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Astăzi, în jurul orei 9, 
posturile de radio și tele
viziune vor transmite di
rect, de la Sala Palatului 
Republicii, Sesiunea so- 
lemnâ comună a C.C. al 
P. C. R., Consiliului Na
țional al Frontului Uni
tății Socialiste și Marii 
Adunări Naționale de
dicată sărbătoririi împli
nirii a 60 de ani de la 
formarea statului națio

nal unitar român.

la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu,
It. col. Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar 

Administrativ Provizoriu și al Consiliului 
de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, 

va efectua o vizită oficială in România
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, lt. col. Mengistu 
Haile Mariam, președintele Consiliu

lui Militar Administrativ Provizoriu 
și al Consiliului de Miniștri ale Etio
piei Socialiste, va efectua în curind 
o vizită oficială in România.

LA GLORIOSUL JUBILEU AL FĂURIRII STATULUI NAȚIONAL UNITAR

POPORUL - INDESTRUCTIBIL UNIT IN JURUL PARTIDUL UI, 
PENTRU ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE

întregul nostru popor sărbătorește astăzi 
împlinirea a 60 de ani de la actul istoric al 
făuririi statului national unitar român, mo
ment crucial in dezvoltarea patriei.

Operă legitimată de asemenea realități 
fundamentale, inexorabile, precum unitatea 
de neam și de limbă a românilor din toate 
provinciile țării, amploarea și permanența 
legăturilor dintre acestea, comunitatea de 
viață economică și culturală, identitatea in
tereselor tuturor fiilor aceluiași unic popor, 
Unirea a împlinit una din năzuințele cele 
mai fierbinți care, asemenea unei făclii, a 
luminat prin secole conștiințele, a fost rezul
tatul luptei pline de sacrificii a celor mai 
înaintate forțe social-politice ale vremii. Pe 
drept cuvint. sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Actul unirii nu este o în
tâmplare, rezultatul unor momente conjunc- 
turale, ci consecința unor cerințe legice, ro
dul luptei maselor largi populare, hotărite 
să facă totul pentru a se uni intr-un stat 
unitar, conștiente că numai in acest fel își 
puteau deschide calea spre progres, spre 
afirmarea cu drepturi egale, în rindul celor
lalte popoare și națiuni ale lumii".

încheind procesul de făurire a statuUu ga- 
țional unitar roman, actul de la-l'decembrie 
1918 a deschis totodată o nouă etapă in dez
voltarea țării, a creat cadrul propice pentru 
inmănuncherea și afirmarea tuturor energii
lor creatoare ale poporului. înriurirea sa 
profund pozitivă s-a reflectat în dezvoltarea 
forțelor de producție, accelerarea progresu
lui economic, politic și cultural ; au crescut 
forțele proletariatului roman, ale mișcării 
muncitorești revoluționare.

înfăptuindu-se in condițiile dominației 
burgheziei-și moșierimii. Unirea n-a putut 
rezolva însă marile probleme ale vieții so
ciale. n-a împlinit toate așteptările maselor, 
care luptau pentru o viață mai bună, pen
tru dreptate socială. Misiunea istorică de a 
călăuzi poporul la împlinirea înaltelor aspi
rații de libertate națională și socială pentru 
care au luptat și au dat grele jertfe nenu
mărate generații i-a revenit Partidului Co
munist Român, exponentul intereselor na
ționale fundamentale.

La. a 60-a aniversare a marii Uniri, putem 
spune, cu satisfacție și mindrie Legitimă, că 
România de astăzi nu numai că întruchipea
ză, dar depășește cu mult cele mai îndrăz
nețe năzuințe ale înaintașilor. Prin triumful 
socialismului s-a pus capăt pentru totdeau
na in tara noastră oricărei exploatări și asu
priri a celor ce muncesc, poporul muncitor 
in frunte cu clasa muncitoare a devenit de
ținătorul puterii in stat, ca și al întregii 
avuții sociale, al roadelor muncii lui. în 
România socialistă poporul și-a cucerit o 
reală și deplină independență și suveranitate 
națională, este unicul stăpin al țării.

Forța de nezdruncinat a României ca stat 
socialist, național unitar, are trainice teme
iuri in dezvoltarea sa economică. La împli
nirea a 60 de ani de la Unire, România în
fățișează imaginea unei țări cu o economie 
robustă, angajată ferm pe calea moderniză
rii și inregistrind unul din cele mai înalte 
ritmuri de creștere din lume. Politica de re
partizare armonioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării a propulsat toate

județele pe orbita progresului și civilizației 
socialiste, consolidînd și mai mult deplina 
egalitate in drepturi a tuturor cetățenilor 
tării, fără deosebire de naționalitate. Ca ur
mare a succeselor obținute în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a societății, a cres
cut considerabil nivelul de trai al poporului.

Forța statului național unitar independent 
român este considerabil amplificată prin 
unitatea social-politică a poporului fău
rită ca rezuîtat al profundelor transformări 
petrecute în structura economică și socială 
a tării, unitate atit de pregnant exprimată 
în abnegația cu care toți cei ce muncesc la 
orașe și sate, fără deosebire de naționali
tate. transpun in viată politica partidului.

Pentru poporul nostru constituie un pu
ternic izvor de optimism și încredere in vii
tor perspectivele deschise prin Programul 
partidului, prin hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale, potrivit 
cărora România va realiza noi și strălucite 
progrese în dezvoltarea economică, apropiin- 
du-se de nivelul țărilor industriale avansate 
ale lumii, întregul popor se va ridica la un 
înalt nivel de bunăstare și civilizație. înfăp
tuirea neabătută a programelor de înflorire 
multilaterală a societății socialiste și de ri
dicare continuă a bunăstării generale va 
permite afirmarea tot mai puternică a supe
riorității noii orinduiri, constituind în același 
timp un factor esențial al întăririi capacită
ții de apărare, a independenței patriei.

Este o realitate că România socialistă se 
bucură astăzi de puternice prietenii in lu
mea întreagă. Aceasta este rezultatul politi-’ 
cii sale de dezvoltare a legăturilor frățești 
cu toate țările socialiste, de întărire a co
laborării cu țările în curs de dezvoltare, de 
cooperare cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. în spiritul coexistentei 
pașnice. Este rezultatul eforturilor neobo
site pentru promovarea pe arena internațio
nală a unei politici noi, pentru instaurarea 
în relațiile dintre state a principiilor ega
lității, respectului independentei și suvera
nității fiecărui stat, dreptului fiecărui stat 
și fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la. amenințarea cu 
forța. Este rezuwtul activității neobosite, 
perseverente, desfășurate pe arena interna
țională pentru eliminarea factorilor de ten
siune și soluționarea pe cale pașnică a con
flictelor. pentru inji’ptuirea dezarmării, 
pentru consolidarea destinderii. înțelegerii și 
păcii în Europa și in întreaga lume.

Conștient de justețea drumului pe care 
pășește, privind cu încredere viitorul. între
gul popor este indestructibil unit in jurul 
partidului, călăuza sa incercată in opera de 
edificare a noii orinduiri. La marea sărbă
toare a Unirii, intregul popor își afirmă ho- 
tărirea de a duce mai departe și ridica pe 
o treaptă superioară nobilele tradiții ale 
luptei pentru independentă, unitate și drep
tate socială, spre gloria și strălucirea pa
triei socialiste. Aceasta înseamnă muncă 
fără preget, angajare plenară în înfăptui
rea minunatului Program de înflorire a 
patriei elaborat de partid, pentru victoria 
socialismului și comunismului pe pămințul 
României indestructibil unite. Desen de TVDOR ISPAS

STRĂVECHILE RĂDĂCINI

Patria e una
începe să pogoare o iarnă preacurată 

pe munții noștri sacri, pe ape si cîmpii 
de-aici, din depărtare, eu simt în nări mirosul 

de brazi și pîine caldă al maicii Românii 
iar stelele-mi par, iată, fîntîni adinei de aur 

în care se înscrie eternul a dura — 
îmi este dor de țară, la tel cum țara însăși 

tînjește după orice plămadă de a sa

Aici, la împăratul în sat, cum botezară 
pre limba lor, Viena, țăranii din Ardeal 

e pace și lumină acum, doar cîteodată 
vin sloiuri mari de lacrimi pe Dunăre, la deal 

și ele nu sînt alta decît sfințite jalbe 
sosind cu-ntîrziere de la atîți români 

eu le citesc și carnea pe mine se-nfioară 
de cît mai pătimiră sărmanii mei bătrîni

Inzăpezite-n veacuri sînt încă străzi și case 
ce agrăiesc și astăzi de toți acei bărbați 

ce-au pribegit zadarnic spre mîntuirea țării 
și s-au întors mai aprigi și mai încrîncenați 

toate acestea, însă, s-au spulberat deodată 
ca putregaiu-n focul cel purificator 

cînd la calenda unui înmiresmat decembre 
bătuse deșteptarea și pentru-acest popor

Pe prispa Albei tulii s-a strîns atunci o țară 
și-un vultur își luă zborul din hronici spre zenit 

un lung talaz de inimi și clopote vestise 
că fiii bravi ai țării pe veci s-au fost unit 

ca patria e una și-o vom păzi cu viața 
oricîte-ar fi pe lume să stea în drumul ei

că steaua ființei noastre va dăinui pe boltă 
iar noi vom fi, de-a pururi, români și pui de lei

De-aici, din burgul care ne-a cunoscut obida 
atîtor lacrimi fără de rost și căpătîi 

eu mă închin în fața eternității tale
o, zi de imn și siavă, iubirea mea dintîi 

tu nu începi o iarnă ci însăși primăvara 
unui destin pe care ni-l știm biruitor 

de-aceea tot românul te binecuvîntează 
iar fila ta e însuși drapelul Tricolor!

Corneliu VADIM TUDOR
Viena, noiembrie 1978

FRĂȚIA NOASTRĂ
Vatră a străbunilor noștri 

daci, parte integrantă a vastei 
arii in care s-a plămădit po
porul nostru, Transilvania 
s-a manifestat din vechime 
ca o țară românească, a cărei 
evoluție s-a derulat într-o 
firească și indisolubilă legă
tură cu a celorlalte teritorii 
românești. Este unul din te
meiurile de nezdruncinat ale 
legitimității Unirii de la 1 
decembrie 1918.

Din vremuri ce se pierd in 
vechimea veacurilor. Transil
vania a fost centrul de via
ță și de activitate al popu
lațiilor ce locuiau spațiul car- 
pato-danubiano-pontic. Aici 
și-au durat geto-dacii com
plexul de fortificații in vre
mea lui Burebista și Decebal.

Tot in Transilvania au sta
tornicit romanii centrul poli
tic al Daciei, după cucerirea 
și transformarea ei în pro
vincie a imperiului — la Ul- 
pia Traiana Sarmizegetusa. 
aliată la poalele muntelui 
străjuit de cetățile dacice. 
Aci. in Transilvania, a cunos
cut maximă intensitate pro
cesul de osmoză daco-roma- 
nă. din care a rezultat po
porul român.

Cind, după mai bine de un 
secol și jumătate, stăpinirea 
romană (administrația și ar
mata) s-a retras, aci au ră
mas mulțimile, lipite de 
munți și coline, de dealuri și 
cimpii. S-au abătut peste 
meleagurile lor puhoaie de 
populații, valuri după valuri, 
dar daco-romanii mai intii. 
apoi românii au rămas ne
clintiți. adine înrădăcinați in 
șol și glie. Pe intreg cuprin
sul dacic, dar mai ales in 
cetatea înconjurată de munți 
a Transilvaniei. invățații. 
arheologi și istorici. au 
descoperit rădăcinile daco
române. adinei, puternice, 
conferind trăinicie și tărie 
poporului român, in așa mă
sură incit învățatul german 
Albrecht Wirt il socotea ,.po 
porul, cel mai rezistent din 
lume".

Și-au apărat limba cu toată 

dirzenia în fata asalturilor 
altora, uimind pe unii învă- 
țați străini, cum a fost uma
nistul Antonio Bonfini. care 
afirma că românii s-au lup
tat pentru păstrarea limbii 
lor mai mult decit pentru a- 
părarea vieții ; au trăit po
trivit unor străbune datini și 
obiceiuri atit de înrădăcina
te, incit au stîrnit admira
ția unui invățat maghiar,. 
Iosif Benko, care afirma că 
mai ușor s-ar fi putut smul
ge ghioaga din miinile lui 
Hercule decît datinile și obi
ceiurile din conștiința po

de acad. Ștefan PASCU
1-------------------------------------------------------------- -

porului român : și-au orga
nizat viata in obști sătești, 
conduse de juzi și de judeci, 
de oameni buni Și bătrini ; 
obști în care oamenii trăiau 
■și munceau împreună și tot 
împreună se împărtășeau de 
roadele muncii lor. Iar obști
le de pe cursul unei ape sau 
dintr-o depresiune' ocrotitoa
re s-au constituit in forma
țiuni politice cuprinzătoare, 
in acele ..țări" ce împodobesc 
țara întreagă. Cronicile 
vremii și cele apropiate 
de acele vremuri, confir
mate de cercetările arheo
logice, adeveresc cu do
vezi și argumente convingă
toare existența voievodatului 
din Crișana, condus de Me- 
numorut. a celor din Banat 
de sub conducerea voievozi
lor Glad și Ahtum, sau din 
Podișul Transilvaniei in 
frunte cu voievodul Gelu. 
Si nu numai simpla existen
tă, dar de asemenea însem
nătatea lor politico-militară. 
economică și culturală.

„Oameni ai pămintului". 
românii transilvani au sta
tornicit legături de tot felul 
cu locuitorii celorlalte me
leaguri românești, legături 
impuse de nevoile lor de toa
te zilele. înlesnite și favori

zate de ape și de drumurile 
ce le însoțeau, dar mai ales 
de factorul etno-demografic, 
același peste tot. compact și 
omogen. Și prin toate acestea 
s-a potențat și mai mult o- 
mogenitatea etnico-lingvisti- 
că a poporului român de 
pretutindeni.

Izvoarele demografice, de 
cind se cunosc ele. ates
tă că poporul român for
ma etnia in întregime in 
teritoriile de la sud și est 
de Carpați și in majoritate 
absolută in Transilvania. 
Cele din prima jumătate a 

secolului al XIV-lea adeve
resc populația românească in 
Transilvania in proporție de 
circa 62 la sută, iar toate 
celelalte populații Împreună 
(maghiari, secui, sași), in 
proporție de aproximativ 38 
la sută. Proporția se păs
trează și mai tîrziu, după 
cum rezultă din conscripții, 
urbarii. „recensăminte" etc. 
In 1585, călătorul frgricez- J. 
Bopgars constata ;că ,;se vor
bește aproape peste tot mai 
mult româna debit maghia
ra"; in secolul al XVIII-lea, 
același învățat mâghiar losif 
Benko nota: „atit de mare 
este numărul românilor, incit 
nu numai că le egalează, dar 
le întrece cu mult pe toate 
celelalte neamuri din Tran
silvania luate la un loc".

Iar aceasta, dar și altele, 
explică de ce Transilvania 
s-a aflat în legături politice 
active și neîntrerupte cu ce
lelalte două țări românești, 
de ce totdeauna in momente 
grele, hotăritoare pentru des
tinul celor trei țări române, 
munteni, moldoveni și tran
silvăneni, sub comanda unor 
viteji și înțelepți voievozi „i 
domni, au luptat împreună. 
La cumpăna dintre veacu
rile al XVI-lea și al XVII- 

lea, Mihai Viteazul — acel 
„restitutor Daciae" — a fost 
ajutat in realizarea istoricei 
uniri nu doar de sabia sa 
vitează și de mintea sa pă
trunzătoare, ci și de mulți
mile fără număr ale români
lor din Transilvania.

Faptă marelui domn s-a 
întipărit adine in conștiința 
întregului popor, exemplul 
său a fost invocat și urmat 
in toate încercările de unire 
a țărilor române în secolele 
următoare.

împreună, intr-un efort 
unit și printr-o strădanie 
conjugată, românii din prin
cipate ea și frații lor din 
Transilvania au inâlțat co
loanele. trainice și impu
nătoare. de . susținere a edi
ficiului național : la 1848 
și la 1859, la 1877 și ia 
1894. Și tot împreună au du
rat cea mai importantă și 
mai puternică dintre coloa
nele României moderne.

Așa au înțeles și astfel au 
prețuit Transilvania toate 
generațiile anterioare, așa 
înțelege și astfel prețu
iește Transilvania și ge
nerația de astăzi, care prin 
munca și eforturile sale clă
dește socialismul. Și este un 
fapt incontestabil, adeverit 
zi de zi de viața însăși, că 
transformările aduse de noua 
orinduire in structura econo
mică și socid^ă. rezolvarea 
problemei naționale pe baza 
deplinei egalități in drepturi 
a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, 
întărirea legăturilor frățești, 
cu tradiții multiseculare, din
tre români și naționalitățile 
conlocuitoare au asigurat a- 
cestei unități temelii de 
nezdruncinat. Unitatea de 
gindire și de acțiune a tu
turor celor ce muncesc in 
patria noastră — fie ei ro
mâni. maghiari,, germani sau 
de alte naționalități — este 
garanția sigură și nedezmin
țită a viitorului luminos și 
glorios aj României socialiste.

Aniversăm astăzi un eveni
ment de răscruce din isto
ria poporului român, eveni
mentul deschizător de dru
muri petrecut la 1 decem
brie 1918, care a marcat — 
ca rezultat al unui lung pro
ces istoric și ca o încunu
nare a unei necesități legice
— constituirea statului na
țional unitar român.

La jubileul unirii ne gin- 
dim cu pietate la lupta re
voluționară a maselor largi 
populare, la toți cei care 
și-au dedicat viața de-a lun
gul anilor infăptuirii năzuin
țelor nobile de libertate și 
unitate ale poporului român. 
Este un fapt cunoscut că e- 
venimentul istoric desfășu
rat acum 60 de ani a însem
nat încoronarea luptelor se
culare ale maselor, desfășu
rate pentru libertate națio
nală și unitate statală, dind 
un nou și puternic ăyînt 
progresului social general ; 
in condițiile nou create, 
mișcarea muncitorească re
voluționară s-a evidențiat 
tot mai puternic. Unirea 
insă nu a rezolvat, nu a 
putut rezolva problemele 
majore ale vieții sociale, 
deoarece guvernul burghe- 
zo-moșieresc a continuat, 
in vederea întăririi propriei 
poziții de clasă, să intensifice 
exploatarea celor ce muncesc, 
incercind să mascheze, prin 
continuarea politicii de dis
criminare națională, oprima
rea românilor și a naționali
tăților conlocuitoare.

Salutăm evenimentul is
toric de acum 60 de ani 
cu certitudinea că tot ceea 
ce a necesitat de-a lungul 
secolelor atîta vărsare de 
singe pe aceste meleaguri : 
libertatea adevărată și inde
pendența națională, unitatea 
social-politică reală a po
porului, adevărata, putere și 
democrație a clasei munci
toare — însumînd interesele 
și năzuințele fiecărui munci
tor. țăran, intelectual. fără 
deosebire de naționalitate
— frăția bazată pe ade

vărata egalitate în drep
turi, pe sinceritate, afec
țiune și stimă reciprocă s-au 
realizat în deceniile glorioa
se ale socialismului în aceas
tă țară considerată tocmai 
de aceea de către toți, ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, in egală 
măsură, drept patrie comună.

Sărbătoarea de azi. e mar
cată de o serie de victorii 
de importanță istorică do- 
bîndite în anii construcției 
socialiste sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
căruia i-a revenit misiunea 

de HAJDU Gyozo

măreață de a rezolva in in
teresul întregului popor pro
blemele fundamentale ale 
societății noastre. Una dintre 
aceste victorii minunate : 
rezolvarea justă a problemei 
naționale bazată pe politica 
profund umanistă și princi
pială a partidului nostru.

Realitatea noastră socialis
tă confirmă pe deplin con
cluzia exprimată de secreta
rul general al partidului nos
tru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Putem afir
ma cu mindrie că am rezol
vat problema națională așa 
cum puține state au reușit".

Activitatea instructiv-edu- 
, cativă desfășurată în rețeaua 
noastră școlară in limbile 
naționalităților conlocuitoa
re. casele de cultură, teatrele, 
formațiile artistice de ama
tori. ziarele, revistele literar- 
artistice. activitatea creatoa
re a editurilor, emisiunile 
Radioteleviziunii române, nu
mărul însemnat al laureați- 
lor și al talentelor populare 
din cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României" — 
iată acele fapte, instituții, 
realizări, creații care de
monstrează în mod con
vingător că. pe fundamen
tul egalității in drepturi 

consecvent aplicate. Româ
nia socialistă a devenit 
un cămin real al frăției, pa
tria noastră dragă, a tuturor. 
O țară în care fiecare poate 
să-și folosească liber limba 
sa maternă, poate vorbi in 
limba pe care o cunoaște mai 
bine, o țară in care, alături 
de cultura nouă a națiunii 
române socialiste și în strîn- 
să interdependență cu aceas
ta, viața spirituală a naționa
lităților conlocuitoare se îm
bogățește an de an. înflorește 
liber, făcînd parte integrantă, 
inseparabilă din cultura Re

publicii Socialiste Romania.
Gloriosul jubileu al Unirii 

dă o nouă și puternică ex
presie faptului că poporul 
nostru, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, 
al Comitetului său Central, in 
jurul secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii, este 
pregătit să lupte și de acum 
înainte, ca un singur om, pen
tru apărarea și consolidarea 
libertății, independentei și 
suveranității țării noastre, a 
minunatelor sale realizări 
revoluționare.

La mijlocul secolului tre
cut, Gyulai Păi, care a trăit 
in apropiere de Tirgu Mureș, 
in satul Gornești, un literat 
maghiar progresist de mare 
prestigiu, a spus următoare
le : „Poporul român și 
maghiar de multe secole su
feră împreună, se bucură 
împreună. Mai multe nume 
romanești strălucesc in pagi
nile istoriei maghiare. Dacă 
sintem copiii aceleiași mame, 
copiii aceluiași pămint natal, 
de ce nu am fi frați". 
Scriitorul Nicolae Filimon 
parcă ar fi răspuns la cuvin
tele colegului maghiar, cind 
a spus : „Noi, care trăim aici 
impreună, noi. românii și 

maghiarii, sintem frați m 
suferințe".

Da. noi, români, maghiari, 
germani și oameni ai muncii 
de alte naționalități, care 
trăim in aceeași țară, sintem 
intr-adevăr frați, frați ade- 
vărați. Dar cele peste trei de
cenii victorioase ale orindui- 
rii noastre noi, socialiste, do
vedesc că nu in suferințe sin
tem frați, ci in fericire, in 
egalitatea totală în drepturi, 
care a devenit o realitate, in 
slujirea fidelă a patriei noas
tre, liberă și independentă, 
sintem frați în construirea 
viitorului comunist.

A sluji singurul partid re
voluționar care ne-a crescut 
și care a dat sens și scop În
tregii noastre existențe ; a 
sluji scumpa noastră patrie, 
care asigură libertate, inde
pendență. egalitate in drep
turi și o viață demnă de 
trăit tuturor fiilor ei — 
indiferent în ce limbă se 
adresează — este pentru noi 
o chestiune de onoare, de 
conștiință și de omenie. Sin
tem copiii unei singure 
mame. Republica Socialistă 
România, și ținem la Ea cu 
nespusă dragoste și afecțiu
ne. cu nestrămutată credință 
și cu fermitate, gata de orice 
jertfă, pentru că această 
mamă — o știm din expe
riență — nu a avut, nu are 
și nu va avea niciodată vreun 
copil vitreg, pentru că. pe 
cerul ei imaculat, strălucește 
steaua roșie a partidului nos
tru călit in eroice lupte, a 
Partidului Comunist Român. 
Limba noastră diferită nu ne 
separă, ci ne unește, pentru 
că in verbul ei apare întru
chipat același ideal de prie
tenie și frăție. E lucrul cel 
mai firesc din lume, si fiind 
cel mai firesc este si cel mai 
frumos, că. fiind copii ai ace
leiași mame, ne leagă același 
destin — la bine și in orice 
încercare — și ne stimăm și 
ne iubim reciproc din toată 
inima, in orice împrejurare, 
ca frații.
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opera întregului popor român

Alba lulia, 1 decembrie 1918 (Relief, ipsos de Gh. ADOC)

Contribuția hotărită a proletariatului
Istoricul act al unirii a fost pregătit de amplele și viguroasele acțiuni revolu

ționare desfășurate în perioada de la sfîrșitul primului război mondial de masele 
largi populare pentru scuturarea dominației habsburgice. Avind loc in condițiile 
internaționale favorabile create de triumful Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
și de valul luptei de eliberare a popoarelor asuprite din cadrul imperiului habsbur- 
gic, aceste acțiuni l-au subminat din interior, i-au accelerat destrămarea.

mân din decembrie 1918 sublinia că „în 
Petroșani ordinea era menținută de mun
citorii de la minele de cărbuni, în majo
ritate români... Comandanții gărzilor din 
Petroșani, Aninoasa, Vulcan și Lupeni 
sini muncitori...". 

pot suprima dreptul unul popor de o 
aspira la unitatea sa națională și la inde
pendența sa. Orice convențiune care pre
tinde a ignora aceste drepturi imprescrip
tibile este nulă inaintea istoriei".

© „Să ne unim teși cei de 
un neam și o limbă". „Declarăm cu 
toții in masă — se spunea într-un apel 
al studenților români transilvăneni din 22 
octombrie 1918 — că ne considerăm 

dezrobiți și că, dobindind drept de dis
punere liberă asupra noastră... vrem să 
ne unim cu toții cei care sint de un neam 
și o limbă cu noi".

© „Să punem teme1ia,unu.i 
viitor bun și fericit", „venîți cu 
toții Iq Marea Adunare Națională care 
se va ține la 1 decembrie in Băl- 
gradul lui Mihai Viteazul I Veniți cu 

miile și cu zecile de mil I Lăsați pe o zi 
grijile voastre acasă, căci în această zi 
vom pune temelia unui viitor bun și feri
cit pentru întreg neamul nostru româ
nesc... E ziua cind se va hotărî asupra 
sorții noastre .pentru veșnicie. Veniți și 
jurați că țl.eddSpărțiți vom fi și uniți ră- 
mînem de aci înainte cu frații noștri de 
pe tot cuprinsul pămîntului românesc". 
(Ziarul „Unirea" din Blaj, 28 noiembrie 
1918).

© Grandioase mitinguri și 
demonstrații. Organizîndu-și rîndu- 
rile, pătrunsă de un puternic spi
rit combativ, muncitorimea a pur
tat îri acea perioadă viguroase acțiuni re
voluționare, afirmindu-se, totodată, ca un 
factor activ al luptei pentru unitate. La Ti
mișoara și Oradea, la Arad și Cluj, în Va
lea Jiului, la Reșița, Lugoj și Caransebeș, 
la Brașov, Sibiu și Brad, la Turda, Bis
trița și Tg. Mureș, in centrele miniere din 
Apuseni și Maramureș au avut loc gran
dioase demonstrații și întruniri, în care 
muncitorimea revendica, odată cu îmbu
nătățirea situației sale economice, liber

Valul larg al acțiunilor țărănești
• „Să fim o națiune, una și 

nedespărțită!" țn cursul acțiunilor 
țărănești s-a făcut auzită cu putere voința 
lor de unire cu Româm'a. La Răcășdia in 
Banat, țăranii au strigat „Trăiască Româ
nia" ; la Vidra, 2 000 de moți s-au adunat 
simbolic lingă casa unde văzuse lumina 
zilei Avram iancu. îmbrăcați în haine de 
sărbătoare „decorate cu tricolor, flori și 
brad" și cu toții au strigat in cor „Trăias
că unirea tuturor românilor" ; adunarea 
de la Oravița a lansat o proclamație care 
se încheia cu urarea : „Trăiască națiunea 
română, una și nedespărțită". Subliniind 
că năzuința de unitate era nutrită de cele 
mai largi mase țărănești, un contemporan 
afirma că „însuflețirea în popor pentru 
unirea cu România este mare".

• Alături — țăranii români și 
maghiari. Acțiunile țărănimii s-au în
dreptat cu precădere împotriva autori
tăților locale — primarii, notarii, jandar
mii reprezentînd în ochii țăranilor instru
mentele vechiului regim oprimator. în 
circa o săptămînă, la începutul lunii no
iembrie au fost înlăturați 2 900 de notari 
— adică aproape 90 la sută din cei 3 200
de notari din satele 
Cu o deosebită forță 
mînia țărănimii asupra 
prietari de pămînturl, a

Transilvaniei, 
sa revărsat 
marilor pro- 

grofilor și ne

Gindul și fapta intelectualității
© „Ne socotim nu numai fiii 

aceluiași popor, ci și cetățenii 
aceluiași stat românesc". 
Animată de profunde sentimente patrio
tice, intelectualitatea a ținut mereu trea
ză în conștiințe ideea unității, a adus 
o importantă contribuție la pregătirea și 
înfăptuirea actului de la 1 Decembrie 

tăți politice largj, încheierea grabnică a 
păcii, drepturi naționale egale.

® Consiliile muncitorești pre
iau COndUCereU. în numeroase între
prinderi s-au constituit consilii muncito
rești, care au preluat controlul asupra 
activității întreprinderilor. Astfel în Valea 
Jiului s-a declarat grevă generală, iar 
jandarmeria și autoritățile locale au fost 
înlăturate. Muncitorii mineri au pus stă- 
pînire pe întreprinderile miniere șî au luat 
măsuri de asigurare a producției, a apro
vizionării populației. Un buletin de infor
mații al Marelui Cartier General Ro- 

meșilor, nu o dată țăranii români acțio- 
nînd in comun cu țăranii maghiari. „Locui
torii români și maghiari", din 19 comune 
ale Sălajului — relata un raport al autori
tăților — „nu numai că s-au răzvrătit, dar 
au pornit la atacuri, incendieri ale cona
celor celor avuți". în județul Cluj, scria 
ziarul „Ujsăg" („Noutatea"), țăranii s-au 
revoltat „deopotrivă in comunele maghia
re și române, punind stăpînire pe întrea
ga recoltă a mai multor proprietari. Bu
catele au fost pe urmă împărțite priete
nește, intre ei".

© Din toate satele Transilva
niei. Contribuția esențială a țărănimii 
la înfăptuirea unirii este evidențiată de 
prezența masivă, impunătoare a locuito
rilor satelor din toate părțile Transilva
niei la Marea Adunare de pe Cîmpul 
lui Horea de la Alba lulia, de adeziunea 
lor fermă și entuziastă la istorica rezo
luție adoptată atunci. „Poporul nostru — 
scria ziarul „Unirea" din Blaj — mîn- 
dru ca niciodată, s-a manifestat mai pre
sus de toate așteptările. Pe o vreme de 
iarnă grea, cu zăpadă și viscol, au ve
nit din toate părțile românești, sutele, 
miile și zecile de mii, pe jos, călări, cu 
căruțele șl trenurile. Am văzut la Alba 
lulia căciulile Maramureșului, pălăriile 
Cimpiei, cușmele Banatului, sumanele 
Țării Birsei și ale poienarilor sibieni".

1918. „începînd de astăzi... noi cei de aici 
mai jos iscăliți — se spunea în declarația 
semnată de un grup de personalități ale 
vieții științifice și culturale din toate pro
vinciile românești la 24 ianuarie 1918 — 
nu ne mai socotim ca pină acum arde
leni, bucovineni ș.a.m.d. și nu ne mal so
cotim nici numai fiii aceluiași popor, ci 
ca cetățenii aceluiași stat unitar româ

© „Toată suflarea româ
nească să viețuiască într-un 
Stat . La mitingurile muncitorești, în 
coloanele publicațiilor socialiste, voința 
de unire, hotărîrea de a realiza o Româ
nie puternică și democratică au fost 
răspicat afirmate. Ziarul socialist „Ade
vărul" scria astfel : „Unu! dintre visurile 
noastre ceie mai frumoase e și unirea 
tuturor românilor. Vrem ca toată suflarea 
românească să viețuiască într-un stat, 
vrem ca prin unirea tuturor țărilor româ
nești să devenim un popor mare înain
tea căruia să fie deschise toate căile ce 
duc spre progres și fericire".

© „Ostâșimea — cu neabă
tută hotănre cere unire", osta
șii, în marea lor majoritate țărani, nutreau 
aceleași fierbinți năzuințe de dreptate so
cială, de libertate și unitate națională. Mii 
și mii de militari români din fosta armată 
austro-ungară — aflați prizonieri în Rusia 
— au cerut să intre în rîndul armatei ro
mâne spre a contribui la realizarea idea
lului național. „Cerem cu neabătută hota- 
rîre unirea noastră cu România liberă pen
tru a forma împreună un singur stat 
național român, care trebuie să aibă ia 
bază cele mai largi principii democra
tice"... — se arăta în rezoluția uneia dintre 
adunările prizonierilor (Darnița, aprilie 
1917).

în toamna anului 1918, ostașii români 
din armata habsburgică, ca și cei apar- 
ținînd altor naționalități asuprite, s-au 
răzvrătit, părăsind frontul sau garnizoa
nele, îndreptîndu-se spre ținuturile natale. 
Aici ei au întețit flacăra revoluției bur- 
ghezo-democratice ce zguduia provincia. 
„Sosirea soldaților —„scria ziarul „Uni
rea" — a alarmat mai aies curțile bo
ierești, dar nu mai puțin s-au înfricoșat 
notarii și alți funcționari".

Destrămarea unităților militare habsbur
gice a înriurit pozitiv avintul de luptă 
al maselor populare, a paralizat într-o 
măsură importantă replica claselor 
exploatatoare, contribuind la crearea 
condițiilor necesare pentru unirea Tran
silvaniei cu România.

nesc, ca cetățeni ai României noi a tutu
ror românilor".

© „Nici o forță nu poate su
prima dreptul la unitate națio
nală . „Nici o forță, nici un tratat — se 
arată intr-o declarație din 23 mai 1918 
ce purta semnăturile a 68 parlamentari, 
universitari și publiciști români — nu

l/n unic mandat—din milioane de inimi
Rolul hotăritor al poporului apare cu deosebită pregnanță în pregătirea 

și desfășurarea Marii Adunări Naționale de la Alba lulia convocată de Consiliul 
Național Român Central. Delegații la istorica adunare au fost aleși în adunări 
deschise de maseie largi, de la orașe și sate, primind din partea alegătorilor 
mandate purtînd zeci și sute de semnături prin care erau imputerniciți să voteze 
pentru Unire, lată cîteva dintre aceste mandate cu care din toate colțurile Tran
silvaniei plecau delegații către Alba lulia.

© „Decidem asupra sorții 
) viitoare a neamului". „Subscrișii 

adeverim că Partidul Social-Democrat 
din Deva a ales azi delegați gi cercu
lui electoral Deva... Drept ce... sînt prin 
aceasta autorizați a lua parte cu vot de
cisiv la Marea Adunare Națională Româ
nă... și a contribui cu votul lor la deci
derea asupra sorții viitoare a neamului 
românesc din Transilvania".

© „Dorința nestrămutată de 
a ne uni cu România • Aduna
rea locuitorilor din Țînțari-Făgăraș, 
alegînd un „reprezentant al său la 
mărita adunare națională română care 
se va ține duminică 1 decembrie a.c. la 
Aîțja lulia, îl obligă ca necondiționat să se 
prezinte acolo încă sîmbătă pe 30 l.c. 
și, în numele celor 2 800 de suflete ro
mâne care locuiesc în această comună 
românească, să declare dorința noastră 
nestrămutată de a ne alipi României și 
pr(n aceasta a contribui la unirea tutu
ror românilor într-un singur stat național 
și îrfdebehdeh't’'.

• „Să voteze numai pentru 
Unire . Sfatul național român din 
comuna Șugag, cercul Sebeșului, plenipo-

La Âlba lulia, un vot pentru toate veacurile
Convingerea câ la Alba lulia aveau sâ se adopte hotăriri fundamentale 

pentru destinele neamului a făcut ca din întreaga Transilvanie să se îndrepte spre 
orașul de pe Mureș peste o sută de mii de oameni. Suflul vibrant și mareția adu
nării s-au întipărit adine in inima și conștiința participanților.

® „0 călătorie istorică", 
„în dimineața de 30 noiembrie ne-am 
urcat în trenul cu care urma,să facem 
această istorică călătorie. Trenul cloco
tea de urale și cîntece patriotice. Pe 
ferestrele vagoanelor se legănau dra
pele tricolore... Cea mai emoționantă 
priveliște ni se oferea prin gări. O 
mare de capete omenești ne întîmpina 
la oprirea trenurilor cu urale : „Trăias
că România Mare ! Trăiască unirea tu
turor românilor !“. (Valeriu Boeriu).

© „0 mare frescă națională". 
„Călătoria noastră și a altor mii de 
participant! n-a fost un simplu voiaj 
intre două puncte pe hartă, ci mersul 

tențiază pe aleșii săi „să ne reprezinte la 
conferința națională din Alba lulia ce se va 
ține duminică 1 Decembrie și să voteze 
in aceia conferință în numele nostru și 
al celor 2 500 (două mii cinci sute) su
flete ce reprezentăm pentru unirea Ar
dealului, Banatului și Maramureșului cu 
regatul României. Orice altă votare n-are 
pentru noi de obligămînt și valoare".

• „Pentru mult așteptata li
bertate . „Atit sfatul național ro
mân cît și întregul popor din co
muna Aibac... cu unanimitate s-au decla
rat că unica și nestrămutata lor dorință, 
nemaiputînd suferi jugul străin, este 
unirea românilor... Cele 3 000 de suflete 
rămase acasă, a căror inimă bate după 
mult așteptata libertate, vor striga în 
1 Decembrie 1918 acasă că „Să trăiască 
unirea tuturor românilor".

© „Tot ce au dorit strămoșii, 
tot ce ne încălzește pe noi cei 
de față, tot ce va înălța puru
rea pe fiii și nepoții noștri". 
„Obștea poporului român din comu
na Rondela, din îndemn propriu și 
fără nici o silă sau ademenire din vreo 
parte, dă la iveală dorința fierbinte ce în

triumfal al unui neam spre libertate și 
unire... Imensa cîmpie era o mare de 
oameni... Ntimărul țăranilor predomina 
spre îneîntarea ochilor care nu se mai 
săturau a privi marea frescă națională, 
comorile etnografice de pe toate văile 
și cîmpiile transilvănene și bănățene de 
la Someș pină la Timiș și Cerna, de 
la cele trei Crișuri pină la Mureș și 
Olt". (Vasile Ilea).

, • „Cind au prins a fîlfli steagurile
părea,că tot pămîntul s-a mișcat din 
temelii". (Scriitorul Alexandru dura).

© „Poporul s-a eliberat".
„Niciodată nu am văzut, laolaltă, o 

suflețește Inima fiecărui român și declară 
că voința sa nestrămutată este:

Voim să fim alăturați, împreună cu teri
toriile românești din Ardeal, Bănat... 
și Maramureș, la Regatul României, in 
această hotărîre a noastră așternem 
tot ce au dorit strămoșii noștri, tot ce ne 
încălzește pe noi cei de față și tot ce va 
înălța pururea pe fiii și nepoții noștri".

• „Pentru asigurarea bine
lui și a fericirii noastre". „pe 
delegații noștri îi împuternicim ca în fața 
întregii noastre Adunări naționale să fie 
rostitorii înflăcărați ai adevăratelor noas
tre sentimente românești, să adereze in 
numele nostru la toate hotăririle Adunării 
naționale luate pentru asigurarea binelui 
și fericirii trainice a neamului românesc 
de pretutindeni". (Din „împuternicirea" 
delegaților din comuna Beba-Veche, |ude- 
țul Timiș).

• „Cu toata ardoarea Ini
mii și neclintită încredere 
aderăm la decizia voastră". 
„Scumpii noștri frați ! Destinul fericirii 
tuturor românilor din Ardeal... este depus 
in mîinile domniilor voastre. Noi, una co
mună veche curat românească, cu 1 200 
suflete..., cu toată ardoarea inimii și ne
clintită încredere aderăm la decizul vos
tru. Depărtarea e mare, dar uniți sîntem 
în simțiri și cugete, ne încredințăm în 
ințeleapta-vă oblăduire și puternică a- 
părare". (Adeziunea locuitorilor din Piș- 
cari-Satu Mare).

masă așa de mare de țărani. Defilează 
forța strămoșească română. Toți cîntă. 
Merg în grupuri separate fete în port 
național. în coloană răsună Internațio
nala. Vin cu steaguri roșii masele de 
muncitori români. în urma Lor sosește 
compania de marinari... începe apoi ac
tul oficial. Are cuvîntul Goldiș, care ci
tește de pe hîrtie ceea ce este scris în 
inimi... Și cind răsună cuvîntul care este 
singura dorință a națiunii noastre ro
mâne... se revarsă singura dorință, din 
mii de guri cuvintele bucuriei : românii 
s-au unit. Un lanț s-a sudat între inimi. 
EI nu poate fi sfărîmat.,. Ceea ce a ur
mat mi se pare un vis. Ștafete călări 
duc știrea. Răsună trimblțele orchestre
lor, este difuzat imnul român și masa 
pornește acum in jos... Un popor s-a e- 
liberat". (Emil Isac, într-un interviu 
acordat ziarului maghiar „Kolozsvâri 
Hirlap“, 3 decembrie 1918).
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izvorul forței națiunii socialiste
Trup din trupul și suflet din sufletul poporului nostru ! Aceste 

cuvinte, care pot fi adesea auzite, exprimă simțămîntul funda
mental al întregului nostru popor față de partidul născut din 
adîncul ființei sale spre a da chip de superbă măreție celor mai înalte 
aspirații pe care le-a nutrit de-a lungul multimilenarei sale istorii. Și, 
de fiecare dată, în rostirea acestui adevăr se împletesc, ca într-o 
cunună de lumină, recunoștința fierbinte și profundul devotament față 
de partidul care a călăuzit cu clarviziune revoluționară masele de 
oameni ai muncii pe drumul marilor izbînzi prezente și viitoare, hotă- 
rîrea indestructibilă de a transpune neabătut în viață mărețul său 
Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare spre comunism. Și, de fiecare dată, în miezul gîndurilor expri
mate se află ca un nucleu incandescent, vibrantele sentimente de 
dragoste înălțătoare față de omul care întruchipează în cel mai înalt 
grad virtuțile de temerară cutezanță comunistă și neobosită pasiune 
creatoare, de înaripat patriotism și nețărmurită încredere în foițele și 
energiile națiunii noastre socialiste, în capacitatea ei inepuizabilă de 
a-și edifica un viitor pe măsura aleselor ei însușiri și nobilelor ei 
năzuințe — față de secretarul general al partidului, președintele 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

in jurul acestui partid-făclier se cimentează zi de zi, tot mai trainic, 
prin gîndul și fapta muncitorilor, țăranilor, intelectualilor de pe întreg 
cuprinsul țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, 
Femei și bărbați, tineri și vîrstnici, unitatea de granit a întregului popor. 
Există, desigur, temeiuri generale, colective ale acestei unități. Tot
odată însă, fiecare cetățean al patriei are motivațiile sale proprii, 
„firul său de cîntec" cu care se armonizează în marea „horă a unirii" 
pe care, simbolic, o încinge astăzi întreg poporul român.

Care sînt aceste argumente, cum se reflectă în ele realitatea 
marilor transformări socialiste ? —- iată întrebarea la care i-am solici
tat să răspundă pe interlocutorii prezentei anchete, oameni reprezen
tativi, pe multiple planuri, pentru societatea socialistă românească 
de astazi

„Acționăm ca un singur om, 
cu o singură voință in jurul 

partidului, al secretarului
său general"

GHEORGHELa întrebarea noastră,
BURUC, Erou al Muncii Socialiste, 
lăcătuș la cunoscuta întreprindere 
bucureșteană „23 August", răspunde, 
la rindul său. printr-o întrebare :

— Ce este de fapt istoria partidului nos
tru comunist decit o luptă dusă fără de 
răgaz, lupta unei forțe politice conștiente 
de misiunea ei istorică, forță politică ce 
s-a identificat cu năzuințele și idealurile 
noastre, ale muncitorilor ? Din prima cli
pă a existenței sale, partidul, avind în 
rindurile lui pe cei mai buni fii ai po
porului, a inițiat, organizat și condus în
treaga luptă revoluționară din România. 
El ne-a condus spre izbinzile care au pus 
temelii României socialiste de azi. Sub 
conducerea partidului, clasa muncitoare a 
luat în stăpînire puterea politică și econo
mică. a înfăptuit și înfăptuiește opera de 
industrializare socialistă a țării. Sub con
ducerea partidului, omul muncii a deve
nit proprietar și beneficiar, exercitîndu-și 
mandatul autoconducerii muncitorești. 
Iată de ce noi toți — muncitorii, țăranii, 
intelectualii țării, întregul popor — ii 
sintem devotați partidului cu trup și su
flet. Iată de ce acționăm intr-o unitate 
de granit, in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea întocmai a 
Programului partidului.

— Care sînt temeiurile acestei unități 
de voință și acțiune ?

— în primul rînd, faptul că întotdeauna 
ceea ce partidul a spus s-a împlinit spre 
binele tării, al tuturor fiilor ei. Și, in ace
lași timp, faptul că avem un partid în
cercat, călit in lupta pentru fericirea po
porului. Iar in fruntea partidului și statu
lui se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In tot ce înfăptuim îl simțim alături de 
noi. Tovarășul Ceaușescu iși găsește în
totdeauna timp să ne asculte, să stea de 
vorbă cu noi — de nenumărate ori a fost 
in uzina noastră, ne-a ascultat părerile, 
ne-a dat sfaturi înțelepte. Zilele trecute 
am făcut parte din delegația de oameni ai 
muncii care, mergînd la Comitetul Central 
al partidului, l-au rugat pe secretarul ge
neral să ne prezinte mai pe larg unele 
probleme privind politica internațională a 
țării. A dat curs dorinței noastre, găsind 
că este firosc ca noi, clasa muncitoare, cla
sa conducătoare în societate, să ne intere-, 
săm îndeaproape de tot ceea ce- privește 
activitatea partidului și statului nostru. Un 
fapt care, după mine, dă relief distinct de
mocrației otînduirii noastre, legăturii 
strînse dintre partid și clasa muncitoare. 
Am înțeles și cu acest prilej. încă o dată, 
că Întreaga politică a partidului servește 
in cel mai' înalt grad interesele clasei 
noastre muncitoare, interesele poporului, 
ale României' socialiste, interesele păcii și 
socialismului în lume.

Discutăm cu o femeie ca atitea altele de 
pe întinsul nostru Bărăgan — NICU- 
LINA BUCUR, șefă de echipă la 
C.A.P. Ciulnița, județul Ialomița.

— Ce a făcut partidul pentru noi. țăra
nii, pentru viața noastră, nu se poate 
uita 1 In familia noastră eram 9 copii și 
cu toate că munceam cu toții, abia reu
șeam să ne hrănim. Astăzi, ogoarele noas
tre rodesc după vrednicia noastră. Și ro
desc bine, dacă recoltele la hectar sint de 
7-8 ori mai mari ca in vremea tinereții 
mele. Știm că de noi depinde ca pămin- 
tul să dea rod tot mai bogat, muncind cu 
toții in așa fel incit „primăvara agricul
turii noastre", despre care vorbea tovară
șul Ceaușescu, să vină cit mai repede.

— Cum vedeți participarea țărănimii la 
cîrmuirea treburilor tării ?

— Avem locul nostru bine rostuit in so
cietate. alături și in strinsă unitate cu toți 
cei ce muncesc, și eu zic că e un loc de 
cinste și onoare — potrivit hărniciei fiecă
ruia. loc de care n-au avut parte părinții 
noștri. Eu. de exemplu, lucrez pe cimp ca 
toată lumea, cu sapa, cu secera, dar fac
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Sub soarele mărețului

pe 
as-

parte și din consiliul de conducere al 
C.A.P.-ului : sînt vicepreședintă cu proble
me sociale. îmi spun cuvîntul în toate 
problemele obștii. Sint, totodată, membră 
a consiliului uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție și am făcut 
parte din delegația care a participat la 
Congresul țărănimii. Cu un partid ca al 
nostru este firesc să se întărească tot mai 
puternic unitatea oamenilor muncii de la 
orașe și sate, a intregului popor in jurul 
partidului, al secretarului său general.

Răspunzînd întrebării noastre despre te
meiurile pe care se reazimă ideea unității, 
profesorul emerit dr. ing. ALEXAN
DRU DOMȘA, din Cluj-Napoca, 
ne-a răspuns :

— Știți, eu personal am două argumente 
solide, unul care vine dinspre trecut altul 
care urcă spre viitor. Primul, iată-1 : în 
preajma lui 1 decembrie 1918 eram in 
clasa a Vl-a de liceu la Aiud. Mi-aduc 
aminte că, împreună cu părinții, ne-am 
urcat într-o căruță și am plecat la Alba 
Iulia. Am ascultat toate cuvîntările și 
ne-am prins în horă, muncitori, țărani, în
vățători, medici, cu miile și zecile de mii. 
A fost un moment înălțător, dar rosturile 
lui s-au împlinit cu adevărat abia în anii 
socialismului.

— în felul acesta am ajuns, desigur, la 
al doilea argument...

— ...și cel mai important. Pentru mine, 
ca om de știință, unitatea de azi a poporu
lui nostru inseamnă simbioza tuturor nă
zuințelor, capacităților, energiilor în jurul 
partidului științei celei mai inaintate des-

'pre lume și societate, materialismul dia-

lecție și istoric, partid care, tocmai 
această caracteristică a sa, a știut să .__
din știință un bun al poporului, să dă
ruiască științei cel mai înalt corolar : fi
nalitatea practică spre binele celor mulți. 
Personal, am satisfacția de a vedea 
cum gindirea mea și a colectivului meu 
în domeniul metalurgiei pulberilor se ma
terializează în cîteva mari unități din țară, 

Cluj-Napoca. 
al treilea

în special la „Sinterom" 
Dar mai am, de fapt, și 
gument...

— Care ?
— Cele 34 generații ___

care i-am pregătit și care împînzesc _
tăzi întreaga țară. Fără politica partidului 
de industrializare rapidă a României, cum 
aș fi putut să mă mîndresc cu o aseme
nea numeroasă pleiadă de specialiști care 
duc înainte gloria științei și tehnicii ro
mânești ?

La ancheta noastră, scriitorul FRANZ 
JOHANNES BULHARDT a răspuns 
cu uneltele poeziei, încredintind tiparului 
următoarele... )

GÎNDURI PENTRU 1 DECEMBRIE 1918
Au mări și fluvii de izvor nevoie. 
Iși află-n aer oamenii suflul lor. 
Iar peștele in val se simte-n voie 
Și pasărea vrea spații pentru zbor.

Nu-i pom să poată crește fără glie, 
Nici spicul, iarba, fără de timpii.
S-ar pierde prin străini ca in pustie, 
Un vint sălbatec de i-ar risipi.

Nu răsădiți copaci bătrini vreodată,
Căci creanga lor din vremuri s-a uscat. 
Doar in ÎNTREG puterea se arată ; 
De te desprinzi, rămii însingurat.

la dimensiunile

— Noi sîntem aici, în defileul Oltului 
și pe Lotru-aval, mai bine de trei mii de 
constructori. Ridicăm baraje, zidim hidro
centrale — ne spune tînărul constructor 
ION OBROCEA. Lucrăm alături, fră
țește, oameni de pe întreg cuprinsul țării. 
Cu toții am venit aici să ne dăm prino
sul la înfăptuirea țelului atit de scump 
nouă tuturor — ridicarea României 
liste în rîndul țărilor avansate pe 
economic.

— Cum răspunde cea mai tînără 
rație chemării partidului ?

— De la o generație Ta alta de con
structori s-au transmis. în anii construcției 
socialiste, ca o „ștafetă nevăzută", erois
mul, tenacitatea, dorința necontenită de a 
lucra mai repede, mai bine, mai econo
mic. Toți laolaltă — veteranii de la Bum- 
bești, generația Bicazului și Argeșului și, 
împreună cu ei, noi. cei mai tineri — ne 
găsim alături în efortul de a înălța noile 
cetăți de lumină. Am pus Oltul și Lotrul 
la treabă, am pus în funcțiune pînă azi 
puteri ce depășesc 700 MW. Este o victo
rie a noastră, a tuturor — indiferent de 
virstă sau de naționalitate. Noi, cei mai 
tineri, nu uităm că avem o mare datorie : 
nouă, partidul ne-a asigurat toate condi
țiile să ne formăm ca oameni, să ne afir
măm capacitatea, într-un cuvînt — și nu 
mă sperie cuvîntul — să intrăm în istorie 
pe poarta principală. Da, sîntem generația 
care va construi și va trăi în comunism. 
Și ne simțim angajați cu toată ființa 
noastră la împlinirea acestui ideal su
prem al partidului.

— Despre ostașii' patriei se spune că sîn* 
trup din trupul poporului. Ca om 
purtați haina militară, ce înseamnă aceas
ta pentru dv. î

socia- 
plan

gene-

ce

■■M

întregii țări"

— înseamnă a te simți părtaș la tot ceea 
ce se durează în țară, răspunzător față de 
apărarea a tot ceea ce făurim — ne 
spune sergentul PETRUS MĂNTĂI- 
LĂ. Am învățat să gindesc astfel de la 
părinții mei, 
Rimnicelu, 
deprins cu 
că și viață 
întreprinderii de autocamioane din Bra
șov, unde am lucrat împreună cu fratele 
meu mai mare, Ion ; apoi aici, în armată, 
la această școală de educație patriotică, 
revoluționară și ostășească. Dar. în primul 
rînd, de la partid am învătat că trebuie să 
gindesc și să muncesc exemplar, să fiu 
una cu poporul din care fac parte 
și, la nevoie, să-mi dau și viata pen
tru cuceririle sale, pentru libertatea 
și independența patriei. Am reținut 
acest îndemn și din cuvintarea pe care 
tovarășul Nicolae Ceausescu, camandantul 
suprem al forțelor noastre armate, a 
rostit-o la întîlnirea recentă cu reprezen
tanți ai armatei și ai Ministerului de In
terne, întilnire la care am avut cinstea să 
iau parte. Asemenea tuturor ostașilor tării, 
atît eu cit și militarii din subunitatea de 
frunte pe care o comand, nu vom precu
peți nici un efort pentru a ne perfecționa 
permanent pregătirea de luptă și politică, 
pentru a asigura întregii noastre activități 
o calitate nouă, superioară, așa cum ne-a 
ordonat comandantul suprem. împreună cu 
întreaga armată, sîntem gata oricînd 
răspundem cu un 
chemarea partidului și a poporului, 
apărăm, cu orice sacrificiu, cuceririle 

suveranita-

cooperatori în comuna 
județul Brăila ; apoi m-a 
această conduită de mun- 
colectivul muncitoresc al

voluționare, independenta și 
tea scumpei noastre patrii.

— Evenimentul pe care-1

să 
ostășesc prezent ! la

să
re-

aniversăm

acum. Unirea cea mare, de acum șase de
cenii - ne spune învățătoarea ELENA 
PADURARU, din comuna Roma, 
județul Botoșani — nu este numai un 
act istoric, ci și o trăsătură a spiritualită
ții românești. Un sentiment pe care îl 
purtăm mereu în „cuget și simțiri", cum 
atit de frumos o spune cîntecul. Așa am 
urcat prin veacuri patria noastră ; numai 
așa poporul nostru și-a apărat și păstrat 
ființa sa.

— V-am ruga să susțineți această idee 
și cu argumente de aici, din comuna Roma. 
, — Tot ceea ce s-a realizat la noi, in 
anii socialismului, ca pretutindeni in țara 
noastră, este rodul puternicei uniri in 
muncă și in simțiri. Satul nostru, cu nume 
de... metropolă, număra, în trecut, doar doi 
învățători. Aceștia adunau cu mare greu
tate o mină de școlari intr-o casă țără
nească. acoperită cu stuf. Acum numărul 
cadrelor didactice și al elevilor este de 
peste 20 de ori mai mare. In anul 1944, 
doar 10—12 locuitori nu-și puneau degetul 
în locul semnăturii ; astăzi, în fiecare fa
milie există cel puțin un absolvent de li
ceu. Unul dintre consătenii noștri este Erou 
al Muncii Socialiste, membru în parlamen
tul țării. Cînd acesta merge să voteze 
cîte o lege, pusă mai întîi in dezbaterea 
țării, oamenii de aici știu că odată cu 
deputatul lor. țăran ca și ei, votează ei 
inșiși pentru mai binele țării, pentru mai 
binele lor.

— Exercitați nobila profesie de educa
tor. Cum înfățișați copiilor aceste adevă
ruri ale timpului nostru, cum îi ajutați să 
devină buni cetățeni ai patriei, crescuți 
în iubirea pentru partid, țară și popor ?

— De fiecare dată cînd mă adresez 
școlarilor mei evoc fapte din 
imediată care dau măsura înaltă a 
lui socialist al națiunii noastre — 
trainică și strîns unită.

îi rugăm pe graficianul PAUL 
ERDOS, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, să ne spună cum ar 
înfățișa, cu uneltele artei sale, ideea unită
ții de nezdruncinat a poporului în jurul 
partidului.

— Dacă ar fi să înfățișez plastic această 
idee generoasă, această imagine vie a 
poporului strîns unit în jurul partidului, 
al cârmaciului înțelept și neînfricat, m-aș 
opri neapărat la o frescă. O frescă amplă, 
cuprinzătoare -a întregii țări, in care să-și 
afle locul oamenii, cu uneltele și roadele 
muncii lor, in care să fie schițate orizontu
rile larg deschise spre lumină, spre 
cultură, spre bunăstare. Dar. Ia fel 
de elocvent, acest impunător tablou ar 
putea exprima sentimente pe care nu nu
mai ca artist, dar în primul rînd ca om, 
ca cetățean al României socialiste, le nu
tresc pentru partidul nostru comunist.

— în lucrările dv. omul de azi are 
întiietate. Asupra lui vă opriți întotdeauna 
cu un sentiment de angajare.

— Fiindcă văd în el imaginea cea mai 
înaltă și mai expresivă a timpului nostru 
revoluționar. Acest om care, cu forța 
brațelor și înțelepciunea minții lui. fău
rește toate bunurile, toate frumusețile 
patriei noastre. Om cu o înaltă conștiință 
socialistă. însuflețit de un fierbinte 
patriotism, care, se știe, reprezintă unul 
din pilonii de bază pe care se sprijină 
unitatea societății noastre. Adesea. în timp 
ce schițam pe hîrtie chipurile oamenilor 
i-am auzit vorbind și i-am văzut mun
cind, cu pasiune și dăruire, și m-am gindit 
cit de impresionantă, do profund umană 
este această libertate a muncii și creației 
pe care partidul, prin lupta sa revolu
ționară pentru fericirea poporului, ne-a 
deschis-o tuturor : femei și bărbați, 
tineri și vîrstnlci, orășeni și locuitori ai 
satelor, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități. într-un cuvînt. trăind 
în mijlocul oamenilor, am avut întotdea
una satisfacția de a vedea materializate 
hărnicia și talentul, demnitatea și omenia 
poporului nostru — stăpîn astăzi pe des
tinele sale.

adresez 
realitatea 

timpu- 
familie

program comunist se întăresc 
rădăcinile unității și frăției"

Dialog cu inginerul DOREL MIHAI 
POPA, directorul Combinatului de 
îngrășăminte chimice din Tîrgu 
Mureș.

— Lucrați în combinat din ziua 
rării lui „pe hîrtie". „Azomureș" 
bine și merge „ceas". Cum explicați a- 
ceasta ?

— Nu-i nici un secret. . Și asta o știe 
fiecare muncitor de aici și din județ — 
români, maghiari, germani, care mun
cesc laolaltă și muncesc bine. Învață îm
preună să stăpînească temeinic tehnica 
înaltă a chimiei. Combinatul nostru a apă
rut ca; fruct al politicii partidului privind 
dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tutu
ror județelor tării — singura politică în 
măsură să asigure o temelie trainică ega
lității tuturor cetățenilor patriei noastre.

— Evocati-ne un moment 
viata colectivului pe care-1

— Am să încep prin a 
ment din anii cînd eram 
sosit la noi în combinat. într-o vizită de 
lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Era 
pentru prima dată cînd aveam prilejul 
să-l ascultăm direct, să-i urmărim sfatu
rile înțelepte, să-i simțim tonul tovără
șesc, plin de căldură. A apreciat ce făcu
sem pînă atunci. N-am să uit niciodată 
îndrumările, indicațiile pe care le-am pri
mit. Cunoașteți cu cită căldură, cu cită re
cunoștință îl primesc pe secretarul general 
al partidului, ca pretutindeni în tară, oa
menii muncii de la noi. urîndu-i în ro
mânește. în ungurește, în nemțește sănă
tate și viată lungă, pentru binele patriei 
noastre socialiste. Manifestări de vibrantă 
stimă și dragoste prin care întregul nos
tru popor își exprimă, din adîncul inimii, 
atașamentul profund fată de partid.

Fostul tractorist VELIMIR RANKOV, 
de peste un deceniu secretar al co
mitetului comunal de partid și pri
mar al comunei Variaș, din cimpia 
Banatului, aduce argumentul cel mai 
convingător cu care locuitorii acestei 
așezări demonstrează rodnicia unității ca 
factor polarizant al energiilor : cele 11 
(unsprezece !) titluri de Erou al Muncii 
Socialiste ce au fost decernate în 
ultimii ani unităților agricole din cuprinsul 
localității.

— înaltele cinstiri — tine să adauge pri
marul — sint rodul muncii unite a celor 
aproape 4 000 de oameni ce alcătuiesc co
lectivitatea noastră — români, germani, 
sirbi. maghiari. Oameni profund legați, atît 
între ei. cît și de destinele întregii noastre 
societăți, prin fibrele simțămintelor lor 
puternice de dragoste și devotament față 
de partidul care, prin întreaga sa politică, 
a făcut posibile înfăptuirile lor de azi. 
Sint rodul strădaniei noastre de a pune 
in valoare potențialul de energii al celor 
ce muncesc aici, la Variaș ; al înțelegerii

prefigu- 
a pornit

memorabil din 
conduceți... 
evoca un mo- 
inginer-șef. A

adevărului că numai muncind umăr la 
umăr, actionînd împreună, cu brațele și cu 
mintea, sub conducerea partidului, ne 
făurim o viată mai bună, ne aducem con
tribuția la înflorirea României socialiste.

— Tovarășe GHEORGHE NEAȚU' 
sînteți prim-secretar al comitetului 
de partid de pe platforma siderur
giei gălățene. Ce semnificație au 
pentru colectivul de aici cuvintele care 
conturează un adevăi' pregnant al realității 
noastre socialiste și anume : unitatea 
poporului în jurul partidului, al secretaru
lui său general ?

— Semnificațiile pe care le are pentru 
întreaga noastră națiune : încrederea 
nezdruncinată in politica partidului, partid 
legat prin milioane și milioane de fire de 
popor. Temeiurile acestei Încrederi sînt 
generate de tot ceea ce am înfăptuit in 
acești ani, urmînd neabătut linia strategică 
a Partidului Comunist Român. Sînt reali
tăți fundamentale pe care, in munca mea 
de activist — în esență, o muncă cu omul 
— le aflu 
jurătoare, 
zecilor de

— Care 
tăți aici ?

— M-aș
materială. __  _ __  __  ,___ ...
Galațiul să producă in jur de 5 milioane 
tone de oțel. Am acționat într-o singură 
unitate de. voință și am îndeplinit acest 
obiectiv major. La cel de-al Xl-lea Con
gres — m-am numărat și eu printre dele
gați — s-a stabilit : după 1980, Galațiul 
să producă zece milioane tone de otel. 
Acționăm cu aceeași dăruire și abnegație, 
cu o unică voință pentru a îndeplini și 
acest gind cutezător al partidului. In frun
tea acestei bătălii se află cei peste 17 000 
de comuniști, nucleu de forță, de energie 
și de spirit revoluționar. Purtători ai 
carnetului de partid despre care obișnuim 
să spunem că este sinonim cu linia intii. 
Astfel, realitatea materială este între
gită firesc și de o altă dimensiune : aceea 
a conștiinței comuniste. Partidul iși clă
dește autoritatea tocmai prin calitățile 
moral-politice ale membrilor săi ; prin 
aceea că fiecare comunist este, trebuie să 
fie un militant pe baricadele progresului. 
Crescuți, educați in acest climat, comu
niștii reprezintă adevărate modele de 
muncă și viață Ia care aspiră și comuniștii 
fără carnet de partid, cum le spunem noi 
nemembrilor de partid, dar care „cotizea
ză" cu fapte de muncă demne de laudă la 
realizarea Programului partidului. Iar 
gindul comunist care răzbate dinspre 
furnale, oțelării și laminoare are această 
înaltă țintă : de a așeza la temeliile uni
tății de nezdruncinat a poporului în jurul 
partidului, al secretarului său general, 
cununa noastră de fapte de muncă — 
mereu mai rodnice, mereu mai bogate.

încorporate in realitatea incon- 
în felul de a gindi și acționa al 
mii de muncitori de aici.
sint dimensiunile acestei reali-

referi mai intîi la o dimensiune 
Partidul a hotărit : pină in '75

UNIRE ! UNITATE ! Cuvinte nespus de scumpe inimii și conștiinței 
fiecărui cetățean al României socialiste. Cuvinte ce subliniază, cu forța 
puternicelor simțăminte colective, voința de nestrămutat a întregului 
nostru popor de a edifica pe pămîntul patriei sale — strîns unit în 
jurul partidului — o orînduire în care să se întrupeze visele înaintașilor 
și aspirațiile contemporanilor, o orînduire a libertății și dreptății, a 
înfloririi și bunăstării, societatea omului deplin stăpîn pe destinele sale, 
comunismul.
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POZIȚIA PRINCIPIALĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
LA CONSFĂTUIREA COMITETOLOI POLITIC CONSOLTATIV 

ESTE POZIȚIA INTREGOLOI PARTID, A INTREGOLOI POPOR
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.» TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Permiteți-ne, mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN, să vă adresăm înalta apre
ciere a tuturor locuitorilor jude
țului nostru pentru modul stră
lucit în Care a ti dat glas și cu acest 
prilej aspirațiilor națiunii noastre, 
strins unită în jurul partidului, răs
punderii exemplare și principialității 
comuniste cu care promovați perma
nent liniile directoare stabilite de 
Congresul al Xl-lea și de Programul 
partidului nostru. Avem in dumnea
voastră un minunat și însuflețitor 
model de patriotism fierbinte, de 
identificare totală a muncii și vieții 
dumneavoastră cu interesele supreme 
ale prezentului și viitorului poporului 
român.

Sintem fericiți că poziția partidului 
și statului nostru, exprimată de dum
neavoastră, de Comitetul Politic Exe
cutiv, reafirmă cu claritate orientarea 
de fond ca măsurile de menținere a 
capacității de apărare să aibă un ca
racter rațional, rezonabil, să nu îm
povăreze poporul, țara, să nu devină 
o frină in calea îndeplinirii progra
melor de inflorire multilaterală a 
societății socialiste, de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc.

Ne angajăm să urmăm neabătut 
exemplul dumneavoastră strălucit și 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că îm
preună cu întregul popor vom sta zi 
de zi strins uniți în jurul partidului 
nostru drag, a conducerii sale, a 
dumneavoastră, contribuind prin 
munca noastră la întărirea indepen
denței și suveranității patriei, la în
făptuirea politicii de făurire a civili
zației socialiste și comuniste pe pă- 
mintul străbun al României.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL COMERȚULUI EXTE
RIOR Șl COOPERĂRII ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE își exprimă a-' 
deziunea plenară, recunoștința și 
mîndria patriotică față de modul 
strălucit, înalta principialitate și spi
ritul de răspundere exemplar cu care 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general al. partidului, ați 
susținut poziția consecventă a Româ
niei socialiste la recenta Consfătuire 
a Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, în deplină 
concordanță cu hotărîrile Congresului 
al Xl-lea al P.C.R., a legilor țării 
noastre, precum și cu cauza generală 
a socialismului, progresului social și 
păcii in lume.

Pe baza poziției principiale a par
tidului și statului nostru, a orientări
lor și indicațiilor dumneavoastră, 
mult iubite secretar general, vom ac
ționa și in continuare pentru extin
derea și diversificarea relațiilor de 
colaborare cu toate țările socialiste, 
pentru realizarea întocmai a progra
melor de dezvoltare a schimburilor 
economice și cooperării internațio
nale cu aceste țări, contribuind astfel 
la creșterea prestigiului și forței so
cialismului in lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Ascultând cu o deo
sebită atenție excepționala dumnea
voastră cuvîntare la intilnirea cu 
delegații ale oamenilor muncii, am 
luat cunoștință cu vie satisfacție de 
activitatea desfășurată de delegația 
României, condusă in mod strălucit 
de dumneavoastră, la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia.

Pătrunși de adevărurile conținute 
în documentele noastre de partid și 
de stat, de realitatea concretă a mi
siunii noastre istorice de făurari ai 
României socialiste — independentă, 
liberă, suverană, stăpină absolută pe 
destinele sale — noi. comuniștii, toți 
locuitorii județului Galați sintem in 
unanimitate de acord cu poziția dum
neavoastră. a delegației române, in 
legătură cu așezarea fermă a colabo
rării militare, in cadrul Tratatului de 
la Varșovia, pe principiile sacre ale 
independenței și suveranității națio
nale. ale deplinei egalități, cu drep
tul legitim ca fiecare armată na
țională să fie subordonată exclusiv 
forurilor supreme de conducere ale 
țării respective, partidului, guvernu
lui. propriului popor.

Politica partidului și statului nos
tru, care poartă amprenta puternică 
a strălucitei dumneavoastră persona
lități, ne face mai încrezători in 
viitorul omenirii — un viitor fără 
războaie, fără amenințări cu forța, un 
viitor al cooperării, al unei noi ordini 
politice și economice internaționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii gă- 
lățeni sintem hotărîți să ne mobilizăm 
toate eforturile pentru a ne exprima 
recunoștința prin fapte, print.r-o 
contribuție mereu sporită la înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor actua
lului cincinal, convinși fiind de înal
tul adevăr exprimat de dumneavoas
tră că înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului este chezășia întăririi pa
triei noastre, a capacității ei de 
apărare și de luptă.

Cu puternică emoție și legitimă 
mindrie patriotică — se subliniază in 
telegrama MINISTERULUI COMER
ȚULUI INTERIOR, am urmărit cuvin- 
tările pe care le-ați rostit la întil- 
nirlle cu reprezentanți ai clasei mun
citoare. ai țărănimii, intelectualității, 
tineretului, ai armatei și ai Ministe
rului de Interne, in care ați reafir
mat poziția principială, internaționa- 
listă a României la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia. Is
toria va consemna cum se cuvine mi
nunatul dumneavoastră exemplu de 
dăruire, clarviziune și fermitate cu 
care acționați pentru cauza destin
derii. dezarmării, securității și păcii 
pe continentul european și în întreaga 
lume, deziderate cardinale ale con
temporaneității, in a căror rezolvare 
sînt vital interesate popoarele lumii.

Marea opțiune a poporului nostru 

pentru dezvoltarea în ritmuri și pro
porții fără precedent a intregii vieți 
social-economice din România expri
mă interesul vital în făurirea unei 
lumi a păcii și progresului, în sto
parea cursei înarmărilor și evitarea 
unui nou război mondial. înțelegem 
că numai în felul acesta omenirea 
poate fi salvată de apăsătorul tribut 
pe care-1 plătește escaladării cursei 
înarmărilor, escaladare incompatibilă 
cu interesele prosperității și progre
sului social-economic.

în telegrama CONSTRUCTORILOR 
COMBINATULUI SIDERURGIC DE 
LA CĂLĂRAȘI se arată : > 'Ca 
și întregul nostru popor, am luat 
cunoștință cu viu interes și de
plină aprobare de activitatea pli
nă de răspundere și grijă față de 
soarta poporului român, față de 
pacea întregii lumi, pe care ați des
fășurat-o cu prilejul recentei Consfă
tuiri de la Moscova a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. 
Poziția pe care ați adoptat-o cu acest 
prilej corespunde în cel mai înalt 
grad intereselor muncii pașnice, 
creatoare a poporului nostru, păcii și 
progresului omenirii. Cu clarviziunea 
și înțelepciunea ce vă caracterizează, 
nu ați fost de acord cu sporirea chel
tuielilor militare, care ar îngreuna 
mersul nostru înainte, realizarea cu 
succes a planului cincinal, a hotărîri- 
lor Congresului al Xl-lea al parti
dului.

Noi construim un mare obiectiv 

• „Unind vorba tu fapta, România și-a afirmat tu putere voința de a atționa in diretția 
pârii și destinderii, pentru eliberarea omenirii de tributul atit de apăsător al înarmărilor".

• „Politica partidului și statului nostru, tare poartă petetea puternică a strălucitei 
dumneavoastră personalități, ne fate mai increzători in tapadtatea popoarelor de a impune 
făurirea unei noi ordini politice și economice internaționale, a unei lumi mai bune 

și mai drepte".

• „Avem in dumneavoastră un minunat și insuflețitor exemplu de patriotism fierbinte, 
de slujire neabătută a intereselor supreme ale poporului și, in același timp, ale cauzei 
generale a socialismului și progresului".

industrial, așa cum, de altfel, întregul 
nostru popor construiește și, de 
aceea, sintem cu toată inima alături 
de dumneavoastră, care militați con
secvent pentru dezarmare . — asigu- 
nndu-vă că vom face totul pentru 
construirea și intrarea în funcțiune 
înainte de termen' a cetății siderur
gice de la Călărași, contribuind ast
fel ca patria noastră, mai puternică, 
mai prosperă, să constituie un factor 
tot mai puternic de apărare a păcii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
arată : Pentru noi toți, in consens ge
neral cu intreaga națiune, solia de 
pace al cărei strălucit exponent ați 
fost in fruntea delegației 'care a 
participat la recenta Consfătuire a 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia reprezintă 
încă o pagină de preț în istoria po
porului român, ale cărui legitime in
terese le apărați cu strălucirea minții 
și înțelepciunii care v-a consacrat 
pentru totdeauna ca erou legendar 
al acestui neam, ca om căruia ii sînt 
scumpe pacea și fericirea intregii 
omeniri.

Adeziunea noastră _ totală față, de' 
poziția pe care România socialistă a 
adoptat-o și cu acest prilej, prin 
glasul celui mai devotat fiu al 
său. dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se integrează ho- 
tăririi de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a Pro
gramului adoptat de cel de-al Xl-lea 
Congres al partidului, a cărui justețe 
este zi de zi validată de cursul vieții.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că știm să ne fa
cem datoria față de țară, că vom fi 
întotdeauna gata cu puterea minții 
și brațelor noastre să aducem o con
tribuție mai mare la creșterea presti
giului internațional al României, 
pentru edificarea unor vremuri cind 
toate popoarele se vor dezvolta libere 
și independente, cind pacea va 
triumfa pe toate continentele lumii.

împreună cu întregul popor, mili
oanele de femei din patria noastră — 
românce, maghiare, germane și de 
alte naționalități — trăiesc clipe de. 
profundă mindrie patriotică, deoarece 
glasul României s-a făcut din nou pu
ternic auzit, prin dumneavoastră, in 
întreaga omenire dornică de pace și 
progres — se relevă in telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL FE
MEILOR.

Este firesc ca noi, femeile.. să fim 
profund interesate de tot ceea ‘ce 
slujește vieții, progresului, bunăstării 
și să ne manifestăm ca dușmani nein- 
duplecați ai cursei înarmărilor cu în
tregul el cortegiu de consecințe 
nefaste asupra dezvoltării civiliza
ției umanității.

De aceea, dăm o înaltă apreciere 
și sprijinim fără rezerve principiul 
potrivit căruia măsurile de menținere 
a capacității de apărare trebuie să 
aibă un caracter rațional, rezonabil, 
să nu împovăreze țara, să nu frîneze 
îndeplinirea programelor de dezvol
tare multilaterală a patriei, de ridi
care a bunăstării poporului.

Ne exprimăm convingerea nestră
mutată că această nouă acțiune de 

pace și progres a României, a pre
ședintelui ei, va avea un puternic 
ecou în rindul popoarelor lumii, 
făcînd să triumfe rațiunea, ideile no
bile ale înțelegerii și colaborării în
tre popoare, eliminînd forța și ame
nințarea cu forța din viața interna
țională, instaurînd o politică nouă de 
egalitate între toate națiunile, de res
pectare a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară.

Noi. comuniștii, toți oamenii mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA PETRILA — se relevă într-o 
altă. telegramă — am urmărit cu viu 
interes activitatea delegației țării 
noastre la lucrările consfătuirii de 
la Moscova.

Ne mîndrim cu faptul că din ini
țiativa dumneavoastră,, conducătorul 
ferm și clarvăzător al' României so
cialiste, voința de pace a poporului 
român a fost din nou înfățișată în
tregii lumi. încrezători in viitorul 
nostru luminos, în gloriosul partid, 
în dumneavoastră, conducător în
cercat și devotat al clasei muncitoare, 
al întregului popor, ne angajăm să 
răspundem tuturor chemărilor parti
dului și statului, pentru înfăptuirea 
programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea fermă a României spre 
comunism.

Am ascultat cu vie emoție și în
dreptățită mindrie patriotică istori

cele cuvintări rostite de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la intîlnirile cu 
reprezentanții clasei noastre munci
toare, la care au fost prezenți și 
membri ai colectivului nostru și in 
care ați înfățișat cu deosebită clari
tate poziția principială a României 
față de problemele discutate la con
sfătuirea de la Moscova — se spune 
în telegrama comitetului de partid și 
consiliului oamenilor muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL" 
BRAȘOV. Noi, cei care zi de zi mun
cim cu dăruire și abnegație pentru 
înfăptuirea Hotăririlor Congresului al 
Xl-lea șl a prevederilor Programului 
partidului de înflorire a patriei noas
tre socialiste de a da economiei na
ționale, agriculturii socialiste cît mai 
multe tractoare, aprobăm întru totul 
poziția revoluționară, patriotică 
adoptată de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, poziție ce pornește 
de la necesitatea menținerii capacită
ții de apărare a patriei, fără a afecta 
însă programele de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, singura cale de 
a pune in valoare superioritatea orin- 
duirii noastre socialiste. Vă asigurăm 
că. urmind minunatul dumneavoas
tră exemplu de dăruire cu care serviți 
cauza partidului și națiunii noastre, 
a socialismului și comunismului, a 
păcii și colaborării internaționale, 
vom face totul pentru a realiza mă
rețele sarcini care ne revin din pro
gramul partidului, convinși că in 
felul acesta ne aducem contribuția la 
continua înflorire și propășire a pa
triei noastre socialiste, calea cea mai 
sigură de întărire a independentei și 
suveranității naționale.

Ca lucrători în domeniul financiar, 
înțelegem pe deplin ce înseamnă 
cursa înarmărilor, influențele împo
vărătoare pe care le au pentru po
poare creșterea masivă a cheltuieli
lor militare — se spune în telegrama 
MINISTERULUI FINANȚELOR. Pro
fund conștienți de necesitatea asigu
rării tuturor mijloacelor materiale 
și financiare pentru asigurarea ca
pacității de apărare a țării și a 
pregătirii de luptă a armatei și 
avind în vedere că, în pofida 
problemelor complicate din viața 
mondială, nu există in viitorul 
apropiat pericolul unui nou război 
mondial, susținem în întregime po
litica partidului nostru în acest do
meniu, punctul de vedere pe care 
dumneavoastră l-ați exprimat ca 
cheltuielile pe care țările socialiste 
■le fac cu acest-scop să nu depășească 
limitele raționale, să nu sporească 
peste nivelul stabilit prin bugetul de 
stat, pentru a nu afecta negativ pro
gramul de dezvoltare economico- 
socială a țării, programele de creș
tere a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Politica partidului și statului nos
tru. definită de Congresul al Xl-lea 
al partidului, expusă de dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și de această dată, cu deo
sebită claritate la Consfătuirea de la 
Moscova a Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșovia, 
precum și la intîlnirile cu reprezen
tanți ai clasei muncitoare, țărănimii, 

intelectualității, tineretului, armatei 
și ai Ministerului de Interne, cores
punde intereselor fundamentale ale 
poporului român, cauzei construcției 
socialismului în patria noastră și în 
același timp intereselor generale ale 
socialismului, ale promovării cauzei 
colaborării și păcii in întreaga lume.

Comuniștii și toți oamenii muncii 
din MINISTERUL CONSTRUC
ȚIILOR INDUSTRIALE au ascultat 
cu vie emoție și îndreptățită mîndrie 
patriotică istoricele dumneavoastră 
cuvintări din aceste zile, in care ați 
înfățișat, cu deosebită claritate, pozi
ția principială și constructivă a 
României socialiste față de pro
blemele discutate la recenta Con
sfătuire a Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Var
șovia. și susțin și aprobă din adincul 
ființei lor activitatea desfășurată de 
delegația țării noastre, poziția fermă 
exprimată și cu acest prilej de dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Activi
tatea și poziția exprimată de dum
neavoastră demonstrează încă o dată 
consecvența cu care militați pentru 
realizarea idealurilor scumpe ale po
porului nostru.

Dăm o înaltă apreciere poziției 
adoptate de delegația condusă de 
dumneavoastră la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia de a nu angaja patria noas

tră socialistă, poporul său la eforturi 
suplimentare in scopul înarmărilor 
atîta vreme cît analiza vieții politice 
internaționale duce la concluzia că în 
momentul de față acest lucru nu este 
necesar — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN MARA
MUREȘ AL P.6.R. Nu de eforturi 
nerationale esteriievoie în țara noas
tră. ci de eforturi pentru a ne dez
volta și mai puternic economic, pen
tru a ne face viata mai fericită, mai 
bogată in împliniri.

Recentele dumneavoastră întâlniri 
de la Comitetul Central cu delega
țiile oamenilor muncii dovedesc, în 
același timp, că nici o hotărîre, nici 
un angajament nu se iau la noi fără 
consultarea poporului intreg, fără 
aprobarea acestuia ca singur depozi
tar al suveranității și independenței 
naționale. Aceasta este democrația 
socialistă, aceasta este democrația 
pe care conducerea partidului, dum
neavoastră personal, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. o promo
vați cu o neabătută perseverență și 
fermitate.

Mindri de această realitate a vieții 
politice din țara noastră, muncitorii, 
țăranii, intelectualii și alte categorii 
de oameni ai muncii din Maramureș, 
fără deosebire de naționalitate, își 
exprimă totala adeziune la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, împreună cu hotărirea 
fermă de a o transpune integral în 
viață.

în telegrama CONSILIULUI CUL
TURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
se menționează: într-un glas cu 
intregul nostru partid, cu întregul 
nostru popor, vă exprimăm, in nu
mele oamenilor de literatură și artă, 
al tuturor lucrătorilor de pe frontul 
culturii socialiste, aprobarea deplină 
și adeziunea fermă față de poziția 
profund principială, pătrunsă de 
inaltă responsabilitate, a delegației 
române la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia, delegație în fruntea 
căreia v-ați aflat dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general.

Sintem alături de partidul nostru, 
alături de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în ampla 
și prodigioasa activitate pe care o des- 
fâșurați, considerind că problemele 
grave care confruntă umanitatea in 
prezent, sarcinile primordiale pe plan 
internațional se pot rezolva cu succes 
nu prin intensificarea cursei înarmă
rilor, ci, dimpotrivă, prin acțiunile 
solidare comune și eficace ale state
lor socialiste, ale tuturor forțelor 
progresului îndreptate s^re continua
rea cursului de destindere și secu
ritate, pentru evitarea unui nou 
război și întărirea păcii, pentru ex
tinderea și adincirea colaborării 
între popoare.

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL UNIVERSITĂȚII „BA- 
BEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA 
se spune : Oameni ai învățămîntului 
și studenți. fără deosebire de naționa
litate, exprimă deplina lor adeziune 

fată de poziția adoptată de delegația 
noastră, condusă de dumneavoastră, 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Varșo
via.

Grija dumneavoastră pentru țară, 
pentru ceea ce ea ridică sub semnul 
protector al socialismului multilateral 
dezvoltat, pentru necontenita creștere 
a civilizației socialiste, ferma poziție 
adoptată de dumneavoastră în proble
mele păcii și destinderii, consecințelor 
cursei înarmărilor se bucură de de
plina aprobare a întregului nostru 
popor.

Noi știm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că școala, cultură, 
umanismul, cunoașterea și afirmarea 
gîndirii științifice, proiectele de viitor 
ale tineretului nu Sînt posibile într-o 
lume a înarmărilor și a amenințărilor 
cu forța. De aceea, vă asigurăm de 
deplina noastră adeziune, de hotărirea 
de a intensifica eforturile in slujba 
cărții, a cunoașterii, a țării, a parti
dului, dorindu-vă multă sănătate și 
putere de muncă în fruntea parti
dului și a poporului nostru.

Alături de întregul nostru popor, 
oamenii muncii din COMBINATUL 
SIDERURGIC REȘIȚA, în frunte 
cu comuniștii. au urmărit cu 
viu interes desfășurarea lucrări
lor Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc recent la Moscova și apre
ciază în unanimitate activitatea des

fășurată de delegația țării noastre, 
condusă de dumneavoastră, mu.it 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, se subliniază intr-o altă 
telegramă.

Ținem ca și pe această cale să vă 
mulțumim pentru solicitudinea de 
care ați dat dovadă de a primi dele
gația de oameni ai muncii din 
combinat, alături de alte delegații, 
pentru a ne clarifica mai bine pro
blemele discutate la această consfă
tuire și vă asigurăm de intregul nos
tru atașament și considerație față de 
modul strălucit in care ați expus 
poziția României, principialitatea 
profundă și spiritul de răspundere 
cu care ați susținut și oglindit orien
tările generale ale țării noastre in 
problemele discutate.

Oamenii muncii de la COMBINA
TUL METALURGIC DIN CÎMPIA 
TURZII — se spune într-o altă tele
gramă — apreciază cu deosebită sa
tisfacție și deplină mindrie patriotică 
modul în care conducerea de partid, 
dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați pri
mit delegațiile de oameni ai muncii 
care și-au exprimat rugămintea de a 
fi informate mai pe larg în legătură 
cu activitatea și poziția delegației 
României la recenta consfătuire.

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul combinatului 
nostru sint conștienți de faptul că 
sporirea cheltuielilor militare ar con
duce la nerealizarea obiectivelor He 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei, stabilite de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale P.C.R., 
fapt ce ar afecta și dezvoltarea com
binatului nostru.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că, strins uniți în 
jurul partidului, ne angajăm să depu
nem eforturi și mai mari pentru a fi 
la înălțimea sarcinilor trasate de 
partid.

în telegrama colectivului de oa
meni ai muncii de la COMBINATUL 
DE FIBRE SINTETICE SAVINEȘTI 
se spune : Am urmărit cuvîntul rostit 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, la întilnirile cu de
legații ale clasei noastre muncitoare, 
ale altor categorii de oameni ai'mun
cii și ne-am convins încă o dată de 
profundul patriotism, de dragostea 
nețărmurită pentru popor, pentru 
destinele României socialiste, care vă 
animă in intreaga dumneavoastră ac
tivitate de strălucit conducător. 
Ne-am convins pe deplin de temeini
cia poziției dumneavoastră la consfă
tuire, de faptul că acceptarea supli
mentării cheltuielilor de înarmare, in
tr-un mome.nt in care situația inter
națională nu o impune, ar fi afectat 
ritmurile noastre de dezvoltare. în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al partidului privind crește
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Această poziție, adoptată in 
numele poporului român și ca o ex
presie a voinței sale, ne însuflețește 
spre noi fapte de muncă și viată co
munistă, ne întărește hotărirea de a 

acționa cu toată dăruirea pentru în
făptuirea Programului partidului, 
pentru viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se arată : Apro- 
bînd unanim activitatea desfășurată 
de dumneavoastră la recenta Consfă
tuire a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia, co
muniștii. toți oamenii muncii din in
dustria ușoară își exprima recunoș
tința fierbinte pentru modul strălucit 
în care ați reafirmat principiile po
liticii externe a României socialiste, 
pentru slujirea devotată a intereselor 
supreme ale poporului român, ale 
cauzei generale a socialismului, 
progresului social și păcii in lume.

Considerăm pe deplin justificată 
poziția dumneavoastră, a delegației 
noastre în legătură cu unele proble
me militare ale Tratatului de la Var
șovia, faptul că nu v-ați declarat de 
acord cu adoptarea unor măsuri de 
sporire a cheltuielilor militare susți- 
nînd necesitatea-ca măsurile de men
ținere a capacității de apărare să nu 
afecteze programele de dezvoltare 
economico-socială, de ridicare a bu
năstării poporului. .

Așa cum de fiecare dată previziu
nile făcute de partidul nostru, de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu. s-au adeverit, fiind con
firmate pe deplin de evoluția ome
nirii, sintem convinși că si de ăceăstă 
dată va triumfa rațiunea, iar istoria 

va cuprinde în paginile ei încă o 
nouă și glorioasă victorie a luptei 
pentru pace și prosperitate, indepen
dență și suveranitate.

Vă încredințăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral — se subliniază in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TULCEA 
AL P.C.R. — de acordul nostru deplin 
la tot ceea ce întreprindeți ca eminent 
conducător și ginditor revoluționai;, ea 
mare om politic al epocii contempo
rane, de al cărui nume se leagă 
toate marile transformări în făurirea 
unei lumi noi pe pămîntul României, 
contribuția tot mai mare a partidu
lui și statului nostru la triumful ra
țiunii. al păcii și democrației, al prin
cipiilor noi de dreptate și echitate in 
viața internațională.

Ne exprimăm totala adeziune față 
de poziția partidului și statului nos
tru reafirmată în Comunicatul șe
dinței, Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. că măsurile de men
ținere a capacității de apărare să aibă 
un caracter rațional, să nu împovă
reze țara și poporul, să nu frineze 
sau să împiedice îndeplinirea pro
gramelor de înflorire multilaterală a 
societății socialiste, ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural al 
poporului.

Pe adresa C.C. al P.C.R.. a secretarului general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au mai sosit tele
grame din partea ministerelor Industriei Metalurgice, Energiei Elec
trice, Transporturilor și Telecomunicațiilor. Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Minelor, Petrolului și Geologiei, Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Industriei Chimice, Justiției, Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții. Sănătății, Comitetului de Stat pentru Energie 
Nucleară, Comitetului de Stat pentru Prețuri, Tribunalului Suprem. 
Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, Consiliului Legislativ, C.N.E.F.S.. precum 
și din partea altor instituții centrale ; a unor comandamente și unități 
militare ; din partea a numeroase întreprinderi industriale, intre care 
Combinatul siderurgic Hunedoara, întreprinderea minieră Lupeni, în
treprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie" Cluj-Napoca, 
întreprinderea textilă „Moldova" Botoșani, întreprinderea textilă „Ol
tul" din Sf. Gheorghe, întreprinderea mecanică „Nicolina" Iași, „Rul
mentul" Brașov, Combinatul chimic Govora, „Electronica" București, 
întreprinderea de osii și boghiuri Balș, întreprinderea minieră Cimpu- 
lung, județul Argeș, „Electroaparataj" București : a unor institute de 
studii și proiectări ; din partea a numeroase cooperative agricole de 
producție : din partea unor uniuni de creație și instituții de cultură, 
invățămint și presă ; a numeroase comitete municipale, orășenești și 
comunale de partid, unități sanitare și comerciale: a numeroase perso
nalități ale vieții noastre politice, eeonomice și științifice: din partea a 
numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri, țărani cooperatori și cu 
gospodărie individuală, studenți, elevi, militari ai forțelor armate, pen
sionari, gospodine, reprezentanți ai cultelor.

în toate aceste telegrame se exprimă deplina aprobare și ferma 
adeziune față de poziția tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, poziție 
de înaltă răspundere față de destinele națiunii noastre, față de inte
resele fundamentale ale socialismului și cauzei păcii, reflectind cu 
fidelitate voința și aspirațiile întregului popor român.

Manifestindu-și sprijinul unanim față de activitatea desfășurată de 
delegația română, strălucit condusă de secretarul general al partidului, 
președintele republicii, comuniștii, toți cetățenii patriei —■ români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități — intregul nostru popor 
se angajează ferm să-și consacre toate forțele pentru traducerea in 
viață a hotăririlor Congresului al Xl-lea, a Programului partidului de 
înflorire multilaterală a țării, pentru Întărirea prieteniei și solidarității 
cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire socială, cu forțele progresiste de 
pretutindeni în vederea edificării unei lumi fără arme și războaie, 
o lume a păcii, conlucrării și bunei conviețuiri.

Exprimînd gîndurile și hotărirea 
unanimă a comuniștilor, a tuturor 
locuitorilor județului Tulcea. odată 
cu deplina aprobare și mîndrie față 
de rodnica și laborioasa dumneavoas
tră activitate de mare om de stat și 
conducător al României socialiste, ne 
angajăm să muncim în chip comunist, 
cu toată dăruirea și răspunderea 
pentru înfăptuirea? neabătută a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului.

O puternică impresie, o adincă re
cunoștință a produs in inimile noas
tre faptul Că imediat după întoarce
rea în țară, conform stilului de lu
cru care vă caracterizează intreaga 
activitate, v-ați întîlnit cu reprezen
tanții clasei muncitoare, ai tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
practic cu întreaga țară, informind 
asupra modulul în care delegația 
noastră și-a îndeplinit mandatul în
credințat și a acționat în cadrul Con
sfătuirii de la Moscova și. purtind un 
dialog viu. nemijlocit, ați dat răs
puns problemelor majore care pre
ocupă națiunea noastră — se arată in 
telegrama MINISTERULUI TURIS
MULUI.

Prin dumneavoastră, cel .mal Înțe
lept și clarvăzător fiu și conducător 
al partidului și al țării, intregul nos
tru popor și-a pus semnătura pe De
clarația statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia și, in același 
timp, și-a exprimat răspicat poziția 
de a contribui la întărirea puterii de 
apărare a patriei socialiste, in primul 
rînd prin dezvoltarea economico-so
cială a țării și creșterea continuă ți 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
prin accelerarea construcției socialis
te și comuniste.

în telegrama COMITETULUI OR
GANIZATORIC AL VETERANILOR 
DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST se 
spune : Alături de întregul nostru 
popor, de toți ostașii țării, noi. vete
ranii războiului antifascist, dăm o 
înaltă apreciere și aprobăm din toată 
inima activitatea pe care delegația 
țării noastre, în frunte cu dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. conform 
mandatului încredințat de patrie, a 
desfășurat-o la recenta Consfătuire 
de Ța Moscova.

Statuarea formă a colaborării mili
tare pe temelia sacră a independen
ței și.:suyeranitătiâi naționale, a depli
nei egalități, ținindu-se seama că fie
care armată națională, este subordo
nată exclusiv forurilor supreme de 
conducere ale. tării respective, consti
tuie o condiție esențială a respectării 
principiilor generale ce stau la baza 
relațiilor cțjntrc țările socialiste.

Urmind minunatul dumneavoastră 
exemplu de slujire cu credință a in
tereselor poporului român, a cauzei 
socialismului, progresului și păcii în 
lume, vă asigurăm și cu acest prilej, 
tovarășe comandant suprem, că noi, 
veteranii, vom face tot ce ne stă în 
puteri pentru a ne aduce contribuția 
ia înflorirea continuă și apărarea 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE ȘI CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII FON
DURILOR FIXE, împreună cu între
gul nostru popor, aprobă intru totul 
activitatea desfășurată de delegația 
țării noastre la recenta Consfătuire a 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia.

în poziția pe care ați exprimat-o 
la consfătuire, vedem cu toții un 
nou și strălucit exemplu de slujire 
devotată a intereselor poporului nos
tru. ale măreței cauze a păcii și so
cialismului în întreaga lume. Tn- 
tilnirile dumneavoastră cu repre
zentanți ai tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii din țara noastră, 
prin intermediul cărora au fost in
formați pe larg asupra desfășurării 
Consfătuirii de la Moscova reprezintă 
încă o dovadă strălucită a modului 
în care poporul este consultat și in
format asupra problemelor funda
mentale ale politicii partidului și 
statului, expresie elocventă a pro
fundului democratism al orinduirii 
noastre socialiste.

k
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Mesaje de felicitare cu prilejul împlinirii a 60 de ani

de la făunrea statului națjonal unitar român
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi statului national 
unitar român, vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
poporului frate român calde felicitări.

Prin îndelungata luptă eroică, poporul român și-a dobîndit 
independența și unirea statului. întregul popor român, strins unit, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, a obținut succese strălucite 
în opera de construire a socialismului și in lupta pentru salvgardarea 
independenței naționale și a suveranității de stat. Astăzi, România 
a devenit un stat socialist în plină dezvoltare, de sine stătător in 
rîndul națiunilor lumii. Poporul chinez se bucură nespus de mult 
de realizările poporului român.

Urăm din inimă prosperitate și înflorire Republicii Socialiste 
România, fericire poporului român.

HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și drag prieten,
Cu ocazia sărbătoririi la 1 decembrie 1978 a celei de-a 60-a 

aniversări a formării statului național unitar român, ne este 
deosebit de plăcut să vă adresăm, in numele poporului beninez, al 
Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 
al Guvernului Militar Revoluționar și al meu personal, călduroase 

, felicitări.
Poporul beninez și partidul său de avangardă, Partidul Revoluției 

Populare a Beninului, se bucură de imensele succese pe care le 
repurtează continuu poporul român de la data istorică de 
1 Decembrie 1918, cînd Marea Adunare Națională hotăra la Alba 
lulia unirea provinciei Transilvania cu patria-mamă România, 
pentru a face din România o națiune bogată și prosperă.

Dorim să folosim, de asemenea, prilejul aniversării acestui mare 
eniment spre a vă reafirma înalta noastră apreciere față de 

c atribuția activă și eficace a țării dumneavoastră la succesul luptei 
pe care o duc toate popoarele și națiunile oprimate din lume 
Împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, 
rasismului șl apartheidului.

Sîntern convinși că sincera cooperare care s-a statornicit puternic 
Intre țările, popoarele și guvernele noastre se va întări și mai mult 
spre bunăstarea și fericirea popoarelor noastre, pentru consolidarea 
unității țârilor socialiste și a păcii în lume.

Exprimindu-vâ din nou sincere felicitări, vă rugăm să acceptați 
bunele noastre urări pe care Ie adresăm peniru sănătatea dumnea
voastră, de succes pentru guvernul român, de fericire și prosperitate 
pentru poporul prieten al României.

Cu cea mai înaltă și militantă considerație,
Gata pentru revoluție, lupta continuă 1

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului, Revoluției Populare a Beninului, 
Șef al statului,

Șeful Guvernului Militar Revoluționar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național 

unitar român, poporul și Guvernul Republicii Socialiste Demo
cratice Sri Lanka mi se alătură in a vă transmite sincere felicitări 
și cele mai bune urări.

Șint fericit că relațiile prietenești existente între țările noastre 
se întăresc continuu.

JUNIUS RICHARD JAYAWARDENE
Președintele

Republicii Socialiste Democratice Sri Lanka

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi statului național 

centralizat român, Comitetul Central al Partidului Comunist Japonez 
vă transmite sincere salutări și felicitări in numele membrilor 
partidului nostru.

După lupta sa îndelungată pentru unificarea statului și 
independență națională, poporul român, continuînd tradițiile sale 
naționale și democrate, a realizat societatea socialistă și. se află 
angajat in prezent in mod activ in construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, manifestindu-și totodată solidaritatea sa cu 
popoarele care luptă pentru independență, pace, democrație și 
progres social.

Vă urăm noi și tot mai mari succese in lupta dumneavoastră. 
Ne exprimăm totodată dorința ca prietenia și solidaritatea dintre 
Partidul Comunist Japonez și Partidul Comunist Român să se 
dezvolte pe mai departe, in spiritul convorbirilor din vara acestui 
an dintre președintele Kenji Miyamoto și secretarul general Nicolae 
C-aușescu și al importantului conținut al Declarației comune 

'ate cu acest prilej.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN JAPONIA

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
Tovarășului secretar general 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul aniversării zilei de 1 Decembrie, vă adresăm urările 

noastre tovărășești. Istoria României de-a lungul anilor este strins 
legată de istoria clasei muncitoare române și a Partidului Comunist 
Român. De-a lungul celor 60 de ani, Partidul Comunist Român a 
apărat independența națională a României și a luptat totodată 
pentru progres, social și socialism. Aceasta privește mai ales perioada 
începută cu insurecția istorică din august 1944 și lupta ulterioară 
pentru construirea unei noi Românii.

România socialistă a cucerit mari succese și joacă azi un rol 
important pe plan internațional în lupta pentru dezarmare și pace.

Vă urăm tot succesul in activitatea dumneavoastră următoare 
pentru dezvoltarea pe mai departe a României.

Cu salutări tovărășești,
Partidul de Stinga-comuniștii din Suedia

LARS WERNER
Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
în numele Partidului Comunist din India (marxist) adresez 

cele mai călduroase felicitări poporului român, Partidului Comunist 
Român și dumneavoastră personal, cu prilejul fericit al celei de-a 
60-a aniversări a formării statului național unitar român.

Prin unirea, de la 1 Decembrie 1918, a Transilvaniei cu Moldova 
și. Muntenia, care se uniseră încă din anul 1859, visul nutrit multă 
vreme de popor de a-și făuri un stat național unitar — România 
— a devenit realitate. Unirea a fost rezultatul luptelor duse de 
popor și a constituit o adevărată cotitură în dezvoltarea României 
moderne. Dar evenimentul de acum 60 de ani a însemnat numai 
inceputul unei noi ere a luptei poporului pentru libertate. Acum 
60 de ani, clasele exploatatoare au fost cele care au venit la 
putere. Aceste clase au fost înlăturate de la putere, iar România 
a fost eliberată, în 1944, prin lupta dusă de popor, în frunte cu 
partidul comunist. De atunci. România înaintează ferm pe calea 
socialismului și obține mari realizări.

Crearea statului național unitar a deschis calea transformărilor 
revoluționare ulterioare sub conducerea, de către partidul comu
nist, a mișcării revoluționare impotriva claselor exploatatoare si 
a războiului patriotic de rezistență împotriva hoardelor hitleriste.

Vă rog să primiți, cu acesț prilej, felicitările noastre din 
inima și cele mai bune urări din partea partidului nostru, de 
succese tot mai mari pentru poporul român, partidul comunist și 
Republica Socialistă România.

Cu salutări revoluționare, frățești.
E. M. S. NAMBOODIRIPAD

Secretar general
al Partidului Comunist din India (marxist)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, , 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și poporului 
coreean, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, 
prin intermediul dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și po
porului român felicitări călduroase cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la formarea statului național unitar român.

Formarea cu 60 de ani în urmă a statului național unitar român 
â avut o deosebit de mare însemnătate in dezvoltarea istoriei po
porului român. Odată cu eliberarea țării de sub dominația fascistă 
și întemeierea Republicii Populare s-a înfăptuit, în cele din urmă, 
visul de demult al poporului român de a-și făuri un stat unitar, 
suveran și independent, în care puterea să aparțină poporului.

în prezent, poporul român, sub conducerea justă a Partidului 
Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, obține succese stră
lucite in lupta pentru transpunerea in viață a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului și edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, iar România parcurge 
o nouă perioadă de deplină înflorire.

Poporul coreean consideră toate realizările obținute de poporul 
frate român în făurirea noii societăți drept o victorie comună a 
forțelor socialismului și se bucură sincer de acestea.

Folosind acest prilej, vă urez din toată inima, dumneavoastră 
și poporului român, succese și mai mari în continuare, în activi
tatea consacrată edificării României socialiste, bogate și puternice.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele 

guvernului și poporului pakistanez, precum și al meu personal, 
calde și sincere felicitări cu fericitul prilej al celei de-a 60-a ani
versări a formării statului național unitar român.

Crearea statului național unitar român, în urmă cu șase decenii, 
a constituit un eveniment de seamă, care a însemnat implinirea 
aspirațiiloi- profunde ale poporului român pentru unitate, un vis 
nutrit de multă vreme care a devenit realitate. Inspirat de aceleași 
nobile idealuri și devotat lor, poporul pakistanez înțelege și împăr
tășește pe deplin bucuria și fericirea poporului prieten român în 
această importantă zi din istoria sa națională.

Poporul pakistanez întreține relații strinse, cordiale cu poporul 
român și este încredințat că aceste raporturi se vor dezvolta si în
tări în viitor, pe baza avantajului reciproc și atașamentului față de 
scopuri comune: pacea și progresul mondial. Urez deplin succes 
poporului român in eforturile sale îndreptate spre o dezvoltare ra
pidă și multilaterală sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele conside- 
rațiuni.

General MOHAMMAD ZIA-UL-HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național 

unitar român, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre cele mai 
calde felicitări din partea mea, împreună cu cele mai bune urări 
pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, precum și 
pentru prosperitatea crescîndă a poporului prieten al României.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prietenii italieni ai poporului dumneavoastră, particip la- 
sărbătoarea națională prilejuită de a 60-a aniversare a formării 
statului unitar român, transmițîndu-vă dumneavoastră și României 
cele mai bune urări de prosperitate.

Cu deosebită considerație,
AMINTORE FANFANI

Președintele Senatului Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național 

unitar român, 1 Decembrie, imi este plăcut ca, in numele Partidului 
Revoluționar Instituțional din Mexic, să vă felicit cordial pe 
dumneavoastră și eroicul popor român, pe care il conduceți cu 
patriotism și clarviziune.

CARLOS SANSORES PEREZ
Președintele Comitetului Executiv Național 

al Partidului Revoluționar Instituțional

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe,
Cu ocazia sărbătoririi împlinirii a 60 de ani de la formarea sta

tului național unitar român, Partidul Comunist din Belgia vă adre
sează cele mai călduroase salutări.

Republica Socialistă România, Partidul Comunist Român sînt 
emanația contemporană a năzuințelor și victoriilor din trecut care 
au pregătit succesele actuale ale țării dumneavoastră.

Formarea statului român, în urmă cu șaizeci de ani, a repre
zentat încununarea luptei neîncetate a poporului român pentru 
realizarea unității naționale, in anul 1918 constituind o cotitură isto
rică în dezvoltarea României.

Prin edificarea societății socialiste în România se realizează in 
prezent vechile aspirații ale poporului pe plan politic, social și 
cultural. k

De aceea, vă urăm, cu multă plăcere, noi succese în lupta dum
neavoastră pentru securitate, cooperare și pace între toate statele, 
peptru ridicarea armonioasă a bunăstării poporului român și întă
rirea raporturilor de prietenie care leagă cele două popoare și 
partide ale noastre.

Reiterînd urările noastre de succes deplin, vă transmitem, 
stimate tovarășe, salutările noastre frățești.

LOUIS VAN GEYT
Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășe secretar general,
îmi este deosebit de plăcut să mă adresez dumneavoastră și. 

prin intermediul dumneavoastră, membrilor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, autorităților, guvernului și poporului 
din România pentru a vă exprima. în numele Comitetului Executiv 
Național al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian și în al 
meu personal, salutul nostru șl felicitări cu ocazia sărbătoririi la 
1 decembrie a celei de-a 60-a aniversări a formării statului național 
unitar român.

Această aniversare istorică amintește acțiunea hotărită a maselor 
și a celor mai avansate forțe politice ale epocii care a condus la 
concretizarea acestui imperativ național : unirea Transilvaniei cu 
România, care a deschis calea dezvoltării unitare a națiunii. ■

Această aniversare dobîndește o importanță mai mare, ținînd 
seama că la 60 de ani de Ia acel eveniment istoric poporul român 
a obținut succese tot mai mari în construcția socialistă și în progresul 
social-economic, aprofundind permanent, sub conducerea partidului 
și guvernului, idealurile șale de libertate, independență și 
solidaritate cu lupta comună a popoarelor impotriva imperialismului, 
fascismului, colonialismului, neocolonialismului și rasismului.

Pentru toate acestea, tovarășe secretar general, primiți salutul 
nostru frățesc și urarea de noi și tot mai mari succese in toate 
domeniile pentru poporul român și pentru dumneavoastră, 
bunăstare și fericire personală.

Cu sentimente frățeșți,
FERNANDO MALDONADO DONOSO

Secretar general
al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sint încîntat să trafismit Excelenței Voastre, în numele meu și 

al poporului egiptean, din toată inima, cele mai sincere urări cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului unitar român, 
ca urmare a unei lupte consecvente și curajoase.

Progresele obținute de gloriosul popor român în reconstrucția 
țării sale, sub toate aspectele, au constituit un exemplu unic pentru 
toate popoarele care aspiră la un viitor mai bun și mai luminos.

Aș dori să profit de această ocazie pentru a adresa Excelenței 
Voastre mulțumirile mele în legătură cu atitudinea curajoasă în 
sprijinul dreptății și justiției, ca și pentru rolul dumneavoastră activ 
și contribuția pozitivă la instaurarea unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu, astfel incit popoarele din această parte a lumii 
să se poată bucura de securitate, integritate și bunăstare.

Cu cele mai sincere sentimente și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi realizări și progrese pentru 
poporul prieten al României.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintei# Republicii Socialiste România
Excelență,
în aceste momente, cînd dumneavoastră sărbătoriți cea de-a 60-a 

aniversare a întemeierii statului unitar român, am marea plăcere 
de a vă adresa dumneavoastră și. prin Excelența Voastră, parti
dului, guvernului și poporului prieten al Republicii Socialiste 
România, cele mai calde felicitări in numele guvernului, partidului 
„The True Whig", poporului Liberiei și al meu personal.

Nutresc speranța că relațiile cordiale care în mod fericit există 
între țările noastre vor continua să se întărească, în lupta noastră 
comună pentru promovarea păcii și securității internaționale și 
pentru realizarea unei mai mari cooperări între națiunile lumii 
noastre.

Fie ca bravul popor al Republicii Socialiste România să conti
nue a se bucura de binefacerile păcii și progresului, sub luminata 
dumneavoastră conducere.

Asigurîndu-vă de considerația și stima mea cele mai înalte, 
Al dumneavoastră,

W. R. TOLBERT jr.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării statului național 
unitar român, care a constituit o etapă importantă pentru poporul 
român în lunga sa luptă pentru independența națională și înflorirea 
sa socială și politică, ținem să exprimăm Comitetului dumneavoastră 
Central, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R. și președintele Republicii Socialiste România, precum și 
tuturor tovarășilor membri ai partidului felicitările noastre și cele 
mai bune urări pentru viitor.

Comuniștii luxemburghezi, care întrețin cu P.C.R. relații bune de 
cooperare frățească, acordă o înaltă apreciere rolului P.C.R. ca 
avangardă a clasei muncitoare și a poporului român pe calea dez
voltării economice și sociale a României pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

COMITETUL CENTRAL
AL P.C. LUXEMBURGHEZ

RENE URBANY
Președinte

Republicii Socialiste România

a 60 de ani de la crearea statului național 
al luptei celor mai avansate forțe ale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele ~ ........ .... ~
Stimate tovarășe,
Cu ocazia aniversării 

unitar român, rezultat 
societății, comuniștii mexicani transmit poporului român, guvernului 
său și Partidului Comunist Român un salut de prietenie și 
solidaritate revoluționară.

Formarea statului național român, consacrată de Adunarea 
Națională de la Alba lulia, a reprezentat un mare pas înainte în 
istoria poporului român.

Dorințele de bunăstare și de deplină independență națională ale 
poporului român au fost încununate odată cu preluarea puterii de 
către clasa muncitoare condusă de Partidul Comunist Român, 
deschizînd calea construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării țării spre comunism.

Astăzi, România socialistă joacă un rol important pe plan 
internațional datorită poziției sale consecvente in favoarea 
dezarmării, destinderii .și păcii mondiale, pentru simpatia și 
sprijinul său acordat forțelor mondiale care luptă pentru 

\democrație și socialism.
> Salutînd acest important eveniment, comuniștii mexicani transmit 
urări pentru stringerea relațiilor între popoarele și partidele noastre.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
Pentru Comitetul Central 

al Partidului Comunist Mexican
ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO

Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Ecuador vă trans

mite dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, partidului 
comunist și poporului din România un fierbinte salut cu ocazia zilei 
de 1 Decembrie, 60 de ani de la unificarea statului român.

Considerăm această dată ca un moment istoric in procesul actua
lului stat român socialist, cînd Marea Adunare de la Alba lulia a 
proclamat unirea Transilvaniei cu România,, făcind astfel un pas 
important spre unitatea politică. Totodată, unificarea statului român 
a constituit o victorie istorică a mișcării de eliberare națională a 
poporului român în cadrul avîntului revoluționar care a zguduit 
omenirea după primul război mondial și ca o consecință a celui mai 
mare eveniment din secolul nostru : Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

Poporul român, condus de către partidul său comunist, organi
zator și mobilizator al clasei muncitoare, al țărănimii și al maselor 
populare, a ridicat această unitate pe plan superior luptind contra 
fascismului și războiului și acționind pentru construirea socialis
mului. transformind in acest fel în realitate idealurile de libertate 
și justiție pentru care poporul dumneavoastră a luptat de-a lungul 
secolelor.

în prezent statul socialist român se dezvoltă ferm, consolidind 
construcția socialismului și in același timp asigurînd democrația, 
egalitatea socială și politică, cit și progresul material și spiritual 
pentru toți cetățenii. Aceasta constituie un succes nu numai pentru 
România, ci și un valoros aport la cauza eliberării întregii omeniri.

De aceea, cu prilejul acestui important eveniment național al po
porului român, vă transmitem urări de sănătate personală și de în
tărire a relațiilor intre partidele, popoarele și statele noastre.

Cu sentimente frățești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ECUADOR 

PEDRO A. SAAD
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Istiqlal, reunit în ședința sa 
ordinară la 25 noiembrie 1978, m-a însărcinat să vă transmit salutul 
său și cel al tuturor militanților partidului cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a 60-a aniversări de la formarea statului național român 
unitar.

Ei salută cu această ocazie lupta poporului român care este la 
originea acestui eveniment istoric, precum și realizările României 
în toate domeniile sub conducerea dumneavoastră.

Ei se felicită, totodată, pentru relațiile excelente bazate pe 
respectul reciproc, al suveranității și integrității teritoriale dintre 
cele două popoare și partide ale noastre care servesc întărirea și 
dezvoltarea continuă și multilaterală a acestor relații.

MOHAMED BOUCETTA
Secretar general

al Partidului Istiqlal din Maroc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență și stimate domnule președinte,
în numele guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria 

și al meu personal, doresc să vă adresez dumneavoastră, guvernu
lui și poporului Republicii Socialiste România felicitările noastre 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării statului național unitar 
român. Dorim, de asemenea, să fim alături de dumneavoastră în 
sărbătorirea acestui important eveniment din istoria poporului ro
mân, care în prezent își afirmă, în libertate* deplina sa personali
tate proprie, coeziunea socială și politică.

Printre principiile relațiilor interstatale la care țările noastre 
subscriu cu ardoare se află respectarea integrității teritoriale și 
independența națională, menite să asigure o atmosferă de pace și 
armonie în lume, să creeze cadrul pentru o cooperare rodnică și 
avantajoasă intre toate națiunile lumii in scopul dezvoltării econo
mice și sociale și să ofere fiecărei țări posibilitatea de a-și valori
fica Ia maximum resursele sale materiale și umane. Guvernul meu 
se bucură de realizările pe care le obțineți în transpunerea în viață 
a acestor principii și exprimă speranța că relațiile de solidaritate 
și prietenie care unesc țările noastre vor continua să se amplifice 
în avantajul nostru reciproc și in deplină libertate.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre urările 
mele personale cele mai bune, împreună cu acelea ale guvernului 
și poporului Nigeriei, pentru sănătatea și bunăstarea dumneavoas
tră personală, pentru pacea, prosperitatea și fericirea poporului pri
eten al României.

General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO
Șeful Guvernului Militar Federal, 

Comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări de la formarea 

statului național unitar român îmi este plăcut să vă adresez în 
numele poporului mauritanian, al Comitetului său Militar de 
Redresare Națională, al guvernului său și în numele meu personal 
sincerele mele felicitări.

Cu această ocazie vă exprim urări de sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră, progres și prosperitate poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,
Locotenent-colonel

MOUSTAPHA OULD MOHAMED SALEK
Președintele Comitetului Militar 

de Redresare Națională, 
Șef al Guvernului 

Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Fericita sărbătorire a celei de-a 60-a aniversări a formării statu
lui unitar român ne oferă plăcuta ocazie pentru a exprima 
Excelenței Voastre sentimente de vie satisfacție și să adresăm 
poporului Republicii Socialiste România prietene urări de înfăptuire 
a unor noi și rodnice cuceriri pe calea progresului și civilizației in 
deplină libertate.

ERMENEGILDO GASPERONI 
ADRIANO REFFI

Căpitani Regenți ai Republicii San Marino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a formării statului na

țional unitar român îmi oferă fericitul prilej de a adresa Excelenței 
Voastre, în numele poporului israelian și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului român, în condiții de pace și 
securitate, precum și pentru dezvoltarea continuă a relațiilor prie
tenești dintre națiunile noastre.

YITZHAK NAVON
Președintele Israelului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă președinte,
Sînt fericit ca. in numele meu personal și al Direcțiunii Parti

dului Socialist, să vă adresez dumneavoastră, partidului comunist, 
guvernului, parlamentului și poporului român cele mai călduroase 
urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului unitar.

Sentimentele de prietenie șl de simpatie ale socialiștilor italieni 
pentru statul și poporul român sint trainice și vechi. Ele se înte
meiază pe lupta comună împotriva fascismului și nazismului și pe 
continuitatea angajamentului de a atinge cele mai avansate obiective 
de autonomie și progres social, de pace și independență pentru 
popoarele noastre.

Cu aceste sentimente reafirm cel mai sincer și cordial salut.
BETTINO CRAXI

Secretar general
al Partidului Socialist Italian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Partidul socialist din Japonia exprimă sincere salutări șl 

felicitări pentru cea de-a 60-a aniversare a făuririi statului național 
unitar român.

Sintem încredințați că poporul dumneavoastră va obține remar
cabile victorii in lupta pentru dezvoltare, pentru întărirea păcii, 
democrației, socialismului și unității naționale.

ICHIO ASUKATA
Președintele Comitetului Central Executiv 

al Partidului Socialist din Japonia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Vă rugăm să primiți pe această cale un salut frățesc din partea 

conducerii partidului nostru.
In același timp vă exprimăm felicitările noastre cele mai 

călduroase cu ocazia celebrării la 1 decembrie a.c. a celei de-a 
60-a aniversări de la crearea statului național unitar român, eve
niment istoric de enormă importanță în viața politică a republicii 
române.

Partidul nostru prețuiește profund crearea statului național 
român, considerîndu-I produsul luptei neobosite duse de cele măi 
progresiste forțe ale societății române de acum 60 'de ani.

Cu salutări prietenești,
JORGE SHAFICK HANDAL

Secretar general
al Partidului Comunist din Salvador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi face o deosebită plăcere să vă transmit dumneavoastră șl 

poporului român cele mai călduroase salutări din partea Partidului 
Liberal din Marea Britanie, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
fondării statului național unitar român.

Al dumneavoastră sincer,
DAVID STEEL

Liderul Partidului Liberal 
din Marea Britanie
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Congresul Societății de Cruce Roșie
si-a încheiat lucrările

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII UNIRII

9
La București s-au încheiat, joi, lu

crările Congresului Societății de Cru
ce Roșie. A participat tovarășul Iosif 
Uglar, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, . secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Națion’al al F.U.S.

în cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul 139 delegați și invitați. Vorbi
torii au dat o inaltă apreciere mesa
jului adresat congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și s-au angajat să 
militeze neabătut pentru traducerea 
în viață a prețioaselor indicații cu
prinse în acest document. Ei și-au 
exprimat totala adeziune față de po
ziția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de la Var
șovia.

Participanții la dezbateri au anali
zat activitatea desfășurată in perioa
da care a trecut de la precedentul 
congres, neajunsurile in munca or
ganizației. au făcut propuneri de 
îmbunătățire a acesteia, S-au referit 
la relațiile Societății de Cruce Roșie 
din țara noastră cu societățile națio
nale din alte țări.

Joi au adresat congresului mesaje 
de salut Osman Zubovic, secretar ge
neral al Crucii Roșii din Iugoslavia. 
Kzeskaw Poltorak, vicepreședinte al 
Crucii Roșii din Polonia, Aii Riza 
Zorluoglu, președintele Semilunii 
Roșii din Turcia, Miklos GyiiszU, 
secretar generai adjunct al Crucii 
Roșii ungare, Valeri Baltyisky. vice
președinte al Ligii Societăților de 
Cruce Roșie, președintele Alianței 
Societăților de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie din U.R.S.S.

Congresul a aprobat Raportul Con
siliului Național și al Comisiei de re
vizie, modificările propuse la statut 
și a adoptat o rezoluție privind acti
vitatea viitoare.

Congresul a ales Consiliul Național 
al Crucii Roșii și Comisia de revizie, 
în cadrul primei plenare a Consiliu
lui Național a fost ales Biroul exe- 
cutiv. Ca președinte al Consiliului 
Național a fost reales general-maior 
Constantin Burada. iar ca vicepre
ședinți dr. Marla Mănescu, prof. Ta
mara Dobrin. general-maior loan 
Geoană, prof. dr. docent Ander Zol- 
tân, prof. dr. Ludovic Păun, iar ca 
secretar dr. Lidia Orădean. Tovarășul 
col. r. dr. Vasile Ion a fost ales pre
ședinte al Comisiei de revizie.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune:

Ne exprimăm mulțumirile cele mai 
vii și recunoștința noastră fierbinte 
pentru mesajul pe care l-ați adresat 
Congresului, pentru cuvintele de cal
dă apreciere, pentru prețioasele indi
cații pe care le-ați dat organizației 
noastre, activului ei voluntar, in ve
derea creșterii calității tuturor acti
vităților Crucii Roșii.

Direcțiile și orientările cuprinse în 
mesaj vor sta la baza Întregii noas
tre activități pentru înfăptuirea poli
ticii sanitare a partidului si statului 
nostru și întărirea sănătății poporu
lui. pentru creșterea contribuției Cru
cii Roșii în viața socială a tării. _

Avînd mereu în față pilda de înalt

Primire la Consiliul de Sfat
Tovarășul Ștefan Voitec, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al .Con
siliului de Stat, a primit, joi după- 
amiază. pe membrii delegațiilor de 
peste hotare care au participat la lu
crările Congresului Societății de Cru
ce Roșie din România.

Au participat tovarășii Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, ge
neral-maior Constantin Burada. pre
ședintele Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie, vicepreședin
ții și membri ai Biroului Executiv al 
consiliului.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ștefan Voitec a adresat un cald 
salut oaspeților, urindu-le noi succese 
in activitate.

Mulțumind călduros. Henrik Beer, 
secretar general, al Ligii Societăților 
de Cruce Roșie, Valeri Baltyisky, viAdunare consacrată de solidaritate cu

Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea au organizat, joi, 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din 
Capitală, o adunare consacrată „Zi
lei internaționale de solidaritate cu 
poporul palestinian".

Adunarea a fost deschisă de Stan- 
ciu Stoian, secretarul Ligii, care a 
subliniat că acest eveniment este 
marcat in România cu simpatie și 
solidaritate, alături de întreaga opi
nie publică progresistă din lume.

A luat apoi cuvintul Roger Polgar, 
reprezentant al Programului Națiuni- 
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) in România. Vorbitorul a 
evidențiat activitatea desfășurată de 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
soluționarea conflictului din Orien
tul Mijlociu, pentru înfăptuirea nă
zuințelor legitime ale poporului pa
lestinian la autodeterminare. inde
pendență și suveranitate națională. 
Reprezentantul P.N.U.D. a relevat 
faptul că România, în cadrul O.N.U.. 
s-a .aflat și se află in primele rân
duri in ceea ce privește sprijinirea 
recunoașterii drepturilor leșitime ale 
poporului palestinian. Poporul român 
și eminentul său conducător, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, și-au 
exprimat deplina lor solidaritate cu 
cauza poporului palestinian, făcînd 
apel la comunitatea internațională și 
la statele membre ale Națiunilor U- 
nite pentru a conlucra in vederea a- 
plicării rezoluțiilor Adunării Gene
rale și Consiliului de Securitate cu 
privire la reglementarea justă și du
rabilă a drepturilor legitime și ina
lienabile ale acestuia.

în continuare, prof. univ. dr. Petre 
Brâncuși. membru al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, a arătat că 
năzuințele la o existență liberă ale 
poporului palestinian sint tot mai 
larg recunoscute si sprijinite pe plan 
internațional. Relevind poziția Româ
niei. potrivit căreia rezolvarea pro
blemei palestiniene, in conformitate 
cu dreDtul și aspirațiile legitime ale 
poporului palestinian, renrezintă o 
componentă esențială a reglementării 
conflictului din Orientul Miilociu. 
vorbitorul a spus : Președintele 
Nicolae Ceaușescu a afirmat cu con
secvență sprijinul și solidaritatea po- 

umanism și patriotism pe care ne-o 
oferiți dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, precum 
și exemplul de omenie, și devotament 
față de popor al tovarășei Elena 
Ceaușescu, ne angajăm ferm să spo
rim participarea organizației noastre 
la educarea populației in spiritul 
idealurilor de pace, prietenie și cola
borare internațională care animă po
porul român.

Exprimînd încă o dată sentimentul 
de mîndrie, profundul devotament și 
adînca recunoștință față de partid, 
față de dumneavoastră, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, So
cietatea de Cruce Roșie, membră a 
Frontului Unității Socialiste, vă în
credințează că își va aduce contri
buția la realizarea mărețelor obiective 
ale dezvoltării economice și sociale a 
tării.

Milioanele de membri ai organiza
ției noastre sint profund atașați po
liticii interne și externe a României 
socialiste, promovată cu deosebită 
strălucire de dumneavoastră, persona
litate politică proeminentă a vieții 
internaționale, întruchipare strălucită 
a spiritului de dreptate și echitate, 
promotor consecvent al ideilor de 
pace, colaborare și prietenie între po
poare, pentru statornicirea unor re
lații noi, de egalitate și respect reci
proc între toate națiiinile lumii.

Profund recunoscători pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pentru ri
dicarea țării noastre pe noi culmi de 
civilizație și progres, pentru crește
rea necontenită a prestigiului Repu
blicii Socialiste România in lume, vă 
încredințăm de adeziunea totală și 
aprobarea deplină a celor peste șase 
milioane de membri ai Crucii Roșii, 
la poziția printipială adoptată de de
legația tării noastre, condusă de 
dumneavoastră la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia, poziție profund 
patriotică, reflectînd interesele fun
damentale ale poporului român, re
confirmată în expunerea dum
neavoastră la plenara Comitetului 
Central al partidului nostru din ziua 
de 29 noiembrie a.c„ Îmbinare strălu
cită a principialității comuniste și 
spiritului de inaltă răspundere față 
de destinele țării, de cauza socialis
mului și păcii în lume.

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România își va 
face un titlu de mîndrie din a con
tribui. alături de întregul nostru po
por, la consolidarea păcii și secu
rității în Europa, la crearea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Participanții la Congresul Crucii 
Roșii, oameni ai muncii din întreaga 
țară, femei și bărbați, tineri, și vîrst- 
nici, vă urează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de muncă 
spre a încununa cu noi și strălucite 
realizări activitatea prodigioasă, neo
bosită pe care o desfășurați în frun
tea partidului și statului, pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism. (Agerpres)

cepreședinte al Ligii, președintele A- 
lianței Societăților de Crtlcă RoSid și 
Semilună Roșie din Uniunea Sovieti
că, Laurent Marti, asistent al pre
ședintelui Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii. Osman Zubovic, se
cretar general al Crucii Roșii din Iu
goslavia, și Aii Riza Zorluoglu, pre
ședintele Semilunii Roșii din Turcia, 
au rugat să se transmită președinte
lui Nicolae Ceaușescu sentimentele 
lor de inaltă stimă și considerație. Ei 
au exprimat gratitudinea pentru in
vitația de a participa la Congresul 
Societății de Cruce Roșie română, 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat în timpul șederii in țara 
noastră.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, s-au 
relevat spiritul de colaborare, solida
ritate umană și întrajutorare de care 
sînt animate societățile naționale de 
Cruce Roșie, contribuția pe care a- 
cestea o pot aduce la adîncirea pro
cesului de destindere, la instaurarea 
unui climat de pace și înțelegere în 
întreaga lume.„Zilei internaționale poporul palestinian46
porului român cu cauza justă a po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său de a-și constitui un stat 
propriu, liber și independent. Tara 
noastră se numără printre statele 
care au inițiat înscrierea pe agenda 
O.N.U. a punctului privind „Proble
ma palestiniană" și a rezoluției vi- 
zind acordarea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a statutului de 
observator la Organizația Națiunilor 
Unite. România, a menționat vorbi
torul, s-a pronunțat și se pronunță 
cu consecvență pentru reglementarea 
globală pe cale politică, pașnică, a 
problemelor complicate ale Orientu
lui Mijloeiu — inclusiv realizarea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian, pentru realizarea unei păci 
juste și trainice, ceea ce corespunde 
intereselor tuturor popoarelor din 
regiune și din întreaga, lume.

La adunare au participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de masă 
și obștești, oameni ai muncii din în
treprinderi bucureștene.

A fost prezebt Imad Abdin, repre
zentant permanent al O.E.P. la Bucu
rești, reprezentanți ai Centrului de 
Informare al O.N.U. in Capitala țării 
noastre.

Au luat parte, de asemenea, șefi și 
reprezentanți de misiuni diplomatice 
ai țărilor arabe acreditați la Bucu
rești. (Agerpres)
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PROGRAMELE 1 și 2

în jurul orei 9. — Transmisiu
ne directă de la Sala Palatului 
Republicii : Sesiunea solemnă co
mună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste și Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România dedicată sărbătoririi îm
plinirii a 60 de arii de la forma
rea statului național unitar român
PROGRAMUL 1

17.00 Telex
17,05 Emisiune în limba germană

Depuneri de coroane de flori
Ieri s-au desfășurat solemnități în 

cadrul cărora au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la Monu
mentul eroilor patriei din Capitală.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fa- 
zekas, Nicolae Giosan, Ion Coman, 
Richard Winter, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, generali și ofițeri su
periori, activiști de partid și‘ de 
stat, delegații ale oamenilor muncii, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele republicii. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Guver
nului, Marii Adunări Naționale, Con
siliului Național al F.U.S., Ministe-

Manifestări
în reședințele de județ și în alte 

localități din țară au continuat să 
aibă loc, zilele acestea, sub egida 
consiliilor locale ale Frontului Unită
ții Socialiste, entuziaste adunări con
sacrate celei de-a 60-a aniversări a 
formării statului național unitar' ro
mân.

Despre importanța istorică a actu
lui de la 1 Decembrie 1918 în viata 
poporului nostru au vorbit tovarășii 
Nicolae Hurbean — la Alba Iulia, Ion 
Sârbu — la Pitești, Gheorghe Blaj —- 
la Oradea, Ion Catrinescu — la 
Brăila, Nicolae Bușui — la Reșița, 
Ion Tudor — la Constanța. Florea 
Ristache — la Tîrgoviște, Petre Preo
teasa — la Craiova, Paraschiv Be- 
nescu — la Galați, Teodor Haș — la 
Deva, Ion Tarachiu — la Slobozia, 
Maxim Berghianu —. la Giurgiu. Ni
colae Vereș — la Tg. Mureș, Vasile 
Bărbuleț — la Sibiu. Teodor Roman 
— la Alexandria, Mihai Telescu — la 
Timișoara, Gheorghe Tănase — la

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim- 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, in cursul zilei de joi, pe 
Jean-Pierre Prouteau, secretar de stat 
la Ministerul Industriei al Republicii 
Franceze. în cadrul întrevederii au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea și diversificarea colaborării 
și cooperării româno-franceze în do

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor apărării
ai statelor participante la Iratatul de la Varșovia
în prima jumătate a lunii decem

brie 1978, in capitala Republicii De
mocrate Germane — orașul Berlin — 
va avea loc ședința ordinară a Co
mitetului miniștrilor apărării ai sta

Sesiunea Comisiei mixte româno-polone de colaborare 
tehnico-științifică

în perioada 28—30 noiembrie s-au 
desfășurat la București lucrările ce
lei de-a XXIV-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-polone de colaborare 
tehnico-științifică.

în conformitate cu hotărîrile sta
bilite cu prilejul intilnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ed
ward Gierek, comisia a analizat sta
diul realizării înțelegerii de coope
rare științifică și tehnologică pe pe
rioada 1976—1980 și a convenit noi 
acțiuni de colaborare in acest do
meniu pentru anii 1979—1980. Tot
odată, s-au stabilit direcțiile prin
cipale ale colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări pe perioa
da 1981—1985.

Protocolul sesiunii a fost semnat

Cronica
Joi dimineața, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R.. a primit delegația Confe
derației Sindicatelor Muncitorilor 
din Turcia (Tiirk — Iș), condusă de 
Kaya Ozdemir, secretar general cu 
problemele de educație al Tiirk — Iș, 
care efectuează o vizită de prietenie 
în tara noastră la invitația Uniunii 
Generale a Sindicatelor.★

Ieri a avut loc la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" deschiderea cursurilor 
postuniversitare pentru pregătirea 
cadrelor în domeniul filozofiei și so
ciologiei. Cursurile au fost inaugura
te de tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

★ ■
Joi a fost, semnat Acordul de coo

perare in domeniile invățămintului. 
științei și culturii intre guvernele 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Ghana. Documentul a fost 
semnat de Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Kwame Addae, ambasadorul Repu
blicii Ghana la București.★

La Centrul european UNESCO 
pentru învățămîntul superior 
(C.E.P.E.S.) din București s-au în
cheiat, joi după-amiază, lucrările 
celei de-a doua reuniuni a corespon
denților pentru legătura dintre sta
tele membre, ale UNESCO din 
Europa și Centrul din capitala Româ
niei.

19,00 învățămint — educație
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.30 România socialistă —• idealuri îm

plinite 1918—1978
21,00 1918 — Unire — 1978. Spectacol 

dedicat celei de-a 60-a aniversări 
a făuririi statului național unitar 
român

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17.00 Ora veselă (reluare)
17.53 Blocnotes — informații utilitare
18.20 Caseta cu imagini
19,03 Album coral
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.30 Radar pionieresc
20.43 Publicitate
20,30 Capodopere și mari interpreți
21.40 Telex
21,45 Consultații juridice 

rului Apărării Naționale și Minis
terului de Interne, Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., 
Consiliului U.A.S.C.R., Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
Consiliului Național al Femeilor. Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular munici
pal, Ministerului Educației și învă- 
țămintului, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Consiliului Oa
menilor Muncii de Naționalitate Ma
ghiară și Consiliului Oamenilor Mun
cii de Naționalitate Germană, precum 
și din partea unor mari intreprinderi 
bucureștene. A fost depusă, de ase
menea, o coroană de flori din partea 
corpului diplomatic.

Companii de onoare, formate din 
militari ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărârea patriei, aliniate 
pe platourile monumentelor, au pre
zentat onorul. A fost intonat Imnul 
de Stat. După depunerea coroanelor 
de flori, cei prezenți au păstrat mo
mente de reculegere. S-a primit, 
apoi, defilarea companiilor de onoare.

în județe
Vaslui, Teodor Coman — la Rîmnicu 
Vîlcea, prim-secretari ai comitetelor 
județene de partid, și tovarășii Pom
pei Crăciun — la Bistrița, Iosif Buru
ian — la Miercurea Ciuc, Gheorghe 
Cilibiu — la Iași, Constantin Dumi
tru — la Slatina, Dumitru Ionaș — la 
Ploiești, Valerian Gaina — la Su
ceava, Ion Gheorghe — la Tulcea, 
secretari ai comitetelor județene de 
partid.

Participanții Ia adunări au adresat 
telegrame tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. președintele Republicii, prin 
care exprimă totala adeziune față 
de politica internă și externă a parti
dului, hotărîrea lor de a acționa cu 
toată energia pentru înfăptuirea mă
rețului program de ridicare a Româ
niei socialiste pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

în încheierea adunărilor au avut loc 
spectacole artistice, 

meniile construcțiilor de mașini, 
electronicii, informaticii, aviației și 
in alte sectoare de interes reciproc.

La intre vedere a participat Gheor
ghe Petrescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini.

A fost prezent Pierre Cerles, amba
sadorul Franței la București.

telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La ședință se preconizează să se 
analizeze probleme ale activității cu
rente a organelor militare ale or
ganizației Tratatului de la Varșovia.

din partea română, de Iosif Tripșa, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, pre
ședintele părții române in comisie, iar 
din partea polonă de Tomasz Bier- 
nacki, adjunct al ministrului știin
ței. invățămintului superior și teh
nicii, președintele părții polone in 
comisie.

Președintele părții polone in co
misie și membrii delegației care au 
participat la lucrările celei de-a 
XXIV-a sesiuni a comisiei mixte au 
fost primiți de Ion Ursu, președin
tele C.N.S.T. Cu acest prilej, a fost 
subliniată dorința comună de a dez
volta și adinei, in continuare, cola
borarea țehnico-știihțifică. in avan
tajul ambelor țări. (Agerpres)

zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

R.P. Benin, ambasadorul acestei țări 
la București,, Guy Boukary Mory, a 
oferit o recepție. Au participat Ion 
Ioniță, . viceprim-ministru al guver
nului. Ludovic Fazekas. ministrul e- 
conomiei forestiere și materialelor de 
construcții. Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ape
lor,. Cornel Pacoste, adjunct, al mi
nistrului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale. Au 
luat parte șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră.★

Ieri a fost semnat, la București, 
Planul de colaborare tehnico-științi- 
fică pe anul 1979, in domeniul con
trolului calității și metrologiei, intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria. Documen
tul a fost semnat, din partea româ
nă. de Gheorghe Costea. inspector 
general de stat al Inspectoratului ge
neral de stat pentru controlul calită
ții produselor, iar din partea bulgară, 
de Ivan Gruev. președintele Comite
tului de stat pentru standardizare.★

Joi, la institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" din Capitală s-a des
chis expoziția „Arhitectura contem
porană din U.R.S.S.". Tot ieri a avut 
loc la București deschiderea expozi
ției pictorului mexican, Zalathiel 
Vargas.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 

3 și 4 decembrie. în țară: Vreme rece 
îndeosebi în regiunile din nordul ță
rii. Cerul va fi variabil mai mult 
noros la începutul intervalului in estul 
țării unde vor cădea precipitații mai 
ales sub formă de ninsoare. în cele
lalte regiuni, ninsori izolate. Vînt 
moderat cu intensificări de scurtă 
durată în primele zile. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între minus 4 și plus 
6 grade. îngheț la sol îndeosebi in 
nordul țării. Spre sfirșitul intervalului 
ceață locală in vest, în București: 
Vremea va continua să se răcească 
în prima parte a intervalului. Cerul 
va fi temporar ndros. Vor cădea pre
cipitații mai ales sub forfnă de nin
soare în primele zile. Vint moderat.

Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar român
In numeroase tari ale lumii au 

continuat manifestările consacrate 
împlinirii a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar roman.

In sala congreselor din San Marino 
a. avut loc o manifestare festivă, des
fășurată in prezența căpitanilor re
genți. Adriano Reffi și Ermenegildo 
Gasperoni, miniștrilor, secretarilor 
generali ai partidelor democrat-creș
tin, comunist, socialist și socialist- 
unitar. unor personalități din viața 
politică, economică și culturală a 
țării.

Giordano Bruno, secretar de 
stat pentru afacerile externe al Re
publicii Sa.n Marino, a vorbit despre 
politica externă a României, dind o 
înaltă apreciere rolului președintelui 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
promovarea acestei politici, profun
zimii analizelor sale cu privire la fe
nomenele și problematica contem
porană.

La Londra, Grupul parlamentar de 
prietenie anglo-romăn și Asociația 
de prietenie Marea. Britanie-Româ- 
nia au organizat o seară festivă. Ja
mes Johnson, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie anglo-ro- 
măn, a vorbit despre actul istoric de 
la 1 decembrie 1918. El a elogiat cu 
acest prilej politica externă activă și 
constructivă a României, activitatea 
prodigioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa hoiăritoare 
la elaborarea și transpunerea in prac
tică a acestei politici.

Tot iii capitala britanică a fost or
ganizată o expoziție de carte poli
tică românească, in cadrul căreia la 
loc de frunte sint expuse lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu tra
duse în limba engleză. La vernisaj, 
ca și la gala de filme documentare 
românești, care a urmat, au participat 
membri ai parlamentului britanic și 
ai Asociației de prietenie Marea Bri- 
tanie-România.

La Londra a fost deschisă, de ase
menea. o expoziție fotodocumentară 
românească.

La Centrul de cultură al primăriei 
din Atena a avut loc o seară festivă, 
in cadrul căreia au luat cuvintul 
acad. 'Petros Haris, președintele Ca
sei de cultură a prieteniei eleno-ro- 
măne, prof. univ. Vasili Sfiroieras. și 
ambasadorul României in Grecia, 
Ion Brad. Au fost evocate pe larg 
semnificațiile evenimentului și con
tribuția României, socialiste, sub con
ducerea președintelui Ceaușescu, la 
politica de pace, colaborare și secu
ritate în Balcani și in întreaga lume.

La „Colegiul Mexicului" — institu
ție academică de renume mondial 
dih Ciudad de Mexico a avut loc o 
seară festivă consacrată evenimen
tului.

In sprijinul reunificării pașnice a Coreei 

încheierea reuniunii internaționale de la Tokio
TOKIO 30 '(Agerpres).' - tn' capi-” 

tala Japoniei s-au încheiat lucrările 
celei de-ș. Il-a , Conferințe mondiale 
pentru reunificarea pașnică a Coreei. 
Participanții la conferință și-au ex
primat solidaritatea și sprijinul față 
de lupta poporului coreean pentru 
reunificarea patriei sale. Conferința a 
scos in evidență dreptul inalienabil 
al poporului coreean la independență, 
la reunificarea pe călea pașnică, pe 
baza principiilor democratice, fără 
amestec din afară.

De asemenea, participanții la con
ferință au sprijinit in unanimitate 
propunerile și inițiativele R.P.D. Co
reene. ale președintelui, Kim Ir Sen 
vizind reunificarea pașnică și inde
pendentă a Coreei. Participanții au 
condamnat, totodată, atitudinea ostilă

Un apel al 0. N. U. pentru respectarea sancțiunilor
împotriva regimurilor rasiste din Africa australă

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
condamnat societățile multinaționale 
și acele țări occidentale care, prin 
politică lor, „impiedică popoarele 
oprimate din sudul Africii să se bucu
re de drepturile omului". Totodată, 
Adunarea Generală a aprobai hotări- 
rile adoptate în comitetele O.N.U. 
prin care statele ce acordă asistență

agențiile de presă transmit:
Un program de coopera- 

yg in domeniile invățămintului, cul
turii și științei intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Marelui Ducat al Luxemburgului a 
fost semnat la Luxemburg.

Comunicat comun. La
cheierea convorbirilor dintre Ericii 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al.R-D.G., și MengisXu Haile Ma
riam, președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, președinte
le Consiliului de Miniștri al Etiopiei, 
a fost dat publicității un comunicat 
comun care subliniază hotărîrea ce
lor două părți de a acționa pentru 
întărirea destinderii politice prin mă
suri concrete vizind destinderea pe 
plan militar. A fost dată publicității 
și o Declarație privind principiile 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două state. în care se arată că și pe 
viitor părțile vor acționa împreună 
in lupta împotriva forțelor imperialis
te, a neocolonialismului. rasismului 
și apartheidului, precum și in scopul 
așezării pe baze juste și democratice 
â relațiilor economice internaționale.

PrOtOCOl. După cum informează 
agențiile A.D.N. și D.P.A., la Bonn 
a fost semnat un protocol între gu
vernele R.D. Germane și R.F. Ger
mania cu privire la verificarea. în
noirea și completarea marcării fron
tierei existente între R.D.G. și R.F.G.. 
documentarea de fronțieră și alte

O adunare festivă a avut loc. de 
asemenea, la Academia muncitoreas
că și la „Școala superioară de ad
ministrație" din Helsinki.

Manifestări consacrate aniversării 
formării statului național unitar ro
mân au mai avut loc la Lyon — in 
Franța, la Flock — in R.P. Polonă, in 
capitalele Braziliei, Thailandei și in 
numeroase alte orașe ale lumii.

Dind glas interesului manifestat in 
R.P. Chineză față de istoria și viața 
poporului român, „Editura poporului" 
din Pekin a publicat, in traducere in 
limba chineză, lucrarea istoricului 
Constantin C. Giurescu : „Formarea 
statului, național, român",

A 60-a. aniversare a evenimentului 
de la 1 decembrie a fost marcată pe 
larg și de presa internațională.

Revista indiană de politică externă 
„International Reporter" consacră ac
tului de la 1 decembrie 1918 un su
pliment de opt pagini. Articolul din 
deschidere, însoțit de fotografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, după 
ce prezintă semnificațiile actului 
unirii in istoria poporului român, 
notează : „Înfăptuirile poporului ro
mân, dobindite in anii socialismului, 
sint nemijlocit legate de activitatea 
laborioasă, desfășurată în fruntea 
statului de către președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, care are un 
rol esențial în fundamentarea și 
promovarea politicii interne și exter
ne a. României".

„Le Journal d’Egypte" publică pe 
prima pagină un amplu articol în
soțit. de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Marcînd forma
rea statului național unitar român, 
se spune in articol, unirea de la 1 
decembrie 1918 înseamnă realizarea 
aspirațiilor întregului popor român 
spre libertate și unitate națională". Un 
articol similar publică și ziarul „Le 
Progres Egyptien". Ziarul nigerian 
„New Nigerian" a publicat un articol, 
însoțit de portretul președintelui 
Nicolae Ceaușescu in care, după ce 
prezintă formarea statului național 
unitar român, subliniază : „în ultimul 
deceniu, sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, Rdm.gpla. a 
cunoscut un proces intens de de^vdl- 
tare in domeniile vieții economice, 
sociale, invățămintului și culturii".

Articole consacrate evenimentului 
au apărut, de asemenea, în presa 
din Austria. Maroc și alte țări.

Aniversării a șase decenii de la 
formarea statului național unitar ro
mân i-au dedicat emisiuni speciale 
posturile de radio și televiziune din 
India, Kuweit, Egipt și din alte țări.

La ambasadele României din R.P 
Ungară, Egipt, Belgia, Indonezia și 
Israel au fost organizate conferințe 
de presă. .

a autori tațilof stid-coreene. care se 
dedau în mod repetat la acțiuni pro
vocatoare și încurajează activitățile 
de perpetuare a sciziunii țării, barînd 
calea dialogului constructiv intre 
Nordul, șl Sudul Coreei, și au cerut 
retragerea trupelor americane din 
sudul țării.

Delegația țării noastre, condusă de 
Aurel Duca, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R.. secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, a reafirmat 
poziția consecventă a partidului și 
guvernului nostru, de sprijinire a 
eforturilor către reunificarea pașnică 
și independentă a Coreei, de solida
ritate cu lupta justă a întregului 
popor coreean.

regimurilor rasiste din Africa austra
lă sînt declarate „complice la practi
cile inumane de discriminare rasia
lă, colonialism și apartheid" : adu
narea a adresat un apel tuturor sta
telor să respecte sancțiunile O.N.U. 
împotriva Rhodesiei și embargoul 
asupra livrărilor de armament către 
Republica Sud-Al’ricană.

probleme conexe. Agenția A.D.N. 
subliniază că documentele confirmă 
inviolabilitatea frontierei dintre 
R.D.G. și R.F.G. și caracterul aces
teia de frontieră între două state su
verane.

Convorbiri ungaro-sirie- 
Ug. I.a Budapesta au inceput con
vorbirile oficiale ungaro-siriene. De
legațiile celor două țări sint conduse 
de Janos Radar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și de Hafez Al- 
Assad, secretar general, al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene.

Ședință C.A.E.R. La Moscova 
au avut loc lucrările ședinței a 49-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru agricultură. Au fost- examinate 
probleme ale colaborării economice 
și tehnico-științifice in domeniile 
producției vegetale și animale, me
canizării și chimizării agriculturii, au 
fost stabilite măsuri pentru perfec
ționarea activității comisiei, in con
formitate cu hotăririle ședinței a 
XXXII-a a Sesiunii C.A.E.R., și a 
fost adoptat planul de lucru pe anii 
1979—1980.

Birou O.E.P. în capitala 
Mozambicului. La Maputo, ca
pitala Republicii Populare Mozam- 
bic, a fost deschis un birou al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.).

la o. n u. Sărbătorirea Zilei internaționale de solidaritatei cu poporul palestinian
Mesajul 

președintelui României 
primit cu viu interes

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
La O.N.U., ziua de 29 noiembrie 1978 
a fost marcată de sărbătorirea Zilei 
internaționale de solidaritate cu po
porul palestinian. în cadrul ședinței 
festive s-a dat citire mesajelor trans
mise de numeroși șefi de stat și de 
guvern cu acest prilej.

Cu deosebită atenție și viu interes 
a fost primit mesajul transmis de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in care au fost reafirmate solida
ritatea și sprijinul poporului român 
pentru lupta dreaptă a poporului pa
lestinian, pentru realizarea drepturi
lor sale legitime la autodeterminare, 
inclusiv la crearea unui stat propriu 
independent. Au fost evidențiate ne
cesitatea reglementării pe cale poli
tică, prin negocieri, a problemalor 
Orientului Mijlociu, importanța pri
mordială pentru soluționarea politică 
globală a conflictului în Orientul 
Mijlociu a rezolvării juste a cauzei 
poporului palestinian.

Mesajul președintelui Republicii 
Socialiste România a fost prezentat 
de reprezentantul țării noastre la 
O.N.U,, ambasadorul Teodor Mari
nescu.

Faruk Kaddumi, șeful departamen
tului politic al O.E.P., șeful delega
ției O.E.P. la această sesiune, a mul
țumit călduros șefilor de stat și de 
guvern care au transmis mesaje de 
sprijin pentru cauza poporului pales
tinian. Vorbitorul a arătat că solida
ritatea manifestată in aceste meyi«j 
reprezintă răspunsul universal a- 
forturilor O.N.U. pentru soluțj<y.î,0 ea 
justă a problemei poporului, palesti
nian, în interesul păcii și colaborării 
internaționale.

A. Mayzar, membru al Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei și purtător de cu- 
vint al acestei organizații, a prezen
tat Adunării un mesaj al președinte
lui Comitetului Executiv al O.E.P,, 
Yasser Arafat, în care s-a subliniat 
hotărîrea poporului palestinian de a 
lupta în continuare pentru dobindirea 
drepturilor sale naționale legitime.

în cadrul ședinței festive s-au mai 
transmis, de asemenea, mesaje din 
partea unor organisme internaționale, 
mișcări de eliberare, organizații ob
ștești și religioase.

Protocol 
româno-ungar 

privind schimburile 
de mărfuri

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — La 
Budapesta a fost semnat Protocolul 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile dintre România și Ungaria pe 
anul 1979. Volumul prevăzut al livră
rilor reciproce de mărfuri indică o 
creștere însemnată față de preve
derile inițiale ale Acordului co
mercial de lungă durată. Aproxi
mativ 60 la sută din volumul total 
al schimburilor revine livrărilor re
ciproce de mașini și utilaje.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Marin Trăistaru,zadjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea ungară de Jeno Tor- 
dai, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior.

O hotărîre 
a președintelui S.U.A.

referitoare la reducerea 
vînzărilor de armamente

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Ca: nr. a 
anunțat reducerea cu opt. la s" a 
plafonului vînzărilor de arma. e 
americane pe anul fiscal 1979 p. itiu 
străinătate. Plafonul vînzărilor res
pective a fost stabilit la 8.43 miliarde 
de dolari. „Această reducere — a 
spus președintele Carter — este con
formă intereselor securității națio
nale a S.U.A.".

Președintele Irakului,Ah- 
med Hassan Al-Bakr, a primit pe Ci 
Pin-fei, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze. care se află în vizită oficială la 
Bagdad. Părțile și-au exprimat dorin
ța de a dezvolta relațiile bilaterale. 
Șefului statului irakian i-a fost adre
sată invitația de a face o vizită in 
R.P. Chineză.

Sistemul monetar vest-
european. Suedia și Norvegia
n-au adoptat încă o decizie in legă
tură cu o eventuală aderare a lor la 
noul sistem monetar vest-european. 
așteptând primele rezultate ale unei 
asemenea cooperări.

La Viena a avu^ i°c» ^a no~ 
iembrie. o nouă ședință ordinară 
in cadrul negocierilor privind redu
cerea forțelor armate și arma
mentelor și măsuri adiacente in 
Europa Centrală.

Șapte supraviețuitori 11 
masacrului din localitatea guvaneză 
Jonestown au sosit la New York la 
bordul unui avion special. Imediat 
după sosire, persoanele respective au 
fost luate sub protecția agenților 
F.B.I.. deoarece se presupune că ele 
ar putea fi urmărite de elemente ră
mase credincioase lui Jim Jones, fos
tul lider al sectei ..Templul Poporu
lui".
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