații de masă, redactori-șefi ai presei centrale 
care nu sînt membri ai Comitetului Central.

Plenara a ascultat informarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la desfășurarea Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Ion Dincă, 
Ion Sîrbu, Ferdinand Nagy, Virgil Trofin, Eugen Barbu, Gheor- 
ghe Blaj, Margareta Krauss, Ion Licu, Zamfira Grosu, Sută 
Andras, Sebastian Ulmeanu, Ion Iliescu, Paul Niculescu, Vasile 
Bărbuleț, Vasile Mușat, Mihai Telescu, Petru Enache, Mihail 
Florescu.

De asemenea, numeroși tovarăși care nu au putut lua cu
vîntul în plenară au prezentat în scris luările lor de poziție, în 
care se exprimă adeziunea totală la activitatea delegației 
române, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. Numărul total al celor care 
au vorbit sau și-au prezentat expunerile în scris în cadrul ple
narei este de 119.

Participanții la discuții, ca și tovarășii care și-au prezentat 
pozițiile în scris au aprobat în unanimitate activitatea delega
ției române, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, apreciind că ea 
exprimă întru totul politica internă și externă a partidului și 
statului nostru, hotăririle Congresului al Xl-lea al P.C.R., Pro
gramul Partidului Comunist Român.

Cu toții au exprimat satisfacția profundă și înalta apreciere 
a comuniștilor, a întregului popor față de activitatea desfă
șurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, modul strălucii în care 
secretarul general al partidului, cu înaltă principialitate și pro
fund spirit de răspundere, a expus la consfătuire pozițiile 
României în problemele aflate pe ordinea de zi a reuniunii, a 
acționat în spiritul orientărilor generale, fundamentale ale 
partidului nostru, ale hotărîrilor congreselor partidului, plena
relor Comitetului Central, Marii Adunări Naționale, Consiliu
lui de Stat, Frontului Unității Socialiste. S-a subliniat în unani
mitate că aceasta corespunde pe deplin intereselor vitale ale 
întregii noastre națiuni, ale construcției socialismului în Româ
nia, progresului și bunăstării continue a țării, este în concor
danță deplină cu cauza generală a socialismului, a întăririi 
prieteniei și colaborării între țările socialiste, între forțele revo
luționare, progresiste, democratice de pretutindeni, a luptei 
popoarelor pentru pace, pentru securitate, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

în unanimitate, plenara a adoptat o hotărîre care exprimă 
poziția Comitetului Central al Partidului Comunist Român de 
deplină aprobare a activității secretarului general al partidu
lui, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
delegației României la Consfătuirea de la Moscova a Comi
tetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

în încheierea lucrărilor plenarei, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea a fost urmărită cu deplină aprobare, cu vii ma
nifestări de adeziune unanimă, fiind subliniată în repetate 
rînduri cu aclamații puternice, cu îndelungi aplauze.

Comitetul Central a exprimat hotărîrea întregului partid, a 
tuturor cetățenilor patriei noastre — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de a acționa în continuare cu 
toată fermitatea pentru transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a 
Programului de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism, pentru asigu
rarea progresului și bunăstării întregului popor. Plenara a 
reafirmat voința întregii noastre națiuni de a promova în con
tinuare politica externă a partidului și statului nostru, politică 
principială, activă și constructivă, de pace, înțelegere și co
laborare între națiuni, care-și găsește expresia în contribuția 
hotărîtă a României socialiste la afirmarea unor relații noi, de 
egalitate, încredere și conlucrare între state, la eforturile pentru 
destindere, dezarmare și securitate internațională.

CUVÎNTAREA 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Am ținut să organizăm această 

plenară a Comitetului Central al. 
partidului avînd în vedere proble
mele importante dezbătute la Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al țârilor participante la 
Tratatul de la Varșovia care s-a 
ținut la Moscova, cu atît mai mult 
cu cît — după cum vă este cunos
cut — aceasta a suscitat unele pre
ocupări. în rîndul oamenilor mun
cii, ale întregului nostru popor, a 
făcut necesare unele întîlniri și 
clarificări. De altfel, trebuie spus 
că evenimentele internaționale din 
acest an, agravarea unor contradic
ții, și mai cu seamă izbucnirea 
unei serii de conflicte în Africa, 
intensificarea unor dezbateri pe 
calea presei și altor mijloace de 
informare au produs o anumită în
grijorare și în România. Aceasta 
s-a accentuat în special în legătură 
cu hotărârea țărilor N.A.T.O. de a 
aloca, pentru următorii 10 ani, 
sume uriașe în vederea unor înar
mări suplimentare.

Este de înțeles că oamenii mun
cii, întregul nostru partid și popor 
au așteptat cu îndreptățită preocu
pare rezultatele Consfătuirii de la 
Moscova. Consider că Declarația 
care a fost adoptată la această con
sfătuire —•' în care se afirmă hotă
rîrea fermă a țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia de a in
tensifica lupta pentru dezarmare, 
destindere și pace — corespunde pe 
deplin așteptărilor poporului nos
tru, așteptărilor tuturor popoarelor 
țărilor socialiste, ale celorlalte po
poare din Europa și din întreaga 
lume. Ea este menită să dea un 
nou impuls luptei împotriva politi
cii de război, pentru pace interna
țională. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Avînd deplina convingere că 
semnînd această Declarație răs
pundem pe deplin intereselor po
porului nostru, cauzei socialismului 
și păcii în general, am hotărît in 
prealabil în cadrul Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral să semnăm această Declarație, 
în forma în care vă este cunoscută, 
și am prezentat pe larg — așa cum 
ați văzut din cuvîntul meu — po
ziția Republicii Socialiste Româ
nia asupra problemelor respective, 
felul în care va acționa țara noas
tră pentru destindere și pace.

HO TARI REA

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc la Moscova
partici- 
Varșo- 

Central 
Român

al Partidului Comunist 
președintele Republicii So- 
R’omânia. Activitatea și 
exprimată la această Con

de tovarășul Nicolae

Luînd cunoștință de informarea 
cu ' privire la lucrările recentei 
Consfătuiri a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor 
pante la Tratatul de la 
via, plenara Comitetului 
al Partidului Comunist 
aprobă în întregime și în modul 
cel mai unanim activitatea desfă
șurată de delegația română, de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general 
Român, 
cialiste 
poziția 
sfătuire 
Ceaușescu ref’ectă politica parti-' 
dului și statului nostru în proble
mele majore cu care este confrun
tată omenirea, corespund intru to
tul aspirațiilor și intereselor fun
damentale ale tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de naționa
litate, idealurilor independenței și

Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru faptul că toți tovarășii care 
au luat cuvîntul la plenară, ca de 
altfel toți vorbitorii de la întîlni- 
rile pe care le-am avut cu oame
nii muncii, s-au declarat pe deplin 
de acord cu Declarația și cu sem
narea ei de către România. Consi
der că unanimitatea cu care ple
nara Comitetului Central a apre
ciat această Declarație și a hotărît 
să și-o însușească exprimă politica 
consecventă a Partidului Comunist 
Român elaborată de Congresul al 
Xl-lea, politica internațională a 
României, susținută de întregul 
nostru popor. Ea oglindește voința 
partidului nostru de a face totul 
pentru a. bara calea războiului, 
cursa înarmărilor, în deplină res
ponsabilitate față de poporul nos
tru, față de toate popoarele care 
doresc pacea, hotărîrea sa de a nu 
precupeți nimic pentru a contribui 
Ia victoria păcii și colaborării inter
naționale. (Aplauze puternice).

Nu cred că este necesar să insist 
mai mult asupra acestei probleme, 
avînd în vedere unanimitatea ma
nifestată în plenară și, aș putea 
spune, unanimitatea ce se mani
festă in întreaga țară, in întregul 
nostru partid și popor față de poli
tica partidului și statului român. 
Se pune întrebarea : această orien
tare fermă a României este în con
cordanță cu situația internațională? 
Evenimentele internaționale nu ar 
determina cumva să adoptăm o 
altă poziție ? Răspunsul. la aceste 
întrebări nu poate fi decît unul 
singur)— și anume că tocmai des
fășurarea vieții internaționale, ra
portul de forțe existent în lume 
ne determină să adoptăm această 
poziție. Orientarea noastră porneș
te de la analiza celor două tendin
țe diametral opuse ce se manifestă 
în viața internațională : pe de o 
parte, accentuarea politicii de do
minație și asuprire a altor popoa
re, de reîmpărțire a lumii în zone 
de influență, iar pe de altă parte, 
afirmarea tot mai viguroasă a for
țelor marii majorități a omenirii, 
care se pronunță împotriva politi
cii imperialiste de dominație, pen
tru o politică nouă, de deplină e- 
galitate între toate națiunile, de 
respectare a independenței fiecă
rui popor — ca o condiție de bază 
a întăririi cursului spre destindere, 
pace și dezarmare în întreaga 

suveranității naționale, cauzei so
cialismului, colaborării și păcii în 
întreaga lume.

Comitetul Central dă o înaltă 
apreciere clarității și fermității cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat poziția principială a 
partidului .nostru, a promovat 
orientările de bază ale României 
socialiste în problemele dezbătute, 
considerînd activitatea desfășurată 
la această consfătuire ca un exem
plu de îmbinare strălucită a prin
cipialității comuniste și spiritului 
de înaltă răspundere față de desti
nele țării, de cauza socialismului și 
păcii în lume, de promovare con
secventă în viață a hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a preve
derilor Programului P.C.R., o stră
lucită pildă de slujire devotată a 
intereselor supreme ale poporului 
roman.

lume. Aceasta 
este singura po
litică ce poate 
asigura fiecărei 
națiuni posibili
tatea de a-și fo
losi mijloacele 
materiale, finan
ciare și umane 
în direcția pro
gresului econo
mic și social, a 
bunăstării, sin
gura politică ce 
poate permite li
chidarea subdez
voltării, egalita
tea între națiuni, 
pacea între po
poare. Nu există 
o altă alternati
vă ! Orice altă 
politică decît cea 
a destinderii și 
păcii, a egalității 
între națiuni este 
contrară intere
selor și însăși 
vieții popoarelor, 
contrară cauzei 
socialismului și 
de aceea noi am 
respins-o întot
deauna și o vom 
respinge și în 
viitor cu toată 
hotărîrea ! (A-
plauze puternice, 
prelungite).

Vreau să afirm 
cu toată clari
tatea în fața plenarei Comitetului 
nostru Central, a întregului partid 
și popor că Declarația adoptată la 
Consfătuirea de la Moscova expri
mă pe deplin această orientare, pe 
care noi o considerăm justă, și de 
aceea vom acționa cu toate forțele 
pentru realizarea ei. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Așa cum am declarat și în fața 
reprezentanților clasei muncitoare 
și ai celorlalte categorii sociale, a 
reprezentanților forțelor armate și 
Ministerului de Interne, numai 
semnarea unei declarații, oricît de 
bună ar fi ea, nu este suficientă. 
Odată cu semnarea Declarației se 
cere să se treacă la acțiuni prac
tice ferme și consecvente pentru 
înfăptuirea ei în viață.

în activitatea lor, Partidul Co

statului, 
române, 
Nicolae

Plenara subliniază cu îndreptă
țită satisfacție adeziunea deplină a 
maselor largi populare, a întregu
lui nostru popor față de politica 
externă a partidului și 
de activitatea delegației 
condusă de ‘ tovarășul
Ceaușescu, la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia. Recentele în
tîlniri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu reprezentanții clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății. tineretului, ai armatei și altor 
categorii de oameni ai muncii 
constituie o expresie grăitoare a 
interesului legitim pe care îl mani
festă întregul nostru popor față de 
destinele patriei, a spiritului de 
responsabilitate socială al oameni
lor muncii, a hotărîrii maselor 
populare de a înfăptui neabătut 
politica partidului, a participării 
lor active la opera de conducere a

munist Român, România socialistă 
au acționat cu fermitate pentru 
înfăptuirea securității, a dezarmă
rii, au făcut și fac totul pentru a-și 
aduce contribuția la realizarea a- 
cestor deziderate vitale ale ome
nirii, răspunzînd astfel aspirațiilor 
de totdeauna ale socialismului si 
comunismului, care încă de la apa
riție și-au făcut un titlu de onoare 
din salvarea omenirii atît de asu
prirea socială și națională, cît și 
de război, din asigurarea păcii o- 
menirii. în concordanță cu aceasta, 
noi nu precupețim nici un efort 
pentru a întări solidaritatea cu 
toate țările socialiste, cu toate for
țele progresiste, antiimperialiste, 
cu popoarele țărilor în curs de dez
voltare, ale țăriltfr nealiniate, cu 
toate statele și popoarele lumii 

societății noastre socialiste, a uni
tății și coeziunii de nezdruncinat 
a celor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Apreciind că Declarația statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia și principiile înscrise în ea 
corespund pe deplin situației inter
naționale actuale, orientării de 
bază de a se acționa în continua
re cu hotărîre și energie penti-u 
destindere, pentru colaborare, secu
ritate și pace, plenara aprobă 
semnarea acesteia de către secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. subliniind totodată con
tribuția partidului nostru la ela
borarea acestui document.

Relevînd justețea acestei Decla- 

pentru realizarea unei lumi fără 
arme, a unei lumi a păcii. Știm că 
nu este ușor să se realizeze acest 
deziderat, nu ne facem iluzii în a- 
cest sens. Nimeni nu trebuie să 
considere că lupta împotriva înar
mărilor, pentru dezarmare, și în 
primul rînd pentru dezarmare nu
cleară, pentru pace, este și va fi o 
luptă ușoară. Dimpotrivă, se cer 
eforturi mari, susținute, o luptă 
intensă în această direcție. De a- 
ceea este necesar să întărim soli
daritatea și colaborarea, arătînd 
clar in fața tuturor popoarelor peri
colul pe care îl prezintă cursa înar
mărilor. Să spunem răspicat popoa
relor că stă în puterea lor să împie
dice un nou război, să asigure pacea!
(Continuare in pag. a IlI-a) 

rații, Partidul Comunist Român, 
Guvernul Republicii Socialiste 
România vor acționa și vor 
face totul în strînsă colaborare cu 
țările socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu cele
lalte țări socialiste, cu celelalte 
state europene, cu forțele populare 
progresiste, democratice și anti
imperialiste, pentru a înfăptui pre
vederile acestei Declarații.

Anaiizînd raportul de forțe pe 
plan internațional, plenara reafir
mă aprecierea confirmată de viață 
a partidului nostru și temeinicia 
punctului de vedere lucid și realist 
exprimat la consfătuire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că, în actuaia 
situație internațională, nu există 
pericolul iminenței unui război 
mondial. în înfruntarea gigantică 
pe plan mondial între cele două 
(Continuare in pag. a III-a)
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LUCRĂRILE LENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI CUMUNIST
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTELOR LA DEZBATERI»

în cuvintul său, tovarășul Ion Din- 
că a spus : Am mandatul organi
zației de partid a municipiului 
București, al tuturor oamenilor mun
cii din Capitală de a transmite, in
tr-un gind și un cuget cu Întregul 
popor, adeziunea noastră deplină 
fată de activitatea desfășurată de 
delegația română la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia, față 
de modul strălucit în care iubitul și 
stimatul conducător al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a susținut poziția fermă și consec
ventă a României socialiste în pro
blemele discutate.

Ne exprimăm recunoștința fierbin
te pentru acest nou și însufletitor 
exemplu de principialitate comunistă, 
revoluționară, al secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, 
pentru patriotismul său nețărmurit, 
pentru profundul devotament cu care 
slujește interesele supreme ale po
porului nostru, cauza socialismului, 
păcii și progresului în lume.

Ne afirmăm satisfacția — a arătat 
vorbitorul — fată de conținutul De
clarației statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, ale cărei orien
tări subliniază necesitatea promovă
rii largi a destinderii, securității și 
păcii in Europa, ca și în întreaga 
lume, a realizării dezarmării — 
drept condiție esențială pentru în
făptuirea acestor deziderate vitale 
ale umanității.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală aprobă și susțin cu fermi
tate poziția secretarului general al 
partidului nostru, a delegației româ
ne în legătură cu unele probleme 
militare ale Tratatului de la Varșo
via dezbătute la recenta Consfătuire 
de la Moscova.

Vă mulțumim din inimă, cu vi
brantă recunoștință, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru că ați subliniat din nou, cu 
adincă responsabilitate comunistă și 
patriotică, faptul că niciodată, in nici 
o împrejurare, armata română nu se 
va afla sub altă comandă decît cea 
a partidului și statului nostru, că ea 
nu va fi decît la ordinele poporului 
român. Susținem cu aceeași fermi
tate poziția clară și profund princi
pială a României în ceea ce privește 
necesitatea ca măsurile de menținere 
a capacității de apărare să aibă un 
caracter rational, să nu împovăreze 
poporul, să nu afecteze înflorirea 
economico-socială, edificarea socie
tății socialiste. Experiența arată că 
tocmai dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a bazei tehnico-materiale asi
gură creșterea puterii fiecărei țări 
socialiste, ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale, întărind capacita
tea de luptă, hotărîrea fiecărui popor 
de a-și apăra cuceririle revoluționare, 
libertatea și independenta.

Detașamentul de comuniști, toți oa
menii muncii din Capitală — a spus 
vorbitorul in încheiere — strîns uniți 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, sint hotărîți să înfăptu
iască neabătut, cu dăruire și angajare 
revoluționară, politica internă și ex
ternă a partidului și' statului nostru, 
sint gata, ca un Singur om, ca b Sin
gură conștiință, să răspundă la orice 
chemare a partidului.’să apere cu 
devotament cuceririle istorice ale so
cialismului, să contribuie cu întreaga 
capacitate și energie la înflorirea pa
triei. la cauza păcii și progresului în
tregii umanități.

După ce a exprimat adeziunea și 
aprobarea deplină a celor 70 000 de 
comuniști argeșeni, a tuturor oa
menilor muncii din județ Ia activi
tatea delegației române, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la Consfătui
rea de la Moscova, tovarășul Ion 
Sirbu a arătat că poziția țării noas
tre răspunde în cel mai înalt grad 
intereselor supreme ale națiunii 
noastre socialiste, cauzei independen
ței și suveranității naționale, întă
ririi destinderii, colaborării și păcii 
în întreaga lume. Prin activitatea și 
poziția adoptată — a spus vorbitorul 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut incă o dată dovada strălucite
lor sale calități de conducător, a răs
puns magistral încrederii nemărgi
nite a partidului și poporului. Ca în
totdeauna, și în aceste împrejurări au 
ieșit puternic în evidență patriotis
mul fierbinte și internaționalismul 
consecvent, principialitatea comunis
tă și fermitatea revoluționară, înalta 
grijă și responsabilitatea cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu acțio
nează pentru binele și fericirea po
porului, pentru cauza socialismului, 
prieteniei și păcii in lume.

Alături de întreg poporul, aprobăm 
In intregime principiile inscrise în 
Declarația pe care ați semnat-o. pen
tru că ea corespunde intereselor po
porului nostru, ale statelor partici
pante la această consfătuire, ale tu
turor statelor și popoarelor lumii. 
Sîntem în întregime de acord că tre
buie intensificate eforturile pentru 
destindere, securitate și pace în Eu
ropa și în întreaga lume, că proble
mele complexe ale lumii contempo
rane trebuie soluționate pe calea tra
tativelor. Sîntem intru totul de acord 
cu concluzia optimistă a analizei 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, că în prezent nu există peri
colul iminent al unui nou război, că 
in aceste condiții menținerea capa
cității de apărare trebuie să aibă un 
caracter rațional, rezonabil, că nimic 
nu justifică o sporire a cheltuielilor 
militare, că în lume trebuie să dom
nească nu echilibrul forței, al fricii, 
ci echilibrul încrederii, al rațiunii, al 
destinderii.

în cuvintul său, tovarășul Ferdinand 
Nagy a spus : Sint fericit că și in fața 
plenarei noastre, în fața mult stima
tului tovarăș secretar general pot fi 
mesagerul gindurilor și sentimentelor 
de aprobare totală ale celor ce trăiesc 
într-o deplină unitate și frățietate, 
ale locuitorilor români și maghiari din 
județul Covasna, față de activitatea 
desfășurată de delegația tării noastre 
la Consfătuirea de la Moscova.

După ce s-a referit la principiile de 
bază ale politicii externe a tării 
noastre și a arătat că orientările și 
prevederile esențiale ale Declarației 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia corespund acestor principii, 
vorbitorul a declarat: într-adevăr. o 
lume a păcii, a coexistenței pașnice, 
a încrederii reciproce nu se poate 
realiza prin escaladarea cursei înar
mărilor, prin forțarea echilibrului mi
litar, care, în fond, reprezintă o po
vară grea pentru nivelul de trai ma
terial și spiritual al poporului, al 
oamenilor muncii. Aceasta duce la 
sporirea in continuare a decalajelor 
dintre țările rămase în urmă din 
punct de vedere economic și cele a- 
vansate și frînează puternic procesul 
destinderii. Această judecată princi

pială și rațională justifică întru totul 
dorința fierbinte a Întregului nostru 
popor că trebuie făcut totul, pentru 
evitarea escaladării înarmărilor și 
spus un categoric NU acesteia.

Aprob pe deplin activitatea dele
gației țării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mă an
gajez in fața dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general — fiu devotat trup și suflet 
poporului, internaționalist consecvent, 
patriot și luptător consecvent în uria
șa muncă pentru binele tuturor fiilor 
României, al păcii și , înțelegerii pe 
planeta noastră — că împreună cu 
comuniștii, cu toți oamenii muncii — 
români și maghiari — din județul nos
tru vom munci fără preget pentru 
triumful politicii partidului și statu
lui. pentru viața liberă, independentă 
a poporului nostru.

La începutul cuvîntului său, tova
rășul Virgil Trofin a spus : Exprim 
și în plenara Comitetului Central 
deplinul acord față de poziția și ac
tivitatea desfășurată de delegația 
română la recenta Consfătuire a Co
mitetului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia. Sînt convins 
că plenara Comitetului Central al 
partidului, întregul nostru partid și 
popor vor da o înaltă apreciere mo
dului strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, și-a îndeplinit mandatul în
credințat, dovedind înaltele sale 
calități de revoluționar comunist, 
patriot înflăcărat și internaționalist 
consecvent.

Prezentarea cu claritate a conclu
ziilor care se desprind din analiza 
situației internaționale actuale, a po
ziției principiale, constructive, ferme 
adoptate în cadrul acestei întîlniri 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cor 
respunde întru totul liniilor direc
toare stabilite de Congresul al XI- 
lea și de Conferința Națională ale 
partidului și reprezintă o contribuție 
de seamă la întărirea colaborării 
dintre țările socialiste, la intensifi
carea luptei împotriva imperialismu
lui, pentru destindere, înțelegere și 
pace în lume. Iată de ce consider că 
poziția expusă la această consfătuire 
este poziția Comitetului Central al 
partidului nostru, a întregului nostru 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România.

Doresc să subliniez — a arătat în 
continuare vorbitorul — aprecierea 
pozitivă pe care partidul nostru o dă 
Declarației adoptate în unanimitate, 
precum și hotărirea noastră neclin
tită de a aduce întreaga contribuție 
la înfăptuirea acesteia. Declarația 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia sintetizea
ză concluziile la care s-a ajuns în 
comun in urma analizei situației in
ternaționale actuale și stabilește o- 
biectivele principale ale luptei pen
tru intensificarea cursului destinde
rii, pentru dezarmare, pentru pace 
in Europa și in întreaga lume. Iată 
de ce — pornind de la concluzia că 
în prezent omenirea nu se află în 
pragtil urnii nou război, finind sea
ma că înarmarea a luat proporții u- 
riașe și că această realitate prezintă 
un real pericol pentru pace — pozi
ția partidului și statului nostru, ex
primată cu claritate și fermitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
nu mări fondurile pentru înarmare 
corespunde nu numai situației țării 
noastre, dar, în același timp, repre
zintă un act politic de mare impor
tanță internațională.

Vorbitorul a spus apoi : Apreciez 
în mod deosebit poziția principială 
și fermă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la problemele 
militare discutate în cadrul Consfă
tuirii de la Moscova. Sîntem membri 
ai Tratatului de la Varșovia și ne 
vom îndeplini obligațiile asumate în 
cazul unei agresiuni imperialiste în 
Europa.

Armata noastră este armata între
gului popor și se pregătește temeinic 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare, a muncii pașnice și crea
toare a oamenilor muncii, a indepen
denței, integrității și suveranității 
patriei noastre. Nu putem fi de a- 
cord. in nici un fel, cu subordonarea 
armatei altor foruri decît celor ale 
României : Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat, comandantului su
prem al forțelor noastre armate, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru că 
aceasta ar însemna renunțarea de 
fapt la independența și suveranita
tea țării și acest lucru partidul și 
poporul nostru nu-1 vor face nicio
dată.

Aș vrea să subliniez, a arătat in 
încheiere vorbitorul, că in condițiile 
actuale este .necesar, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
ne îndreptăm atenția spre rezolva
rea cu și mai mult succes a sarcinilor 
care revin industriei, agriculturii, ce
lorlalte domenii de activitate, pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și pentru perioa
da anului următor. Să asigurăm, 
printr-o muncă politică intensă, în
tărirea și mai puternică a coeziunii 
partidului nostru, a întregului popor, 
în jurul Comitetului Central, al con
ducătorului partidului și al statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimind deplina aprobare față 
de poziția susținută de președintele 
Nicolae Ceaușescu in cadrul recentei 
Consfătuiri de la Moscova a Consi
liului Politic Consultativ ăl statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, tovarășul Eugen Barbu a spus : 
Ne-am reunit aici pentru a ne mani
festa, totodată, deplina adeziune la 
importantele cuvîntări rostite de pre
ședintele țării în ultimele zile, în fața 
unor reprezentanți ai clasei munci
toare, ai intelectualității și ai arma
tei. Precizările pe care președintele 
țării le-a făcut in fața noastră, în 
mod deschis, au dobîndit, cu un en
tuziasm uriaș, aprobarea milioanelor 
de români, aprobarea tuturor celor 
de alte naționalități care locuiesc pe 
teritoriul scumpei noastre patrii.

Ca scriitor, ca om care iubește 
înainte de orice climatul de liniște 
și de siguranță al zilei de miine, ca 
unul care și-a mai dovedit și în alte 
împrejurări admirația față de puter
nicul bărbat care este și comandan
tul suprem al armatei noastre, vreau 
să mai spun o dată in fața dumnea
voastră că, împreună cu toți oamenii 
de litere din această țară, il urmăm. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. in in- 
delungata-i activitate, s-a dovedit, 
cum scriam în alt loc, un arhitect al 
păcii; Domnia Sa știe mai'bine decît 
oricine că a asigura pacea si în alte 
locuri, nu numai in jurul tău. pe 
lingă faptul că este o ocupație nobilă, 
este și o sfîntă datorie a conducăto
rului de stat.

Ne vom respecta angajamentele 
asumate in măsura in care ele nu vor 
însemna altceva decit ceea ce sint. 
Iată de ce, în acest moment, cind 

ochii întregii lumi sînt ațintiți asupra 
noastră, noi spunem bărbatului care 
a încărunțit la cirma țării, de atîtea 
griji și răspunderi, un bărbat încă 
tinăr, puternic și glorios : Te urmăm, 
sintem cu tine 1

în cuvintul său, tovarășul Gheor- 
ghe Blaj a spus :

împreună cu întregul nostru popor, 
toți oamenii muncii din județul 
Bihor — români, maghiari și de alte 
naționalități — au luat cunoștință cu 
legitimă mîndrie patriotică de po
ziția adoptată de delegația Republi
cii Socialiste România, condusă de 
cel mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Ne exprimăm, de asemenea, grati
tudinea pentru fermitatea și clar
viziunea cu care militați, stimate 
tovarășe secretar general, pentru 
reducerea încordării militare în Eu
ropa și oprirea cursei înarmărilor, 
pentru promovarea conlucrării și 
cooperării fructuoase între statele lu
mii, spre binele și folosul tuturor 
națiunilor continentului, a cauzei 
generale, a progresului șl prosperi
tății în lume.

Considerăm că Declarația statelor 
participante la Consfătuirea de la 
Moscova corespunde intereselor po
porului nostru, pentru că în acest 
important document politic se pune 
un accent deosebit pe concentrarea 
tuturor eforturilor în direcția dezar
mării, soluționării diferendelor de 
orice natură pe calea tratativelor. 
Numai în acest fel este posibilă asi
gurarea păcii, a dezvoltării multila
terale a popoarelor.

Apreciem și noi, așa cum o face 
întregul popor, că este necesar ca 
eforturile principale să fie canalizate 
spre dezvoltarea continuă și multi
laterală a României socialiste și asi
gurarea unui tot mai înalt grad de 
civilizație și progres pentru în
tregul nostru popor. Aceasta este 
de fapt unica modalitate de în
tărire a capacității de apărare 
a patriei, deoarece numai o eco
nomie puternică și un nivel de 
trai ridicat oferă garanții sigure 
în lupta pentru apărarea împotriva 
oricăror agresiuni, pentru apărarea 
unei vieți libere și demne, a inde
pendenței și suveranității naționale.

Asemeni întregului popor, a arătat 
în cuvintul său tovarășa Margareta 
Krauss, oamenii muncii din Codlea 
— români, germani și maghiari — 
dau o înaltă apreciere poziției Româ
niei, a secretarului general al parti
dului, președintele țării, la Consfă
tuirea de la Moscova, considerînd că 
ea reprezintă o grăitoare expresie a 
grijii partidului față de destinele po
porului român, față de dezvoltarea 
intr-un ritm accelerat a economiei 
naționale și creșterea nivelului de trai 
al maselor, o nouă și strălucită dova
dă de fermitate în înfăptuirea con
secventă a liniilor directoare ale poli
ticii interne și .externe a partidu
lui și statului nostru.

Exprim întreaga noastră gratitudi-1 
ne pentru modul strălucit in care, 
dind expresie voinței întregii noas
tre națiuni de strîngere a relațiilor 
de prietenie și colaborare cu țările 
socialiste, cu toate popoarele lumii, 
ați spus un NU hotărit escaladă
rii înarmărilor, sporirii cheltuieli
lor militare. Împărtășim întru to
tul părerea dumneavoastră că întări
rea capacității de apărare a tării tre
buie să se întemeieze pe o puternică 
dezvoltare economico-socială. pe 
creșterea neîntreruptă a nivelului de 
trai material și spiritual al popoare
lor. Poziția dumneavoastră holărîtă 
de a nu se spori cheltuielile militare 
este aproape de inima și cugetul fie
cărui fiu al acestui popor, plenar an
gajat in înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a Programului 
partidului, care prevăd continua ri
dicare a nivelului de trai material și 
spiritual al maselor largi populare.

Am mandatul din partea oamenilor 
muncii din întreprinderea „Electro- 
putere", precum și al celor ce mun
cesc în județul Dolj, a spus în cu
vintul său tovarășul Ion Licu, să 
susțin cu căldură și să aprob total 
activitatea desfășurată și poziția a- 
doptată de delegația țării noastre la 
Consfătuirea de la Moscova a Comi
tetului Politic Consultativ al Trata
tului de Ia Varșovia. Prin personali
tatea și glasul dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, na
țiunea română și-a exprimat incă 
o dată propriul gind, dorința fierbinte 
de a-și aduce întreaga contribuție la 
promovarea cauzei destinderii, dezar
mării, păcii și securității pe conti
nentul european și în întreaga lume, 
la înfăptuirea cit mai grabnică a țe
lului eliminării forței și amenințării 
cu forța din viața internațională, la 
instaurarea unei politici noi. de ega
litate in drepturi între toate națiu
nile. de respectare a suveranității na
ționale a fiecărui stat, a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din 
afară.

Apreciind cu recunoștință activita
tea pe care ați desfășurat-o la Mos
cova. a spus in continuare vorbitorul, 
alăturăm glasurile noastre, spunind 
cu fermitate ,.NU“ cursei înarmări
lor. ,.DA“ din toată inima dezvoltării 
pașnice, independente a tuturor po
poarelor. spre binele lor și al întregii, 
omeniri. Vă încredințăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, a încheiat 
vorbitorul, de angajarea noastră ple
nară, după minunatul dumneavoastră 
exemplu, cu toate forțele in proce
sul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României, pentru construirea socialis
mului și comunismului, orinduire 
care are nevoie de pace.

Cu deosebită satisfacție și mîndrie 
patriotică, alături de întreaga țară — 
a arătat în cuvintul său tovarășa 
Zamfira Grosu — oamenii muncii 
din județul Galați au luat cunoștin
ță de exemplara consecvență și fer
mitate, de claritatea și rigoarea știin
țifică cu care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați reafirmat la Consfătu
irea de la Moscova concepția Româ
niei cu privire la căile de rezolvare 
a marilor probleme care confruntă 
astăzi omenirea.

Oamenii muncii gălățeni aprobă 
din toată inima linia politică a parti
dului susținută de delegația țării 
noastre. în frunte cu dumneavoastră, 
cu convingerea că ea corespunde in
tereselor națiunii noastre, ale cauzei 
păcii și prieteniei între popoare. în
făptuirii securității în Europa. în în
treaga lume. Este limpede ca lumina 
zilei că trebuie să se facă totul pen
tru a opri cursa înarmărilor, care re
prezintă un grav pericol nu numai 
pentru dezvoltarea economică.. ci și 
pentru însăși viața omenirii.

în încheiere, vorbitoarea a arătat : 

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor comunei Munteni, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate con
ducător. de sentimentele noastre de 
respect și deosebită prețuire pe care 
vi le purtăm, angajîndu-ne ca, strîns 
uniți in jurul partidului, să depunem 
eforturi și mai mari pentru a fi la 
înălțimea sarcinilor trasate de partid, 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe a partidului și 
statului nostru.

După ce și-a exprimat deplina ade
ziune față de poziția delegației țării 
noastre la Consfătuirea de la Mos
cova, scriitorul Siitii Andras a spus : 
Declarația statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, în elabora
rea căreia tovarășul secretar general 
al partidului nostru a avut un rol 
important, pune pe primul plan lupta 
pentru pace, pentru dezarmare, pen
tru soluționarea problemelor com
plexe ale lumii de astăzi, pe calea 
tratativelor. împreună cu secretarul 
nostru general, dezaprobăm cu toată 
fermitatea hotărîrile N.A.T.O. cu pri
vire la creșterea masivă a cheltuieli
lor militare într-o lume atît de împo
vărată de arme. în același timp, noi 
considerăm că țările socialiste nu 
trebuie să urmeze calea adoptată de 
țările N.A.T.O., ci, dimpotrivă, să 
adopte calea acțiunii hotărîte pentru 
reducerea înarmărilor. Să spunem un 
NU hotărit cursei înarmărilor, un NU 
hotărit în unitate deplină, indiferent 
de naționalitate — români, maghiari, 
germani și oameni de alte graiuri — 
toți fiii acestei patrii, pe care dorim 
s-o înălțăm în sfera idealurilor noas
tre celor mai nobile.

Combătînd concepțiile fataliste cu 
privire la iminența războiului, vorbi
torul a subliniat că poziția tării noas
tre poartă tocmai pecetea încrederii 
ferme in puterea mișcării mondiale 
de apărare a păcii. în posibilitatea 
reală ca popoarele să-și impună 
voința lor în fața cercurilor Imperia
liste, a oricăror tendințe războinice.

Aceasta este aprecierea partidului 
nostru, a conducătorului său și ex
primă voința noastră, a întregului 
popor, a spus el. Acționînd unite, 
țările socialiste, forțele progresiste și 
popoarele lumii, așa cum spunea 
tovarășul Ceaușescu. pot împiedica 
un război, pot asigura pacea.

Doresc, stimați tovarăși, să asigur 
Comitetul ■ Central, pe tovarășul 
Ceaușescu personal, că scriitorii țării 
noastre împărtășesc cu totul această 
încredere in forțele păcii, în forțele 
umane. Cu puterile lor creatoare, ei 
se vor alătura fără șovăire și în con
tinuare politicii externe și interne a 
partidului și statului nostru.

Ca cetățean al patriei, ca ostaș al 
partidului și armatei noastre, mă 
simt cuprins de un puternic senti
ment de demnitate și legitimă mîn
drie față de poziția adoptată de de
legația noastră, de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. la Consfătuirea de la Moscova 
— a arătat, la începutul cuvîntului 
său, tovarășul Sebastian Ulmeanu.

în consens, cu aprecierile Comite
tului Politic Executiv, ale tutiiror co
muniștilor' și cetățenilor României 
socialiste, considerăm că Declarația 
pe care ați semnat-o corespunde in
tereselor vitale ale poporului nostru 
și ale celorlalte țări semnatare.

Este bine cunoscută concepția parti
dului nostru privind apărarea patriei 
de către întregul popor, principalul 
factor al capacității de apărare con- 
stituindu-1 dezvoltarea economico- 
socială a patriei și unitatea deplină 
între armată și popor. Această uni
tate este oglindită și în participarea 
activă a unităților militare la înde
plinirea mărețelor obiective economi
ce și sociale ale țării.

Fără îndoială că ne onorăm pe 
deplin angajamentele asumate de 
partidul și statul nostru, colaborăm 
cu armatele și flotele statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
pe baza principiilor egalității, res
pectului și independenței fiecăruia, 
precum și ale altor state.

Asigur Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, pe dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, că noi. marinarii mili
tari. sîntem alături de dunineavoastră 
cu inima, gindul și fapta, ne expri
măm din nou adeziunea totală, fier
binte. neclintită, devotamentul de 
nezdruncinat față de politica internă 
și internațională promovată de parti
dul și statul nostru.

Luînd apoi cuvintul, tovarășul Ion 
Iliescu a spus : Doresc în primul rînd 
să exprim adeziunea totală si apro
barea deplină a poziției adoptate de 
conducerea partidului nostru, a acti
vității și poziției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea delegației româ
ne la recenta reuniune de la Mosco
va a Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

După ce a prezentat aspecte pri
vind escaladarea pe plan mondial a 
cursei înarmărilor, care pune in pe
ricol pacea și securitatea internațio
nală, care frinează dezvoltarea eco
nomică și afectează nivelul de trai al 
popoarelor, vorbitorul a spus : For
țele ostile destinderii sînt încă puter
nice și este necesară menținerea 
trează a vigilenței popoarelor, insă nu 
pe calea intensificării înarmărilor, 
care și așa apasă greu pe umerii po
poarelor. Dimpotrivă, este necesară 
mobilizarea amplă a opiniei publice 
internaționale, a tuturor forțelor in
teresate în apărarea păcii, a tuturor 
conștiințelor pentru a impune curma
rea cursei oarbe a înarmărilor, mă
suri practice de dezarmare și conso
lidarea procesului de destindere. Ță
rile socialiste sint datoare să se afle 
în fruntea acestei mișcări. Glasul ra
țiunii trebuie pînă la urmă să trium
fe, pentru a asigura concentrarea e- 
forturilor popoarelor spre construcția 
pașnică, spre înfăptuirea programelor 
naționale de dezvoltare, spre înlătu
rarea fenomenului subdezvoltării și a 
marilor decalaje economice existente 
azi in lume și care constituie o sursă 
permanentă de contradicții, de ten
siune și dezechilibru în viata inter
națională.

Delegația noastră s-a dovedit con
secventă cu sine și fidelă mandatului 
încredințat, pozițiilor și liniei politi
cii generale a partidului nostru. De 
aceea sînt de acord ca plenara noas
tră să dea o înaltă apreciere pozi
ției și activității delegației noastre, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
principialității și spiritului partinic, 
de înaltă responsabilitate comunistă 
și patriotică, manifestată în cadrul 
Consfătuirii de la Moscova, și să ex
prime încă o dată hotărîrea fermă a 
partidului nostru de a promova cu 
consecventă, și de acum înainte, poli
tica de apărare a intereselor națio
nale, de promovare în relațiile cu 
toate statele socialiste, cu toate țările 

lumii, indiferent de orinduire. a prin
cipiilor democratice, de egalitate, sti
mă și respect reciproc, de neamestec 
în treburile interne ale altora, de ne- 
folosire a forței și a presiunilor de 
orice fel. de respectare a suverani
tății și independentei naționale, a 
dreptului fiecărui popor de a decide 
nestingherit asupra propriului destin.

Ca exponent al organizației județe
ne de partid Iași, doresc să asigur 
conducerea partidului, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de spri
jinul total al comuniștilor ieșeni, al 
tuturor oamenilor muncii din județ, 
de hotărîrea nestrămutată de a face 
zid în jurul partidului, de a promova 
in viață prin fapte de muncă hotărî
rile Congresului al XI-lea al partidu
lui, programele de dezvoltare econo
mică și socială a țării, întreaga poli
tică externă și internă a partidului 
nostru.

A luat apoi cuvintul tovarășul Paul 
Niculescu, care a spus : Doresc să 
exprim acordul meu deplin cu pri
vire la activitatea pe care a des
fășurat-o delegația română la șe
dința Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia, față de 
modul clar, răspicat, hotărit in care 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a reafir
mat cu acest prilej punctul de ve
dere al Comitetului Central al parti
dului, al întregului partid, al între
gului popor român, al nostru, al tu
turor.

După întoarcerea de la Moscova, 
tovarășul Ceaușescu a convocat Co
mitetul Politic Executiv și a infor
mat despre problemele discutate la 
această consfătuire, după care ne-a 
întrebat dacă sintem de acord cu 
modul in care a acționat. Eu am răs
puns într-un fel foarte simplu : cred, 
tovarășe Ceaușescu. că ați simțit 
acolo la Moscova că noi toți din Co
mitetul Politic Executiv sintem ală
turi de dumneavoastră. Știu că to
varășul Ceaușescu va întreba din nou. 
la sfirșitul acestei plenare, dacă Co
mitetul Central al partidului este de 
acord cu modul in care a acționat 
delegația noastră. Aș completa răs
punsul meu la Comitetul Politic Exe
cutiv : cred, tovarășe Ceaușescu, că 
dumneavoastră la Moscova ați cu
noscut răspunsul nostru, cred că iii 
sala convorbirilor ați simțit sprijinul 
neclintit, hotărit, temeinic, nu numai 
al Comitetului Politic Executiv, ci și 
al întregului Comitet Central, al în
tregului nostru partid, al întregului 
nostru popor.

Forța poziției noastre — a conti
nuat vorbitorul — stă în justețea ei, 
dar stă, înainte de toate. în faptul că 
ea este rezultatul elaborării. cu 
aportul hotărîtor al secretarului ge
neral al partidului, de către Comi
tetul Central, de partidul nostru 
întreg, de întregul nostru popor. 
Forța politicii noastre stă în marea 
unitate a partidului nostru, care s-a 
format în această țară în procesul 
revoluției socialiste, în marea uni
tate a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregu
lui nostru poppr .în jurul partidului,, 
al Comitetului Central, al secretarului, 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Vreau să subliniez, tovarăși, im
portanța liniei principiale, științifice 
pe care partidul nostru a elaborat-o, 
cu contribuția hotărîtoare și din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind iminența sau 
neiminența unui război mondial în 
condițiile internaționale de azi. Eu 
consider elaborarea acestei teze de 
o deosebită importantă teoretică. Din 
această teză decurg concluzii practice 
care pot angaja, fie într-un sens po
zitiv, fie într-un sens negativ con
strucția socialistă, pacea si colabo
rarea- internațională. Noi conside
răm. pe bună dreptate, că din 
analiza situației a'ctuale internațio
nale, în ciuda caracterului ei com
plex, în ciuda confruntărilor care au 
loc, nu se poate sub nici o formă 
trage concluzia că in viitorul imediat 
există pericolul unul război mondial. 
Dimpotrivă, noi tragem concluzia că 
astăzi există in lume forțe uriașe 
care pot. să bareze calea războiului, 
să determine un curs constructiv, 
spre pace în viața internațională. 
Este deci clar că noi nu putem ac
cepta altă teză decît aceea pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sus
ținut-o la Moscova. Trebuie să în
tărim capacitatea de apărare a țării, 
trebuie să pregătim forțele armate 
pentru a fi gata să apere, față de 
orice agresiune imperialistă, cuceri
rile noastre revoluționare, indepen
dența și suveranitatea patriei, dar in 
nici un caz nu putem accepta teza 
că in actualele condiții internaționale 
trebuie suplimentate cheltuielile mi
litare, că trebuie să participăm la 
escaladarea cursei înarmărilor.

tn ce ne privește, doresc să sub
liniez că obiectivul nostru strategic, 
definit la Congresul al XI-lea aî 
partidului, este de a milita pentru 
destindere, pentru dezarmare, în 
primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, în Europa și în lume.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
forța socialismului constă in dezvol
tarea multilaterală a societății, în 
creșterea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, că socialismul s-a dezvoltat 
în România ca rezultat al voinței 
poporului și că el este trainic prin 
acțiunea conștientă a poporului.

în aceeași neclintită unitate de vo
ință și gîndire, a spus tovarășul Va
sile Bărbuleț, toți știm că politica 
.promovată de partidul și statul nostru 
este o politică profund științifică, ba
zată pe analiza profundă a evenimen
telor, care ține seama in cel mai înalt 
grad de aspirațiile națiunii noastre, 
ale tuturor popoarelor, care nu are 
nevoie de acumulare absurdă de noi 
mijloace de distrugere, ci de dezar
mare, de pace, de colaborare și pro
gres social.

Exprimind încă o dată atașamentul 
ferm la politica partidului, vă mul
țumim, mult stimate tovarășe secretar 
general, pentru lămuririle și răspun
surile limpezi în legătură cu unele 
probleme vitale discutate la consfă
tuire, pe care le-ați dat la intilnirile 
cu reprezentanții clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tineretului, 
ai armatei și Ministerului de Interne, 
întregul nostru popor a putut aprecia 
că semnarea Declarației Consfătuirii 
de la Moscova corespunde pe deplin 
orientărilor generale ale politicii in
terne și externe a României, luptei 
popoarelor pentru dezarmare și pace, 
pentru, soluționarea pe calea tratati
velor a oricăror probleme.

Acum, in preajma împlinirii a șase 
decenii de la formarea statului na
țional unitar român, țara întreagă își 
omagiază partidul comunist, țara în
treagă aduce un vibrant omagiu cu

tezanței comuniste, excepționalei pil
de de patriotism înflăcărat, interna
ționalist și umanist, de om dăruit oa
menilor și viitorului lor, pe care il 
intruchipează secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este încă un prilej pentru 
a ne angaja cu toată ființa noastră 
pentru a da viață politicii partidului, 
de ridicare a patriei noastre, a po
porului nostru pe noi culmi de civili
zație și progres.

în continuare a luat cuvintul to
varășul Vasile Mușat, care a spus : 
Doresc să-mi exprim și eu deplinul 
acord cu poziția și întreaga activitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșovia 
care a avut loc la Moscova. Am făcut 
parte din delegația noastră la această 
consfătuire și doresc să exprim încă 
o dată prețuirea, deosebita stimă față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față 
de principialitatea sa, înalta compe
tență, responsabilitatea și înțelegerea 
profundă, atotcuprinzătoare a proble
melor internaționale, consecvența cu 
care promovează interesele supreme 
ale națiunii române, manifestate și 
cu acest prilej de secretarul general 
al partidului nostru. Poziția clară, 
fermă, principială exprimată în cu- 
vîntarea și intervențiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au produs 6 puter
nică impresie la consfătuire, au fost 
ascultate de toți pârtiei,panții cu de
plin respect.

Merită să se cunoască faptul că De
clarația, aprobată în unanimitate si 
semnată de toți șefii delegațiilor la 
Consfătuirea de la Moscova, este un 
document care servește interese
lor vitale și dorinței de pace, cola
borare și destindere internațională 
ale tuturor țărilor socialiste și ale 
tuturor popoarelor.

în încheiere, vreau să-mi exprim 
și eu satisfacția pentru felul în care 
nu numai plenara, ci întregul nostru 
popor își manifestă adeziunea, devo
tamentul și aprobarea față de poli
tica internațională a partidului, 
față de poziția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îh această importantă în- 
tîlnire internațională de la Moscova, 
ceea ce reprezintă încă o dovadă a 
coeziunii întregului nostru partid, în
tregului nostru popor, în jurul Co
mitetului Central și al secretarului 
general al partidului.

Făcîndu-sc interpretul gindurilor 
și sentimentelor comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — din județul Timiș, 
tovarășul Mihai Telescu a exprimat 
deplina aprobare față de poziția 
profund principială a delegației 
române, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Consfătuire a 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia.

Putem afirma că prin glasul con- 
ducătorului iubit și stimat al parti
dului au vorbit întregul nostru partid, 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, toți oamenii muncii din 
România socialistă, l’ără deosebire 
de naționalitate.

Ptlnindu-și iscălitura pe Declarația 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia — a spus el — delegația 
noastră a aprobat de altfel principii 
pentru a căror înfăptuire România 
socialistă acționează cu toată consec
vența. Este cunoscută fermitatea cu 
care se pronunță țara noastră pentru 
dezarmare, pentru lichidarea conflic
telor și soluționarea tuturor proble
melor pe calea tratativelor, pentru 
întărirea încrederii între state, pen
tru securitate și pace în lume. Mă
surile concrete propuse în acest sdns 
în diferite organisme internaționale 
denotă înțelegerea profundă de către 
partidul și statul nostru a răspunde^ 
rii ce le revine față de propriul popor 
și față de interesele întregii omeniri, 
pentru realizarea cit mai grabnică a 
acelor deziderate de care depind 
eliberarea popoarelor de spectrul 
unor noi războaie, făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

De aceea, poporul nostru aprobă 
întru totul poziția principială a dele
gației române în legătură eu unele 
probleme militare ale Tratatului de 
la Varșovia, dezbătute la Consfătui
rea de la Moscova.

Consider că este pe deplin just ca 
în actualele condiții internaționale 
măsurile luate în scopul întăririi ca
pacității de apărare a patriei să aibă 
un caracter rațional, rezonabil, astfel 
incit să nu împovăreze poporul, țara, 
să nu frîneze sau să împiedice în
deplinirea programelor de înflorire 
multilaterală a societății socialiste.

Realizarea mărețelor obiective pe 
care ni le-am propus in actualul cin
cinal și in perspectivă solicită din 
partea întregului popor eforturi deo
sebite pentru valorificarea superioa
ră a potențialului material și uman. 
Este de la sine înțeles că o dezvol
tare de asemenea amploare a econo
miei. Înfăptuirea programelor de 
creștere a bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc nu pot 
avea loc nicidecum în condițiile spo
ririi cheltuielilor militare. Iată de ce, 
aprobăm și susținem cu căldură po
ziția delegației române, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea de la Moscova, intreaga po
litică externă, profund științifică, a 
partidului și statului nostru.

In mod justificat — a spus ..tova
rășul Petru Enache — oamenii muncii 
din județul Neamț apreciază pozitiv 
Declarația adoptată la Consfătuirea 
de la Moscova, deoarece aceasta co
respunde orientărilor, partidului nos
tru in activitatea externă, pune pe 
primul plan necesitatea intensificării 
eforturilor pentru destindere, colabo
rare și pace în Europa și în intreaga 
lume, cheamă la măsuri concrete de 
înghețare și reducere a cheltuielilor 
militare și efectivelor armate, pentru 
dezvoltarea conlucrării pașnice între 
toate statele.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru își manifestă totala 
adeziune și aprobarea deplină față 
de poziția dumneavoastră fermă ex
primată in problemele militare. Ei 
susțin cu toată fermitatea poziția 
principială a partidului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. cu pri
vire la faptul că in condițiile actuale 
cheltuielile pentru apărare trebuie să 
fie rezonabile, raționale, că cea mai 
bună măsură pentru întărirea capa
cității de luptă, de apărare a cuce
ririlor socialismului, a libertății și in
dependenței o constituie eforturile 
pentru dezvoltarea intensă a econo
miei, pentru edificarea noii orînduiri 
în tara noastră și afirmarea superio

rității acesteia, pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai. Tocmai de 
aceea, oamenii muncii din județul 
nostru acționează cu toată hotărirea 
și abnegația pentru realizarea planu
lui și angajamentelor pentru 1978, pe 
întregul cincinal.

Vorbitorul a asigurat, in încheiere, 
plenara că oamenii muncii din jude
țul Neamț vor acționa neobosit pen
tru înfăptuirea Programului partidu
lui. ințelegînd că faptele de muncă 
sint cea mai bună contribuție la a- 
părarea independenței și suveranită
ții patriei, la promovarea destinderii, 
securității și păcii in Europa și in 
intreaga lume.

în cuvintul său, tovarășul Mihai! 
Florescu a arătat : La recenta Con
sfătuire a Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la Varșovia, to
varășul Nicolae Ceaușescu ne-a oferit 
din nou un exemplu strălucit de fer
mitate și consecvență revoluționară, 
de adine patriotism și fidelitate față 
de ideile comunismului, față de cau
za păcii, care constituie o componen
tă inseparabilă a procesului de fău
rire a noii orînduiri.

După ce a relevat unanimitatea 
deplină cu care întregul popor sa
lută și aprobă activitatea delega
ției noastre de partid și de stat 
la recenta Consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia, vorbitorul a 
spus : Țara noastră este în momen
tul de față in competiție cu timpul, 
sîntem preocupați să lichidăm deca
lajele economice care ne despart de 
țările dezvoltate și, de aceea, avem 
nevoie in primul rind de pace. Rit
murile constante de creștere eco
nomică ale României figurează in 
statisticile mondiale la loc de frunte, 
industria chimică, una dintre cele 
mai dinamice ramuri ale economiei 
noastre naționale, cunoaște un avint 
fără precedent. De aceea doresc și 
pe această cale să aduc mulțumirile 
noastre secretarului general al parti
dului pentru modul răspicat in care 
a expus voința noastră de a lupta cu 
toate_ forțele politice și diplomatice 
ale țării împotriva cursei înarmărilor, 
de a nu se majora cheltuielile pentru 
înarmare, de a continua neabătut 
programul de dezvoltare economică 
a țării.

-Dpresc, de aserrfenea,' să-ml pxprim 
deplinul acord față de activitatea de
legației noastre la Moscova, față de 
hotărîrea președintelui României de 
a-și pune semnătura pe Declarația 
consfătuirii, care subliniază necesi
tatea întăririi eforturilor pentru 
dezangajarea militară în Europa și 
dezarmare, în primul rînd a celei 
nucleare, pentru pace și progres so
cial în lume. în același timp, ne-au 
produs o profundă mîndrie afirmarea 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dreptului și datoriei fiecărui partid, 
stat și popor de a fi stăpîn pe 
propriile sale destine și asigurarea 
pe care a dat-o poporului nostru, 
lumii. intrigi, de fapt,, că .niciodată și 
în nici p unpr.eîurâ^e.'arjnăta română 
nu va acționa‘dbclt la otdlhele parti
dului, statului și poporului nostru, 
impotriVa agresiunii imperialiste. in 
apărarea independenței și suverani
tății țării noastre.

De asemenea, au depus în scris 
luările de poziție următorii tovarăși: 
Iosif Banc, Cornel Burtică, Emil 
Drăgânescu, Petre Lupu, Gheorghe 
Pană, Ștefan Andrei, Ion Coman. 
Teodor Coman, Mihai Dalea. Miu 
Ilobrescu, Ștefan Mocuța. Vasile Pa- 
tilineț, Agurița Alecsandrescu, Ion 
Antonică, Maxim Berghianu, Nicolae 

'Bozdog, Vasile Cădar, Andrei Cer- 
vencovici, Ion Cîrcei, loan Cotoț, 
Adalbert Crișan, Gheorghe Dobra, 
Simion Dobrovici, Iuliana Duda, 
Traian Dudaș, Aurel Duma, Gheor
ghe Dumitrache, Dumitru Dumi
tru, loan Florescu, loan Foriș, 
Dumitru Fuiorea, Maria Gilmea- 
nu, Gheorghe Ion, Dumitru Mihai, 
Iulian Ploștinaru, Gheorghe Pop, 
Vasile Potop, Nicodim Roșea. Mircea 
Simovici, Ernest Szfityări. Ion Tra
ian Ștefănescu, Gheorghe Tănasc, 
Ion Tudor, Nicolae Vereș, Ion Albu- 
lețu, E’loarea Barbu, Victor Bordea, 
Ecaterina Brumârică, Nicolae Bușui, 
Stan Cazan, Ion Cioară, Iulian Cos- 
tescu, Ion Brăduț Covaliu, Lucreția 
Cristea, Ștefan Croitoru, Gheorghe 
David, Liviu Derban. Nicolae 
Doggendorf. Vasile Dranovețeanu. 
Nicolae Gavrilescu, Ion Giurgea, 
Eduard Hînculov, Nicolae Iosif, 
Mircea Valeriu Isbășoiu. Ecaterina 
Istrate. Gelu Kahu. Eftimița Mihovici, 
Vasile Milea. Maria Mitrofan, Ente
ric Molnar. Mihai Moțatu, Elena Nae, 
Clement Negruț, Iulia Pașca, Dumi
tru Petrescu, Georgeta Podaru. 
Dorel Mihai Popa, Stelian Po
pescu, Mitrana Predescu, Elena 
Rănceanu, Ion Retegan, Florea Ris- 
tache, Teodor Roman, Constantin 
Savu, Iosif Szasz, Ion Tarachiu, 
Ștefan Tyukodi, Pantelimon Ungu- 
reanu, Gheorghe Bobocea, Loghin 
Diniș, Magdalena Filipaș, Teodor 
Ilaș, Elena Peter, Constantin Stanca, 
Mihai Tudosia, Tudor Postelnicii, 
Nicu Ceaușescu, Ioan Petre, Nicolae 
Ilurbean, Haralambie Alexa, Ana 
Mureș an.

In intervențiile depuse au fost sub
liniate satisfacția profundă, înalta 
apreciere și totala adeziune față de 
modul strălucit în care tpvarășul 
Nicolae Ceaușescu a expus și susținut 
orientările fundamentale și consec
vente ale României socialiste in 
problemele înscrise pe ordinea de zi 
a Consfătuirii de la Moscova. S-a 
arătat că poziția adoptată de secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român la consfătuire răspunde pe 
deplin intereselor supreme ale națiu
nii noastre socialiste, cauzei inde
pendenței și suveranității naționale, 
promovării cursului spre destindere 
și dezarmare, spre înțelegere, secu
ritate, colaborare in Europa și în în
treaga lume.

A fost exprimată hotărirea nestră
mutată a tuturor cetățenilor patriei 
noastre — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de a 
lupta strîns uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, tpvarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea exemplară a politicii interne de 
edificare a socialismului și comunis
mului pe pămintul patriei, de a nu 
precupeți nici un efort pentru apăra
rea neșovăitoare a cuceririlor revo
luționare și a independenței națio
nale a scumpei noastre patrii, de a 
milita neobosit pentru transpunerea 
în viață a politicii externe a parti
dului și statului nostru, de destin
dere, securitate și pace in Europa și 
în întreaga lume, in folosul cauzei 
socialismului, progresului și păcii in 
lume.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
Noi avem deplină încredere în 
forța unită a popoarelor și sîn- 
tem convinși că indiferent de greu
tățile ce vor apărea, ele vor ști să 
acționeze în așa fel încit să respin
gă politica imperialistă de domina
ție și dictat, să impună relații noi, 
de egalitate, să asigure pacea în în
treaga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Bazîndu-ne tocmai pe această în
credere nestrămutată în forța ma
selor populare, a popoarelor din 
țările noastre și din întreaga Iunie, 
am considerat și considerăm că 
trebuie să privim cu încredere vii
torul, cu convingerea că lupta pen
tru destindere și pace va putea ob
ține victoria și cu hotărîrea de a 
face totul pentru aceasta ! (Aplau
ze puternice). De la aceste consi
derente pornesc și concluziile noas
tre atît cu privire la intensificarea 
activității politice și diplomatice, 
a activității de masă, în țară și pe 
plan internațional, cît și în privin
ța măsurilor ce trebuie adoptate 
pentru a face față oricăror îm
prejurări.

Fără îndoială, ar fi o mare gre
șeală dacă nu am ține seama de 
faptul că pînă la înfăptuirea dezar
mării, pînă la realizarea unei păci 
trainice trebuie să ne preocupăm 
permanent — atît noi, cît și cele
lalte țări socialiste, toate popoarele 
care doresc să-și apere indepen
dența și suveranitatea — de asigu
rarea capacității de apărare, pen
tru a putea face față, în orice mo
ment, oricărei agresiuni imperia
liste, oricărei încercări de a pune 
în pericol cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru, ale popoare
lor socialiste, de a atenta la viața 
liberă pe care și-o edifică poporul 
român sub conducerea partidului 
comunist.

Comitetul nostru Central, Marea 
Adunare Națională, celelalte orga
ne de partid și de stat au toată 
responsabilitatea, și își asumă 
această răspundere, de a asigura 
munca pașnică, independența, con
strucția socialismului, suveranita
tea României 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).

Nu ne gindim deci să renunțăm, 
nici un moment, la preocuparea de 
a asigura capacitatea de luptă a 
poporului, a armatei noastre. Acțio
năm și vom acționa în continuare 
cu toată răspunderea pentru ca ar
mata noastră, întregul popor să-și 
poată îndeplini întotdeauna înalta 
îndatorire față de patrie, față de 
socialism. Doresc să reafirm cu 
toată claritatea și în fața Comite
tului Central poziția partidului și 
statului nostru că, în cazul unei 
agresiuni în Europa împotriva 
vreunei țări membre a Tratatului 
de la Varșovia, ne vom îndeplini 
obligațiile pe care ni le-am asumat 
prin acest pact, precum și prin 
pactele de asistență mutuală bila
terală, în conformitate cu prevede
rile respective. Desigur, ne pronun
țăm și vom face totul pentru ca 
pactele militare — atît N.A.T.O., cît 
și Pactul de la Varșovia — să fie 
cît mai repede desființate, pentru 
că avem convingerea fermă că nu 
pactele militare asigură indepen
dența, suveranitatea și pacea, ci,

dimpotrivă, ele nu fac decît să 
mențină starea de încordare. Cu 
cît vor dispărea mai repede pactele 
militare, cu atît se va accentua 
cursul destinderii, se vor îmbună
tăți perspectivele realizării păcii în 
întreaga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Desigur, înțelegem că probleme
le nu pot fi rezolvate unilateral, că 
desființarea celor două pacte tre
buie făcută concomitent. Măsurile 
ce se iau trebuie să aibă în vedere 
menținerea< unui raport de forțe 
echilibrat, a garanției apărării in
dependenței, posibilitatea de a răs
punde oricărei agresiuni. Noi con
siderăm că, în actualele împreju
rări, există un echilibru de forțe 
suficient, că mijloacele de care 
dispunem — atît Pactul de la Var
șovia, cît și N.A.T.O., precum și alte 
țări — sînt cu mult peste ce e nece
sar. Am mai declarat și zilele tre
cute că aceste mijloace pot distru
ge de cîteva ori întreaga omenire., 
Atunci, pe drept cuvînt, se pune' 
întrebarea : trebuie oare să mer
gem pe linia de a produce noi mij
loace de distragere, de a realiza un 
echilibru al intensificării înarmări
lor, sau de a menține mai întîi si
tuația existentă și apoi de a realiza 
un echilibru prin diminuarea înar
mărilor și reducerea cheltuielilor 
militare ? Evident, este în intere
sul tuturor popoarelor să mergem 
nu pe calea intensificării înarmă
rilor, ci pe calea diminuării lor, a 
realizării unui echilibru și unui 
raport de forțe prin reducerea con
tinuă a înarmărilor și armatelor, a 
cheltuielilor militare, prin trecerea 
fermă la măsuri de dezarmare ge
nerală, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară — începînd cu 
marile puteri. Această problemă 
este, de altfel, exprimată clar și în 
Declarația pe care am semnat-o în 
comun. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Pornind de la aceste consideren
te, noi apreciem că, avînd toată 
grija pentru a păstra capacitatea 
de apărare și de luptă a armatei 
noastre, nu trebuie să mergem pe 
calea alocării de sume suplimen

tare pentru înarmare. Prevederile 
actuale sînt suficiente și trebuie să 
facem totul pentru a se ajunge în 
cel mai scurt timp la măsuri de 
reducere a cheltuielilor militare și 
înarmărilor. Tocmai pornind de la 
aceasta, sîntem printre primii — 
dacă nu chiar primii — care am 
condamnat hotărîrea N.A.T.O. din 
lima mai cu privire la alocarea de 
noi sume pentru înarmare. Consi
derăm însă că aceasta nu trebuie 
să ne determine să alocăm, la rîn- 
dul nostru, sume suplimentare pen
tru înarmare, ci, dimpotrivă, să 
intensificăm lupta pentru a deter
mina țările N.A.T.O. să revină asu
pra hotărîrii luate, trecîndu-se la 
oprirea cursei înarmărilor.

Fiecăruia dintre noi îi este, cred, 
evident faptul că orice alocare su
plimentară din venitul național 
pentru înarmare nu se poate face 
decît pe seama reducerii alocațiilor 
pentru dezvoltare și, în același 
timp, a prevederilor pentru ridica
rea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. Ar fi just 
să mergem pe această cale ? Este 
aceasta o necesitate determinată de 
situația internațională actuală ? Nu 
există decît un răspuns — acela că 
nu este just să mergem pe această 
cale, că situația internațională nu 
ne îndreptățește cu nimic să acțio
năm în această direcție.

In întîlnirile cu oamenii muncii 
am menționat — de altfel pentru 
Comitetul Central cred că nici nu 
e necesar să mai repet acest lucru 
— că, cu cît vom dezvolta mai 
mult ' economia noastră națională, 
cu cît vom obține succese mai 
mari în înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al XI-lea 
privind creșterea forțelor de pro
ducție și ridicarea gradului de ci
vilizație și bunăstare a poporului, 
cu atît mai mult se va întări ca
pacitatea de luptă și de apărare a 
întregului nostru popor. Dacă, din 
păcate, va trebui să luăm arma în 
mînă, vom avea deplina garanție 
că armata noastră, intregul popor 
vor lupta cu hotărîrea fermă de 
a-și apăra cuceririle revoluționare, 
independența, suveranitatea, de 
a-și îndeplini angajamentele inter

naționale luate, dînd o ripostă ho- 
tărîtă oricărei agresiuni, făcînd to
tul pentru înfrîngerea agresorilor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dar, de ce să nu spunem, tova
răși, relațiile noastre cu toate ță
rile vecine, cu statele din această 
parte a Europei sînt foarte bune. 
Și aceste țări sînt preocupate de 
reducerea cursei înarmărilor și do
resc să extindem colaborarea în ve
derea dezvoltării economice. Nici 
țări ca Grecia și Turcia nu sînt 
preocupate de intensificarea înar
mărilor. De ce oare ar trebui să 
mergem noi pe o asemenea cale și 
să nu acționăm pentru întărirea 
colaborării și prieteniei, întărind 
astfel garanția că nu vor avea loc 
nici un fel de ciocniri militare ? 
Practic, cu toate țările din Europa — 
mă refer la cele care nu fac parte 
din Pactul de la Varșovia — avem 
relații bune. Avem raporturi bune 
.cu toate țările membre ale N.A.T.O., 
cu unele chiar foarte bune. Avem 
acorduri și tratate economice de co
laborare, de lungă durată, cu nu
meroase state. în toate întîlnirile 
și discuțiile pe care le-am avut cu 
conducătorii statelor am constatat 
aceeași preocupare, de a găsi căile 
de destindere, de reducere a chel
tuielilor militare. Atunci, care ar fi 
oare rațiunea să sporim înarmările, 
diminuînd astfel posibilitățile de 
dezvoltare economică și de creștere 
a bunăstării ? A aloca noi resurse 
pentru producerea armamentelor ar 
însemna, pînă la urmă, să dăunăm 
atît construcției socialiste, cît și 
cursului destinderii și păcii. Aces
tea sînt raționamentele și conside
rentele de la care am pornit și por
nim atunci cînd declarăm că în mo
mentul de față nu este necesară 
alocarea de sume noi în scopul 
înarmării.

De altfel, așa cum am menționat, 
Declarația pe care am semnat-o în 
unanimitate la Consfătuirea de la 
Moscova pornește tocmai de la ne
cesitatea promovării ferme a poli
ticii de destindere, de dezarmare și 
pace. în nici un fel acest document 
politic, adoptat în deplină unanimi
tate, nu poate determina adoptarea 

unor măsuri de intensificare a chel
tuielilor militare. Iată de ce am 
considerat necesar să lămurim 
partidul, poporul nostru că nu 
există nici un motiv de îngrijo
rare. Nu ne gîndim să alocăm noi 
mijloace pentru înarmare, dimpo
trivă, vom continua politica de dez
voltare economico-socială, de înfăp
tuire a Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea, de ridicare a 
bunăstării întregului nostru popor ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Am considerat necesar să prezen
tăm în fața Comitetului Central 
și problemele de ordin militar. în 
comunicatul Consfătuirii de la 
Moscova se arată că s-au discutat 
asemenea probleme. Comitetul Cen
tral este acela care trebuie să ho
tărască asupra acestor probleme 
fundamentale ale relațiilor din
tre țările socialiste. Aceste pro
bleme sînt, de asemenea, de 
competența Marii Adunări Na
ționale. Așa cum am declarat și 
la întîlnirile cu oamenii muncii, 
doresc să spun cu toată claritatea, 
și în fața plenarei Comitetului 
Central, că nimeni nu poate pune 
semnătura pe documente care an
gajează statul nostru, armata noas
tră, decît în conformitate cu pre
vederile Constituției, cu Legea a- 
părării, cu legile țării. Nici secreta
rul general, nici președintele țării, 
nici comandantul suprem și ni
meni altcineva nu poate semna do
cumente sau angajamente în nu
mele țării, decît numai în concor
danță cu Constituția țării, cu legile 
statului ! Așa vom proceda întot
deauna ! (Aplauze puternice, pre
lungite). Este de înțeles că numai 
organele statutare, numai orga
nele supreme de partid și de stat, 
Marea Adunare Națională și, pînă 
la urmă, numai prin consultarea și 
voința întregului popor se pot asu
ma angajamente care interesează 
viitorul, viața întregului nostru 
popor.

Desigur, tovarăși, problemele pri
vind cheltuielile militare sînt clare, 
nu are rost să mai insist asupra 
lor. Sînt însă și alte probleme mi
litare importante, față de care, de 

asemenea, nu ne putem angaja de
cît în conformitate cu angajamen
tele asumate și cu legile țării noas
tre. Aceste probleme țin nemijlo
cit de suveranitatea directă și răs
punderea exclusivă a fiecărui par
tid și guvern. Este vorba de cola
borarea între armatele țărilor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via, de principiile pe baza cărora 
trebuie să se desfășoare această 
colaborare, în spiritul prevederilor 
tratatului și al relațiilor dintre 
toate țările socialiste. Noi apre
ciem că relațiile dintre armatele 
țărilor socialiste membre ale Pac
tului de la Varșovia trebuie să fie 
așezate pe principii de deplină ega
litate. Numai în măsura în care fie
care armată națională va simți că 
se bucură de sprijinul propriului 
popor și se va pregăti în strînsă le
gătură cu poporul își va îndeplini 
în cele mai bune condiții obliga
țiile, atît naționale, cît și interna
ționale.’ Noi sîntem ferm hotărî ți 
să ne îndeplinim aceste obligații, 
deși facem totul pentru a nu fi 
nevoie să luptăm, pentru a asigura 
pacea. Dar dacă va trebui, vom ști 
să luptăm ! Dar vom face aceasta 
nu primind ordine din altă parte ; 
vom acționa numai cu deplina cu
noștință a poporului, cu aprobarea 
deplină a poporului și numai pe 
baza hotărîrilor adoptăte de orga
nele supreme de partid și de stat 
din țara noastră. (Aplauze puter
nice).

Nu pot să nu remarc, cu multă 
satisfacție, unanimitatea cu care 
plenara Comitetului nostru Central 
a aprobat această poziție pe care 
am adoptat-o la Moscova, hotărîrea 
noastră de a face totul pentru pace, 
pentru destindere, pentru dezvol
tarea relațiilor dintre țările socia
liste pe baza deplinei egalități 
— atît în domeniul politic, econo
mic, cît și militar — spre a oferi 
lumii un model nou de relații, un 
model de felul în care țările ce 
construiesc noua orînduire socială 
conlucrează între ele pentru vic
toria socialismului, pentru pace, 
pentru destindere internațională. 
(Aplauze puternice).

Am fost tot timpul pe deplin 
convins, am știut întotdeauna că 
intregul nostru Comitet Central, 
întregul partid și întregul popor 
se situează ferm pe această pozi
ție. De aceea nu am avut nici un 
fel de reținere în a afirma cu toată 
claritatea această politică. Ea co
respunde pe deplin felului în care 
înțeleg relațiile între țările socia
liste — și doresc să spun în fața 
Comitetului Central că în nici o 
împrejurare nu voi pune vreodată 
semnătura pe vreun document care 
să știrbească independența Româ
niei, a armatei sale ! (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Dacă sîntem unanim de acord cu 
Declarația care s-a semnat la Mos
cova, cu intensificarea luptei pen
tru destindere și pentru pace, cu 
faptul că întărirea capacității de 
apărare și de luptă a patriei nece
sită înfăptuirea programului elabo
rat. de Congresul al XI-lea, apoi 
este necesar să tragem de aici și 
concluziile corespunzătoare pentru 
activitatea noastră viitoare. Nu 
este suficientă numai aprobarea 
pozițiilor și documentelor adoptate 
la Moscova ; se impune să acțio
năm tot mai intens pentru înfăp
tuirea planului cincinal, a măsuri
lor de dezvoltare economică și so
cială a țării, de afirmare a științei 
și înflorire a culturii, de ridicare 
a gradului de civilizație și a nive
lului de trai al poporului nostru, 
pentru triumful societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, 
în feliil acesta vom demonstra că 
răspundem pe deplin încrederii po
porului, care ne-a învestit cu răs
punderea de a-i conduce destinele 
spre bunăstare, fericire și pace. 
Vom demonstra că între vorbele și 
faptele noastre nu există nici o 
deosebire, că nu cunoaștem nimic 
mai presus decît cauza socialismu
lui, independenței poporului, păcii 
în întreaga lume. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

In încheiere, aș dori să-mi ex
prim deplina convingere că unani
mitatea în care s-au desfășurat lu
crările plenarei Comitetului nostru 
Central, unanimitatea hotărîrilor 
adoptate vor determina o activitate 
susținută din partea fiecărui mem
bru al Comitetului Central, din 
partea întregului partid și întregu
lui popor. Vom demonstra ast
fel voința fermă a națiunii 
noastre ca, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, să meargă 
tot mai ferm, victorios, înainte, pe 
calea socialismului, să întărească 
colaborarea cu țările socialiste, cu 
toate forțele ce se pronunță pentru 
independență și pace, pentru vic
toria cauzei păcîî și realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Vă urez, dragi tovarăși, mult 
succes în activitatea dumneavoas
tră, multă sănătate și fericire! 
(Aplauze puternice, îndelungate. 
Toți cei prezenți în sală se ridică 
in picioare și ovaționează, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm și 
unitate, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Hotărîrea plenarei
(Urmare din pag. I)
tendințe diametral opuse — pe de 
o parte, afirmarea tot mai puter
nică a voinței țărilor socialiste, a 
tuturor popoarelor lumii de a pune 
capăt politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, de domi
nație și dictat, de a se dezvolta li
ber și independent și, pe de altă 
parte, accentuarea contradicțiilor 
internaționale, a politicii de forță, 
de reîmpărțire a lumii în zone de 
influență și dominație — forțele 
păcii, democrației, independenței 
naționale și progresului sînt predo
minante și în ascensiune, obțin noi 
și importante poziții, devin tot mai 
puternice și mai influente, crește 
în amploare și intensitate lupta 
popoarelor pentru a-și hotărî sin
gure soarta. Comitetul Central con
sideră că, acționînd unite și inten- 
sificindu-și eforturile, aceste forțe 
sînt în stare să înfrîngă politica 
cercurilor reacționare, imperialiste, 
să determine oprirea cursei înar
mărilor, să bareze calea războiului, 
să asigure o lume fără arme, pacea 
și securitatea internațională.

Plenara Comitetului Central sub
liniază că realizarea unei păci' 
trainice reclamă din, partea țărilor 
socialiste, a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, a guvernelor 
tuturor statelor, a tuturor forțelor 
democratice și progresiste intensi
ficarea eforturilor politice, diplo
matice, a acțiunilor maselor largi, 
populare în lupta împotriva pregă
tirilor de război, pentru consolida
rea cursului destinderii, acțiuni ho- 
tărîte pentru asigurarea păcii și 
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare. A acționa cu ener
gie și hotărîre, a determina măsuri 
eficiente pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru a înlătura perico
lul unui război mondial, a asigura 
liniștea omenirii, pacea și colabo
rarea internațională — aceasta este 
sarcina primordială a tuturor for
țelor ce poartă răspunderea pentru 
prezentul și viitorul umanității.

Plenara Comitetului Central re
afirmă hotărîrea fermă a României 
de a acționa neabătut pentru apli
carea integrală în viață a angaja
mentelor asumate de statele parti
cipante la Conferința general-euro- 
peană prin Actul final de la Hel
sinki, pentru adoptarea cît mai cu- 
rînd a unor măsuri practice, efi
ciente de dezangajare militară și 

dezarmare pe continent. în acest 
scop se impune să se acționeze con
secvent, în spirit constructiv, pen
tru pregătirea temeinică a reuniu
nii de la Madrid din anul 1980 a 
statelor participante la Conferința 
general-europeană, astfel ca aceas
tă reuniune să ducă la adoptarea 
unor măsuri concrete de dezvolta
re a colaborării dintre toate statele 
participante, să pună un accent 
deosebit pe soluționarea probleme
lor militare ale securității euro
pene.

Plenara Comitetului Central re
afirmă actualitatea propunerilor 
prezentate de partidul nostru pri
vind înghețarea neîntîrziată și tre
cerea ulterioară la reducerea chel
tuielilor militare și a efectivelor 
forțelor armate, începînd cu sta
tele mai puternic înarmate; asu
marea de către toate statele a an
gajamentului de a nu amplasa noi 
trupe și armamente pe teritoriile 
altor țări și de a trece la reducerea 
și retragerea totală a celor existen
te, pînă la lichidarea tuturor ba
zelor militare, în primul rînd a 
celor nucleare, de pe teritorii străi
ne ; reducerea și încetarea tuturor 
manevrelor militare, îndeosebi a 
celor cu participarea mai multor 
state, precum și a oricăror demon
strații de forță în apropierea fron
tierelor altor state; încheierea unui 
Tratat general-european de renun
țare la forță și la amenințarea cu 
forța, la care să ia parte toate sta
tele participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

Plenara, reafirmă poziția fermă 
a partidului și statului nostru po
trivit căreia o importantă hotărî- 
toare pentru pacea și colaborarea 
internațională au lichidarea scin
dării omenirii în blocuri militare, 
desființarea concomitentă a Trata
tului Nord-Atlantic și a Tratatului 
de la Varșovia. Spre a asigura 
securitatea tuturor statelor este 
esențial să se urmărească reali
zarea unui echilibru mondial nu 
prin întărirea blocurilor militare, 
prin escaladarea înarmărilor, ci 
prin reducerea treptată a activi
tății lor militare, a efectivelor și 
armamentelor, în vederea creării 
condițiilor pentru desființarea 
blocurilor militare. De aceea, parti
dul nostru dezaprobă cu toată fer
mitatea hotărîrile adoptate de Con
siliul Tratatului Nord-Atlantic la 

sesiunea de la Washington din 
acest an. Plenara consideră necesar 
ca țările socialiste, celelalte state, 
conducătorii țărilor și guvernelor, > 
masele populare de pretutindeni, 
forțele progresiste și democratice 
să facă totul pentru ,a determina 
să se revină asupra acestor hotă- 
rîri, să nu se admită escaladarea 
cursei înarmărilor, sporirea cheltu
ielilor militare, acumularea de noi 
stocuri de armament, care aruncă 
noi poveri pe umerii celor ce mun
cesc, creează noi pericole pentru 
pacea și securitatea popoarelor, 
pentru progresul și viitorul ome
nirii.

Plenara își însușește pe deplin 
punctul de vedere exprimat de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căruia actuala situație internațio
nală nu reclamă luarea de măsuri 
militare excepționale, nu face ne
cesară sporirea cheltuielilor mili
tare peste limitele raționale și pre
vederile stabilite anterior. O poli
tică de sporirș excesivă a cheltuie
lilor militare nu poate să nu afec
teze capacitatea țărilor noastre de 
a rezolva problemele majore ale 
construcției socialismului și comu
nismului, ale dezvoltării economi- 
co-sociale și ale ridicării nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Plenara C.C. al P.C.R. subliniază 
din nou că atît timp cît vor exista 
sursele de încordare, de conflicte 
militare, concentrare masivă de 
trupe și armamente, inclusiv cele 
nucleare, cît va exista politica im
perialistă de forță și agresiune, este 
necesară întărirea continuă a capa
cității de apărare a țării, pentru a 
putea face față, în orice împrejurări, 
oricărui atentat la cuceririle revo
luționare ale țării noastre, ale ce
lorlalte țări socialiste, la indepen
dența și suveranitatea națională. 
Reafirmind hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a Guvernului Re
publicii Socialiste România de a 
face totul pentru a asigura capaci
tatea de apărare a patriei, pregă
tirea de luptă a armatei naționale, 
plenara apreciază că cheltuielile 
militare trebuie să aibă în conti
nuare un caracter rațional, rezona
bil, să nu împovăreze poporal, eco
nomia națională. în acest spirit, 
plenara consideră că nu este nece
sar să se aloce mijloace materiale 
suplimentare pentru nevoile mili

tare față de cele prevăzute în pla
nul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării și în bugetul 
de stat. Alocînd fondurile stabilite 
pentru nevoile militare, partidul și 
guvernul sînt ferm hotărîte să asi
gure condițiile necesare pentru 
dezvoltarea în ritm susținut a in
dustriei și agriculturii, a științei și 
culturii, pentru propășirea econo
mico-socială a tuturor județelor 
țării, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al întregului po
por.

Comitetul Central consideră că 
țara noastră trebuie să-și concen
treze eforturile spre soluționarea 
problemelor fundamentale ale dez
voltării în ritm susținut a econo
miei naționale, învățămîntului, 
științei și culturii, a problemelor 
privind condițiile de muncă și de 
viață ale oamenilor, inclusiv ale 
dezvoltării continue a democrației 
socialiste, ale perfecționării condu
cerii societății pe baze științifice — 
asigurând progresul de ansamblu 
al întregii țări.

Plenara hotărăște ca în conti
nuare eforturile principale ■ ale 
partidului și guvernului, ale între
gului nostru popor să fie concen
trate spre întărirea și moderniza
rea bazei tehnico-materiale a so
cialismului. Și în viitor, pe primul 
plan al preocupărilor clasei noastre 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, ale tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, se 
vor situa dezvoltarea susținută a 
forțelor de producție, creșterea vi
guroasă a avuției naționale, înfăp
tuirea neabătută a Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Comitetul Central împărtășește 
pe deplin convingerea exprimată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
întîlnirile sale recente cu repre
zentanți ai diferitelor categorii de 
oameni ai muncii, după care cu 
cît vor fi mai mari succesele pe 
care le vom obține în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, a. între
gii economii naționale, în înflori
rea științei, culturii, învățămîntu- 
lui, în creșterea bunăstării între
gului popor și a conștiinței sale 
socialiste, revoluționare, cu atît po
poral va lupta mai ferm pentru a 
apăra orînduirea socialistă, va in
fringe mai ușor orice agresiune 
imperialistă, pe oricine va încerca 

să se atingă de cuceririle sale re
voluționare, de libertatea, indepen
dența și suveranitatea patriei.

Plenara Comitetului Central a- 
probă în unanimitate poziția clară, 
principială exprimată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în legătură 
cu unele probleme militare ale 
Tratatului de la Varșovia, faptul 
că nu s-a declarat de acord cu a- 
doptarea de măsuri care nu au fost 
convenite între toate statele mem
bre, așa cum prevede tratatul.

Plenara subliniază că, atît timp 
cît se mențin blocurile militare, 
pericolul unei agresiuni imperialis
te, România, ca participantă la Tra
tatul de la Varșovia, de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, va 
dezvolta, în continuare, colaborarea 
cu celelalte țări membre, fiind ho- 
tărîtă să-și respecte întru totul 
angajamentele asumate prin tra
tat, ca și prin acordurile bilaterale 
în cazul unei agresiuni imperialiste 
în Europa împotriva țărilor socia
liste. România dezvoltă, totodată, 
relații de prietenie și colaborare cu 
armatele celorlalte țări socialiste, 
ale altor state prietene, avînd con
vingerea că aceasta servește inte
reselor popoarelor noastre, cauzei 
colaborării internaționale, progre
sului, democrației și păcii în lume.

în legătură cu aceasta, plenara 
Comitetului Central consideră ne
cesar să reafirme poziția partidu
lui nostru potrivit căreia la baza 
colaborării militare dintre statele 
socialiste trebuie să se situeze ne
condiționat principiul întăririi ar
matei naționale a fiecărei țări ca 
forță înarmată a poporului, iar 
conducerea armatei naționale, atît 
în timp de pace, cît și în timp de 
război, este atributul inalienabil al 
forurilor supreme de conducere din 
fiecare țară, al parttdului, guver
nului, parlamentului, al poporului 
fiecărei țări. în acest context, ple
nara reafirmă că forțele armate 
ale României nu vor fi niciodată 
angajate în luptă decît pe baza ho
tărîrilor organelor supreme de 
conducere ale partidului și statului 
nostru, ale comandantului suprem 
al armatei — secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Conducerea armatei naționale 
constituie una din laturile princi
pale ale exercitării suveranității 
naționale și, totodată, o cerință 
esențială pentru întărirea colabo

rării, prieteniei și frăției de luptă 
a armatelor țărilor socialiste, atît 
în timp .de pace, cît și de război. în 
legătură cu aceasta, plenara subli
niază că problemele privind cola
borarea dintre armatele naționale 
trebuie reglementate pe bază de 
acorduri și tratate, în spiritul prin
cipiilor relațiilor dintre statele so
cialiste, al dreptului inalienabil al 
fiecărui stat de a hotărî de sine 
stătător, fără vreun amestec din 
afară, în problemele politice inter
ne și internaționale, inclusiv în 
problemele apărării naționale.

Realizînd între armatele lor ra
porturi bazate pe aceste norme și 
principii, țările socialiste vor pu
tea oferi și pe plan militar un e- 
xemplu pentru celelalte popoare, 
vor contribui la afirmarea în lume 
a- principiilor noi, democratice de 
colaborare între state.

Constatînd cu profundă satisfac
ție că viața a confirmat pe deplin 
justețea politicii externe a parti
dului și statului, plenara Comite
tului Central hotărăște ca organele 
de partid și de stat, organizațiile 
de masă și obștești să acționeze și 
în viitor neabătut pentru întărirea 
și extinderea colaborării economi
ce, politice, științifice, tehnice, cul
turale, militare și pe alte planuri 
cu țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., cu statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu toate 
țările socialiste, să dezvolte rela
țiile cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn
duire socială. La baza relațiilor 
sale internaționale, România si
tuează cu toată consecvența respec
tarea principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc.

Partidul Comunist Român va mi
lita și în viitor cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea securității, co
laborării și păcii în Europa și in 
lume, renunțarea la folosirea forței 
sau amenințării cu forța în relațiile 
internaționale, pentru reglementa
rea pașnică pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor litigioase din
tre state, pentru trecerea la măsuri 
concrete în domeniul dezarmării, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară.

Partidul Comunist Român, Gu
vernul Republicii Socialiste Roma
nia vor acționa neabătut pentru 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 

unei noi ordini economice mon
diale, bazată pe deplina egalitate și 
echitate, care să deschidă calea 
progresului mai rapid al țărilor ră
mase în urmă, să asigure dezvol
tarea economică a tuturor țărilor 
lumii.

Partidul Comunist Român va. 
milita și în viitor cu toată fermi
tatea pentru lichidarea ultimelor 
rămășițe ale colonialismului. împo
triva oricărei forme de dominație 
și asuprire imperialistă, neocolo- 
nialistă, pentru afirmarea și înfăp
tuirea dreptului tuturor popoarelor 
de a se dezvolta nestingherit, fără 
nici un amestec din afară, potrivit 
voinței și năzuințelor lor.

Plenara Comitetului Central 
reafirmă hotărîrea Partidului Co
munist Român de a întări priete
nia și solidaritatea internațională 
și de a dezvolta colaborarea cu 
partidele comuniste și muncitorești 
din întreaga lume, cu mișcările de 
eliberare națională, de a intensi
fica dialogul rodnic și conlucrarea 
cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu partidele de guver
nământ din țările în curs de dez
voltare, cu alte partide și organi
zații progresiste și democratice, 
inclusiv religioase, cu toate mișcă
rile sociale care se pronunță 
pentru o politică de pace și conlu
crare, pentru întărirea destinderii, 
încetarea cursei înarmărilor, pen
tru cauza colaborării și păcii inter
naționale.

*
Comitetul Central își exprimă 

convingerea că clasa muncitoare, 
țărănimea, inte'ectualitatea, oa
menii muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — înțelegînd că 
țelul final și rațiunea supremă a 
întregii activități a partidului nos
tru constau în ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al întregului popor, vor 
munci cu pasiune, hărnicie și pri
cepere, vor face totul pentru înde
plinirea în mod exemplar a planu
lui pe acest an, pe anul 1979 și în
tregul cincinal, a programului 
elaborat de Congresul al XI-lea de 
dezvoltare în ritm înalt a econo
miei naționale, pentru transpune
rea în viață a întregii politici in
terne și externe a partidului noe- 
tra, pentru progi-esul și prosperi
tatea României socialiste, pentru 
fericirea poporului, pentru progres 
social și pace în lume.
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Din întreaga tară, mesaje de fermă adeziune, de sprijinire neabătută 
a pnzitiei tovarășului Nicnlae Ceausescu la Consfătuirea Comitetului 

Politic Consultativ al Tratatului de la Varsnvia
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.» tovarășului Nicolae Ceaușescu

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACAU AL P.C.R. se a- 
rată : Activitatea dumneavoastră la 
recenta consfătuire a Comitetului Po
litic Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia poate fi considerată ca un 
exemplu de principialitate comunistă, 
de spirit de răspundere, de fermitate 
și hotărire în respectarea cu strictețe 
și aplicarea in viață a liniilor direc
toare stabilite de forurile de condu
cere legitimă ale țării și poporului, 
de- organele supreme de partid și de 
stat.

Și de data aceasta se vădește, cu 
cea mai mare claritate, hotărîrea 
partidului nostru de a înfăptui o po
litică deschisă, in văzul și auzul în
tregului popor, fără nici un fel de 
ascunzișuri, cu știința și aprobarea 
clasei muncitoare, clasa conducătoare 
a societății, cu știința și aprobarea 
întregului popor, liber și suveran, 
Stăpin pe soarta sa.

Dind glas sentimentelor profunde 
care ne animă pe toți cei ce trăim 
și muncim in această parte a țării, 
ne exprimăm totala adeziune la po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, politică în care 
vedem năzuințele întregului popor 
de a-și construi o viață mai bună, 
intr-o lume a securității, păcii și 
demnității umane.

Exprimindu-ne gratitudinea față de 
modul strălucit cu care v-ați făcut, 
la Consfătuirea de la Moscova, 
interpretul năzuințelor sacre ale po
porului român de a dezvolta priete
nia și colaborarea cu toate țările so
cialiste, de a trăi în pace și înțele
gere cu celelalte națiuni ale lumii, 
de a fi lăsat să-și consacre toate for
țele. întreaga energie unei vieți libere 
și fericite în patria sa. ne unim gla
sul cu cel al întregului nostru popor 
spunînd un „NU“ hotărît intensifică
rii cursei înarmărilor, sporirii chel
tuielilor militare, convinși fiind că 
măsurile de menținere a capacității 
de apărare trebuie să fie raționale, 
să tină cont de situația reală din 
lume, să nu frîneze, prin proporții 
exagerate, realizarea programelor de 
dezvoltare a economiei, de ridicare 
a nivelului de trai, material și spiri
tual al maselor — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.K.

Făcind zid de netrecut in jurul 
partidului, al conducerii sale înțelep-, 
le. vom apara fără șovăire cuceririle 
noastre revoluționare și independen
ta națională, vom înfăptui exemplar 
politica partidului de prietenie și co
laborare eu toate țările socialiste, eu 
toate forțele progresiste și democra
tice, pentru realizarea idealurilor de 
pace și progres ale omenirii, pentru 
făurirea unei lumi mai bune, mai 
drepte și mai echitabile.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — români și maghiari
— intr-o deplină unitate și înfrățire, 
strins uniți în jurul Partidului Comu
nist Român, al conducerii sale înțe
lepte, asemenea întregului nostru po
por. aprobăm din adincul inimii și 
cugetului activitatea pe care ați des
fășurat-o la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R.

Susținem din toată inima și apro
băm ideile pe care le-ați exprimat și 
lă Moscova, anume că pornind de la 
situația internațională actuală nu 
sint necesare măsuri deosebite in di
recția înarmărilor, a sporirii chel
tuielilor militare, faptul că România 
socialistă se pronunță împotriva ori
căror creștet i a acestor cheltuieli 
peste ceea ce este rațional.

Înflorirea fără precedent, ritmu
rile înalte de dezvoltare pe care 
le cunoaște județul Covasna sint 
o dovadă grăitoare a justeței po
liticii partidului și statului nos
tru de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întregul te
ritoriu al țării, rezultat firesc al dis
tribuirii optime a venitului național, 
alocării unei rate înalte pentru dez
voltarea economico-socială a patriei
— condiție esențială ă creșterii bună
stării materiale și spirituale a po
porului nostru, a asigurării indepen
denței și suveranității, a sporirii ca
pacității de apărare a României so
cialiste.

Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, comu
niștii. intregul personal muncitor al 
Academiei — se arată într-o altă te
legramă — vă roagă să primiți expre
sia celei mai profunde recunoștințe și 
totala adeziune pentru modul strălu
cit in care ați expus poziția Româ
niei in problemele discutate la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la Varșovia.

Alături de intregul nostru popor, 
dăm o înaltă apreciere și aprobăm 
fără rezerve activitatea desfășurată 
cu acest prilej de delegația româna, 
de dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe secretar general și pre
ședinte al republicii, considerind 
că ea corespunde pe deplin poli
ticii promovate cu consecvență de 
partidul și statul nostru, orien
tărilor istorice ale Congresului al 
XI-lea și Programului partidului, in
tereselor majore ale poporului român, 
ale cauzei păcii și colaborării intre 
popoarele lumii.

Noi. oamenii de știință și cultură, 
sintem pe deplin conștienți de faptul 
că sporirea ■ exagerată a cheltuielilor 
militare ar supune Economia națio
nală la grele încercări și eforturi, ar 
pune sub semnul întrebării însăși rea
lizarea prevederilor Programului 
partidului nostru de dezvoltare so
cialistă a țării, de creștere a bună
stării generale a poporului nostru.

Aprobăm cu toată convingerea și 
hotărîrea expunerea dumneavoastră 
principială, fundamentată științific 
și realistă și ne-o însușim pe deplin, 
apreciind-o ca o emanație a spiritului 
de gindire a întregului nostru partid 
și popor.

împreună cu întregul partid și po
por, aprobăm întru totul și dăm o 

înaltă apreciere activității desfășurate 
de delegația țării noastre. de 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe secretar general, la re
centa Consfătuire a Comitetului Po
litic Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R.

Aprobăm și susținem din toată ini
ma poziția dumneavoastră, faptul 
că nu v-ați declarat de acord 
cu adoptarea măsurilor de spo
rire a cheltuielilor militare ^care 
nu se justifică în situația actuala in
ternațională și care ar împovăra po
porul, țara, ar împiedica dezvoltarea 
economico-socială a patriei și ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Poziția dumneavoastră fermă 
în problemele militare a fost primită 
și in județul nostru cu sentimentele 
cele mai adinei de apreciere, dragos
te și stimă in rîndul tuturor oame
nilor, de la mic la mare, care văd în 
dumneavoastră cel mai devotat expo
nent și apărător al independenței și 
suveranității patriei, al libertății și 
fericirii poporului din rîndul căruia 
v-ați ridicat și pe care îl reprezentați 
atît de strălucit in orice imprejurare.

Colectivul de oameni ai muncii de. 
la ÎNTREPRINDEREA DE VAGOA
NE DIN ARAD, in frunte cu co
muniștii, am luat cunoștință cu 
multă satisfacție de poziția prin
cipială, realistă pe care delegația 
noastră, în frunte cu dumneavoastră, 

• Nouă și strălucită dovadă u înaltei răspunderi față de interesele poporului nostru, față 
de cauza socialismului, destinderii și păcii.

• îndemn profund mobilizator la unirea eforturilor tuturor popoarelor in vederea trecerii 

la înfăptuirea dezarmării.

® însuflețite angajamente de a da viață obiectivelor Programului partidului de înflorire multi

laterală a României socialiste, pentru întărirea prieteniei și solidarității cu toate țările 
socialiste, pentru edificarea, in strînsă unitate cu toate forțele progresiste, a unei lumi mai 
drepte și mai bune.

a susținut-o la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia. Modul strălucit 
și plin de înțelepciune comunistă în 
care ați exprimat poziția României 
socialiste, in lumina Programului a- 
probat de Congresul al XI-lea al 
partidului, in concordanță cu le
gislația țării noastre, a intereselor 
supreme ale poporului român, a 
stirnit profunde satisfacții în inimi
le noastre. Această poziție exprimă 
pe deplin gindurile și sentimentele 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari și germani — din întreprin
derea noastră, detașament muncito
resc cu vechi tradiții revoluționare.

Convinși că destinele și viitorul co
munist al poporului român se află 
in miini sigtire, vă asiguram, iubite 
tovarășe secretar general, că vom 
munci cu toată dăruirea și abnegația 
pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor 
economice ce ne revin în acest cin
cinal, a indicațiilor și orientărilor pe 
care ni le-ați dat, penteu a contribui 
cit mai mult la dezvoltarea și în
florirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Prahova au luat cunoștință cu 
deosebit interes despre lucrările Con
sfătuirii Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia și țin 
să își exprime și pe această cale 
aprobarea lor deplină și sprijinul 
ferm, muncitoresc, față de poziția 
constructivă a delegației țarii noastre 
in frunte cu dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, poziție care răspunde în 
cel mai înalt grad intereselor majore 
ale poporului nostru, cauzei indepen
denței și suveranității' naționale, a 
întăririi păcii și înțelegerii intre po
poare — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. si a COMITETULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că oamenii muncii din județul Praho
va, tineri și virstnici, bărbați și femei, 
in frunte cu comuniștii, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a da 
viață politicii interne și externe a 
partidului, pentru aplicarea integrală 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale, îndreptate 
spre bunăstarea și fericirea poporului, 
înflorirea multilaterală a României 
socialiste.

Din cuvîntarea pe care ați rostit-o 
la întîlnirea cu delegații ale clasei 
muncitoare, precum și din infor
marea reprezentanților noștri la 
această întîlnire. cărora le-ați în
credințat mandatul de a ne explica 
problemele discutate, comuniștii, toți 
oamenii muncii de la ȘANTIERUL 
NAVAL DIN GALAȚI — se subliniază 
intr-o altă telegramă — au luat cu
noștință cu vie satisfacție de activi
tatea pe care dumneavoastră perso
nal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați desfășurat-o în fruntea 
delegației române la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia. Constituie 
pentru noi un minunat exemplu de 
promovare consecventă a Directivelor 
Congresului al XI-lea, a prevederilor 

Programului P.C.R. și legilor țării 
noastre, a hotărîrilor Comitetului 
Central al partidului, Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat și gu
vernului, de slujire devotată a inte
reselor supreme ale poporului român, 
ale României socialiste, ale cauzei 
generale a socialismului, progresului 
și păcii în lume.

La întîlnirea cu delegații ale oa
menilor muncii ați reafirmat din 
nou, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, politica de pace a Româ
niei, voința nestrămutată a poporului 
nostru de a trăi și munci pentru con
tinua sa propășire, pentru întărirea 
frăției și unității cu toate țările socia
liste, acționînd ferm împotriva esca
ladării cursei înarmărilor, a creșterii 
bugetelor militare, care afectează di
rect ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că nava- 
liștii gălâțeni vor munci cu toată 
dăruirea pentru aplicarea neabătută 
în viață a politicii partidului nostru, 
îndeplinind exemplar sarcinile ce ne 
revin din Programul partidului, con
tribuind astfel alături de întregul po
por la înflorirea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România,

Vă rugăm să ne îngăduiți ca, în 
numele comuniștilor, al tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc in județul nos
tru — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R. •— să vă adresăm cele mai 

calde mulțumiri și sentimentele celei 
mai profunde admirații pentru acti
vitatea desfășurată in fruntea dele
gației României la Consfătuirea de 
la Moscova a Comitetului Politic 
Consultativ ai Tratatului de la Var
șovia.

Oamenii muncii din județul Gorj 
dau o înaltă prețuire activității pro
digioase a conducerii partidului și 
statului, a dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru asigurarea progresului neîn
cetat al economiei, ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual al 
întregului popor, întărirea capacității 
de apărare, consolidarea cuceririlor 
revoluționare ale patriei noastre so
cialiste — calea esențială a consoli
dării suveranității și independenței 
naționale.

Ne reînnoim angajamentul ca, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să în
făptuim neabătut mărețul program 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
patriei spre comunism, să contribuim 
cu abnegație și dăruire la înflorirea 
neîncetată a țării și creșterea presti
giului ei internațional.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Aprobăm și susți
nem intru totul poziția dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de a nu lua sau semna 
la Moscova nici un fel dc angaja
ment privind sporirea suplimentară 
a cheltuielilor militare.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, ca împreună cu 
membrii delegației clasei muncitoare 
din județul nostru, care au fost pri
miți de dumneavoastră și informați 
despre desfășurarea consfătuirii de 
la Moscova, să explicăm comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din ju
deț problemele discutate, conținutul 
declarației, poziția partidului și sta
tului nostru față de situația interna
țională actuală.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
reafirma din nou încrederea in glo
riosul nostru partid, simțămintele de 
nemărginită dragoste, stimă și recu
noștință față de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
exemplu strălucit de slujire devotată 
a intereselor supreme ale poporului, 
ale scumpei noastre patrii — Româ
nia socialistă, ale cauzei generale a 
socialismului, progresului social și 
păcii în lume.

în unanimitate de voință și simțire 
cu clasa muncitoare, cu intelectuali
tatea. cu intregul nostru popor, mili
oanele de țărani muncitori — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — exprimă totala adeziune față 
de activitatea desfășurată de delega
ția țării, noastre, față de poziția fer
mă. profund principială și construc
tivă adoptată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la recenta Consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de la 
Varșovia, față de conținutul Declara
ției statelor participante la tratat — 
se spune în telegrama CONSILIULUI 
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE.

Sprijinim pe deplin poziția expri
mată de dumneavoastră la Consfă
tuirea de la Moscova, la întîlnirile pe 
care le-ați avut în aceste zile cu re
prezentanți ai clasei muncitoare, ai 
țărănimii, intelectualității, tinere
tului, armatei și Ministerului de In
terne, ca măsurile de menținere a ca
pacității de apărare să aibă un carac
ter rațional, să nu împovăreze tara, 
poporul, să nu frîneze îndeplinirea 
programelor de dezvoltare multilate
rală a patriei, de ridicare a bună
stării poporului.

Exprimăm și de această dată ade
ziunea totală a țărănimii față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului, față de activitatea presti
gioasă. multilaterală și plină de grijă 
pe care o desfășurați pentru prospe
ritatea României socialiste, aceasta 
izvorînd din dragostea fierbinte ce o 
purtați poporului și țării din rîndul 
cărora v-ați ridicat și cărora le con- 
sacrați, cu dăruire totală, uriașa dum
neavoastră capacitate de gîndire și 
acțiune revoluționară.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se 
spune : Ne insușim întru totul poziția 
exprimată de dumneavoastră, orien
tarea justă, realistă, profund res
ponsabilă, ca țările participante la 
Tratatul de la Varșovia să nu 
urmeze calea adoptată de țări
le N.A.T.O., ci, dimpotrivă, să a- 
dopte calea acțiunii hotărîtc pen
tru reducerea cursei înarmărilor 

și a cheltuielilor militare, care re
prezintă un grav pericol nu numai 
pentru dezvoltarea economică, ci șl 
pentru însăși viața tuturor popoare
lor. în același timp, ne exprimăm 
totala adeziune față de orientările 
conducerii partidului și statului nos
tru privind asigurarea și menținerea 
capacității de apărare a patriei, față 
de ideile exprimate de dumneavoas
tră de a nu ceda niciodată, nimănui, 
dreptul de a angaja armata română 
în vreo acțiune militară, decit parla
mentului, poporului, organelor de 
partid și de stat românești.

Ne angajăm și de această dată, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, să răspundem prin 
fapte de muncă la chemarea dumnea
voastră adresată națiunii române cu 
prilejul întâlnirii cu delegații ale 
clasei muncitoare, țărănimii munci
toare. ale intelectualității și altor 
categorii de oameni ai muncii, să 
facem totul pentru înfăptuirea cu 
succes a programului adoptat de 
Congresul al XI-lea, de dezvoltare și 
mai rapidă a patriei noastre, de ri
dicare a bunei stări materiale și 
spirituale a maselor.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Olt își exprimă totala ade
ziune. deplina aprobare față de acti
vitatea desfășurată de delegația țării 
noastre, de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, la 
Consfătuirea' Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — se mențio
nează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.

Ne exprimăm totala aprobare față 
de poziția partidului și statului nos
tru. reafirmată și in ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ca măsurile de menținere a 
capacității de apărare să aibă un ca
racter rațional, astfel îneît să nu 
împovăreze poporul, tara, să nu fri- 
neze sau să împiedice îndeplinirea 
programelor de înflorire multilate
rală a societății socialiste și de ridi
care continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al maselor popu
lare.

Numele dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
este legat, pretutindeni în lume, de 
lupta neobosită pentru instaurarea 
unor raporturi de deplină egalitate în 
drepturi între state, pentru pace și 
colaborare.

Permiteți-ne să vă transmitem cele 
mai adinei mulțumiri pentru ac
tivitatea desfășurată și angajamen
tul ca, urmind magistralul dum
neavoastră exemplu de dăruire 
cu care serviți cauza partidului și na
țiunii noastre, a socialismului și co
munismului, să nu precupețim nici un 
efort, să acționăm cu întreaga noastră 
capacitate creatoare pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului nostru.

Scriitorii din țara noastră, fără de
osebire de naționalitate și aparținind 
tuturor generațiilor, au luat cunoș
tință cu profundă satisfacție de pozi
ția revoluționar-patriotică adoptată 
de delegația țării noastre, condusă de 
dumneavoastră, la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia — 
se menționează în telegrama UNIU

NII SCRIITORILOR DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Exprimăm și pe această cale de
plina aprobare a oamenilor scrisului 
față de hotărîrea de a nu mări chel
tuielile militare, pentru a nu afecta 
programul de dezvoltare a economiei 
naționale și creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al poporului. 
Analiza situației internaționale pe 
care ați făcut-o la întîlnirile cu re
prezentanții oamenilor muncii din 
diferite domenii îndreptățește întru 
totul această hotărîre.

Sintem cu Jtrup și suflet alături de 
dumneavoastră, alături de condu
cerea partidului și a țării și în ceea 
ce privește reafirmarea dreptului 
inalienabil al poporului de a decide, 
prin cei pe care i-a investit cu 
această înaltă răspundere, în legă
tură cu dezvoltarea și întărirea arma
tei noastre, scut al independenței și 
suveranității României socialiste, in 
legătură cu acțiunile ei în cadrul an
gajamentelor asumate.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ală
turi de toți cetățenii țării noastre, 
scriitorii vor face totul pentru a sus
ține, cu fapta și cuvîntul, politica 
partidului și statului nostru, politică 
al cărei promotor și exponent stră
lucit sînteți, că își vor . în china cu și 
mai multă energie creația cauzei no
bile a socialismului și păcii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și a

CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Comuniștii, toți 
oamenii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
din județul Mureș am luat cunoștință 
cu vie satisfacție și deplină aprobare 
de Declarația Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia, de poziția fermă pe 
care delegația țării noastre, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, ați adoptat-o și cu acest 
prilej.

Mindri de a ne ști fiii acestui minu
nat popor, călăuziți mereu spre noi 
izbinzi de flacăra vie a spiritului re
voluționar al partidului pe care atît 
de strălucit il întruchipați, dăm glas 
intregii noastre adeziuni față de clar
viziunea, realismul și poziția con
structivă a dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, ca 
cel mai autorizat exponent al idea
lurilor și năzuințelor . milenare ale 
poporului nostru de a trăi în pace și 
bună înțelegere cu toate popoarele 
lumii, al hotaririi neclintite de a 
păstra ca lumina ochilor independen
ța și suveranitatea patriei.

Ne identificăm intru totul eu ade
vărul exprimat cu intransigență revo
luționară la întîlnirile de la Comite
tul Central cu reprezentanții, oame
nilor muncii din întreaga țara câ cea 
mai bună cale de întărire a capaci
tății de apărare este dezvoltarea eco
nomiei naționale, ridicarea nivelului 
de trai al poporului, garanție sigură a 
ripostei hotărîte a clasei noastre mun
citoare. a întregului popor împotriva 
o.icarei aglvaiuni.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru realizarea sarcinilor 
'ce revin județului Mureș din Progra
mul de dezvoltare multilaterală a 
patriei, contribuind cu toată puterea 
și capacitatea noastră la apărarea in
dependenței și suveranității României 
socialiste, la întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, 
la instaurarea unei lumi mai bune, 
mai drepte și mai echitabile.

Vă sintem profund recunoscători 
pentru poziția dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pe care o aprobăm din 
toată inima, de a nu fi de acord cu 
creșterea cheltuielilor militare care 
ar fi afectat realizarea, programului 
de dezvoltare economică a tării, creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R. și a COMITE
TULUI EXECUTIV AL CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN VRAN
CEA. Ne declarăm de acord cu punc
tul de vedere al partidului și statului 
nostru, atît de strălucit exprimat ' de 
dumneavoastră, că forța și prestigiul 
socialismului pot și trebuie să fie 
demonstrate prin succesele obținute 
în dezvoltarea economico-socială, 
prin condițiile de viață tot mai bune 
pentru popoarele care făuresc noua 
orînduire, că puterea unui popor stă 
nu in cantitatea de armamente acu
mulate. ci în gradul de dezvoltare 
care să-i asigure o viață mai pros
peră și civilizată.

Sprijinim fără ,rezerve punctul 
dumneavoastră de vedere, exprimat 
cu atîta fermitate, că armata tării 
noastre va acționa numai la directi

vele și sub conducerea partidului și 
statului și numai în conformitate cu 
Constituția țării, cu legea apărării și 
alte legi ale Republicii Socialiste 
România, hotărîrea de a nu ceda ni
ciodată, nimănui, dreptul de a angaja 
armata română în vreo acțiune mili
tară. decît parlamentului, poporului, 
organelor de partid și de stat româ
nești.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, de senti
mentele noastre de dragoste și deo
sebită prețuire și ne angajam ca, in
tr-o deplină unitate în jurul parti
dului, al dumneavoastră — conducă
torul nostru înțelept și clarvăzător — 
să facem totul pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii noastre interne 
și externe.

în telegrama colectivului EXPLOA
TĂRII MINIERE RODNA se spune : 
Minerii din zona Munților Rodnei 
își exprimă adeziunea totală față de 
poziția delegației române, în. frunți? 
cu dumneavoastră, mult stimate și 
iubite secretat general, la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia. Alături 
de' întregul nostru popor, oamenii 
muncii de la Rodită acționează cu 
dăruire pentru a da țării cit mai mul
te metale, pentru a traduce in viață 
istoricele hotărîri ale Congresului ăl 
XI-lea si Conferinței Naționale, pen
tru bunăstarea întregului nostru 
popor. Lupta dumneavoastră pentru 
pace și înțelegere între toate po

poarele, pentru libertate și indepen
dență se bucură de mare stimă și 
prețuire pe toate meridianele planetei 
noastre. In fruntea Partidului Comu
nist Român conduceți țara pe culmile 
cele mai înalte ale progresului și bu
năstării. Vă dorim din toată inima, 
cu cea mai fierbinte dragoste, to
varășe Nicolae Ceaușescu, multi ani 
în fruntea Partidului Comunist 
Român, în fruntea republicii noastre 
înfloritoare.

împreună cu întregul nostru popor, 
noi, activiștii de partid din ACADE
MIA „ȘTEFAN GHEORGHIU" — 
cadre didactice și științifice, studenți 
și cursanți — dăm expresie, pe aceas
tă cale, prețuirii noastre profunde 
fată de modul în care ați înfftțișaț, cu 
exemplară principialitate și inalt spi
rit de răspundere, poziția României 
in problemele discutate la Consfă
tuirea de la Moscova a Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia.

Activitatea pe care ați desfășurat-o 
în fruntea delegației române la con
sfătuire, corespunzând pe deplin in
tereselor supreme ale poporului ro
mân. reprezintă rodul unei evaluări 
profunde privind importanța pe care 
trebuie să o aibă lupta țărilor socia
liste, a popoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni, pentru trecerea 
la măsuri concrete de înghețare și 
reducere a cheltuielilor militare și 
efectivelor armate — care constituie 
o grea povară pe umerii tuturor po
poarelor, inclusiv pentru țările so
cialiste — de dezarmare nucleară, de 
orientare a resurselor statelor în in
teresul propășirii economico-sociale.

Aprobăm -întru totul orientarea 
delegației noastre potrivit căreia 
cheltuielile pentru menținerea ca
pacității de apărare să aibă un ca
racter rațional, rezonabil, să nu afec
teze dezvoltarea economico-socială a 
patriei.

Activitatea dumneavoastră la Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșo
via. poziția revoluționar-patriotică 
și realistă în susținerea necesi
tății ca măsurile de menținere 
a capacității de apărare să nu afec
teze programele de dezvoltare eco
nomică și socială reprezintă pentru 
noi un nou și inestimabil exemplu de 
principialitate consecventă și spirit 
de înaltă răspundere in promovarea 
cu fermitate a orientărilor generale 
ale politicii interne și externe ale 
României, înscrise în documentele 
fundamentale ale partidului și statu
lui nostru — se arată în telegrama 
MINISTERULUI MUNCII.

Expunerile pe care le-ați făcut în 
1‘ața reprezentanților clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, ar
matei și Ministerului de Interne, în 
legătură cu activitatea delegației 
noastre la această consfătuire, de
monstrează cu deplină claritate hotă
rîrea partidului nostru, a dum
neavoastră personal, de a înfăptui o 
politică deschisă, cu știința și apro
barea clasei muncitoare, clasa condu
cătoare a societății românești, cu 
aprobarea întregului nostru popor, li
ber și suveran pe soarta sa.

Ne reafirmăm totala adeziune la 
politica partidului și statului nostru 
de dezvoltare a relațiilor de priete

nie și colaborare cu țările socialiste 
membre ale Tratatului de la Varșo
via, cu toate țările socialiste, cu ce
lelalte state în spiritul principiilor in
dependenței, suveranității, neinter
venției în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Aprobăm intru totul — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAILA AL P.C.R. — poziția 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, a delegației noastre, 
de a nu fi de acord cu adoptarea 
unor măsuri ce nu au fost puse de 
acord între toate țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia. Situîn- 
du-vă pe această poziție fermă, re
voluționară și profund umanistă, 
exemplu de înaltă principialitate co
munistă, ați acționat și în această 
împrejurare ca strălucit exponent al 
poporului, al clasei muncitoare și al 
intregii noastre națiuni, care dorește 
— și luptă în acest scop — ea mă
surile de menținere a capacității de 
aDărar; a națriei să tie rezonabile, 
să nu frîneze realizarea programelor 
de dezvoltare economică, te ridicare 
a nivelului de trai al maselor popu
lare.

Insușindu-ne pe deplin argumen
tele expuse de dumneavoastră, per
miteți-ne, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dăm glas vi
brantelor sentimente de dragoste, 
stimă și considerație cu care vă în
conjurăm, admirației și recunoștin
ței pentru consecvența cu care mili
tați în scopul statornicirii unor rela
ții de echitate și justiție internațio
nală, pentru promovarea dreptului 
fiecărei națiuni de a-șl hotărî in 
mod suveran, destinele, de a se dez
volta liber pe calea progresului eco
nomic și social, pentru democratiza
rea vieții internaționale, peptru înțe
legere, colaborare șl paoe în lume.

în numele tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități de pe 
frumoasele meleaguri sătmărene. CO
MITETUL JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R. exprimă înalta apreciere 
și deplina aprobare pentru activita
tea strălucită pe care ați desfășura t-o 
în fruntea, delegației Republicii So
cialiste România la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia.

Asemenea întregului nostru popor, 
oamenii muticii sătmăreni, fără 
deosebire de naționalitate. înțeleg și 
dau cea mai înaltă prețuire rațiuni
lor care au dictat poziția principială 
a dumneavoastră in problemele dis
cutate la Moscova, considerind pe 
drept cuvînt că aceasta este in inte
resul major al înfăptuirii în bune 
condțțit a programelor stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului nostru pri
vind dezvoltarea economico-socială 
susținută a patriei și creșterea co
respunzătoare a bunăstării poporu
lui.

Recunoscători pentru grija ce o 
purtați poporului nostru, gliei stră
bune, cu conștiința înaltei răspunderi 
ce ne revine, toți comuniștii și oa
menii muncii sătmăreni, fără deose
bire de naționalitate, iși reafirmă 
dorința de a contribui cu toate for
țele. printr-o activitate tot mai efi
cientă. la înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea. ale 
Conferinței Naționale a partidului.

în numele celor peste 33 000 de co
muniști. al tuturor oamenilor mun
cii, români și maghiari, COMITE
TUL JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R. 
vâ adresează, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai 
călduroase mulțumiri pentru modul 
strălucit în care ați reprezentat in
teresele națiunii române la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia. Sintem 
mindri că istoria a adus iu prim 
planul vieții politice interne și in
ternaționale o personalitate dc o a- 
semenea strălucire cum sînteți dum- / 
neavoastră. comunistul și omul de o- 
menie care se identifică pe deplin 
cu interesele fundamentale ale po
porului, vizionarul și exploratorul 
îndrăzneț al viitorului, luptătorul 
neînfricat pentru dreptate. Poziția pe 
care ați prezentat-o întruchipează 
aspirațiile de pace și progres social 
ale poporului nostru, dorința sa fiei - 
binte de a trăi liber, independent și 
suveran, de a-șl aduce contribuția la 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, la fău
rirea unei lumi mai bune și mai drep
te in care toate popoarele lumii să 
sc dezvolte potrivit propriilor lor 
aspirații de progres și civilizație.

Ne angajăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să nu pre
cupețim nimic pentru a înfăptui 
neabătut politica Internă și externă 
a partidului și statului nostru de e- 
dificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, in care poporul ro
mân să fie propriul său stăpin, să 
hotărască și să dispună singur, fără 
nici un amestec din afară, de desti
nele sale.

Colectivul dc oameni ai muncii, in 
frunte cu comuniștii, de la ÎNTRE
PRINDEREA ELECTROCENTRALE 
PORȚILE DE FIER I din muni
cipiul Drobeta-Turnu Severin, a 
urmărit cu toată atenția activitatea 
ce ați desfășurat-o în fruntea dele
gației române la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia.

Și de această dată ați dovedit, 
stimate tovarășe secretar general, că 
sînteți un patriot înflăcărat, un inter
naționalist desăvirșit, militant neobo
sit pentru crearea uniți climat nou 
in lumea contemporană. Noi, comu
niștii, toți oamenii muncii de la 
„Porțile luminii" din Drobeta-Turnu 
Severin aprobăm întru totul poziția 
adoptată de dumneavoastră și întrea
ga delegație română și vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
îndeplinirea Programului stabilit de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.
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MESAJUL 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Congresului Societății de Cruce Roșie 

din Republica Socialistă România
Cu prilejul deschiderii lucrărilor Congresului Socie

tății de Cruce Roșie din Republica Socialistă Româ
nia doresc să vă adresez dumneavoastră, delegațiior 
și invitaților la această importantă manifestare din 
viața organizației, tuturor membrilor de Cruce Roșie 
și activului obștesc un călduros salut din partea Co
mitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri, precum și din partea mea 
personal.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile cînd 
întregul nostru popor desfășoară o intensă activitate 
pentru înfăptuirea neabătută a Programului stabilit de 
Congresul al XI-lea al partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Importantele succese obți
nute de oamenii muncii din țara noastră în primii trei 
ani ai actualului cincinal in domeniul dezvoltării pro
ducției industriale și agricole, în ma'i buna gospodă
rire a avuției socialiste și în sporirea venitului națio
nal au creat condiții pentru creșterea pînă în 1980 a 
veniturilor întregului personal muncitor cu peste 32 la 
sută față de 18—20 la sută cit se prevăzuse anterior.

în ultimii ani au fost luate noi măsuri pentru per
fecționarea activității și vieții sociale, pentru intensi
ficarea construcției de locuințe și obiective social-cul- 
turale. S-au extins și diversificat serviciile către popu
lație. au sporit alocațiile de stat pentru familiile cu 
mulți copii, a crescut cuantumul pensiilor oamenilor 
muncii.

Atenția acordată sănătății tuturor cetățenilor, bunei 
organizări și funcționări a unităților sanitare de pe 
întreg cuprinsul țării își găsește o expresie cuprinză- 
'oare in Legea privind asigurarea sănătății populației, 
recent adoptată de Marea Adunare' Națională.

Toate acestea ilustrează încă o dată faptul că în 
centrul politicii partidului și statului nostru stau omul, 
bunăstarea și fericirea poporului, crearea de condiții 
tot mai bune pentru dezvoltarea armonioasă și afir
marea multilaterală a personalității umane.

Societatea de Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România — membră a Frontului Unității Socialiste — 
largă organizație obștească, care cuprinde în rîndu- 
rile sale peste 6 milioane de membri, aduce o contri
buție de seamă la înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru în domeniul sanitar, al apărării sănă
tății poporului, participă activ la educarea populației, 
în spiritul umanismului socialist, al idealurilor de pace, 
prietenie și colaborare internațională care animă 
poporul român. La activitatea de Cruce Roșie participă, 
cu multă pasiune, un larg activ obștesc — format din 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, cetățeni din toate 
domeniile de activitate, indiferent de naționalitate — 
ceea ce asigură acestei organizații un adevărat ca
racter de masă.

Pentru rezultatele bune obținute, adresez Consiliului 
Național, tuturor membrilor Societății de Cruce Roșie

călduroase felicitări, împreună cu urarea de a dobîndi 
noi și importante succese în activitatea viitoare.

îmi exprim convingerea că analiza pe care p veți 
face și măsurile pe care le va adopta congresul dum
neavoastră vor asigura îmbunătățirea în continuare a 
activității Societății de Cruce Roșie, creșterea contri
buției sale la ampla operă de apărare a sănătății po
porului, la înfăptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nostru.

Crucea Roșie română este chemată ca, în cadrul 
relațiilor sale cu celelalte organizații naționale de Cruce 
Roșie, precum și cu organismele internaționale ale 
mișcării de Cruce Roșie, cu alte organizații de masă 
și obștești, să acționeze neabătut în spiritul principiilor 
politicii externe a Republicii Socialiste România, pen
tru întărirea continuă a solidarității tuturor forțelor 
înaintate ale omenirii, în lupta pentru pace, prietenie 
și înțelegere între popoare, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor lor de libertate și progres, de făurire a unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Crucea Roșie română trebuie să militeze activ pentru 
o largă colaborare internațională, pentru realizarea 
dreptății sociale și naționale, a egalității între popoare, 
a conlucrării rodnice și prietenești între toate națiu
nile lumii.

Organizația dumneavoastră trebuie să-și facă un 
titlu de onoare din a participa împreună cu întregul 
nostru popor, alături de forțele progresiste și demo
cratice de pretutindeni, la intensificarea și unirea 
eforturilor pentru a asigura pacea și securitatea in
ternațională, la înaintarea pe calea reducerii înarmări
lor și înfăptuirii dezarmării — cerință imperioasă a 
dezvoltării economico-sociale a , tuturor popoarelor.

întregul sistem al relațiilor internaționale ale Crucii 
Roșii române trebuie clădit pe principiile colaborării 
pașnice între națiuni, pe întărirea solidarității în lupta 
împotriva politicii de dominație și asuprire, pentru 
împiedicarea agravării situației internaționale și asi
gurarea continuării ferme a cursului spre destindere, 
pentru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor 
litigiilor dintre state, pentru asigurarea accesului tu
turor popoarelor la cuceririle uriașe ale civilizației, 
pentru a realiza adevăratul umanism în care omul 
trebuie să fie mai presus de toate, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și fără războaie, în care toate 
națiunile să se poată dezvolta libere și independente, 
să-și poată înfăptui viața așa cum și-o doresc.

Convins că Societatea de. Cruce Roșie, membrii săi 
vor face și în viitor totul pentru a-și îndeplini in 
condiții cit mai bune rolul și atribuțiile importante ce 
le revin în viața socială a țării, urez succes deplin 
lucrărilor congresului dumneavoastră.

Vă doresc, dumneavoastră, precum și tuturor mem
brilor Societății de Cruce Roșie din țara noastră noi 
realizări și satisfacții tot mai mari în activitatea pro
fesională și în muncă obștească de Cruce Roșie, multă 
sănătate și fericire' 1

Lucrările Congresului Societății de Cruce Roșie
La București au început miercuri 

dimineața lucrările Congresului So
cietății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România, manifestare care 
reunește delegați și invitați din în
treaga tară, reprezentind pe cei 6,2 
milioane de membri ai organizației.

La ședința de deschidere a lucră
rilor au participat tovarășii Stefan 
Voitec, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat. Io
sif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, personalități ale vieții medica
le. activiști de partid, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
activiști obștești ai Crucii Roșii. Sînt 
prezenți reprezentanți ai Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie și Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii, precum 
și delegații ale societăților naționale 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Grecia, Iugoslavia, Polonia. 
Turcia, Ungaria si Uniunea Sovietică- 

în cadrul ședinței de deschidere, 
tovarășul Ștefan Voitec a dat citire 

-jului adresat congresului de 
sul Nicolae Ceaușescu. Me- 
a fost primit cu deosebit entu

ziasm de participanți, care și-au ma
nifestat prin îndelungi și repetate 
aplauze hotărîrea lor nestrămutată de 
a realiza sarcinile încredințate or
ganizației pentru înfăptuirea politi
cii partidului și statului nostru in 
domeniul sanitar.

Pe ordinea de zi a congresului sint 
înscrise următoarele puncte : Rapor
tul de activitate al Consiliului Na
țional pe perioada decembrie 1973— 
noiembrie 1978 și sarcinile ce revin 
in continuare Societății de Cruce 
Roșie ; Raportul Comisiei de revizie ; 
Raportul cu privire la modificările 
ce se propun a se aduce statutului ; 
alegerea Consiliului Național și a 
Comisiei de revizie.

în raportul prezentat congresului 
de președintele Conciliului Național 
al Societății de Cruce Roșie, general- 
maior Constantin Burada, s-a făcut 
o amplă analiză a activității desfășu
rate in perioada care a trecut de la 
precedentul congres și au fost evi
dențiate sarcinile ce revin Societății 
de Cruce Rosie in înfăptuirea ho- 
tărîrilor de partid, a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, privi
toare la ocrotirea sănătății și intensi
ficarea activității de educație igieni- 
co-sanitare a populației. Datorită 
preocupării susținute desfășurate de 
Crucea Roșie de a-și spori rîndurile 
șl a-și lărgi activul obștesc. în pre
zent în întreprinderi, unități agricole, 
instituții, la orașe și sate există pes
te 44 000 de organizații a căror acti
vitate de educație sanitară a fost 
orientată în special în direcția pre
venirii îmbolnăvirilor, menținerii 
sănătății oamenilor, dezvoltării spi
ritului de solidaritate și întrajutora
re umană.

Una din principalele sarcini în
credințate Crucii Roșii de către con
ducerea de partid și de stat — pre
gătirea popu’ației pentru acordarea 
primului ajutor — s-a realizat, in 
principal, în colaborare cu Ministerul 

Sănătății, prin cursurile de igienă și 
prim-ajutor organizate în toate 
domeniile și prin activitatea ce
lor peste 100 000 posturi da prim- 
ajutor. O activitate rodnică in 
acordarea primului ajutor și aplicarea 
măsurilor profilactice la locul de 
muncă au desfășurat-o grupele sani
tare voluntare ale Crucii Roșii, care 
cuprind mai mult de 14 000 de echi
piere. Ca urmare a activității educa
tive desfășurate de comisiile de Cruce 
Roșie, procentul donării onorifice de 
singe a crescut continuu, ajungind in 
ultimii ani la 84 la sută din întreaga 
cantitate recoltată.

Un capitol din raport se referă pe 
larg la activitatea internațională a 
Crucii Roșii române, evidențiind că 
această preocupare constantă a orga
nizației a fost orientată spre dezvol
tarea relațiilor sale de colaborare cu 
societățile similare din țările socia
liste, din toate țările lumii. S-au in
tensificat acțiunile de colaborare și 
înțelegere între țările balcanice pen
tru transformarea acestei regiuni în- 
tr-o zonă a păcii și colaborării. In 
prezent, Crucea Roșie română are 
legături cu peste 120 de societăți na
ționale.

In spiritul politicii de solidaritate 
umană, promovată cu consecvență de 
partidul • și statul nostru — se men
ționează in raport — Crucea Roșie 
română, animată de înaltul senti
ment al întrajutorării, a acordat spri
jin populației din peste 50 de țâri 
care au avut de suferit în urma unor 
calamități naturale sau' conflicțe ar
mate. La rîndul său, Crucea Roșie 
română a cunoscut, ea însăși, o im
presionantă manifestare a solidari
tății internaționale Și a prieteniei 
față de poporul nostru, in timpul 
inundațiilor care au lovit România 
în 1975 și în .urma cutremurului din 
4 martie 1977. primind asistență din 
partea a numeroase societăți națio
nale de Cruce Roșie. Semilună Ro
șie. Leul și Soarele Roșu.

Mobilizați de caldele aprecieri și 
de îndemnurile cuprinse în mesajul 
adresat participanților la congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — se 
arată in raport — Consiliul Național 
asigură conducerea partidului și sta
tului nostru, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că nu va precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea z exem
plară a sarcinilor care revin Crucii 
Roșii române pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol-
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țate pe pămîntul patriei noastre. Con
siliul Național, toți membrii organi
zației exprimă deplina aprobare față 
de poziția principială, realistă a 
partidului nostru, la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia,

Au fost prezentate apoi Raportul 
Comisiei de revizie și Raportul cu 
privire la modificările ce se propun 
a se aduce statutului,

în continuare, au adresat congre
sului mesaje de salut Henrik Beer, 
secretar general al Ligii Societăților 
de Cruce Roșie, Laurent Marti, asis
tent al președintelui Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii, Gheor- 
ghiev Gospodinov, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului Central al Crucii 
Roșii bulgare, Lukaci Josef, vice
președinte al Comitetului federal al 
Crucii Roșii din Cehoslovacia, Ernst 
Hagemoser, vicepreședinte al Crucii 
Roșii din R. D. Germană, George 
Marinos, președintele Crucii Roșii 
elene.

în dezbaterile în plen asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi, 
delegații care au luat cuvintul au 
analizat. într-un spirit de exigență și 
responsabilitate, munca desfășurată de 
Crucea Roșie in vederea apărării vie
ții și asigurării sănătății .maselor de 
oameni ai muncii de la orașe și sate, 
sarcinile ce revin acestei organizații 
pentru aplicarea în viață a politicii 
partidului de ridicare a nivelului de 
trai al maselor.

Relevindu-se neajunsurile care mai 
persistă în activitatea acestei organi
zații. cît și modalitățile de înlătura
re a lor, vorbitorii au făcut o serie 
de propuneri privind mai buna pla
nificare a muncii, necesitatea unei 
mai strinse colaborări cu toți factorii 
educaționali, pentru intensificarea 
activității de instruire practică a ac
tivului voluntar, a grupelor sanitare 
și a posturilor de prim-ajutor, elabo
rarea unui număr sporit de mate
riale de propagandă sanitară, care 
să se adreseze diferitelor virste și ca
tegorii socio-profesionale.

După-amiază, lucrările au conti
nuat in următoarele secțiuni : Pro
bleme organizatorice și de relații ex
terne ; Propagandă și educație igie- 
nico-sanitară de masă ; Activități so- 
cial-umanitare ; Formațiuni sanitare 
voluntare și surori de Cruce Roșie ; 
Activitatea Crucii Roșii în rîndurile 
tineretului.

Lucrările congresului continuă.

nolit in jurul partidului, chezășie 
a apărării și consolidării' libertă
ții. independenței și suveranității 
patriei
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Încheierea lucrărilor sesiunii științifice

„Făurirea statului național unitar român
- moment crucial în lupta maselor 
populare pentru libertate și progres44

Miercuri au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii științifice cu tema : „Făuri
rea statului național unitar român
— moment crucial in lupta maselor 
populare pentru libertate și progres“, 
organizată de Academia Republicii 
Socialiste România. Academia de 
științe sociale și politice. Academia 
„Ștefan Gheorghiu'* și Institutul de 
studii istorice și social-politice.

In comunicarea „Lupta poporului 
român pentru unitate, independență 
și suveranitate în opera președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu'*, pre
zentată de tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice, se 
subliniază : „Cu pătrunzătoarea sa 
viziune asupra resorturilor istoriei, 
cu atașamentul său nețărmurit pen
tru cauza revoluționară a poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
simbolizează forța titanică a cugetu
lui șț conștiinței unității, manifesta
te la altitudinea evului nou, socia
list, al patriei. Este conștiința cu
noașterii de sine ca popor, pentru a 
ne propulsa lucid în viitor, a exis
tenței unor viguroase antecedente și 
permanențe — cum este cea a uni
tății — in care ne recunoaștem și de 
la care se revendică impunătoarele 
făuriri de azi, ca și proiecția lucrării 
noastre de mîine“.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Puternice lumini se proiectează asu
pra cronicii unității și a fondului ei 
sănătos de la ideea de excepțională 
însemnătate reliefată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind rolul ma
selor populare și, în acest cadru, al 
țărănimii în evoluția noastră unitară 
pe treptele timpului.

Îmbinînd viziunea materialist-dia- 
lectică și istorică asupra marilor 
evenimente ale trecutului nostru, 
gîndirea critică, revoluționară, spi
ritul creator, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a formulat adevărul con
firmat de întreaga istorie a țării că 
„poporul muncitor, forțele sale revo
luționare, progresiste și patriotice au 
înfăptuit toate marile transformări 
revoluționare, au asigurat mersul 
înainte al societății noastre".

în comunicarea „Procesul de con
stituire și afirmare a statelor națio
nale în epoca contemporană", prof, 
dr. docent Ioan Ceterchi, vicepre
ședinte al Academiei de științe so
ciale și politice,, a spus : Trăgind în
vățămintele ce se desprind din isto
ria multiseculară a poporului nostru, 
a luptei de eliberare a popoarelor din 
întreaga lume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dezvoltat și îmbogățit 
teoria materialist-istorică asupra na
țiunii, dînd o perspectivă clară lup
tei revoluționare a maselor populare 
împotriva dominației străine de orice 
fel.

In continuare, vorbitorul a rele-, 
vat rolul și misiunea 'istorică a 
națiunii--care-se afirmă cu—și mai 
mare vigoare în condițiile revoluției 
socialiste, ale victoriei socialismului 
și trecerii la comunism.

O importantă esențială are din 
acest punct de vedere poziția prin
cipială exprimată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Consfătuire a 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, care dă 
expresie intereselor și năzuințelor 
fundamentale ale națiunii noastre și 
care a primit aprobarea entuziastă și 
deplină a întregului nostru popor.

în comunicarea „Unitatea și frăția 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate — forță motrice a pro
gresului României contemporane", 
prezentată de tovarășul Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, se ara
tă că aceste două caracteristici ale 
vieții și muncii comune ale tuturor 
locuitorilor patriei constituie o reali
tate obiectivă întemeiată pe noile 
raporturi economico-sociale. națio
nale și culturale.

Evocînd rădăcinile istorice ale a- 
cestei unități și frății cu un trecut 
multisecular, vorbitorul a menționat 
că in această lungă perioadă de lup
te neîncetate pentru eliberarea so
cială și națională, pentru un trai mai 
bun, oamenii muncii români și ma
ghiari au creat un mod propriu și 
trainic de conviețuire, bazată pe cu
noașterea și respectul reciproc, pe 
stima și prețuirea a tot ceea ce s-a 
creat valoros în comun sau a speci
ficului fiecăreia dintre părți.

în continuare, vorbitorul a spus : 
„Unitatea și frăția dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare 
din România, se afirmă cu deosebită 
vigoare în toate domeniile vieții 
economice, social-politice, cultural- 
artistice, științifice și spirituale în 
anii socialismului. Industrializarea 
socialistă, promovată cu consecven
tă de Partidul Comunist Român 
și realizată intr-un ritm înalt, în
deosebi după Congresul al IX-lea, 
în toate județele țării, inclusiv in 
cele cu populație de altă naționali
tate, creează noi premise și deschide 
largi perspective pentru afirmarea și 
întărirea unității și frăției în muncă, 
pentru consolidarea noilor raporturi, 
unității și frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, 
constituind baza unor relații națio
nale de tip socialist. Datorită politicii 
partidului, datorită uriașei sale forțe 
organizatorice — a arătat vorbitorul
— oamenii muncii pot afirma astăzi 
cu îndreptățită mîndrie că Republica 
Socialistă România este creația noas
tră comună, este rezultatul luptelor 
noastre comune".

Relevînd larga și deplina aprobare 
pe care toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, au expri
mat-o față de activitatea desfășurată 
de delegația română, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
Consfătuire a Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Var
șovia, vorbitorul a spus în încheiere: 
„Români, maghiari, germani sau de 

alte naționalități, toți fiii României 
socialiste, sintem și vom fi întot
deauna împreună cu partidul în lupta 
sa eroică pentru înflorirea și propă
șirea continuă a patriei comune, 
pentru salvgardarea păcii în lume, 
pentru socialism și comunism".

în comunicarea tovarășului Ion 
Traian Ștefăuescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., intitulată „Educarea 
și formarea tinerei generații în spi
ritul patriotismului socialist, al idea
lurilor de unitate și independență 
națională", se menționează : „Afir- 
mindu-se ca un factor activ, puternic 
integrat în cadrul mișcării muncito
rești, socialiste, al luptei maselor 
largi populare, tineretul s-a. dovedit 
la înălțimea măreției momentului is
toric. adueîndu-și o însemnată con
tribuție la înfăptuirea Marii Uniri din 
1918“. Vorbitorul a subliniat partici
parea eroicelor generații de ute- 
ciști la luptele conduse de par
tid împotriva nedreptății, exploa
tării și asupririi, fascismului, lup
te care au culminat cu angajarea 
nemijlocită a celor mai buni tineri 
la înfăptuirea insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te de la 23 August 1944, la înfăptui
rea. apei, a reformelor democratice 
și instaurarea puterii populare, în- 
tr-o Românie nouă. în acest cadru, 
vorbitorul a subliniat că în acțiunile 
tineretului un rol important, prin 
sarcinile ce i-au fost încredințate de 
P.C.R. în fruntea mișcării revoluțio
nare de tineret, i-a revenit tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care a în
truchipat, prin personalitatea sa, 
înaltele trăsături ale militantului re
voluționar, ale patriotului înflăcărat.

In încheiere, vorbitorul a relevat 
preocuparea permanentă a Uniunii 
Tineretului Comunist in direcția edu
cației comuniste a tinerei generații, 
în cadrul căreia un loc central revi
ne formării tineretului în spiritul 
idealurilor patriotice, ale unității și 
independenței naționale, al dragostei 
și atașamentului față de patrie, par
tid și popor.

„Aspirațiile fundamentale cu care 
s-a identificat poporul român de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii (do
rința de a fi liber, independent și su
veran, de a trăi în liniște și în de
plină unitate) aveau să capete adevă
ratele lor dimensiuni, cu rezonante 
internaționale care abia au putut fi 
întrevăzute de cele mai vizionare 
minți ale trecutului nostru istoric, în 
epoca noastră, epoca edificării so
cialiste, îndeosebi în anii de cînd in 
fruntea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. revo
luționarul care întruchipează atît de 
fericit sinteza celor mai înalte virtuți 
ale acestui popor" — se arată în co
municarea tovarășului Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, intitulată : 
„Politica externă a României socia
liste, factor de promovare a princi
piilor unității, independenței și ega
lității suverane a statelor in viața 
internațională".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în lumea de azi, atît de complexă 
și contradictorie, condiția esențială, 
cheia de boltă a conviețuirii inter
naționale, o constituie instaurarea și 
respectarea riguroasă a unor rapor
turi de tip nou, democratice, între 
toate statele, bazate pe egalitatea in 
drepturi, pe principiile independenței 
și. suveranității, naționale, neameste
cului în treburile interne, renunțării 
la forță și amenințarea cu forța, a- 
vantajului reciproc. în continuare 
vorbitorul a subliniat : „Principiul 
independenței și suveranității ocupă 
un loc de prim ordin în textul tra
tatelor sau declarațiilor solemne sem
nate cu ocazia întîlnirilor la cel mai 
înalt nivel, în toate documentele în
cheiate de România cu alte state. în 
cadrul diferitelor organizații și re
uniuni internaționale țara noastră s-a 
numărat printre promotorii cei 
mâi activi ai formulării clare și 
angajante a normelor fundamentale 
menite să guverneze comportamen
tul internațional al statelor și rela
țiile dintre ele. Este bine cunoscu
tă și se bucură de o largă apreciere 
contribuția României privind nece
sitatea sporirii rolului și eficacității 
O.N.U., a democratizării întregii 
vieți internaționale, a asigurării par
ticipării. suverane, egale în drepturi 
a tuturor statelor, la dezbaterea și 
reglementarea problemelor complexe 
care preocupă astăzi omenirea și care 
nu mai pot fi soluționate doar de 
către unele state, intrucit fiecare po
por, fiecare națiune — mare sau 
mică — poartă răspunderea pentru 
soarta păcii și securității internațio
nale, pentru întărirea prieteniei și 
colaborării între toate popoarele".

în încheiere, vorbitorul a spus : 
„Conducerea partidului consideră că 
mandatul său și al tuturor celor ce 
reprezintă România în domeniul ac
tivităților externe trebuie să fie, în 
fapt, mandatul aprobat de popor, 
întrucit în numele lui este reprezen
tată și angajată țara în raporturile 
internaționale".

Ridicarea economico-socială multi
laterală a tuturor zonelor țării, a 
arătat tovarășul Ștefan Mocuța, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., în comunicarea 
sa intitulată „Dezvoltarea armonioa
să și în ritm susținut a tuturor ju
dețelor țării în anii socialismului", se 
înscrie ca o parte componentă a pro
gramului și politicii partidului de 
înălțare a edificiului noii orinduiri 
sociale. '

Subliniind că factorul hotărîtor al 
dezvoltării accelerate l-a constituit 
industrializarea socialistă a țării, vor
bitorul a arătat că cele mai impor
tante. realizări cantitative și calitative 
în dezvoltarea economico-socială a 
județelor patriei. în perfecționarea 
structurii teritoriale a economiei na
ționale au fost obținute după cel 

de-al IX-lea Congres al partidului. 
Aplicarea hotăririlor Congreselor 
IX, X și XI și Conferințelor 
Naționale din 1967, 1972 și 1977 ale 
partidului, fundamentate cu aportul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au condus la creșterea în
semnată a potențialului economic, in 
special a celui industrial, și îndeosebi 
în județele rămase în urmă.

îndeplinirea exemplară a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului pri
vind amplasarea rațională și echili
brată a forțelor productive în întrea
ga tară, a spus vorbitorul în încheie
re, va duce la făurirea deplinei ega
lități în privința condițiilor de mun
că și Viață, care vor permite exerci
tarea drepturilor și afirmarea plena
ră în cîmpul vieții sociale a tuturor 
cetățenilor țării.

în cadrul lucrărilor pe secțiuni, 
desfășurate marți după-amiază și 
miercuri dimineață, au fost prezen
tate, . de asemenea, 34 comunicări 
științifice pe temele : „Premisele și 
temeiurile care au dus la desăvîr- 
șirea statului național unitar român" 
și „Consecințele și semnificația ac
tuală a actului istoric de la 1 Decem
brie 1918“.

Luind cuvintul în încheierea lucră
rilor sesiunii, tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de conducere al Acade
miei „Ștefăn Gheorghiu", a eviden
țiat modul în care comunicările pre
zentate în cadrul sesiunii au relevat 
importanta istorică a făuririi statului 
unitar național român, eveniment 
crucial ce a creat un cadru nou pen
tru evoluția ulterioară a vieții po
porului nostru.

în continuare, vorbitorul a spus : 
„Prestigiul internațional al tării 
noastre este indisolubil legat de 
numele secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia 
poporul nostru îi poartă o nemărgi
nită recunoștință pentru modul stră
lucit în care a dat și dă expresie 
idealurilor sale de libertate și inde
pendență, pentru hotărîrea nestrămu
tată cu care în toate împrejurările a 
promovat interesele fundamentale ale 
națiunii noastre socialiste. Patriotis
mul înflăcărat, luciditatea și-realis
mul în aprecierea tendințelor defini
torii ale situației internaționale, înal
ta răspundere față de destinele păcii 
au dobîndit noi și pilduitoare expre
sii prin pozițiile afirmate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în fruntea de
legației române la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia. Cu 
adîncă emoție sintem în aceste zile 
martorii aprobării unanime și spriji
nului hotărît pe care le dă acestor 
poziții întregul nostru popor, profund 
convins că1- el# corespund pe „deplin 
intereselor supreme ale națiunii, cau
zei independenței și suveranității 
naționale, consolidării destinderii, 
colaborării și păcii între popoare".

La sfirșitul lucrărilor sesiunii, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se exprimă întreaga admirație 
și gratitudine, sentimentele de 
adîncă stimă și prețuire față de se
cretarul general al partidului, stră
lucit exponent al virtuților poporu
lui nostru, promotor neobosit al 
năzuințelor sale celor mai scumpe de 
libertate națională și socială, de pace, 
prosperitate și progres, pentru modul 
cum conduce destinele patriei.

Participanții la această manifestare 
științifică — se subliniază în tele
gramă — își exprimă raîhdria și sa
tisfacția de a fi beneficiarii gîndirii 
dumneavoastră creatoare, cutezanței 
cu care deschideți noi orizonturi dez
voltării teoriei și practicii revoluțio
nare, contribuției pe care o aduceți 
la îmbogățirea tezaurului de idei al 
materialismului dialectic și istoric. 
Opera dumneavoastră reprezintă pen
tru noi un îndreptar permanent în 
abordarea științifică a problemelor 
fundamentale ale istoriei patriei și a 
poporului nostru, în înfățișarea evolu
ției ascendente a societății românești, 

încercăm cu toții un sentiment de 
mindrie patriotică pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită de promo
tor consecvent al ideilor de pace, 
colaborare și prietenie între popoare, 
pentru afirmarea unor relații noi de 
egalitate, respect reciproc și colabo
rare pașnică între toate națiunile, 
pentru modul original în care con- 
tribuiți la soluționarea marilor pro
bleme cu care se confruntă omenirea, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră. 
Credincioși acestor idealuri pentru 
care militați permanent, ne exprimăm 
întreaga noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, convinși fiind că aceasta 
întruchipează idealurile și năzuințele 
poporului român, răspunde aspirații
lor generale de pace și progres ale 
omenirii.

In acest moment solemn, oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul patriei, 
fără deosebire de naționalitate, între
gul nostru popor, intr-o impresionan
tă unitate de gînd și de voință. își 
exprimă totala aprobare, sprijinul 
ferm față de poziția delegației țării 
noastre, condusă de dumneavoastră, 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la. Var
șovia, Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că urmîn- 
du-vă neabătut îndemnul și pilda, de 
un nemărginit deyotament fată de 
popor și patrie, vom munci neobosit, 
cu toată pasiunea și priceperea, pen
tru înfăptuirea integrală a sarcinilor 
ce ne revin din Programul partidului 
și hotăririle Congresului al XI-lea, 
aducindu-ne astfel contribuția la 
progresul științei și culturii naționa
le, la opera de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste, la înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Seară culturală
în cadrul Lectoratului de limbă ma

cedoneană de la Facultatea de filolo
gie a Universității din Craiova a avut 
loc, miercuri, o seară culturală orga
nizată cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia. Cu acest prilej, prof. dr. Ion 
Trăistaru, decanul facultății de filo
logie. și Pavle Fidancevski, secretar al 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, au subliniat însemnătatea eve
nimentului, precum și legăturile tra
diționale de prietenie și de colabo
rare statornicite pe multiple planuri 
între România și Iugoslavia, contri
buția deosebită adusă la ampli
ficarea acestora de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. A urmat 
un recital de versuri din creația scrii
torilor contemporani iugoslavi. La 
manifestare au luat parte cadre di
dactice și studenți craioveni. A fost, 
de asemenea, prezent prof. dr. Tome 
Sazdov, decanul Facultății de filolo
gie a Universității din Skoplie, cu 
care Universitatea din Craiova între
ține legături de colaborare.

(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente 
C. A.E.R. pentru poștă 

si telecomunicații, <
Recent, a. avut loc la Predeal șe

dința a 15-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru poștă și telecomu
nicații, la care au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat sarcinile ce-i 
revin . din hotăririle celei de-a 
XXXII-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R. 
și măsurile pentru realizarea aces
tora, alte probleme de colaborare 
economică și tehnico-științifică din 
domeniul poștelor și telecomunicații
lor și a adoptat planul său de lucru 
pe anii 1079—1980.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru și ințelegere re
ciprocă.

• SPORT • SPORT

FOTBAL

Un nou lider— 
F. C. Argeș

Steaua nu s-a menținut mult in 
poziția de lider al clasamentului ge
neral : eu ocazia derbiului etapei 
desfășurate ieri, ea a predat ștafeta 
șefiei provizorii echipei învingătoare 
în. meci direct — F.C. Argeș Pitești. 
Scriem fără rețineri că partida Steaua
— F.C. Argeș 1—2 (1—1) s-a apropiat 
simțitor de trăsăturile ce definesc un 
„derbi" : cele două echipe fruntașe 
au jucat cu multă ambiție un fotbal 
de bună calitate, cu multe faze spec
taculoase, ceea ce firește a plăcut pu
blicului din tribunele stadionului 
Steaua. A cîștigat echipa care a știut 
să fructifice momentele prielnice, o 
formație cu tînărul portar Cristian 
în zi de inspirație (cel mai bun de 
pe teren), cu o apărare hotărîtă și cu 
același maestru în persoana lui Do- 
brin, care încă o dată pe terenul 
bucureștean a provocat dureri de cap 
gazdelor.

De altfel, etapa de ieri n-a fost 
deloc fastă echipelor bucureștene. 
Sportul studențesc a început partida 
prin a domina pe F.C. Baia Mare, 
echipă la care se observau destule 
Slăbiciuni și neatenții în apărare. To
tuși, treptat, țesătura de pase a băi- 
mărenilor, superioară acelei pe care 
o practică obișnuit Sportul studen
țesc, . a cam măcinat forțele bucu- 
reștenilor. E adevărat că jucătorii 
maramureșeni nu mai au aceeași 
prospețime ca în etapele de la în
ceputul campionatului (de pildă, el 
nu mai exercită continuu presingul 
la apărătorii adverși). dar s-au dove
dit oricum mai rezistent! decît stu
denții, erau mereu mai mulți acolo 
unde se juca mingea, acopereau 
aproape in întregime terenul, alergau 
mai ușor și mai repede. Pînă la urmă, 
F.C. Baia Mare a marcat și un gol. 
frumos, prin Sabău, in minutul 71. și 
au atins astfel un foarte bun punctaj 
în clasament (19 p.). Să mai men
ționăm, printre alte consecințe ale 
victoriei de ieri a echipei antrenate 
de Viorel Mateianu, faptul că. in 
etapa penultimă a turului, meciul 
F.C. Baia Mare — Steaua redevine 
meci derbi.

Nici cealaltă echipă bucureșteană
— Dinamo — n-a fost mai norocoasă la 
Bacău. Și ea a fost învinsă la limită, 
I—0 (1—0), de una dintre cele mai 
tinere formații din campionat ; S.C. 
Bacău a înregistrat astfel ascensiunea 
cea mai. importantă după etapa de 
ieri — de pe locul 9 pe locul 5. Este 
de remarcat că aceasta se datorează 
golaverajului băcăuanilor, golaveraj 
altădată atît de deficitar.

Rezultate bune au obținut oaspeții 
în partidele F.C. Bihor — Corvinul
1— 1 (1—0) și Universitatea Craiova — 
Olimpia 1—1 (1—0) ; în celelalte me
ciuri, gazdele au cîștigat pe linie : 
A.S.Â. — Politehnica Iași 2—1 (1—0); 
Jiul — C.S. Tirgoviște 2—1 (1—1) : 
Politehnica Timișoara — F.C. Chimia
2— 0 (1-0) și Gloria — U.T.A. 2—1 
(0—1). De la acest ultim meci, să 
menționăm întărirea poziției de gol
gheter a înaintașului buzojan Stan, 
care, cu zece goluri, conduce destul 
de autoritar față de marcatori repu- 
tați.

Iată și ordinea echipelor în clasa
ment: F.C. Argeș —19 p., F.C. Bala 
Mare — 19, Steaua — 18, Politehnica 
Iași — 17, S.C. Bacău — 16, Dinamo
— 16„Univ. Craiova — 16, C.S. Tîr- 
govîște — 16, Olimpia — 16, Jiul — 
15, A.S.A, — 15, U.T.A. — 14. Gloria
— 14, Sportul studențesc — 13. Cor
vinul — 13, Politehnica Timișoara — 
11. F.C. Bihor — 11, F.C. Chi
mia — 11.

V. MIRONESCU

vremea

cinema
• Acțiunea „Arsenal** : EXCEL
SIOR — 15: 17,30; 20.
• M-ați confundat! : VICTORIA
— 15; 17.30; 20.
• Dueliștii : SCALA — 15; 17,30; 
20.
e Principiul dominoului : EFORIE 
15; 17.3-0: 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 ciocănitoare 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.
• Mihai Viteazul : PATRIA — 
15; 19.
• Curierii diplomatici : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Animalul : AURORA — 15,30;
18; 20,15, GRIVIȚA — 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

■ : 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 : 
BUZEȘTI — 15,15; 17,30; 20.
ț Ferma lui Cameron — 11,45; 14. 
Medicul și vraciul — 16.15, Baladă 
pentru Măriuca 18.30. Poliția acu
ză, legea achită —> 20,30 : CINE
MATECA.
e Profetul, aurul si 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 : 
GIULEȘTI — 15,31); 17,45; 20, VOL
GA — 15; 17,30; 20.
• 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 : TOMIS — 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 peceți : 
TIMPURI NOI — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mica) : Comedie de modă 
veche •— 19,30. (sala Atelier) : 
Aventură în banal — 19.
• Opera Română : Romeo și Ju- 
lieta — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic sus

ținut de Orchestra simfonică. Di
rijor : PIETRO ARGENTO (Italia) 
— 19.30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
La Lilieci — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I ■— 19.30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma* 
gheru) : Adio, Charlie — 19,30. 
(sala Studio) : Jocul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
O familie îndoliată — 19,30, (sala 
Majestic) : Serenadă tirzie —
19.30.

• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare —- 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Omul care aduce risul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Fot
bal cu cîntec — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți !
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt; Pufușor și 
Mustăcioară — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Omulețul 
de puf — 17.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul In patru colțuri — 19,30.

Timpul probabil pentru zilele de 1, * 
și 3 decembrie. In țarâ : Vreme in ge
neral umedă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, mai frec
vente în prima parte a intervalului. La 
munte va ninge. In București : Vreme 
în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie, îndeosebi în pri
ma parte a intervalului. Vînt moderat. 
Temperatura în scădere.

PRONOEXPRES
Numerele extrase Ia tragerea 

Pronoexpres din 29 noiembrie 1978
Extragerea I : 3 34 20 41 32 36 
Extragerea a II-a : 17 7 15 35 16 27
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul României, îmi face plăcere să folosesc acest prilej 
pentru a transmite Excelenței Voastre salutările mele călduroase, sincere urări 
de sănătate și, fericire personală, urări de prosperitate poporului român 
prieten.

SĂRBĂTOAREA^ NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BENIN

Excelenței Sale Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central

al Partidului Revoluției Populare din Benin,
Șeful statului,

Șeful Guvernului Militar Revoluționar
Cu ocazia zilei de 30 noiembrie, sărbătoarea națională a Republicii Popu

lare Benin, vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate pentru poporul beninez prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor pe care 
le-am convenit, relațiile de prietenie și colaborare statornicite între țările, 
partidele și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult. în interesul 
reciproc, al luptei pentru pace, independență și colaborare internațională, 
împotriva imperialismului și colonialismului, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A STATULUI BARBADOS

Excelenței Sale Domnului DEIGHȚON WARD 
Guvernatorul general al statului Barbados

Cea de-a XH-a aniversare a proclamării independenței îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru pro
gresul și prosperitatea poporului statului Barbados.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului J. M. G. M. ADAMS
Prim-ministru al statului Barbados

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă rog să primiți sincere 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pen
tru poporul din Barbados.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Recepție la Ambasada Albaniei
Cu prilejul celei de-a XXXIV-a 

aniversări a eliberării, sărbătoarea 
națională a Republicii Populare So
cialiste Albania. Nesip Kaci, amba
sadorul acestei țări la București, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Miu Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele 

Republicii Arabe Siriene

C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Eugen Proca, ministrul sănătății. 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai altor mi
nistere si instituții centrale, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar român
Cu prilejul aniversării a șase de

cenii de la formarea statului național 
unitar român, in numeroase țări ale 
lumii au fost organizate manifestări 
desfășurate sub semnul reliefării 
împlinirilor poporului român în anii 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pe calea libertății, 
independenței și progresului.

în Italia, la Academia di Romania 
din Roma, s-au desfășurat, timp de 
trei zile, lucrările unui colocviu ro- 
mâno-italian. Au participat Tullia 
Carretoni, vicepreședintele Senatului 
Italiei, deputați și senatori, alte per
soane oficiale.

Rectorul Universității din Roma, 
prof. dr. Antonio Ruberti, a vorbit, 
cu acest prilej, despre semnificația 
istorică a evenimentului de acum 60 
de ani. El a relevat, de asemenea, 
politica activă a României, contribu
ția recunoscută a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la afirmarea unui 
spirit nou, democratic în relațiile in
ternaționale. Ambasadorul țării noas
tre, Ion Mărgineanu, a vorbit despre 
înfăptuirile poporului român în anii 
socialismului.

Sub patronajul Ministerului Cultu
rii din Maroc, la Rabat a avut loc 
vernisajul unei expoziții de fotogra
fii și de carte românească, înfățișînd 
realizările obținute de poporul român. 
Sînt expuse operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și nume
roase volume consacrate istoriei, sis
temului social-politic și dezvoltării 
economice a țării noastre.

în Japonia, la Centrul internațio
nal Kanagawa din Yokohama, a 
avut loc o manifestare culturală în 
cadrul căreia a fost inaugurată ex

Lucrările Conferinței mondiale pentru reuniîicarea
pașnică

TOKIO 29 (Agerpres). — La Tokio 
au continuat lucrările celei de-a Ii-a 
Conferințe mondiale pentru reunifi- 
carea pașnică a Coreei, la care parti
cipă peste 430 de delegați din 45 de 
țări ale lumii — informează agenția 
A.C.T.C. în cursul dezbaterilor, vor
bitorii s-au ocupat de încălcarea 
drepturilor umane și lupta pentru de
mocratizarea vieții în Coreea de sud, 
de acțiunile menite să ajute reunifi- 
carea pașnică a Coreei. Ei au expri-

OCERINȚĂ A OPINIEI PUBLICE VEST-GERMANE :

Fonduri pentru rezolvarea problemelor sociale
— nu pentru echipamente militare

BONN 29 (Agerpres). — Hotărîrea 
Comisiei Bundestagului pentru pro
blemele apărării, care a avizat favo
rabil participarea R.F. Germania la 
achiziționarea, in cadrul N.A.T.O., a 
costisitorului sistem american de 
alarmă aeriană și control, cunoscut 
sub numele de AWACS, a stîrnit 
îngrijorarea opiniei publice vest-ger- 
mane, preocupată de alocarea unor 
fonduri suplimentare în vederea re
zolvării diverselor probleme interne 
acute in domeniul economic și social. 
Acest sistem este format din 18 
avioane de tip „Boeing-707", înzestra
te cu cele mai noi și sofisticate echi

poziția de fotografii „România — 
prezent și trecut". în cuvîntul de 
deschidere, Hitoshi Takemura, direc
torul centrului, s-a referit la activi
tatea prestigioasă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, subliniind marile 
sale merite în promovarea unei po
litici de respectare a independenței 
și suveranității fiecărui stat, contri
buția sa la rezolvarea problemelor 
majore ale lumii contemporane. Am
basadorul României în Japonia, Radu 
Bogdan, a vorbit despre procesul 
istoric de făurire a statului național 
unitar român.

în capitala R. P. Chineze, studenții 
și cadrele didactice de la Secția de 
limba română a Institutului de limbi 
străine au luat parte la o seară cul
turală românească.

în Franța, la Centrul cultural 
„Voltaire" din Deville-les-Rouen, a 
avut loc vernisajul expoziției dc artă 
populară „Cunoașterea României". 
Au participat primarul orașului, 
Michel Cosette, alte persoane oficiale, 
oameni de cultură și artă. Lă Uni
versitatea „Sorbonne Nouvelle" din 
Paris a vorbit despre actul de la 
1 decembrie 1918 acad. Emil 
Condurachi.

La ambasada țării noastre din ca
pitala Mexicului a avut loc o seară 
culturală, in cadrul căreia au fost 
prezentate filme documentare româ
nești. Ambasadorul Dumitru Mihail a 
vorbit cu acest prilej despre actul is
toric de la 1 decembrie 1918.

La ambasadele României din 
R. D. Germană, Bulgaria. Cehoslova
cia și Angola au fost organizate con
ferințe de presă.

Coreei
mat opinia unanimă că există o sin
gură Coree, iar încercările de a per
petua scindarea ei nu trebuie să fie 
tolerate, că ocuparea părții de sud a 
Coreei de către trupele americane re
prezintă obstacolul principal în calea 
reunificării pașnice și independente 
a acestei țări. S-a exprimat sprijinul 
total față de principiile cu privire la 
reunificarea națională a Coreei expu
se de Kim Ir Sen, președintele 
R.P.D. Coreene.

pamente electronice, a căror valoare 
globală se ridică la 3.9 miliarde 
mărci yest-germane, din care R.F.G. 
urmează să achite suma de 1,16 mi
liarde mărci.

Potrivit, relatărilor presei, aproba
rea de către comisie a noii creșteri 
a cheltuielilor militare survine in 
momentul cînd patronatul intențio
nează să concedieze un număr mare 
de muncitori. Zeci dc mii de lucră
tori din industria metalurgică a 
R.F.G. au intrat in grevă, protestînd 
împotriva acestor măsuri, cerînd, tot
odată. îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață.

Dezvoltarea colaborării economice
romano-ungare

BUDAPESTA 29 (Agerpres). To
varășul Gyorgy Lazar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului dc Miniștri 
al R.P. Ungare, l-a primit, miercuri, 
pe tovarășul Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului român, aflat la Budapes
ta, la lucrările celei de-a XlV-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-ungare de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Jânos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., calde urări de sănătate .și 
de prosperitate poporului ungar.

Cu același prilej, din partea tova
rășului Jânos Kădăr au fost trans
mise un călduros salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, urări 
de prosperitate poporului român.

în cursul primirii a fost trecut în 
revistă stadiul actual al relațiilor de 
cooperare dintre cele două țări.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager

pres). — Organizația Națiunilor Uni
te a marcat „Ziua internațională de 
solidaritate cu poporul palestinian" 
printr-o serie de manifestări inclu- 
zînd vernisajul unor expoziții de 
fotografii, prezentarea de filme etc. 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei a fost reprezentată de șeful De
partamentului politic al O.E.P., Fa- 
ruk Kaddumi.

Secretarul general al O.N.U.,- Kurt 
Waldheim, a dat citire unei declara
ții in care, între altele, subliniază :

agențiile de presă transmit:
Noul ministru de externe
Franței, Jean FranțOis-Poncet 

a fost numit ministru de externe al 
Franței in locul lui Louis Guiringaud. 
care a cerut înlocuirea sa, anunță 
purtătorul de cuvint al Palatului 
Elysee, Pierre Hunt. Fost secretar al 
Președinției republicii, Franțois 
Poncet, in vîrstă de 50 de ani,, este 
diplomat de carieră.

Președintele Siriei la Buda
pesta. Al-Assad, secretar
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene', a sosit miercuri la Budapesta 
intr-o vizită oficială de prietenie — 
anunță agenția M.T.I.

La sesiunea UNESCO, 
desfășurată la Paris, a fost adoptată 
o rezoluție care cere tuturor organi
zațiilor neguvernamentale interna
ționale care au relații cu UNESCO 
să întreprindă măsuri pentru a ex
clude imediat filialele, secțiile sau

La Budapesta a avut loc a XlV-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-ungare de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

Protocolul semnat cu acest prilej 
prevede dezvoltarea în continuare și 
în ritm susținut a schimburilor eco
nomice dintre cele două țări. Sint 
prevăzute, de asemenea, noi măsuri 
de extindere a cooperării bilaterale, 
lărgirea unor convenții de cooperare 
și specializare și încheierea de noi 
convenții în domeniile construcțiilor 
de mașini-unelte,' autovehicule, echi
pamente hidraulice, mijloace ale teh
nicii de calcul. în domeniul chimici, 
al industriei materialelor de con
strucții. alimentare si ușoare, pre
cum și în alte domenii.

Protocolul prevede ca. în perioada 
1981—1985. volumul schimburilor co
merciale dintre România și Ungaria 
să se dubleze față de perioada 
197p—1980.

Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Ilie Verdeț, s-a întîlnit 
cu Istvan Huszar, președintele Ofi
ciului Național al Planificării din 
R.P.U.

„Comunitatea internațională a înțe
les clar că o soluție justă a dimen
siunii palestiniene a problemei 
Orientului Mijlociu este de impor
tanță covirșitoare".

CAIRO. Președintele Anwar El- 
Sadat a primit miercuri pe senatorul 
Robert Byrd, liderul majorității de
mocrate din Senatul S.U.A., trimis 
special al președintelui Jimmy Car
ter în Orientul Mijlociu. Senatorul 
Byrd a transmis președintelui egip
tean un mesaj din partea șefului 
executivului american.

elementele care au legături cu clica 
lui Cian din Taivan și care uzurpă 
numele Chinei și să rupă toate rela
țiile cu această clică — relevă agenția 
China Nouă. Real’irmînd poziția de 
principiu a Chinei în legătură cu 
Taivanul. delegatul chinez a declarat 
la Conferința UNESCO: „Cu toate 
acestea, noi nu sîntem împotriva 
participării, în cadrul unor conferințe 
științifice și tehnice sau academice 
internaționale neguvernamentale, a 
unor oameni de știință din provincia 
Taivan, in calitate de persoane parti
culare".

Convorbiri cehoslovace
etiopiene. Mengistu Haile Ma

riam. președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, președintele 
Consiliului de Miniștri al Etiopiei, a 
sosit miercuri la Praga într-o vizită 
oficială de prietenie. Oaspetele etio
pian a avut o întîlnire cu Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S.C.

: LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL

DE LA DAKAR

Primul ministru al Senegalului 
a vizitat pavilionul României

DAKAR 29 (Agerpres). — In capita
la Senegalului s-a deschis Tirgul. in
ternațional de la Dakar. România este 
prezentă și la actuala ediție cu un 
pavilion reprezentativ. . cuprinzind o 
gamă largă de exponate.

Cu prilejul deschiderii oficiale, pa
vilionul României a fost vizitat de 
primul ministru senegalez Abdou 
Diouf, care a apreciat calitatea pro
duselor românești, a relevat bunele 
relații de cooperare existente intre 
România și Senegal, exprlmindu-și, 
totodată, dorința de dezvoltare a lor.

Lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

Moscova s-au deschis, la 29 noiem
brie. lucrările sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. consacrate dezbate- 
rii proiectelor planului de dezvoltare 
economică și socială a U.R.S.S. și 
bugetului de stat pe anul viitor — 
anunță agenția T.A.S.S.

La lucrări participă Leonid Brei [' 
secretar general al C.C. al P.C.I I 
președintele Prezidiului Sovie 
Suprem, alți conducători de parti 
de stat sovietici.

Plenara
C.C. al P.C. Bulgar

SOFIA 29 (Agerpres). — La 28 
noiembrie, la Sofia a avut loc plenara 
C.C. al P.C. Bulgar. După cum in
formează B.T.A.. C.C. al P.C.B. a 
dezbătut și aprobat prevederile de 
bază ale proiectelor planului de dez
voltare social-economică a Bulgariei 
pe 1979 și 1980 și bugetului țării pe 
1979 și a propus Consiliului de Mi
niștri să prezinte aceste proiecte 
Adunării Populare.

Miercuri... la Sofia au început lu
crările sesiunii Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria care dezbate planul 
de dezvoltare social-economică a țării 
pc 1979—1980 și bugetul pe 1979.

Plenara C. C. al Partidului 
Muncii din Coreea

PHENIAN 29 (Agerpres). — Pupă
cum transmite agenția A.C.T.C., la 
Phenian s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 17-a plenare a C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, care a dez
bătut planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe 1979. In cadrul 
plenarei. Kim Ir Sen. secretar gene
ral al C.C. al P.M.C., președintele 
R.P.D. Coreene, a rostit o amplă cu- 
vîntare. în care a trasat liniile direc
toare privind îndeplinirea celui de-al 
doilea plan septenal de dezvoltare, in 
curs de realizare, și a planului pe 

I anul 1979.

PACEA, DEZARMAREA, COLABORAREA
— IMPERATIVE, ALE DEZVOLTĂRII CONTEMPORANE, 

ASPIRAȚII VITALE ALE TUTUROR POPOARELOR

3. iNARMĂRILE-o sfidare a logicii 
și rațiunii, o competiție aberantă, absurd^

Se pune pe drept cuvint întrebarea : ce scop are intensifi
carea producerii de noi armamente ? Pentru a cita oară se dorește 
să se distrugă omenirea ? Oare acesta este umanismul, acestea 
sint scopurile pe care și le propun conducătorii de stat - de a îm
pinge popoarele spre distrugere ?

NICOLAE CEAUȘESCU
Chemarea secretarului general al 

partidului nostru, președintele repu
blicii, la mobilizarea tuturor efortu
rilor pentru a opri cursa înarmărilor 
definește in chip grăitor spiritul de 
înaltă răspundere ce călăuzește po
ziția României socialiste în proble
mele dezarmării, poziție reafirmată 
din nou, cu toată claritatea, in ca
drul Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Var
șovia. Argumentele expuse la con
sfătuirea de la Moscova, in cuvîn- 
tările rostite la întîlnirile din aceste 
ztle răsună ca un vibrant apel 
Ia rațiune, reliefind răspunderea 
uriașă a generației actuale față de 
generațiile care vin, față de însăși 
soarta umanității.

Globul — suprasaturat de 
Orme Constituie, desigur, o tragică 
realitate faptul că în zilele noastre, 
cind omenirea dispune de mijloace 

• Absurda concepție „overkiir, a creșterii for
ței de supraucidere a armamentelor acumulate pe 
glob.

• Numai in Europa sint depozitate armamente 
care pot ucide pe fiecare locuitor al continentului 
de... 250 000 de ori !

• Puterea distructivă a armamentului nuclear 
este echivalentă cu puterea a 50 miliarde tone trini- 
trotoluen, ceea ce reprezintă 2 500 000 de Hiroșime.

• Singurul echilibru real și rațional este echili
brul nu in sus, ci in jos, prin reducerea cheltuielilor 
militare, a inarmărilor.

și posibilități fără precedent pentru 
a asigura înflorirea civilizației, pen
tru făurirea unei vieți de bunăstare 
și progres tuturor popoarelor, în lume 
se desfășoară, totodată, o competiție 
frenetică pentru acumularea unor noi 
și noi mijloace de distrugere, care 
amenință să ducă la ruină societa
tea omenească.

O competiție absurdă și mon
struoasă. Absurdă, in primul rind 
pentru că globul terestru este su
prasaturat de arme și armamente, 
fiind transformat intr-un imens ar
senal. in depozitele sale subterane, 
subacvatice, plutitoare, pe fortărețele 
zburătoare aflate in permanentă pa
trulare se găsește o cantitate de ex
plozibil care depășește orice imagi
nație. Un inventar întocmit de spe
cialiști arată că in dotarea celor cir
ca 60 milioane de militari de. pe glob 
se găsesc 124 000 de tancuri. 12 401) 
nave. 35 000 avioane de luptă. Firește, 
nu au fost incluse celelalte arme cla
sice, a căror putere distructivă este de 

asemenea în continuă- creștere. In 
schimb, s-a calculat puterea de dis
trugere a armamentului nuclear acu
mulat pe planeta noastră : 50 de mi
liarde tone trinitrotoluen 1 Știți cit 
avea bomba atomică de la Hiroșima 
care a pulverizat un intreg oraș, 
curmind circa 150 000 de vieți ? Avea 
o putere de numai 20 000 tone TNT. 
Așadar, armamentele nucleare exis
tente astăzi în lume reprezintă 
2 500 000 de Hiroșime !

In al doilea rind, înseși proporțiile 
acumulării forțelor dc distrugere in 
această competiție a morții au atins 
proporții absurde. In accepțiunea 
„clasică". înarmările urmăresc crearea 
unei forțe capabile să anihileze un 
potențial adversar. Or. potrivit re
cunoașterilor oficiale, armamentele 
existente în dotarea unor armate pot 
să distrugă de mai multe ori întrea
ga Umanitate, A apărut și o nouă 
concepție in doctrinele militare : 
..overkill", adică suprauciderea, ter
men definind el însuși dimensiunile 
incredibile ale înarmărilor. Numai ar
mamentele existente in Europa sint 
suficiente pentru a ucide populația 
continentului de... 250 000 de ori ! 
Atunci, de ce mai este nevoie 
de noi arme, mai puternice, mai per
fecționate ? De cite ori poate fi dis
trusă omenirea ? Continuarea acestei 
competiții nefaste reprezintă prin ca 
însăși o supranegare flagrantă a ce
lui mai elementar dintre drepturile 
omului — dreptul la viață.

Un echilibru iluzoriu. ln 
al treilea rind, este evident lip
sită de logică acea concepție care 
împinge la impulsionarea cursei 
înarmărilor invocindu-se necesitatea 
realizării unui așa-zis „echilibru de 
securitate". Desigur, apare intru to
tul firească preocuparea statelor pen
tru salvgardarea propriei lor securi
tăți. Fiecare stat, fiecare popor are 
dreptul să-și asigure independența 
și suveranitatea națională. Dar asigu
rarea securității nu înseamnă nici
decum lansarea intr-o cursă infini
tă a acumulării mijloacelor de dis
trugere. Se știe că, urmărindu-se un 

așa-zis „echilibru strategic", s-a a- 
juns la o competiție acerbă, iar 
plafonul inarmărilor a fost impins 
mereu mai sus, fără ca popoarelor să 
li se asigure o mai mare securitate. 
Cu cit se simt, de pildă, mai in secu
ritate azi popoarele, știind că fiecă
rui cetățean al planetei nu-i mai 
revine doar cite un obuz, ci echiva
lentul a zeci de tone de trinitroto
luen ?

Echilibrul atit de des invocat a de
venit un „echilibru al groazei" și el 
s-a dovedit tot atit de înșelător ca un 
miraj în deșert. însăși această evoluție 
arată că un echilibru care să slujească 
intr-adevăr intereselor de pace ale 
popoarelor trebuie căutat nu in sus. 
prin intensificarea inarmărilor, ci. 
dimpotrivă, în jos, prin reducerea 
continuă a nivelului lor. Iluzoriul 
echilibru al inarmărilor poate fi si 
trebuie iniocuit cu un echilibru real 
— al dezarmării. Aceasta înseamnă 
renunțarea de către toate statele la 
crearea unor noi tipuri de arme, co- 
borirea treptată a plafonului înarmă
rilor. al bugetelor militare, distruge
rea tuturor stocurilor dc arme de 
exterminare în masă.

Cui slujesc înarmările? 
Realitățile vieții internaționale a- 
rată că politica înarmărilor nu slu
jește decit cercurilor imperialiste, in
teresate în persistența relațiilor de 
tip vechi, de dominare și asuprire 
a celor slabi de către cei puternici. 
Cu deosebire în condițiile dc astăzi 
înarmările au devenit un factor pri
mordial al politicii de forță in diferi
tele ei manifestări : presiuni și inge
rințe politico-diplomatice, constrin- 
geri economice, mergind pînă la in
tervenții ațmate .și agresiuni cu sco
pul aservirii și înrobirii unor popoare. 
Generatoare permanentă de neîncre
dere și suspiciune, de încordare, po
litica înarmărilor stimulează. tot
odată, competiția pentru zone de in
fluență și dominație, exercitind o pu
ternică înriurire negativă asupra cli
matului politic general.

Tocmai de aceea țara noastră și-a 
exprimat totala dezaprobare față de 
hotăririle adoptate de pactul N.A.T.O. 
în vara acestui an privind sporirea 
masivă a cheltuielilor militare. în ca
drul Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Var
șovia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat cu toată hotărîrea pen
tru ca statele participante la tratat 
să nu urmeze calea adoptată de țările 
N.A.T.O. Ele nu trebuie să se lase 
atrase într-o nouă escaladă a inarmă
rilor. nu trebuie să furnizeze pretexte 
pentru o nouă spirală, pentru o vii

Terra - un gigantic arsenal
în dotarea celor 60 milioane de militari se află:

35 000 AVIOANE DE LUPTĂ

124000 TANCURI

toare sporire a cheltuielilor militare. 
Dimpotrivă, se poate face un prim 
pas, se poate oferi popoarelor un e- 
xemplu, un argument concret și 
eficace prin coborirea plafonului inar
mărilor. mobilizind astfel opinia pu
blică mondială și, in primul rind, din 
înseși țările care pășesc pe calea in
tensificării cheltuielilor militare, pen
tru a determina ca și acestea să ac
cepte, la rindul lor, să treacă la redu
cerea inarmărilor. In ultimă instanță, 
cineva trebuie să înceapă. Și nu de la 
N.A.T.O. este de așteptat să facă pri
mul pas spre reducerea cheltuielilor 
militare, ci in primul rind de la ță
rile socialiste, care, prin însăși e

sența orinduirii lor, sint organic le
gate de existenta păcii pentru des
fășurarea operei de construcție so
cialistă, avind ca țel bunăstarea și fe
ricirea omului.

Singura cale rațională. 
Acestea sint rațiunile majore care de
finesc poziția fermă, profund umanis
tă a partidului nostru, poziție expri
mată cu toată claritatea de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia și reafir
mată în cadrul întâlnirilor din aceste 
zile, de a nu se angaja in direcția 

sporirii cheltuielilor militare peste 
ceea ce este rațional, intr-un mo
ment care nu îndreptățește cu nimic 
părerea că omenirea s-ar afla in fața 
unui pericol iminent de război. Iată 
de ce România, partidul și poporul 
nostru consideră că trebuie făcut to
tul pentru evitarea oricărei escaladări 
a cursei înarmărilor. Aceasta și nu
mai aceasta este calea rațională, co
respunzătoare aspirațiilor poporului 
nostru, ale celorlalte popoare care 
construiesc socialismul, intereselor vi
tale de Dace și progres ale tuturor 
popoarelor.

Dumitru ȚINU
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