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într-o atmosferă de vibrant patriotism, ieri a avut loc, 
în Capitală, Sesiunea solemnă comună a Comitetului 
Central al partidului, Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale 
consacrată sărbătoririi a șase decenii de la făurirea 

statului național unitar român

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

:  Lsaii i ■ : 1  Ui —; L_X_ : .—■.         :—u_.

Stimați tovarăși,
în cadrul Sesiunii solemne co

mune a Comitetului Central al 
partidului, Marii Adunări Naționa
le și Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste sărbătorim, 
împreună cu întregul popor, împli
nirea a 60 de ani de la unirea 
Transilvaniei,cu România și fău
rirea statului național unitar ro
mân. care a marcat un moment 
crucial în' destinele patriei noas

UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA, CERINȚĂ 
LEGICĂ OBIECTIVĂ A DEZVOLTĂRII ISTORICE, 

REZULTAT AL LUPTEI NECURMATE A MASELOR 
LARGI POPULARE, A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

Unirea de la 1918 a răspuns ce
rințelor și legilor obiective ale dez
voltării sociale, bazîndu-se pe rea
lități fundamentale cum sînt ori
ginea și limba comună, identitatea 
de interese și aspirații ale între
gului popor dornic să trăiască în
tr-o singură țară. Românii au trăit 
secole de-a rîndul în formațiuni 
statale diferite, dar, în pofida aces
tei fărîmițări, in conștiința lor a 
rămas mereu vie ideea unității, a 
apartenenței la același unic popor.

Deși a durat puțin, unirea Țării 
Românești, Moldovei și Transilva
niei intr-un singur stat, sub dom
nia glorioasă a lui Mihai Viteazul, 
a devenit pentru generațiile ce s-au 
succedat un simbol și un îndemn 
la luptă necurmată pentru unitate 
și independență națională.

Ideea unității naționale a fost 
înscrisă pe frontispiciul tuturor 
mișcărilor sociale ale românilor in 
perioada istoriei moderne’. Unita
tea națională s-a afirmat ca un țel 
major al revoluției de la 1848 din 
toate cele trei principate românești. 
„Noi. românii — spunea în 1849 
Nicoiae Bălcescu — nu vom putea 
fi puternici pină cind nu ne vom 
uni cu toții intr-unui și același corp 
politic. Să ne concentrăm toată pu
terea, toate voințele intr-un singur 
popor, într-o singură voință”. Un 
moment hotărîtor pe drumul în
făptuirii statului național unitar 
român l-a constituit unirea Moldo
vei cu Țara Românească, la 24 ia
nuarie 1859, cind au fost puse ba
zele statului român modern — 
România, Prin lupte și jertfe grele, 
poporul nostru a cucerit, în răz
boiul din 1877, independența de 
stat a României. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

împrejurările istorice au făcut ca 
pe teritoriul locuit de români să se 
așeze, de-a lungul timpului, și popu
lații de alte naționalități ; la rindul 
său, și populație românească s-a 
așezat pe teritoriul unor țări vecine.

O situație specială s-a creat în 
Transilvania, unde românii — care 
au constituit întotdeauna marea 
majoritate a populației — au trăit 
o lungă perioadă de timp sub do
minație străină. Istoria arată că 
niciodată populația română din 

tre și a deschis perspective mi
nunate viitorului independent al 
României. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Permiteți-nri, stimați tovarăși, să 
vă adresez, cu prilejul acestui ju
bileu, dumneavoastră, întregului 
nostru popor, din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat, a 
guvernului, precum și din partea 
mea personal, un salut cordial, fe
licitări călduroase și cele mai bune

TransilVania nu s-a împăcat cu a- 
ceastă realitate, ridicîndu-se mereu 
la luptă pentru dreptul său sacru 
la o viată liberă și independentă. 
De-a lungul timpului s-a dezvoltat 
o bogată tradiție de conviețuire fră
țească și de luptă comună pentru 
libertate socială și națională a 
românilor, maghiarilor, germanilor 
și altor naționalități. Clasele domi
nante, fără deosebire de naționali
tate, au căutat întotdeauna să-i în
vrăjbească pe oamenii muncii de 
diferite naționalități pentru a-i 
putea exploata și asupri mai ușor.

Imperiul habsburgic, care stă- 
pînea Transilvania, ca șl alte teri
torii străine, a promovat consecvent 
cunoscuta politică „divide et im- 
pera”, în speranța de a putea înă
buși aspirațiile popoarelor asuprite. 
Așa cum arăta însă Engels, în ia
nuarie 1848, imperiul habsburgic 
era „un complex pestriț, rezultat 
din moșteniri și furtișaguri”, „un 
talmeș-balmeș organizat în care se 
învălmășesc zece limbi și zece na
țiuni”. La rîndul său, Karl Marx 
arăta că imperiul habsburgic „este 
un bolnav incurabil”, care „se gă
sește in fața unei revoluții ce il pri
vește cu ochi îndrăzneți, drept în 
față”.

Populația română din Transilva
nia. Împreună cu masele aparținînd 
celorlalte naționalități, s-a ridicat 
în nenumărate rînduri împotriva 
dominației străine, pentru înlătu
rarea nedreptăților naționale și so
ciale. Istoria consemnează momente 
cu adevărat memorabile, cum au 
fost răscoala condusă de Gheorghe 
Doja. la care au participat țărani 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, răscoala de la 
Bobîlna, răscoalele secuilor, la care 
au participat și țărani români, ma
rea răscoală țărănească din secolul 
al XVIII-lea in fruntea căreia s-au 
aflat Horea, Cloșca și Crișan și ne
numărate alte mișcări sociale și na
ționale. Masele populare românești 
și de naționalitate maghiară și 
germană din Transilvania au luptat, 
de asemenea, nu o dată, împreună, 
sub conducerea unor mari domni
tori români ca Mircea cel Bătrîn, 
Iancu de Hunedoara, Ștefan cel 

urări. (Aplauze șl urale puternice ; 
asistența, in picioare, scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“)•

Aniversînd acest mare eveni
ment istoric, ne îndreptăm cu re
cunoștință gîndurile spre toți cei 
care, de-a lungul veacurilor, și-au 
închinat viața acestui ideal și a- 
ducem un vibrant omagiu maselor 
largi populare, militanților progre
siști, care au fost adevărații făuri
tori ai statului național unitar ro
mân. (Aplauze puternice).

Mare, Vlad Tepeș, Petru Rareș, 
Mihai Viteazul și alții.

O uriașă amploare a cunoscut 
lupta de eliberare socială și națio
nală din Transilvania, ca de altfel 
din toate țările române. în timpul 
revoluției burghezo-democratice de 
la 1848. Din păcate, datorită faptului 
că unii revoluționari, atît români, 
cit și maghiari, n-au înțeles necesi
tatea imperioasă a unirii intr-un 
singur front comun în lupta împo
triva imperiului habsburgic, revo
luția a. fost pină la urmă îhăbușita 
de oastea împăratului de la Viena 
sprijinită de trupele imperiului ța
rist. /

Urmărind învrăjbirea românilor 
și maghiarilor, ațîțarea unora îm
potriva celorlalți, curtea imperia
lă habsburgică a recurs la nu
meroase manevre diversioniste. In 
acest sens, ea a inițiat pactul dua
list care a dus la crearea impe
riului austro-ungar, asociind cla
sele exploatatoare din Ungaria la 
dominația uriașei populații străine, 
ținută în robie în granițele aces
tei închisori a popoarelor. Prin 
crearea imperiului austro-ungar, 
Transilvania, care timp de peste 
300 de ani s-a menținut ca prin
cipat autonom, a fost înglobată în 
Ungaria. Aceasta a accentuat și 
mai mult situația grea a români
lor, lipsa lor de drepturi și liber
tăți și, totodată, lupta tuturor ma
selor asuprite împotriva puterii 
imperiale, pentru afirmarea drep
turilor naționale legitime.

în pofida manevrelor imperiului 
austro-ungar opresor, istoria și-a 
urmat cursul inexorabil, de- 
monstrînd că legile obiective ale 
dezvoltării sociale nu pot fi opri
te de nimeni și de nimic, (Aplauze 
puternice, prelungite).

Formarea națiunilor de sine stă
tătoare. a statelor naționale unita
re s-a manifestat ca o necesitate 
legică, determinată de profunde 
cauze economice, sociale și politi
ce. Factorul hotăritor I-3 constituit 
dezvoltarea forțelor de producție, 
a capitalismului. Revoluțiile bur
ghezo-democratice au pus Ia ordi
nea zilei formarea statelor naționa
le independente, ca o condiție sine 

qua non a progresului economico- 
social. Referindu-se la acest pro
ces, Lenin arăta că „numai un orb 
ar putea să nu vadă in acest lanț 
al evenimentelor trezirea unei se
rii întregi de mișcări naționale 
burghezo-democratice, a unor ten
dințe de a forma state naționale 
independente și unitare”.

Declanșarea primului război 
mondial imperialist, ascuțirea la 
maximum a contradicțiilor orindui- 
rii capitaliste au determinat creș
terea fără precedent a luptei po
poarelor asuprite pentru eliberare 
și unitate națională. Un moment 
de însemnătate istorică l-a consti
tuit victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a nimi
cit imperiul țarist și a inaugurat 
era lichidării dominației imperia
lismului și colonialismului, a eli
berării popoarelor de asuprire și 
exploatare. (Aplauze puternice). 
Sub loviturile puternice ale luptei 
popoarelor s-a prăbușit și imperiul 
habsburgic, pe ruinele căruia s-au 
creat un șir de state naționale 
independente. în aceste împrejurări 
istorice s-a creat și statul național 
unitar român, s-a înfăptuit idealul 
secular al poporului nostru.

Se împlinea astfel previziunea Iui 
Engels, care, încă in 1888, în scri
soarea adresată socialistului român 
loan Nădejde, arăta: „Căderea 
țarismului, nimicirea acestui vis rău 
care apasă peste Europa intreagă, 
iată, după noi, cea dinții condiție 
pentru dezvoltarea națiunilor din 
mijlocul și din răsăritul Europei. 
Dacă miine despotismul din Pe
tersburg ar cădea, poimiine nu ar 
mai fi in Europa nici o Austro- 
Ungarie...”

Prăbușirea imperiului țarist și a 
imperiului austro-ungar constituie 
evenimente epocale în istoria uni
versală, a omenirii, care au dat un 
puternic impuls evoluției progresis
te â societății, au dus la transfor
marea profundă a raporturilor in
ternaționale. Apar de aceea cel pu
țin stranii încercările unor istorici 
de a pune în discuție oportunitatea 
dispariției imperiilor absolutiste și 
a formării statelor naționale inde
pendente, de a susține așa-zisui 
caracter eliberator al imperiilor, 
de a prezenta politica lor de domi
nație și asuprire drept o politică 
progresistă. Dacă ar fi să acceptăm 
opiniile unor asemenea istorici, ar 
însemna să facem vinovate de sta
rea de înapo'ere în care se zbate o 
mare parte a omenirii înseși po
poarele care au trăit sub jugul asu
pririi străine, și nu imperiile opre
soare, nu pe colonialiști. Li se poate 
reproșa un singur lucru popoarelor: 
că nu au reușit să înlăture mai 
curînd pe colonialiști, să pună ca
păt dominației. (Aplauze puter
nice).

A pune sub semnul întrebării 
„justețea” sau „oportunitatea” con
stituirii unor state 'naționale în
seamnă în esență a face apologia 
dominației și asupririi, a nega rolul 
revoluționar, progresist al luptei 
de eliberare a popoarelor. Aceasta 
înseamnă a nesocoti nu numai 
principiile socialismului științific, ci 
chiar cele mai elementare concepții 
burghezo-democratice. Asemenea 

poziții sînt cu atît mai de retnțeles 
astăzi, în epoca celei mai impe
tuoase afirmări a voinței popoare
lor de a scutura orice jug străin, 
de a se afirma ca națiuni libere, cu 
drepturi egale în marea familie a 
națiunilor lumii. (Aplauze pu
ternice. îndelungate).

Istoria demonstrează justețea 
incontestabilă a luptei popoarelor 
pentru eliberarea și constituirea lor 
în entități proprii, în state na
ționale unitare, independente. A- 
Ceasta constituie calea dezvoltării 
economico-sociale rapide a fiecărui 
popor, precum și a instaurării în 
lume a unor raporturi noi, de co
laborare egală între toate națiunile.

A încerca, de asemenea, contes
tarea justeții constituirii statelor 
naționale unitare pe considerent că 
acest proces s-a desfășurat sub 
conducerea burgheziei înseamnă a 
ignora realitatea istorică ce de
monstrează rolul progresist jucat, 
într-o anumită perioadă istorică, 
de această clasă în dezvoltarea so
cietății, în lichidarea orinduirii 
feudale, a statelor absolutiste.

în realizarea unității noastre na
ționale, fără îndoială că burghezia, 
cu toate limitele sale de clasă, a 
avut un rol de seamă, acționind în 
sensul cerințelor obiective ale dez
voltării istorice. Totodată trebuie 
subliniat că rolul hotărîtor în în
făptuirea unirii l-au avut proleta
riatul, ce se afirma tot mai puter
nic pe arena politică a societății, 
mișcarea muncitorească și socia
listă, precum și masele țărănimii 
— care legau de unire atît nădej
dea eliberării naționale, cît și a eli
berării sociale. Puternice mărturii 
ale hotărîrii maselor populare din 
Transilvania- de a se uni cu Țara 
au fost marile demonstrații poli
tice de afirmare a dreptului la 
autodeterminare națională, consti
tuirea consiliilor muncitorești și a 
gărzilor naționale care au preluat 
puterea din mîiriile autorităților 
habsburgice. sutele de mii de sem
nături pe mandatul delegaților Ia 
Marea Adunare Națională de la 
Alba lulia, participarea la adunare 
a peste 100 000 de români. Au ră
mas întipărite cu litere de aur in 
marea carte a istoriei patriei aces
te cuvinte ale Rezoluției de la Alba 
lulia : „Adunarea națională a tutu
ror Românilor din Transilvania și 
Banat... adunați prin reprezentanții 
lor îndreptățiți la Alba lulia în 
ziua de 1 Decembrie 1918, decretea
ză unirea acelor români și a tutu
ror teritoriilor locuite de dînșii cu 
România”. (Aplauze puternice, în
delungate).

Desfășurarea evenimentelor isto
rice demonstrează în modul cel 
mai categoric faptul că unirea nu 
a fost efectul unei întîmplări, rodul 
unei simple conjuncturi favorabile 
sau al înțelegerilor intervenite la 
masa tratativelor, ci rezultatul 
luptei hotărîtoâre a celor mai largi 
mase ale poporului, un act de pro
fundă dreptate națională, realiza
rea unei concordante legice între 
realitatea obiectivă și drepturile 
inalienabile ale poporului, pe de o 
parte, și cadrul națfonal cerut cu 
stringentă de aceste realități. Tra
tatul de pace încheiat ulterior n-a 
făcut decît să consfințească starea 

de fapt existentă, situația creată 
ca urmare a luptei maselor popu
lare din România și din Transilva
nia, a întregului nostru popor.

Istoricul act al unirii a găsit 
sprijin și în rindul unor reprezen
tanți progresiști ai poporului ma
ghiar, ca și al oamenilor * muncii 
aparținînd naționalităților conlo
cuitoare din Transilvania interesați 
în lichidarea opresiunii naționale și 
sociale. Este semnificativ în acest 
sens manifestul publicat la Buda
pesta de proeminente personalități 
maghiare ca Ady Endre, Bartdk 
Bela și alții în care se spunea : 
,4'ață de națiunile surori nu avem 
nici o pretenție. Și noi ne consi
derăm o națiune reînnoită, o forță 
acum eliberată ca și acei frați care 
se ridică fericiți la o viață proas
pătă pe ruinele monarhiei. Ne 
trezim ușurați la conștiința faptu
lui că nu mai sintem forțați să 
fim stîlpii asupririi. Să trăim unul 
lingă altul in pace ca națiuni libe
re cu alte națiuni libere”. O po
ziție de puternică aprobare față 
de unire au manifestat și naționa
litățile de origine germană din 
Transilvania și Banat. „Poporul 
săsesc, întemeiat pe dreptul de 
liberă dispunere, declară alipirea 
sa la regatul român și salută fră
țește poporul român și-l felicită 
din inimă pentru îndeplinirea idea
lului național” — se spunea în Re
zoluția Adunării naționale a sași
lor transilvăneni din 8 ianuarie 
1919. „Numai unirea cu România 
— se afirma în documentele Con
gresului șvabilor din Banat — va 
putea să ofere garanții suficiente 
pentru existența și progresul 
nostru”.

După cum se știe, odată cu for
marea statului național unitar 
român s-au creat și alte state in
dependente în centrul și sud-estul 
Europei, A luat ființă, de aseme
nea, Republica Ungară indepen
dentă, ceea ce a permis înfăptui
rea revoluției burghezo-democrati
ce, iar, apoi, instaurarea puterii 
revoluționare a republicii sfaturi
lor. Trebuie să spunem că, din 
păcate, atît revoluția burgheză, cit 
și puterea sovietică instaurată in 
Ungaria în 1919. neînțelegind pe 
deplin principiile dreptului po
poarelor lâ autodeterminare, nu au 
recunoscut de la bun început ca
racterul legic și deci just al unirii 
Transilvaniei cu România. Abia 
mai tîrziu, conducătorul guvernu
lui sovietelor revoluționare maghia
re, Bela Kun, a înțeles necesitatea 
acestui proces obiectiv și a expri
mat aprobarea revoluției maghia
re față de formarea statului na
țional unitar român. Intr-o notă 
oficială adresată guvernului ro- 
mân la 30 aprilie 1919, Bela Kun 
scria : „Guvernul trecut n-a ad
mis propunerile dumneavoastră, 
menținindu-se pe baza așa-zisului 
drept istoric care iși trage drep
tul oprimării viitoare din opri
marea din trecut. In prima zi 
a venirii noastre la putere noi 
am renunțat la acest principiu. 
Am declarat în repetate rînduri in 
modul cel mai solemn că nu ne 
menținem pe principiul integrității 
teritoriale, iar acum vă aducem la 

cunoștință acest lucru și în 
direct, anume că recunoaștem 
nici o rezervă toate pretențiunile 
dumneavoastră teritoriale naționa
le”. Această recunoaț re expresă 
și oficială a drepturile., istorice ale 
noului stat unitar na/onal român 
avea o importanță deosebită, fiind 
de natură să ducă la așezarea ra
porturilor dintre cele două’popoa
re. dintre România și Ungaria, pe 
baze noi. de prietenie și bună veci
nătate, de colaborare și respect te
ci proc.

Din păcate, cercurile condift. (oa
re ale României, guvernul biț. ghv- 
zo-moșieresc nu au acționat in di 
recția stabilirii relațiilor de stat cu 
guvernul revoluționar al Ungarie’,1 
ci. dimpotrivă, răspunzind chemării 
reacțiunii din Ungaria, au pârtiei- ' 
pat la intervenția puterilor impe
rialiste impotriva tinere: republici 
sovietice maghiare.

Trebuie să menționăm însă că 
proletariatul român, mișcarea re
voluționară din țara noastră au a- 
doptat o poziție justă și clară față 
de revoluția sovietelor maghiare, 
s-au ridicat hotărit împotriva in
tervenției, au condamnat-o cu toa
tă fermitatea, solidarizîndu-se ac
tiv cu cauza oamenilor muncii din 
Ungaria. Militanți revoluționari 
români s-au înscris în Regimentul 
roșu internațional, organizat la 
Budapesta, luptind cu arma în 
mină în apărarea tinerei republici 
sovietice maghiare. După înfrin- 
gerea republicii sfaturilor din Un
garia, numeroși militanți de sea
mă ai mișcării revoluționare un
gare au găsit sprijin și adăpost în 
țara noastră, unde și-au continuat 
activitatea. Toate acestea au con
stituit manifestări vii ale spiritului 
profund internaționalist al clasei 
noastre muncitoare, al mișcării re
voluționare și progresiste din 
România, fapt care demonstrează 
voința clasei muncitoare de a așeza 
relațiile dintre România și Unga
ria pe o bază nouă, de egalitate și 
respect, reciproc. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Evenimentele istorice demon
strează că proletariatul, forțele 
progresiste din România au înțeles 
clar faptul că numai prin răstur
narea claselor exploatatoare se pot 
crea condiții pentru lichidarea cu 
desăvîrșire a vechii politici de dez
binare și învrăjbire, se pot stabili 
între cele două popoare relații noi, 
de bună înțelegere și conlucrare 
prietenească. în interesul propășirii 
lor materiale și sociale, al conso
lidării libertății și independenței 
lor naționale. Și, intr-adevăr, după 
numai două decenii și jumătate, 
odată bu răsturnarea regimurilor 
burghezo-moșierești, clasei munci
toare din cele două țări i-a revenit 
misiunea măreață de a instaura 
relații de tip nou între popoarele 
român și maghiar, (Aplauze puter
nice).

După realizarea insurecției na
ționale armate antifasciste și anti- 
imperiallste din România, precum 
și după eliberarea de sub jugul 
fascist a poporului maghiar — la 
care o contribuție de seamă a 
adus, alături de armatele sovietice, 
armata română — după victoria
(Continuare in pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA — simbâtă 2 decembrie 1978

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
♦
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revoluției socialiste în cele două 
țări ale noastre, relațiile de priete
nie și colaborare româno-maghiare 
s-au ridicat pe o treaptă superioa
ră, au căpătat un conținut deosebit 
de profund, La baza raporturilor 
noastre stau prevederile Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, precum și principiile so
cialismului, comunitatea orînduirii 
și a țelurilor supreme ale popoare
lor celor două țări. A dispărut 
orice bază obiectivă de neînțelegeri 
și animozitate, popoarele noastre 
fiind animate de stimă și respect 
reciproc, de solidaritate internațio-

nală, de hotărârea de a nu mai per
mite nimănui să le opună unul al
tuia. Ca vecini și prieteni, sîntem 
și unii, și alții profund interesați să 
colaborăm activ și să ne ajutăm 
reciproc în vederea accelerării pro
gresului economic și social al am
belor țări. Numai strîns unite, îm
preună cu celelalte țări socialiste, 
popoarele noastre își vor putea în
făptui idealurile de prosperitate și 
fericire, se vor putea afirma tot 
mai puternic în comunitatea lumii 
de azi ca națiuni libere, demne, 
stăpîne pe viața și pe viitorul lor. 
(Aplauze puternice, prelungite). Re
vin, de aceea, partidelor noastre 
comuniste, statelor noastre socia-

liste nobila menire și înalta răspun
dere istorică in fața generațiilor 
de azi și de mîine de a face totul 
pentru înflorirea continuă a priete
niei și solidarității româno-ma
ghiare pe baza principiilor respec
tului deplin al independenței și in
tegrității teritoriale, pentru întă
rirea conlucrării lor în slujba so
cialismului, progresului social și 
păcii. Doresc să declar că Partidul 
Comunist Român, guvernul țarii 
noastre vor face totul ca raportu
rile dintre popoarele și țările noas
tre să se dezvolte necontenit, consti
tuind un model de colaborare so
cialistă egală, înaintată. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL
ETAPĂ NOUĂ, SUPERIOARĂ ÎN DEZVOLTAREA ȚĂRII, 

ÎN INTENSIFICAREA MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI

UNITAR ROMÂN,
• *

luptei și muncii comune, înfrățite 
a românilor, maghiarilor, germani
lor, sîrbilor și celorlalte naționali
tăți pentru progresul și prosperi
tatea patriei comune — România. 
(Aplauze puternice, îndelungate). 
Partidul și statul nostru socialist 
vor veghea permanent la aplicarea 
fermă în viață a principiilor socia
lismului științific în problema na
țională, la respectarea deplinei 
egalități în drepturi și crearea con
dițiilor menite să asigure partici
parea activă a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, ca 
fii demni și liberi ai patriei co
mune. la conducerea societății, 
considerînd aceasta ca o parte 
componentă -a operei, de edificare 
a socialismului multilateral dez
voltat în. România. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Eliberarea țării și construcția 
socialismului au pus capăt pentru

totdeauna dominației imperialiste 
străine in România, asigurînd pen
tru prima oară. în mod plenar, 
independența și suveranitatea na
țională. pentru care au luptat și s-au 
jertfit înaintașii, dreptul poporului 
de a-și făuri viața așa cum do
rește, de a fi pe deplin stăpîn pe 
destinele sale. (Aplauze puternice).

Puternica dezvoltare a țării este 
reflectată cu pregnanță și în profun
dele schimbări intervenite în su
prastructura societății românești, în 
uriașul avînt pe care l-au cunoscut 
învățămîntul, știința și cultura. 
Putem spune că s-au creat toate 
condițiile pentru accesul larg al 
tuturor oamenilor muncii la como
rile cunoașterii universale. S-au 
obținut succese de seamă în ridi
carea conștiinței maselor, în edu
cația socialistă a celor ce muncesc, 
în promovarea principiilor eticii 
noi, revoluționare, a concepției

înaintate despre lume și viață a 
clasei muncitoare.

Iată tabloul succint al Victoriilor 
istorice dobîndite de poporul nos
tru, sub conducerea partidului co
munist, în decursul acestor 34 de 
ani care au trecut de la victoria 
insurecției naționale. Putem spune 
cu deplină satisfacție că în condi
țiile socialismului s-au asigurat con
solidarea și creșterea fără prece
dent a forței statului nostru națio
nal unitar, realizarea adevăratei 
unități sociale și politice a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru 
popor, pe baza acelorași interese și 
aspirații supreme, a dreptului de a 
fi deplin stăpîn pe destinele sale, de 
a-și făuri în mod conștient viitorul 
liber, socialist și comunist. (Aplau
ze și urale puternice. Asistența, in 
picioare. scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).,

AMPLA ACTIVITATE CREATOARE A ÎNTREGULUI

Șl REVOLUȚIONARE PENTRU PROGRES POPOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA PREVEDERILOR

Șl 0 VIAȚĂ MAI BUNĂ, PENTRU APĂRAREA 
INDEPENDENȚEI Șl SUVERANITĂȚII ROMÂNIEI

CINCINALULUI, A HOTÂRÎRILOR CONGRESULUI
AL XI-LEA Șl CONFERINȚEI NAȚIONALE

Dragi tovarăși,
Făurirea statului național unitar 

a determinat intrarea României în
tr-o nouă etapă a dezvoltării, creînd 
premise pentru dezvoltarea mai 
intensă a forțelor de producție, 
pentru accelerarea progresului eco
nomic și cultural al țării. în ace
lași timp, aceasta a avut ca urmare 
creșterea forțelor proletariatului, 
ale mișcării muncitorești, revolu
ționare, intensificarea luptei demo
cratice.

Datorită însă faptului că Ia cîrma 
tării s-au aflat in continuare clasele 
exploatatoare, care au folosit unirea 
pentru a-și consolida dominația de 
clasă, cursul evoluției sociale ulte
rioare nu a corespuns așteptărilor 
și sp trântelor maselor popu’are, 
marile probleme ale societății 
ro ' nțști nu și-au putut găsi o so- 
luți r'țe deplină, corespunzătoare 
inte. uor maselor largi populare.

R< ii mele înfăptuite după unire 
au avui un caracter limitat și au 
T-^in hună măsură anulate de le- 
?OW rti democratice ale guvernelor 

“zc-moșierești. Adîncihea ex- 
. ț asupririi maășlor muri/ 

rîngerea drepturilor și 
șților democratice au dus la 
sificarea luptei revoluționare a 

proletariatului și a celorlalte forțe 
progresiste ale țării.

în noile condiții nu numai că n-a 
încetat, dar s-a accentuat pătrun
derea capitalurilor străine în eco
nomia românească, O serie de capi
taliști austrieci și maghiari și-au 
păstrat fabricile și alte proprietăți 
pe care le-au avut în Transilvania, 
Statisticile confirmă că în această 
perioadă economia românească se 
afla în proporție de aproape 40 la 
sută în mîinile monopolurilor străi
ne. Toate acestea au facilitat ames
tecul puterilor imperialiste în tre
burile interne a’e României, au 
adus grave știrbiri independenței și 
suveranității noastre naționale.

în același timp, urmărindu-și in
teresele de clasă, burghezia și mo- 
șierimea continuă politica de opri
mare a forțelor revoluționare, pro
gresiste, democratice și, în acest 
cadru, de discriminare națională și 
învrăjbire a maselor de diferite na
ționalități. în scopul dominării și 
exploatării lor tot mai intense. 
Aceasta a făcut să crească avîntul 
luptei revoluționare a proletariatu
lui român și a celorlalte forțe pro
gresiste ale țării. în condițiile radi-

cu 
ale 
ia
de

calizării politice tot mai profunde 
a maselor muncitoare, în mai 1921 
a fost făurit Partidul Comunist 
Român — eveniment de o deosebită 
însemnătate pentru evoluția ulteri
oară a societății românești. Fău
rirea Partidului Comunist Român 
a ridicat pe o treaptă superioară 
lupta pentru libertate și dreptate 
socială, împotriva exploatării și 
asupririi, pentru apărarea și întă
rirea independenței și suveranității 
naționale. (Aplauze puternice). Pe
rioada dintre cele două războaie 
mondiale, caracterizată prin adin- 
cirea .continuă a contradicțiilor so
ciale, a fost jalonată de nenumă
rate bătălii ale clasei muncitoare, 
ale maselor largi populare, fără 
deosebire de naționalitate, conduse 
și organizate de Partidul Comunist 
Român. S-au înscris pe veci în lu
minoasa carte de aur a mișcării 
revoluționare din România luptele 
purtate sub conducerea Partidului 
Comunist Român, printre care gre
vele minerilor din 1929 din Valea 
Jiului, precum și ■ luptele din anii 
1931 și 1932, care au culminat 
eroicele bătălii revoluționare 
petroliștilor și ceferiștilor din 
nuarie-*-februarie 1933, luptele
pe valea Mureșului, crearea Fron
tului Popular, victoriile în alege
rile parțiale din 1936, accentuarea 
procesului de întărire a unității de 
luptă a maselor muncitoare.

O intensă activitate politică și 
organizatorică a desfășurat parti
dul nostru împotriva politicii de 
fascizare a țării și a pregătirii de 
război, pentru prietenie și colabo
rare cu Uniunea Sovietică. Lipsa 
de unitate a forțelor democratice 
a permis însă reacțiunii să instau
reze dictatura militaro-fascistă, să 
subordoneze țara Germaniei hi- 
tleriste. Cînd trupele Germaniei 
naziste au atacat Cehoslovacia, 
partidul și-a ridicat glasul cu pu
tere condamnînd acest act barbar, 
chemînd masele la lupta cu arma 
în mină pentru apărarea indepen
denței naționale a Cehoslovaciei. 
Partidul nostru a condamnat pac
tul de la Miinchen, cerînd în mod 
ferm să se pună stavilă politicii 
agresive a Germaniei hitleriste. 
Luptele antifasciste conduse de 
partid au culminat cu marea de
monstrație populară de la 1 Mai 
1939, care a avut un puternic e- 
cou în opinia publică din Româ
nia, ca și peste hotare. în momen
tele de grea încercare ale rușino
sului „Dictat de la Viena“, Parti-

dul Comunist Român a organizat 
puternice manifestații de protest, 
chemînd poporul la luptă armată 
pentru apărarea integrității și su
veranității patriei. Partidului i s-au 
alăturat organizațiile democratice, 
numeroase personalități de frunte 
ale vieții politice și culturale, ma
sele muncitoare și cercurile pro
gresiste ale populației de naționa
litate maghiară din România. După 
cum se știe, MADOSZ-ul a con
damnat cu fermitate „Dictatul de 
la Viena“, exprimînd 
populației maghiare din 
nia la statul național 
mân, hotărîrea ei de a 
tru apărarea suveranității și inte
grității României. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Partidul nostru a dus o luptă 
necurmată împotriva războiului 
antisovietic, a inițiat și organizat 
puternice mișcări de masă pentru 
sabotarea mașinii de război fascis
te, acțiuni de partizani, a militat 
neobosit pentru unirea clasei mun
citoare, a tuturor forțelor democra
tice și patriotice în vederea răstur
nării'guvernului de dictatură mi
litară fascistă și ieșirii României 
din acest război nedrept.

Realizînd o largă unitate a tu
turor forțelor patriotice naționale, 
întărind colaborarea cu forțele mi
litare, în condițiile internaționale 
favorabile create de victoriile ob
ținute împotriva Germaniei de 
Uniunea Sovietică, de celelalte for
țe ale coaliției antihitleriste, parti
dul nostru a organizat și în
făptuit în mod victorios insurec
ția națională antifascistă și antiim- 
perialistă de la 23 August 1944. 
(Aplauze puternice, îndelungate). 
Poporul român s-a angajat, cu în
treaga sa armată, cu toate forțele 
materiale și umane, alături de 
armata sovietică, de întreaga 
coaliție antifascistă, în războiul 
antihitlerist, dînd jertfe grele pen
tru eliberarea deplină a țării, 
precum și pentru eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, pînă la 
victoria finală asupra Germaniei 
naziste.

Eliberarea țării de sub jugul 
fascist și victoria insurecției na
ționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste de la 23 August 1944 
au marcat începutul unei epoci 
istorice noi în dezvoltarea societă
ții românești, au deschis poporului 
român perspectiva făuririi unei 
vieți noi, demne și independente. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

adeziunea 
Transilva- 
unitar ro- 
lupta pen-

ÎNFĂPTUIRILE ISTORICE DIN ANII CONSTRUCȚIEI
SOCIALISTE, PROFUNDELE TRANSFORMĂRI

ALE PARTIDULUI

REVOLUȚIONARE DIN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
Stimați tovarăși,
Odată cu trecerea la construirea 

socialismului au putut fi soluțio
nate pînă la capăt marile proble
me ale dezvoltării societății româ
nești pe calea progresului econo
mic și social, și-au găsit împlini
re idealurile pentru care au luptat 
clasa muncitoare, forțele revolu
ționare, progresiste, cei mai bum 
fii ai poporului.

într-o perioadă de mai puțin de 
trei decenii și jumătate. România 
a cunoscut uriașe transformări re
voluționare, parcurgînd mai multe 
etape istorice; s-a instaurat pu
terea revoluționar-democratică, au 
fost răsturnate clasele exploatatoa
re și a triumfat revoluția proleta
ră, poporul a construit cu succes 
și a consolidat orînduirea socialis
tă, trecînd la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

înfăptuirea istorică cea mai de 
seamă a acestei perioade a fost li
chidarea pentru totdeauna a ex
ploatării omului de către om, atit 
la orașe, cit și la sate, trecerea 
mijloacelor de producție, a tuturor 
bogățiilor țării în mîinile poporu
lui, care a devenit stăpîn pe avuția 
socială, pe roadele muncii lui și 
își făurește în mod conștient pro
priul său viitor, liber, comunist, 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Ca urmare a reformei agrare în
făptuite pe cale revoluționară, a 
naționalizării mijloacelor de pro-

socialiste 
societate, 

lichida- 
înapoiere 

bur-

ducție din industrie, a cooperativi
zării agriculturii, întreaga econo
mie a fost așezată pe temelii noi. 
s-au generalizat relațiile 
de producție în întreaga

Socialismul a asigurat 
rea stării grave de
moștenite de la regimul

' ghezo-moșieresc, a deschis calea 
progresului rapid al forțelor de 
producție, a asigurat făurirea unei 
noi baze tehnico-materiale a so
cietății. Dintr-o țară cu un pro
nunțat caracter agrar, cu o indus
trie slab dezvoltată și o agricul
tură înapoiată, România a devenit 
o țară industrial-agrară cu o in
dustrie puternică, bazată pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, cu o agricultură modernă 
în continuă dezvoltare, capabilă să 
satisfacă în condiții tot mai bune 
nevoile economiei, cerințele de 
consum ale maselor largi popu
lare. Sub conducerea partidului, în
făptuind programele de dezvoltare 
economico-socială a țării, oa
menii muncii din țara noastră, 
proprietarii și beneficiarii direcți 
ai întregii avuții naționale, 
sporit producția industrială 
României, față de perioada 
tebelică, de circa 43 de 
iar a agriculturii de circa 3 
De asemenea, venitul național a 
crescut față de 1938 de circa 13 
ori, iar veniturile reale ale oame
nilor muncii au sporit din 1950 
pînă în acest an de aproape 6 ori.

Socialismul a asigurat exercita-

au 
a 

an- 
ori, 
ori.

rea în fapt a celor mai largi drep
turi și libertăți cetățenești, a creat 
o democrație nouă, de tip superior, 
care permite participarea munci
torilor, țăranilor și intelectualilor, 
a tuturor categoriilor sociale la în
treaga viață politică și socială, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a țării, la gu
vernarea statului, la conducerea 
societății, la făurirea conștientă a 
propriei sale istorii. (Aplauze pu
ternice).

în acest cadru și-a găsit pentru 
prima oară rezolvarea justă, în 
spiritul ideologiei marxist-leniniste, 
problema națională, înfăptuindu-se 
deplina egalitate în drepturi a tu
turor cetățenilor patriei, fără de
osebire de naționalitate. Pe bâza 
politicii de dezvoltare intensă a 
mijloacelor de producție în toate 
județele țării, a asigurării institu
țiilor de învățămînt și cultură în 
limba maternă, naționalitățile con
locuitoare dispun de largi posibili
tăți de afirmare în viața socială, 
de condiții egale de muncă, învă
țătură și viață spirituală, de drep
tul de a se exprima în orice do
meniu în limba maternă, benefi
ciind în mod egal de roadele con
strucției 
unite a

Doresc 
prilej că 
regiunile țării locuite și de oameni 
ai muncii de alte naționalități, atît 
în trecut, dar mai ales în anii con
strucției socialismului, este rodul

socialismului, ale muncii 
întregului nostru popor, 
să subliniez și cu acest 

tot ceea ce s-a realizat în

Dragi tovarăși,
Sărbătorim a 60-a aniversare a 

făuririi statului național unitar ro
mân în condițiile uriașului avînt 
revoluționar și al succeselor remar
cabile obținute de poporul nostru 
în. transpunerea în viață a mărețu
lui program elaborat de Congresul 
al XI-lea al partidului.

în cei trei ani care au trecut din 
acest cincinal s-a asigurat dezvol
tarea industriei noastre socialiste 
într-un ritm mediu anual de 11,2 la 
sută, față de 10,2 la sută, cît a fost 
prevăzut. Ca urmare, s-a obținut 
o producție industrială suplimen
tară de circa 60 miliarde de lei, 
ceea ce ne dă siguranța că pe în
tregul cincinal vom putea depăși 
prevederile inițiale cu circa 100 
miliarde lei. Ca urmare a promo
vării ferme a politicii de industria
lizare a tuturor'regiunilor, de dez
voltare armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
încă 6 județe depășesc în acest an 
producția de 10 miliarde lei, numă
rul celor carer îndepIiq^Sc acest im
portant obiectiv al Cmgrestflui al 
XI-lea ridieîndu-se la 31, față de 
4, cîte erau în 1965. Și în agricul
tură, în ciuda unor condiții natu
rale mai puțin favorabile, am ob
ținut în ultimii trei ani producții 
superioare, care depășesc cu mult 
recoltele din perioada corespunză
toare a cincinalului trecut. în a- 
cești trei ani am realizat un vo
lum de investiții de circa 520, 
miliarde lei, aproape cît s-a reali-' 
zat în întregul cincinal trecut. în 
prezent, 68 la sută din volumul 
fondurilor fixe ale economiei noas
tre sînt noi, datînd din ultimii 10 
ani.

Pornind de la obiectivul major 
al trecerii de la acumularea canti
tativă la o calitate nouă, superioa
ră, stabilit de Conferința Națională 
a partidului, am adoptat 
pentru punerea 
nismului econo] 
noul cadru organizatoric creat în 
ultimii ani. Am trecut la accen
tuarea autoconducerii muncitorești 
și. autogestiunii întreprinderilor, la 
perfecționarea sistemului indicato
rilor de plan, introdueîndu-se pro
ducția netă ca indicator de bază 
și accentuîndu-se rolul indicatoru
lui producției fizice și al eficienței 
economice. Experimentarea noului 
mecanism economico-financiar în 
cursul semestrului II al acestui an 
demonstrează justețea orientărilor 
stabilite de Conferința Națională 
și de plenara Comitetului Central 
al partidului din martie a.c.

Ca urmare a dezvoltării impetu
oase a tuturor ramurilor economi
ce, în acești trei ani produsul social 
a crescut cu 9 la sută, iar venitul 
național cu aproape 10 la sută. 
Aceasta a permis partidului și sta
tului să adopte cunoscutele măsuri 
de ridicare mai accelerată a nive
lului de trai al poporului, urmînd 
ca în anii 1979 și 1980 să aplicăm 
a doua etapă a majorărilor retri
buțiilor, ceea ce va face ca la sfîr- 
șitul cincinalului să se sporească 
retribuția tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii cu peste 32 la 
sută, față de circa 20 la sută, cît se 
prevăzuse la Congresul al XI-lea. 
Prin încheierea înainte de termen 
a aplicării primei etape a acestui 
program, retribuția medie netă a- 
junge în acest an la circa 2 000 lei 
lunar, adică cu aproape 25 la sută 
mai mult decît în 1975. Datorită 
majorării retribuțiilor, cît și creș
terii numărului locurilor de muncă, 
fondurile bănești ale personalului 
muncitor sînt în acest an cu 38 la 
sută mai mari decît în 1975. Față 
de același an, veniturile reale ale 
țărănimii cunosc o creștere de circa 
20 la sută. în acești trei ani s-a per
fecționat și extins sistemul gene
ral de pensii și s-a trecut la majo
rarea acestora, urmînd ca pînă la 
sfirșitul cincinalului să crească în 
medie cu peste 23 la sută. Cheltu
ielile destinate alocațiilor pentru 
copii și ajutoarelor pentru familii
le c’u mulți copii vor crește în ac
tualul cincinal cu aproape 48 la 
sută. Volumul cheltuielilor social- 
culturale de la bugetul de stat va 
spori pînă la sfîrșitul cincinalului 
cu circa 46 la sută. Au fost des
ființate impozitele pe retribu
ție, România numărîndu-se ast
fel printre primele țări în care 
oamenii muncii nu mai plătesc im
pozite pe veniturile realizate din

măsuri
■a de acord a meca- 
ojtnic și financiar cu

muncă. Elocvent pentru ridicarea 
nivelului de trai este și faptul că 
volumul desfacerilor de mărfuri a 
sporit în acești trei ani, la produ
sele de bază, cu circa 30 la sută, 
începînd cu acest an, am trecut la 
reducerea treptată a săptămînii de 
lucru, măsură de care beneficiază 
deja un număr important de oa
meni ai muncii.

Măsurile adoptate de partid pen
tru creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual atesta în mod 
grăitor faptul că tot ce se făurește 
în țara noastră este destinat omu
lui, satisfacerii cerințelor de viață 
ale celor ce muncesc, înfloririi 
multilaterale a personalității uma
ne — țelul suprem al politicii par
tidului, esența societății socialiste 
pe care o edificăm în România. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Succesele obținute în înflorirea 
multilaterală a civilizației materia
le și spirituale din țara noastră evi
dențiază justețea politicii de con
stricție a socialismului promovată, 
de partidul și statul 
aplică în mod creator 
nerale la condițiile 
României, realismul 
planului cincinal, justețea hotărâri
lor Congresului al XI-lea, a Progra
mului partidului, forța partidului 
nostru comunist, ce își îndeplinește 
cu cinste rolul istoric în conducerea 
întregii societăți pe calea prospe
rității și progresului, a socialismu
lui și comunismului. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Marile realizări obținute în toa
te domeniile de activitate sînt ro
dul muncii creatoare a minunatu
lui nostru popor, a clasei noastre 
muncitoare, care își îndeplinește 
cu cinste misiunea istorică, rodul 
activității țărănimii, a intelectuali
tății, a întregului nostru popor, 
constructor al socialismului. Ele 
demonstrează energia și elanul re
voluționar cu care întregul popor 
urmează neabătut Partidul Comu
nist Român, politica sa, ce cores
punde pe deplin aspirațiilor vitale 
ale tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, ale în
tregii națiuni, reprezintă interese
le supreme de bunăstare și fericire, 
de libertate și independență ale pa
triei, (Aplauze puternice, prelun
gite).

Pentru mărețele victorii obținu
te în industrie și agricultură, în 
celelalte ramuri ale economiei, în

nostru, care 
legitățile ge- 
concrete ale 
prevederilor

înînflorirea științei și culturii, 
construcția societății socialiste mul
tilateral 
prilejul 
unității 
sez cele 
noastre 
noastre 
profund 
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, împreună cu 
vii urări de noi și tot mai mari 
succese în munca și creația nobilă 
închinate măreției Republicii So
cialiste România. (Aplauze și urale 
puternice ; 
scandează 
porul !“).

dezvoltate, doresc ca și cu 
acestui glorios jubileu al 
noastre naționale să adre- 
mai calde felicitări eroicei 
clase muncitoare, harnicei 
țărănimi, intelectualității 
devotate poporului, tutu-

asistența, in picioare, 
„Ceaușescu și po

Stimati tovarăși,
Relevînd marile realizări 

anii edificării socialismului, nu tre
buie să uităm nici un moment că 
în desfășurarea acestui proces com
plex s-au comis și unele greșeli, 
s-au făcut simțite și unele lipsuri, 
neajunsuri, au trebuit înfruntate 
multe greutăți; După cum se știe; 
partidul nostru a acționat cu hotă- 
rîre pentru lichidarea lipsurilor și 
greșelilor, a combătut ferm abuzu
rile și ilegalitățile săvîrșite într-o 
anumită perioadă, luînd măsurile 
necesare pentru a se evita cu de- 
săvîrșire repetarea lor. Putem spu
ne că trăsătura caracteristică fun
damentală a acestei epoci o consti
tuie dezvoltarea accelerată a țării 
pe toate planurile, progresul neîn
trerupt al economiei, științei și 
culturii, ridicarea nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

Sîntem conștienți că mai avem 
multe de făcut pentru a asigura 
poporului nostru nivelul de viață 
și civilizație pe care și-l dorește și 
pe care îl merită pe deplin. Dispu
nem însă de toate condițiile ca, ac- 
ționînd cu fermitate pentru înfăp
tuirea exemplară a politicii parti
dului, să asigurăm sporirea conti
nuă a avuției socialiste, înaintarea 
tot mai fermă a țării noastre pe 
calea civilizației socialiste, (Aplauze 
puternice).

Realizările de pînă acum, planu
rile pe 1979 și 1980 asigură toate 
condițiile pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor cincinalului, 
inclusiv a programului suplimentar 
adoptat de Conferința Națională, 
Aceasta presupune, fără îndoială, 
eforturi susținute din partea între
gului nostru popor, perfecționarea 
continuă a conducerii și organizării

din

economiei, folosirea la maximum a 
mijloacelor de care dispunem, tre
cerea la o calitate nouă în toate do
meniile de activitate.

îndeplinirea prevederilor planu
lui impune luarea unor măsuri 
energice în întreaga economie pen
tru utilizarea deplină a capacități
lor de producție, folosirea maximă 
a mașinilor și utilajelor, valorifi
carea în modul cel mai rațional a 
forței de muncă. Este necesar, de 
asemenea, să se facă totul pentru 
respectarea riguroasă a termenelor 
de punere în funcțiune a noilor 
obiective și pentru realizarea la 
timp a parametrilor proiectați.

Dezvoltarea economiei în condi
ții superioare de eficiență și calita
te impune măsuri tot mai hotărâte 
de aplicare a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, de introducere 
rapidă în producție a tehnologiilor 
noi, moderne. Trebuie să acționăm 
cu toată fermitatea pentru stimula
rea continuă a gîndirii . creatoare 
științifice și tehnice proprii, pre
cum și pentru stimularea inițiativei 
maselor largi de oameni ai muncii 
în vederea modernizării continue a 
proceselor de producție.

O condiție importantă a dezvol
tării economice a țării o constituie 
asigurarea bazei de materii prime, 
materiale și resurse energetice. Tre
buie să intensificăm eforturile pen
tru identificarea, exploatarea și va
lorificarea resurselor proprii, pre
cum și pentru gospodărirea rațio
nală și folosirea cu maximă eficien
ță a tuturor materiilor prime și 
materialelor, pentru reducerea 
substanțială a consumurilor. A- 
ceastă sarcină este cu atit mai 
arzătoare, cu cît criza mondială de 
materii prime și energie pune în 
fața tuturor țărilor lumii, inclusiv 
a României, dificultăți din ce în 
ce mai mari, cărora nu le putem 
face față decît printr-un înalt și 
perseverent efort de raționalizare 
a consumurilor, de valorificare ju
dicioasă a resurselor.

în fața economiei noastre stau, de 
asemenea, ca obiectiv central, creș
terea mai rapidă a productivității 
muncii sociale și, în acest scop, in
troducerea largă a mecanizării și 
automatizării în toate întreprinde
rile, ridicarea continuă a gradului 
de calificare profesională și de cu
noștințe științifice al cadrelor teh
nice, al tuturor muncitorilor.

Și în agricultură se impun efor
turi susținute pentru înfăptuirea 
programelor âțe creștere a produc
ției vegetale și animale adoptate de 
conducerea partidului. Folosind în 
mod mai judicios pămîntul, valo
rificînd tot mai intens baza teh- 
nico-materială, aplicînd pe scară 
largă cuceririle științei agrozooteh
nice, voni asigura o adevărată re
voluție în dezvbltarea agriculturii 
românești, obținerea unor produc
ții și recolte cu mult 
față de cele realizate

Una din problemele 
tanță deosebită pentru 
economică a tării noastre o con
stituie perfecționarea activității de 
comerț exterior, și în special creș
terea și diversificarea continuă a 
exporturilor. Ministerele, centrale
le, întreprinderile trebuie să ma
nifeste o grijă specială pentru a- 
sigurarea fondului de marfă pla
nificat la export, în structura sor
timentală și de calitatea corespun
zătoare, pentru mai buna valori
ficare a produselor românești pe 
piața internațională. Se impun, de 
asemenea, măsuri hotărîte pentru 
limitarea importurilor la strictul 
necesar, valorificîndu-se la maxi
mum resursele proprii.

Realizarea în cele mai bune con
diții a obiectivelor planului cinci
nal va asigura creșterea forței e- 
conomice a țării, îndeplinirea pre
vederilor programului de ridicare 
a bunăstării poporului și, totoda
tă, va permite pregătirea temeini
că a trecerii la viitorul plan cinci
nal — etapă superioară în înfăp
tuirea Programului Congresului al 
XI-lea de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

superioare 
în prezent.
de impor- 

dez voi tarea

ÎNTĂRIREA STATULUI SOCIALIST, PERFECȚIONAREA
CONTINUĂ A CADRULUI DEMOCRATIC

DE PARTICIPARE A TUTUROR OAMENILOR MUNCII,
FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE,

LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII
Stimați tovarăși,
Partidul și statul nostru au des

fășurat în ultimii ani o vastă și 
intensă activitate pentru realizarea 
concordanței între dezvoltarea for
țelor de producție și caracterul re
lațiilor sociale, pentru ridicarea la 
un nivel tot mai înalt — pe baza 
cuceririlor științei moderne și a 
teoriei revoluționare a materialis
mului dialectic și istoric — a or
ganizării și conducerii întregii so
cietăți.

Pornind de la rolul ce revine 
statului în procesul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, acționăm permanent pentru 
perfecționarea continuă a acti
vității sale, îmbinînd armonios 
principiul centralismului democra
tic, al conducerii unitare, cu 
principiile autoconducerii și auto- 
gestiunii, stimulînd inițiativa uni
tăților economice și administrativ- 
teritoriale, valorificînd tot mai 
intens gîndirea și experiența oa
menilor muncii.

Un obiectiv central al activită-

ții partidului l-a constituit lărgi
rea și perfecționarea continuă a 
cadrului organizatoric de con
ducere colectivă a tuturor dome
niilor de activitate — principiul 
fundamental al societății noastre 
socialiste — de participare directă, 
activă și efectivă a maselor mun
citoare 
rllor și 
taților 
cietăți. __ ____ _____ _ _ _____
sitate legică a Construcției socia
liste, esența însăși a noii noastre 
orânduiri, 
sporire a 
consiliilor 
dunărilor
în buna gospodărire a părții din 
avuția socialistă încredințată, au 
fost instituționalizate noi foruri și 
organisme democratice, cu carac
ter național, care asigură parti
ciparea directă a clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, a 
celorlalte categorii sociale la dez
baterea și elaborarea politicii ge
nerale de construire a socialismu
lui, a întregii politici interne și

la conducerea întreprinde- 
instituțiilor, a tuturor uni- 
socialiste, a întregii so- 

Aceasta constituie o nece-

S-au adoptat măsuri de 
rolului și atribuțiilor 

oamenilor muncii și a- 
generale ale colectivelor

externe a României socialiste. (A- 
plauze puternice). în toate orga
nismele de conducere colectivă, la 
toate nivelurile, circa 30 la sută sînt 
oameni ai muncii care lucrează 
nemijlocit în producție. Aceasta 
este o expresie grăitoare a creș
terii rolului clasei noastre munci
toare în societate, a îndeplinirii în 
fapt a misiunii sale istorice de 
clasă conducătoare a poporului in 
opera de edificare a socialismului.

în concordanță cu evoluția ge
nerală a societății, precum și cu 
gradul conștiințe* politice și cetă
țenești al maselor, s-au adus per
fecționări legislației țării, întregul 
ansamblu al raporturilor sociale 
situîndu-se ferm pe baza legii, a 
legalității socialiste.

în ultimii ani s-au adoptat mă
suri importante pentru perfec
ționarea activității organelor loca
le ale puterii și administrației de 
stat, pentru combaterea birocra
tismului și formalismului în mun
ca acestora, pentru întărirea legă-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)
tarii și conlucrării lor active cu 
masele’de oameni ai muncii. Ac
țiuni importante s-au desfășurat, 
de asemenea, pentru simplificarea 
continuă a aparatului de stat și 
repartizarea rațională a forței de 
muncă între sfera productivă și 
cea administrativă, în vederea sa
tisfacerii corespunzătoare a cerin
țelor societății.

O trăsătură definitorie a proce
sului de perfecționare a activității 
statului în etapa actuală o consti
tuie trecerea unora dintre funcțiile 
sale pe seama maselor populare, 
a colectivelor de oameni ai muncii, 
în cadrul dezvoltării democrației 
socialiste, a crescut rolul organiza
țiilor de masă și obștești unite in 
Frontul Unității Socialiste în so
luționarea problemelor economice, 
în viața socială, în activitatea cul- 
tural-educativă, în rezolvarea pro
blemelor maselor populare. Atri
buții însemnate au dobîndit comi
siile Frontului Unității Socialiste 
de la sate și din cartiere. S-au per
fecționat formele de exercitare a 
controlului colectiv al oamenilor 
muncii, în toate domeniile de ac
tivitate, asupra modului în care se 
înfăptuiesc legile țării, hotărîrile 
de partid și de stat.

Întîlnirile recente cu delegațiile 
clasei muncitoare și ale altor ca
tegorii de oameni ai muncii, pre
cum și cu reprezentanții forțelor 
armate și Ministerului de Interne 
constituie o expresie elocventă a 
faptului că toate problemele fun
damentale ale politicii noastre in
terne și externe sînt elaborate și 
soluționate în strînsă legătură cu 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, cu întregul popor 
— adevăratul, singurul stăpin și 
făuritor al destinului independent 
și liber al României socialiste. 
(Aplauze și urale puternice. Asis
tența, în picioare, scandează înde
lung „Ceaușescu șl poporul !“).

O preocupare de prim ordin au 
constituit-o înfăptuirea în viață a 
principiilor echității socialiste, asi
gurarea unei mai judicioase cointe
resări materiale a oamenilor mun
cii. Prin ridicarea mai accentuată 
a retribuțiilor mici, am asigurat în
făptuirea raportului de 1 la 5,5—6 
între veniturile mici și cele mari, 
îndeplinind astfel hotărîrile stabi
lite în acest sens de Congresul al 
XI-Iea al partidului. Acționăm 
ferm pentru lichidarea oricăror căi 
și mijloace de înavuțire necinstită 
a unor cetățeni, a posibilităților de 
a trăi pe seama altora, pe seama 
societății, a manifestărilor de para
zitism, a tuturor formelor de elu
dare a răspunderilor impuse de 
npjje principii ale societății noastre,

Partidul nostru pune un accent 
deosebit pe educarea socialistă a 
maselor, pe însușirea concepției 
revoluționare despre lume și viață 
și lărgirea orizontului de cunoaștere 
și cultură al întregului popor. Acor
dăm o atenție deosebită activității 
politice și cultural-educative, folo
sind în acest scop toate mijloacele 
de care dispune societatea noastră. 
Festivalul național „Cîntarea Ro
mâniei" , aflat în prezent la cea 
de-a doua ediție, creează condiții 
largi de participare a maselor 
populare la viața spirituală, la 
făurirea culturii noastre noi. Sar
cini sporite revin în activitatea 
politică, ideologică și cultural-edu- 
cativă presei și radioteleviziunii, 
mijloacelor de propagandă, creației 
literar-artistice, chemate să-și spo-

ROMÂNIA - DETAȘAMENT ACTIV AL LUPTEI 
PENTRU SOCIALISM, PENTRU PACE 

Șl COLABORARE ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE LUMII
Stimați tovarăși,
Acționînd pentru îndeplinirea în 

cele mai bune condiții a programu
lui de edificare a socialismului și 
comunismului în România, ne în
deplinim o înaltă îndatorire față de 
propriul popor și, totodată, ne a- 
ducem contribuția la victoria cauzei 
generale a socialismului, la întări
rea forțelor progresului social și 
păcii în lume. Noi pornim de la 
convingerea că sporirea contribu
ției tării noastre la cauza destinde
rii și păcii — țeluri de însemnătate 
hotărîtoare pentru destinele ome
nirii — impune, în primul rînd, 
întărirea continuă a forței econo
mice și politice proprii, înfăptuirea 
cu succes a programului de ridicare 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor, (Vii și 
îndelungate aplauze).

Angajat cu toate forțele in vasta 
operă de construire a societății so
cialiste și comuniste, poporul 
român, ca, de altfel, toate po
poarele, are nevoie, in mod vital, 
de liniște și pace. (Aplauze puter
nice). Iată de ce obiectivul central 
al politicii noastre externe îl con
stituie lupta neabătută împotriva 
oricăror pregătiri de război, împo
triva cursei înarmări'or, pentru so
luționarea problemelor complexe 
ale lumii de astăzi pe cale pașnică, 
prin tratative, pentru accentuarea 
cursului destinderii și instaurarea 
unei reale securități internaționale 
și a unei păci trainice în lume. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“). în acest sens, îmbinăm 
eforturile pentru înfăptuirea Pro
gramului elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului cu lupta pen
tru abolirea vechii politici imperia
liste de forță și dominație, pentru 
d politică nouă, de destindere și 
colaborare, pentru relații de egali
tate și respect între toate națiunile, 
pentru 0 lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră. (Apla
uze puternice, îndelungate),

în politica externă a României 
pornim de la analiza materialist-

rească contribuția la buna infor
mare a opiniei publice, la educarea 
socialistă a maselor, la cultivarea 
principiilor eticii și echității în în
treaga viață socială.

Preocupîndu-se de dezvoltarea 
economico-socială a țării și de per
fecționarea continuă a conducerii 
societății, partidul nostru acordă, 
totodată, cea mai mare atenție în
tăririi forțelor noastre armate, do
tării lor cu tehnică militară, ridi
cării capacității de luptă și a nive
lului politic, pregătirii întregului 
popor pentru a fi oricînd gata să 
asigure apărarea patriei, a cuceri
rilor socialismului, a independenței 
și suveranității României, a inte
grității statului nostru național 
unitar. (Aplauze puternice, prelun
gite). Pornim de la principiul că 
forța statului nostru socialist rezidă 
în primul rînd în dezvoltarea eco
nomico-socială, în succesele con
strucției socialiste și comuniste, în 
afirmarea superiorității noii orîn- 
duiri, care întăresc capacitatea de 
luptă și voința poporului de a apă
ra cuceririle socialismului, liberta
tea și independența. Acordăm, în 
apelași timp, toată atenția perfec
ționării activității organelor de 
securitate, miliție și procuratură, 
chemate să apere, în spiritul uma
nismului revoluționar, proprietatea 
socialistă, munca și liniștea între
gului nostru popor.

Pornind de la cerința obiectivă 
a conducerii unitare a întregii so
cietăți pe baza concepției revolu
ționare a socialismului științific, 
asigurăm întărirea continuă a ro
lului conducător al Partidului Co
munist Român în întreaga operă 
de construcție a socialismului, spo
rirea forței sale de a uni și mobi
liza masele la înfăptuirea Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea. Partidul nostru se afirmă 
tot mai intens ca centrul vital al 
întregii vieți sociale, inspirîndu-se 
din experiența maselor largi popu- 

dialectică și istorică a dezvoltării 
contemporane, care evidențiază 
existența în viața internațională a 
două, tendințe diametral opuse. Pe 
de o parte, se afirmă tot mai pu
ternic voința popoarelor de a se 
dezvolta libere, stăpîne pe bogățiile 
lor naționale, pe destinele proprii, 
de a-și făuri viața așa cum doresc, 
fără nici un amestec din afară, de 
a conlucra pe bază de dep’ină ega
litate, într-un climat de securitate 
și pace. Pe de altă parte, are loc 
accentuarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste de 
forță și dictat, de, reîmpărțire a 
lumii în sfere de influență și domi
nație, ceea ce pune în primejdie 
independenta și libertatea popoare
lor, cursul destinderii, pacea și 
securitatea internațională. Se a- 
dîncesc contradicțiile economice, 
se agravează criza economică mon
dială, criza energetică, valutară, 
monetară, care produc mari per- 
turbații în economia lumii și afec
tează raporturile dintre state, în
tregul climat internațional.

Analiza raportului de forțe inter
național, a marilor schimbări care 
au loc în lumea de astăzi arată 
că, în ciuda accentuării politicii 
imperialiste de dominație, dictat și 
reîmpărțire a zonelor de influență, 
nu se poate spune că situația mon
dială evoluează în direcția unei 
confruntări militare inevitabile, a 
unui război mondial. Dimpotrivă, 
profundele schimbări sociale și na
ționale revoluționare care au loc în 
lume demonstrează că, acționînd 
unite, forțele socialismului, progre
sului, popoarele pot preîntâmpina 
izbucnirea unui nou război mon
dial, pot asigura pacea trainică pe 
planeta noastră. (Aplauze și urale 
puternice. Asistența, în picioare, 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Noi considerăm că un rol hotă- 
rîtor în dezvoltarea tendințelor po
zitive ale vieții internaționale re
vine țărilor socialiste, partidelor co
muniste și muncitorești, altor forțe 
progresiste, democratice, a căror 
misiune istorfcă este realizarea unei 

lare și asigurînd desfășurarea di
namică a procesului de transfor
mare revoluționară a societății ro
mânești. Creșterea rolului politic 
conducător al partidului nu în
seamnă monopolizarea activității 
politice, ci, dimpotrivă, aceasta duce 
și trebuie să ducă la accentuarea 
participării întregului popor la 
viața politică a societății, la perfec
ționarea și diversificarea cadrului 
organizatoric de participare a tu
turor categoriilor sociale la condu
cerea democratică a statului. Adîn- 
cirea democrației socialiste consti
tuie o expresie elocventă a forței 
orînduirii noastre noi, a devota
mentului profund al întregului po
por față de cauza construcției so
cialismului și comunismului în 
România. (Aplauze și urale puter
nice. Asistența, în, picioare, scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Intrăm în cel de-al șaptelea de
ceniu de la constituirea statului 
nostru național unitar cu hotărîrea 
fermă de a face totul pentru ca 
perioada ce urmează să se înscrie 
ca o treaptă nouă, ' superioară, pe 
calea dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre, a ridicării Româ
niei în rîndul țărilor cu un nivel 
de dezvoltare medie, a creșterii tot 
mai rapide a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

în acest moment solemn vă chem, 
dragi tovarăși și prieteni, să facem 
totul ca jubileul statului nostru na
țional unitar să se transforme într-o 
puternică manifestare a voinței 
tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate, a întregului 
nostru popor, de a înă’ța tot mai 
strălucitor pe pămîntul României 
edificiul socialismului și comunis
mului — cea mai înaintată și mai 
dreaptă orînduire socială cunoscută 
de istorie I (Aplauze și urale puter
nice. Asistența, în picioare, scan
dează „Ceaușescu și poporul!“).

lumi a dreptății sociale și națio
nale, a egalității între popoare, a 
colaborării rodnice, prietenești în
tre toate națiunile lumii. (Aplauze 
puternice).

România acționează consecvent 
pentru dezvoltarea prieteniei, co
laborării și solidarității cu toate 
țările socialiste, militează pentru 
întărirea unității și conlucrării lor. 
întărind permanent prietenia și co
laborarea cu toate țările socialiste, 
noi nu am conceput și nu conce
pem lărgirea relațiilor cu o țară so
cialistă în dauna raporturilor cu 
altele, nu am contrapus și nu con- 
trapunem prietenia cu o țară co
laborării cu alte țări. Așa cum, de 
altfel, în general nu contrapu- 
nem relațiile cu o țară relațiilor cu 
alte țări. Considerăm că trebuie să 
facem totul pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate statele socialiste și cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale. Asistența, 
în picioare, scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — Româ
nia, pacea și prietenia !“).

Raporturile României cu țările 
socialiste, fără excepție, se com
pletează într-un ansamblu unitar, 
la baza căruia stă politica noastră 
principială, fermă și consecventă, 
îndreptată spre întărirea unității 
tuturor țărilor socialiste, spre creș
terea forței și influenței socialis
mului în lume.

Desigur, condițiile istorice, na
ționale și sociale diferite în care se- 
desfășoară construcția socialismului 
în țările noastre determină ca asu
pra unor probleme și modalități 
concrete de activitate să existe deo
sebiri de păreri. Considerăm însă 
că aceasta nu trebuie să impieteze 
în nici un caz bunele raporturi din
tre popoarele și țările socialiste, 
prietenia și solidaritatea lor.

Nu putem ignora faptul că între 
diferite țări socialiste există diver
gențe. Sîntem profund îngrijorați că 
acestea degenerează uneori în ac
țiuni deosebit de grave, cum ar fi 

sprijinirea elementelor contrarevo
luționare din unele țări, îndemnarea 
acestora de a se ridica împotriva 
guvernelor, acțiuni ce contravin în 
mod flagrant concepției noastre re
voluționare despre lume și viață, 
normelor și principiilor de relații 
între țările socialiste, însuși drep-

LUPTA PENTRU DEZARMARE, PENTRU ÎNCETAREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR Șl REDUCEREA 

CHELTUIELILOR MILITARE — OBIECTIV ESENȚIAL 
AL POLITICII PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

Dragi tovarăși,
Consfătuirea Comitetului Politic 

Consultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc zilele trecute la Moscova, 
reprezintă' tin eveniment interna
țional de mare importanță. De
clarația adoptată în unanimitate 
dă o apreciere largă asupra si
tuației mondiale contemporane 
și afirmă cu toată claritatea 
hotărîrea țărilor socialiste parti
cipante la consfătuire de a. 
intensifica activitatea împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste, 
de forță și dictat, de a acționa în 
strînsă solidaritate pentru soluțio
narea problemelor complexe ale 
lumii contemporane pe calea tra
tativelor pașnice, pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară, pentru des
tindere și pace în Europa și în 
întreaga lume. După cum vă este 
cunoscut, țările socialiste semna
tare ale Declarației se angajează 
să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru 'înfăptuirea în viață a do
cumentelor semnate la Helsinki, 
pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare pe continentul nos
tru, pentru colaborare, securitate 
și pace în Europa.

Merită subliniat faptul că țările 
socialiste se pronunță ferm pentru 
respectul independenței și suvera
nității tuturor statelor, împotriva 
amestecului în treburile interne, 
declară cu toată fermitatea că : 
„în nici o regiune a lumii, țările 
socialiste nu caută să obțină privi
legii, nu stăruie să obțină baze mi
litare, nu vînează concesii. Pronun- 
țîndu-se principial împotriva poli
ticii imperialiste de creare a sfe
relor de influență, ele însele nu 
participă niciodată la lupta pentru 
astfel de sfere**. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în general se poate spune că, 
prin întregul ei conținut, Declarația 
dă expresie năzuințelor și voinței 
popoarelor noastre de a trăi în 
prietenie și pace cu toate popoarele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Iată de ce doresc să declar, cu 
toată răspunderea, în cadrul Se
siunii comune solemne a Comite
tului Central, a Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 
și a Marii Adunări Naționale, așa 
cum am făcut-o și în fața plenarei 
Comitetului Central al partidului și 
la întîlnirile cu reprezentanții oa
menilor muncii, că Declarația de 
la Moscova corespunde pe deplin 
voinței și intereselor întregului 
nostru popor, exprimă hotărîrea lui 
de a lupta cu toată fermitatea, în 
strînsă conlucrare cu țările socia
liste, cu toate popoarele lumii, pen
tru destindere, colaborare și pace. 
(Aplauze, urale puternice. Asis
tența se ridică în picioare și scan
dează îndelung „Ceaușescu—Româ
nia, pacea și prietenia !**). Sem- 
nînd această Declarație, în numele 
organelor de partid și de stat, al 
poporului român, ne-am asumat 
răspunderea de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea în viață 
a politicii de dezarmare, de con
lucrare egală și pașnică între toate 
națiunile lumii. Consider că toți 
cei prezenți aici, întregul nostru 
popor vor susține această poziție 
și vor face totul pentru realizarea 
ei în viață. (Aplauze puternice, 
urale. Asistența, in picioare, scan
dează „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“). >■

După cum vă este cunoscut, si
tuația internațională, evenimen

tului internațional și Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite. Noi con
siderăm că este în interesul fiecă
rei țări socialiste, al cauzei socia
lismului în general, să se facă totul 
pentru depășirea divergențelor, 
pentru soluționarea lor pe calea 
discuțiilor, a tratativelor directe de 

tele ce au avut loc în cursul aces
tui an, cît și Consfătuirea țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia au suscitat o vie preocupare 
în rîndul oamenilor muncii, al, în
tregului nostru popor- PQr.nînd da 
la aceasta, am considerat necesar, 
în spiritul democrației noastre so
cialiste, ce caracterizează activita
tea partidului și statului, să ne în- 
tîlnim cu reprezentanții clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
ai altor categorii sociale, ai armatei 
și Ministerului de interne și să răs
pundem preocupărilor și întrebă
rilor întregului nostru popor. Con
siderăm că această preocupare 
constituie o expresie a creșterii 
puternice a conștiinței socialiste, a 
interesului clasei noastre munci
toare, al oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, față de 
activitatea politică internă și in
ternațională a statului nostru, 
atestă cu putere faptul că orice 
probleme care privesc interesele 
țării, ale poporului nu pot fi a- 
doptate fără consultarea și acordul 
deplin al organelor de partid și 
de stat supreme, al întregului- 
nostru popor. (Aplauze puternice).

Am considerat, de asemenea, ne
cesar să convocăm plenara Co
mitetului Central al partidului — 
forul suprem al partidului între 
congrese— pentru a dezbate acti
vitatea delegației noastre la Con
sfătuirea de la Moscova După cum 
este cunoscut, plenara Comitetu
lui Central, ca și întîlnirile cu di
feritele categorii de oameni ai 
muncii au aprobat în unanimi
tate semnarea Declarației și au 
dat o înaltă apreciere întregii ac
tivități a delegației noastre la con
sfătuire. Aceasta exprimă voința 
unanimă a partidului și poporului 
nostru de a acționa cu toată fer
mitatea pentru realizarea politicii 
de pace, destindere și indepen
dență pentru toate popoarele. (A- 
plauze și urale puternice. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace!**).

Pe bună dreptate s-a pus între
barea dacă, ținînd seama de ac
tuala situație internațională,. de 
faptul că țările N.A.T.O. au 
hotărît, în luna, mai, să inten
sifice cheltuielile pentru înar
mare, nu va trece și România la 
măsuri de sporire a cheltuielilor 
militare. Așa cum am mai men
ționat, actuala situație internațio
nală impune să acordăm toată 
atenția întăririi capacității de a- 
părare a țării și, deci, să alocăm 
o parte importantă a venitului na
țional, a avuției poporului nostru 
pentru dotarea corespunzătoare cu 
mijloace de luptă a armatei româ
ne. Considerăm însă că grija pen
tru întărirea capacității de apărare 
nu trebuie să afecteze cu nimic 
programul de dezvoltare econo
mico-socială a țării, de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor. (Aplau
ze puternice, prelungite). Iată de 
ce, răspunzînd preocupărilor oa
menilor muncii, am declarat în 
fața Comitetului Central, a repre
zentanților clasei muncitoare, ai 
celorlalte categorii de oameni ai 
muncii, ai armatei, în fața între
gului nostru popor că nu ne-am 
luat nici un angajament și nu ne 
propunem să sporim cheltuielile 
militare peste cele prevăzute. Am 
afirmat cu toată claritatea că vom 
acționa cu fermitate pentru a se' 
merge nu spre intensificarea 
cursei înarmărilor, ci spre redu
cerea acesteia, că vom face totul 
pentru a contribui la înfăptuirea 

la partid la partid, de la țară la 
țară. Restabilirea unității țărilor 
socialiste ar avea o uriașă însem
nătate pentru raportul de forțe in
ternațional, pentru creșterea in
fluenței și prestigiului socialismu
lui în lume. (Vii aplauze).

De asemenea, apreciem că în sco
pul creșterii forței socialismului 
trebuie să se acționeze intens pen
tru perfecționarea continuă a ra
porturilor de colaborare economi
că dintre țările socialiste, promo- 
vîndu-se forme superioare de coo
perare în producție și cercetarea 
științifică, adoptarea de programe 
pe termen lung. în cadrul colabo
rării și conlucrării dintre țările so
cialiste, un rol de cea mai mare 
însemnătate are, fără îndoială, a- 
f'irmarea tot mai puternică a prin
cipiilor de egalitate, respect re
ciproc și întrajutorare tovărășeas
că cd trebuie să ofere lumii un mo
del înaintat de raporturi interna
ționale. în acest spirit, România a- 
cordă o atenție deosebită dezvol
tării colaborării în cadrul C.A.E.R., 
care, la ultima sesiune din acest 
an, de la București, a adoptat pro
grame speciale de colaborare în 
domenii de importanță economică 
deosebită. Acționăm pentru inten
sificarea colaborării și cooperării 
cu țările membre C.A.E.R., în sco
pul apropierii și egalizării nivelu
lui lor de dezvoltare, al accelerării 
înfloririi fiecărei economii naționa
le, al creșterii forței și prestigiului 
socialismului în lume. în același 
timp, România acționează susținut
— așa cum am arătat mai înainte
— pentru promovarea largă a re
lațiilor economice, tehnico-științi- 
fice și culturale cu toate țările so
cialiste. Vom face totul pentru ca 
relațiile noastre cu țările socialiste 
să devină tot mai bune, să se dez
volte necontenit. (Aplauze puter
nice).

în viață a măsurilor de dezarma
re, și în primul rînd de dezarmare 
nucleară, la reducerea armatelor și 
a cheltuielilor militare. (Aplauze 
și urale puternice. Asistența, in 
picioare, scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria!**).

Am dezaprobat nu o dată hotă
rîrile țărilor N.A.T.O. din luna mai 
cu privire la sporirea suplimentară 
a cheltuielilor militare și care dau 
un puternic stimulent cursei înar
mărilor. Considerăm că este nece
sar să se ceară țărilor N.A.T.O. să 
revină asupra acestor hotărîri. 
Considerăm că țările socialiste tre
buie să spună un NU hotărît cursei 
înarmărilor, să facă totul pentru a 
se trece la reducerea cheltuielilor 
militare, care constituie o grea po
vară pentru toate popoarele, inclu
siv pentru popoarele țărilor socia
liste, Dacă toate popoarele lumii 
vor ridica hotărît glasul, avem 
ferma convingere că vor determina 
guvernele statelor care acționează 
în direcția înarmării să țină seama 
de voința popoarelor și să renunțe 
la cursa înarmărilor. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Pronunțîndu-ne ferm pentru re
ducerea cheltuielilor militare, adop- 
tînd hotărîrea de a nu spori partea 
din venitul național alocată înar
mărilor, pornind de la faptul că ra
portul de forte pe plan internațio
nal evoluează tot mai mult în fa
voarea popoarelor care acționează 
împotriva războiului, împotriva po
liticii de forță și dictat, pentru co
laborare, pentru egalitate între 
toate națiunile, pentru pace.

Este evident că dacă am aloca o 
parte mai mare din venitul națio
nal pentru cheltuieli militare, nu 
am mai putea înfăptui programul 
de dezvoltare economică și măsu
rile de creștere a nivelului de trai. 
Or, este știut că România are încă 

.multe de făcut pentru a depăși sta
diul de țară în curs de dezvoltare, 
pentru a-și asigura dezvoltarea pu
ternică, economico-socială, pentru 
a făuri o bază trainică pentru so
cietatea socialistă și comunistă. 
Iată de ce vom face totul pentru 
a asigura înfăptuirea programului 
Congresului al XI-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“). Este de 
înțeles că nereâlizarea programului 
de dezvoltare economico-socială ar 
avea, în același timp, repercusiuni 
puternice asupra însăși capacității 
de apărare și de luptă a poporului 
și a armatei noastre. Este bine cu
noscut că tocmai dezvoltarea eco
nomico-socială, realizarea cu suc
ces a Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea privind făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a poporului 
contribuie la întărirea puternică a 
capacității de luptă și de apărare 
a țării. Cu cît sînt mai mari rezul
tatele în construcția socialistă, cu 
atît poporul nostru va fi mai ho
tărît să apere cu întreaga sa forță 
cuceririle revoluționare, indepen
dența , și suveranitatea țării și, 
totodată, să-și facă datoria fată de 
aliații săi în conformitate cu anga
jamentele asumate. Asigurăm încă 
o dată Comitetul Central, Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste, Marea Adunare Națională 
că nu vom merge pe calea intensi
ficării cheltuielilor militare. în 
același timp, doresc să declar cu 
toată răspunderea că în cazul agra
vării situației internaționale vom 

discuta problema Cheltuielilor mi
litare în cadrul organelor de partid 
și de stat supreme, punînd deschis 
în fața acestora, a întregului po
por, dacă va apărea necesar, pro
blema alocării a noi fonduri pentru 
nevoi militare — deoarece numai 
organele de partid și de stat, po
porul sînt în măsură să hotărască 
asupra acestor aspecte esențiale ale 
politicii noastre generale. (Aplauze 
puternice).

Declar însă din nou că actuala 
situație internațională nu justifică 
cu nimic trecerea la adoptarea 
unor măsuri de sporire a cheltuie
lilor militare. Dimpotrivă, este ne
cesar să facem totul pentru a asi
gura înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială, de 
ridicare a bunăstării poporului, a- 
ceasta constituind chezășia victo
riei socialismului, a colaborării și 
păcii ! (Aplauze puternice).

Am declarat în fața Comitetului 
Central, a reprezentanților oame
nilor muncii, a întregului popor, și 
reafirm din nou în fața sesiunii 
solemne, că nu am semnat nici un 
alt angajament și nici un alt do
cument în afară de Declarația dată 
publicității. Am considerat și con
sider necesar să fac această preci
zare ținînd seama de preocupările 
poporului, de întrebările ce mi-au 
fost adresate în acest sens.

Am afirmat în fața Comitetului 
Central, a reprezentanților oame
nilor muncii, a întregului popor, și 
reafirm acum cu toată claritatea, 
că nu v<3m semna niciodată un do
cument care să angajeze țara, po
porul, armata decît în conformi
tate cu Constituția și legile țării, 
cu aprobarea și voința întregului 
nostru popor. Declar și la această 
sesiune că nici președintele țării, 
nici secretarul general al partidu
lui și nimeni altcineva nu poate 
semna angajamente în numele 
României decît pe baza aprobării 
organelor supreme de partid și de 
stat, cu respectarea strictă a Consti
tuției, cu aprobarea deschisă a în
tregului nostru popor ! (Aplauze 
și urale puternice. Asistența, 
în picioare, scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Consider, de asemene? necesar 
să dc-clar și în cadrul Sesiunii 
solemne comune a Comitetului 
Central, Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și Ma
rii Adunări Naționale că Româ
nia își vă îndeplini angajamen
tele asumate prin Tratatul de la 
Varșovia în cazul unei agresiuni 
imperialiste în Europa împotriva 
statelor socialiste participante la a- 
cest tratat Este .atfevărat, ne prin 
ijunțănț .cp . toată £r najjgftea — si 
de altfel în Declar/piȘ* se afirmi® m 
mod expres aceașță poziție a țări
lor socialiste — pentru desființarea 
concomitentă a Pact lu4 ie la Var
șovia și a Pactului 1 .A. '.O; Con
siderăm că politica d d- stirir re și 
pace impune o acHvi ut, .'stisț? vită 
pentru diminuarea ictf tați pAc- 
telon militare și e, .borarea -’nor 5 
măsuri concrete de desființare ’con
comitentă a acestora. Aven, dep lina 
convingere că Securitatea poporului 
nostru, a tuturor popoarelor, pacea, 
vor fi asigurate nu prl intensifi
carea cursei înarmărilor și întări
rea blocurilor militare, ci prin di
minuarea și desființarea b.pcurilor 
militare. Dar, fie că va exi.ta sau 
nu Tratatul de la Varșovia, in con
formitate cu tratatele de prietenie 
și asistență mutuală pe care le avem 
cu țările socialiste prietene, ne vom 
îndeplini întotdeauna obligația de 
a participa activ la respingerea ori
cărei agresiuni militare.

Este de Ia sine înțeles că acționăm 
și vom acționa în continuare pen
tru întărirea colaborării și solida
rității dintre armatele noastre, 
pentru realizarea unei cooperări în 
pregătirea de luptă. Așa cum am 
afirmat însă nu o dată, este nece
sar ca și pe plan militar relațiile 
de colaborare dintre țările socialis
te membre ale Tratatului de la 
Varșovia să se bazeze pe principii
le socialismului, ale egalității în 
drepturi și respectului suveranită
ții și independenței fiecărui stat și 
fiecărei armate. Este evident că 
trebuie să facem totul pentru în
tărirea capacității de apărare a fie
cărei armate naționale ; noi consi
derăm că, numai în strînsă legătu
ră cu întregul popor, armata noas
tră își va putea îndeplini în bune 
condiții atît obligațiile față de 
patrie, față de cauza socialismului 
în țara noastră, cît și obligațiile in
ternaționale. (Vii aplauze).

Pornind de Ia răspunderea de
plină a partidului și statului în 
fața poporului, este de înțeles că 
numai aceste organe sînt singurele 
în drept să poată angaja armata în 
orice fel de acțiuni. De aceea, răs
punzînd numeroaselor intreDări ce 
mi s-au adresat, am considerat ne
cesar să afirm cu toată claritatea, 
încă o dată, că armata română va 
acționa întotdeauna numai la or
dinele organelor supreme de par
tid și de stat, la chemarea poporu
lui, că nu va putea primi niciodată 
ordine din afară. (Aplauze și urale 
puternice. Asistența, în picioare, 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !**).

’ Comitetul Politic Executiv al Co
mitetului Central al partidului a 
considerat necesar să răspundă cu 
toată claritatea preocupărilor și 
întrebărilor partidului, ale oameni
lor muncii, pentru a înlătura orice 
fel de neînțelegere atît în ce pri
vește poporul nostru, cît și în ce 
privește aliații noștri.

Doresc, încă o dată, în acest ca
dru solemn, să reafirpi hotărîrea 
României, a întregului nostru po
por de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru înfăptuirea în viață a 
politicii de dezarmare, destindere 
și pace, de a întări colaborarea și 
solidaritatea cu statele participan-
(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a III-a)
te la Tratatul de la Varșovia, cu 
toate țările socialiste, cu toate po

PARTICIPAREA CONSTRUCTIVĂ A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA LA SOLUTIONAREA 

MARILOR PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANE
Stimați tovarăși,
Doresc să mă refer, de aseme

nea, la alte laturi ale activității 
internaționale a României. Țara 
noastră acționează ferm pentru 
întărirea colaborării și solida
rității cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate. în
treținem, în prezent, relații cu 
peste 100 de țări în curs de dez
voltare, colaborăm tot mai strîns 
cu ele pe tărîm economic, tehhico- 
științific și cultural, le sprijinim 
în formarea cadrelor, în valorifi
carea bogățiilor naționale, în dez
voltarea unei economii proprii — 
baza întăririi și apărării indepen
denței lor. Intensificarea colaboră
rii și conlucrării cu țările în curs 
de dezvoltare reprezintă o con
tribuție la întărirea luptei antiim- 
perialiste și anticolonialiste, pen
tru apărarea suveranității popoa
relor, pentru asigurarea dezvoltă
rii lor libere, de sine stătătoare, 
pe calea progresului economic și 
social.

O importanță deosebită are 
faptul că noi și noi popoare 
din rîndul acestora se pronunță . 
pentru organizarea societății pe 
baze socialiste, ceea ce demonstrea
ză că în lumea de azi numai so
cialismul oferă posibilitatea depă
șirii rapide a stării de înapoiere 
economico-socială, a soluționării 
problemelor fundamentale deviată 
ale maselor populare. întărim 
în mod, deosebit solidaritatea și 
colaborarea cu țările care' optează 
pentru dezvoltarea pe calea socia
listă, cum sînt, spre exemplu : 
Guineea, Congo, Angola, Mozam- 
bic. Somalia, Etiopia, Algeria și 
altele. în același timp, considerăm 
"'ecesar să intensificăm relațiile cu 
oațe țările în curs de dezvoltare, 
■,7mind de la necesitatea de a nu 
•ș contrapune unele din aceste 
ai altora, ci de la necesitatea de 
a se face totul pentru întărirea 
solid ’rității dintre toate țările în 
curs de, dezvoltare, aceasta cons ți- 
tiiind-tfeză^' Ș^Aionării^pfoble;, 
m&lor coriipiexs.ale subdeAvpltfuy^, 
asigurării independenței și'. făuri
rii noii ordini economice interna
ționale. (Aplauze puternice).

în spiritul coexistenței pașnice, 
extindem legătufide economice, 
tebnico-științifice și culturale cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate țările lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, participăm 
activ la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul mondial de 
valori.

La temelia relațiilor noastre cu 
toate țările așezăm statornic prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu for
ța, principii tot mai larg recunos
cute pe. plan internațional ca 
singurele în stare să asigure 
pacea, progresul și prosperitatea 
tuturor popoarelor și națiunilor. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

O preocupare de prim ordin a po
liticii externe a României o consti
tuie înfăptuirea securității în Euro
pa, continentul pe care s-au acumu
lat cele mai adînci contradicții, unde 
există cea mai mare densitate de 
arme și trupe și unde se află față 
în față cele două blocuri militare 
opuse. După cum se știe, în perioa
da care a urmat Conferinței de la 
Helsinki s-au făcut o serie de 
pași în direcția normalizării ra
porturilor intre statele europene, 
s-a intensificat colaborarea econo
mică, științifică și culturală, au 
avut loc o serie de întîlniri între 
conducători de state și alți oameni 
politici, s-a ajuns la unele înțele
geri în diferite probleme. Rezulta
tele obținute nu sînt însă suficiente 
pentru a putea afirma cu toată 
răspunderea că obiectivul securi
tății se înfăptuiește în mod cores
punzător.

Trebuie să arătăm că în Europa 
persistă o serie de factori negativi 
care impietează asupra climatului 
politic general. Se manifestă forțe 
ce se opun în mod deschis cursului 
spre destindere, s-au activizat 
cercuri reacționare, fasciste, revan
șarde, naționalist-șovine și ireden
tiste, care încearcă să învenineze 
raporturile politice din Europa.

în ceea ce privește problema 
drepturilor omului, pe care unele 
cercuri occidentale încearcă să o 
folosească împotriva țărilor socia
liste și ca mijloc de încordare po
litică, viața arată că socialismul 
soluționează într-un mod incompa
rabil superior, față de capitalism, 
problemele fundamentale ale mase
lor. Am în vedere lichidarea ex
ploatării omului de către om, în
făptuirea egalității economice și 
sociale, asigurarea dreptului la ■ ’ 
muncă, la învățătură pentru toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
sex, naționalitate sau rasă, posibi
litatea participării active la viața 
publică, la conducerea societății. 
Soluționarea acestor drepturi și 
libertăți fundamentale ale mase
lor muncitoare constituie în Româ
nia o cucerire istorică a socialis
mului și vom face totul ca socie
tatea pe care o edificăm să ofere 
permanent un înalt exemplu de 
grijă față de om, de adevărat 

poarele lumii, considerînd că nu 
este nimic mai important, mai pre
sus decît asigurarea condițiilor 
pașnice pentru edificarea socialis

umanism revoluționar. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Fenomenul cel mai grav în Eu
ropa îl constituie însă continuarea, 
în proporții nemaiîntîlnite pînă 
în prezent, a cursei înarmărilor, 
acumularea de arme din ce în ce 
mai perfecționate, inclusiv nu
cleare, care împovărează tot mai 
greu popoarele și sporesc primej
diile la adresa securității lor, con
stituind, totodată, un factor de ac
centuare a crizei economice și in
stabilității internaționale.

Toate acestea ne îndreptățesc să 
afirmăm că în Europa continuă să 
existe cea mai complicată situație 
a vieții internaționale. Cu toate 
acestea, doresc să declar și cu acest 
prilej — așa cum am făcut-o și 
la recenta Consfătuire a țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia — că partidul nostru, pornind 
de la analiza științifică a eveni
mentelor actuale, consideră că des
fășurarea acestora este în favoarea 
forțelor ce se pronunță pentru o 
politică de independență, colabo
rare, securitate și pace, pentru ex
cluderea războiului și înfruntă
rilor armate din viața societății. 
Avem convingerea că stă în pu
terea popoarelor, a forțelor progre
siste ca, acționînd unite, să împie
dice un nou război mondial, să asi
gure o pace trainică atît în Europa, 
cît și în întreaga lume. (Vii aplau
ze). Aceasta impune, desigur, 
unirea și conlucrarea tot mai strjn- 
să a popoarelor pentru înlăturarea 
factorilor care împiedică destin
derea. Se cuvine să ne punem per
manent întrebarea : am făcut oare 
totul pentru destindere, pentru 
securitate ? Ce trebuie să mai fa
cem pentru a răspunde imperioasei 
cerințe a popoarelor de a edifica o 
lume fără războaie și fără arme, o 
lume a colaborării și prieteniei 
între națiuni ?

După opinia partidului și statu
lui nostru, pentru realizarea secu
rității în Europa o importanță deo
sebită au dezvoltarea unei largi și 
neîngrădite colaborări între toate 
statele europene,. înlăturarea barie
relor și practicilor discriminatorii 
care afectează cooperarea intereu- 
ropeană. Se cer, de asemenea, in
tensificate eforturile pentru extin
derea relațiilor culturale, pentru 
organizarea unor reuniuni în do
meniul învățămîntului, științei și 
culturii, care pot contribui la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la apro
pierea între toate popoarele.

în acest context aș dori să sub
liniez în mod deosebit evoluția po
zitivă a relațiilor României cu toate 
statele europene. Doresc astfel să 
remarc cu satisfacție că în Balcani 
crește tot mai evident preocuparea 
comună a tuturor statelor în direc
ția intensificării colaborării pașni
ce, destinderii și păcii. Raporturile 
politice și atmosfera generală dm 
această zonă a Europei nu oferă în 
prezent nici un motiv de îngrijo
rare deosebită. România a acționat 
și va acționa în continuare, îm
preună cu celelalte state balcanice, 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii, bunei ve
cinătăți, încrederii și colaborării 
reciproc avantajoase. în interesul 
tuturor popoarelor noastre, al cau
zei securității în Europa și în în
treaga lume. Unele probleme exis
tente între unele țări din Balcani 
pot și trebuie să fie soluționate 
numai și numai pe calea tratati
velor, pe cale pașnică. în acest 
sens, ne pronunțăm și pentru solu
ționarea cît mai rapidă a proble
melor din Cipru, pentru asigurarea 
independentei și suveranității aces
tui stat. în vederea conviețuirii 
pașnice a celor două comunități 
cipriote într-un stat liber și unitar. 
Dăm, de asemenea, o însemnătate 
deosebită intensificării colaborării 
economice, politice, științifice și- 
culturale cu toate țările din bazi
nul dunărean, inclusiv conlucrării 
comune pentru folosirea cît mai 
eficientă a marelui potențial al flu
viului ce scaldă teritoriile statelor 
noastre. Se extind continuu rapor
turile noastre multilaterale cu cele
lalte țări europene, inclusiv cu cele 
aparținînd Pactului Nord-Atlantic, 
întîlnirile și contactele la nivelul 
cel mai inalt, schimburile reciproc 
avantajoase și cooperarea în dife
rite domenii de interes comun. 
România a semnat numeroase de
clarații comune, comunicate și a- 
corduri cu aceste țări, în care se 
exprimă dorința și hotărîrea con
lucrării tot mai intense în direcția 
înfăptuirii obiectivelor majore ale 
vieții continentului nostru. întreți
nem, de asemenea, legături tot mai 
largi cu Statele Unite ale Ameri- 
cii, precum și cu Canada — țări 
semnatare ale documentelor de la 
Helsinki — amplificăm contactele 
politice și conlucrarea multilate
rală cu statele de pe toate conti
nentele. în cadrul acestor largi ra
porturi internaționale, am constatat 
aceeași preocupare de a găsi căile 
pentru întărirea destinderii, secu
rității și păcii, pentru evitarea unei 
noi conflagrații mondiale. De alt
fel, trebuie să spunem deschis, cu 
multe din aceste țări avem relații 
tradiționale de prietenie, că întot
deauna ne-am întrajutorat în lup
ta împotriva dominației străine și, 
deci, nu există nici un motiv pen
tru a ne întrece în cursa înarmă

mului, decît asigurarea păcii trai
nice în întreaga lume ! (Aplauze și 
urale îndelungate. Se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).

rilor, ci, dimpotrivă, toate motivele 
pledează pentru a trece la o po
litică tradițională de prietenie, de 
colaborare, pentru a asigura popoa
relor noastre pacea, liniștea, bună
starea și fericirea. (Aplauze puter
nice. Asistența, în picioare, scan
dează „Ceaușescu — pace !“). Ți- 
nînd seama de toate acestea, avem 
ferma convingere că există reale 
posibilități de promovare, atît la 
scara continentului european, cît și 
a întregii planete, a unei politici 
noi, de colaborare și pace între toa
te națiunile lumii.

Stimați tovarăși,
Pe primul plan al luptei pentru 

înfăptuirea securității europene 
trebuie să stea, fără îndoială, tre
cerea la măsuri practice de dezan
gajare militară, de dezarmare, fără 
de care nu poate fi concepută pa
cea atît în Europa, cît și în în
treaga lume. Se poate aprecia că 
sesiunea specială a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată dezar
mării s-a încheiat cu anumite re
zultate pozitive. A fost creat un 
dadru organizatoric mai democra
tic de dezbatere și soluționare a 
problemelor dezarmării, iar propu
nerile prezentate de diferite state 
au fost adoptate și însușite ca do
cumente de lucru pentru organele 
create sub egida Organizației Na
țiunilor Unite. Esențial este acum 
să se treacă la măsuri practice în 
direcția dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare. Așa 
cum am declarat și la recentele în
tîlniri cu oamenii muncii, precum 
și la plenara Comitetului nostru 
Central, numai cu simple de
clarații de bune intenții nu se va 
putea realiza dezarmarea, nu se vor 
putea asigura pacea și securitatea 
popoarelor. Trebuie trecut în mo
dul cel mai hotărît la fapte, la ac
țiuni concrete și eficiente de dezar
mare, și în primul rînd de dezar
mare nucleară.

în cadrul sesiunii speciale a Or
ganizației Națiunilor Unite, Româ
nia a făcut o serie de propuneri 
menite să contribuie la impulsio
narea dezarmării în Europa și în 
întreaga lume. Propuneri impor
tante în acest sens au fost formu
late și de alte țări socialiste, ca și 
de numeroase, alte state membre 
ale acestei organizații. Noi con
siderăm că trebuie pornit de 
la înghețarea cheltuielilor mili
tare, a efectivelor armate și arma
mentelor la nivelul anului 1978, 
treeîndu-se apoi la reducerea trep
tată a acestora, într-o primă etapă, 
pînă în 1985, cu cel puțin 10—15 la 
sută față de nivelurile actuale. Ți- 
nînd seama de uriașa acumulare 
de armament de pe continentul 
nostru — care, după cum s-a decla
rat nu o dată de ambele părți, este 
suficient pentru a distruge de cî- 
teva ori întreaga planetă — sin
gura soluție rațională ce se im
pune este încetarea alocării oricăror 
noi mijloace financiare pen tiu spo
rirea potențialului militar, de că
tre toate statele, și în primul rînd 
de către marile puteri. O impor
tanță deosebită ar avea, de aseme
nea, adoptarea angajamentului de 
a nu se mai amplasa noi trupe și 
armamente pe teritoriile . altor 
state și de a se trece la reducerea 
treptată și apoi la retragerea tutu
ror trupelor străine în limitele 
frontierelor naționale, la desființa
rea bazelor militare, în primul rînd 
a celor nucleare, de pe teritoriile 
altor state, precum și asumarea 
angajamentelor tuturor statelor de 
a nu instala pe teritoriile proprii 
baze militare străine. Se impune, 
totodată, să se treacă la reducerea 
și încetarea manevrelor militare și 
în general a oricăror demonstrații 
de forță în apropierea frontierelor 
naționale ale altor țări. Statele po
sesoare de arme nucleare trebuie să 
se angajeze de a nu folosi aceste 
arme împotriva statelor care nu 
dețin armament nuclear și de a nu 
folosi în general nici un fel de 
arme, inclusiv clasice. Considerăm 
că trebuie intensificate eforturile 
pentru ca la convorbirile de la 
Viena să șe poată ajunge, pe baza 
propunerilor făcute de țările socia
liste și de țările capitaliste, la în
țelegeri care să ducă ta diminuarea 
efectivelor militare și a armamen
telor din centrul Europei. Noi acor
dăm, de asemenea, o importanță 
deosebită convorbirilor S.A.L.T. II 
dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. 
și considerăm că, deși au un carac
ter limitat, încheierea lor cu succes 
ar avea o influență pozitivă asupra 
destinderii în Europa și pe plan 
mondial.

România se pronunță pentru în
cheierea unui pact general-euro- 
pean, la care să ia parte toate sta
tele participante la Conferința de 
la Helsinki, conținînd angajamentul 
renunțării la forță și la amenința
rea cu folosirea forței. Considerăm 
că problemele dezangajării militare 
și dezarmării în Europa trebuie să 
fie abordate în contextul general 
al acțiunilor pentru aplicarea pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, cu participarea tuturor state
lor semnatare.

După părerea noastră, țările so
cialiste ar trebui să-și asume noi 
inițiative, să promoveze noi căi și 
modalități de realizare a acestor 

obiective. Aceasta ar găsi, fără în
doială, ca și în trecut, un ecou 
profund în opinia publică mondia
lă, ar da un puternic impuls luptei 
maselor populare din Europa și din 
întreaga lume pentru a determina 
și celelalte guverne să treacă la 
măsuri similare.

Pornind de la cerința arzătoare 
a dezangajării militare în Europa, 
ne pronunțăm pentru restrîngerea 
continuă a sferei de activitate a 
blocurilor militare de pe continent, 
în vederea creării condițiilor pen
tru desființarea lor concomitentă. 
In această ordine de idei, ar fi 
poate util ca între cele două 
blocuri să se creeze o zonă — atît 
de o parte, cît și de alta — în care 
să nu fie amplasate nici un fel de 
armate și armamente și unde să 
nu aibă loc nici un fel de manevre 
și demonstrații militare. Avem con
vingerea că, dacă se va acționa activ 
în direcția diminuării încordării, 
pentru destindere, dezarmare și des
ființarea concomitentă a N.A.T.O 
și a Tratatului de la Varșovia, se 
va putea împiedica un nou război, 
se va asigura dezvoltarea pașnică 
a popoarelor din Europa și din în
treaga lume. Și, în ce ne privește, 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a contribui la realizarea a- 
cestui obiectiv ! (Aplauze puter
nice).

România a manifestat și mani
festă o preocupare constantă pen
tru lichidarea pe cale politică a 
conflictelor și stărilor de încordare 
existente astăzi în lume. Consider 
necesar să afirm cu toată claritatea 
poziția țării noasti-e față de actuala 
situație din Orientul Mijlociu. 
Ne-am pronunțat întotdeauna pen
tru soluționarea pe calea politică, 
pașnică, a tratativelor, a probleme
lor din Orientul Mijlociu, consi
derînd că pentru realizarea acestui 
țel nu există o altă cale reală. In 
acest cadru, ne pronunțăm pentru 
o soluție globală, care să ducă la o 
pace trainică și justă în Orientul 
Mijlociu, la retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967, la so
luționarea problemei poporului pa
lestinian, prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare — in
clusiv prin constituirea unui stat 
propriu independent — la asigu
rarea independenței și integrității 
tuturor statelor din zonă. Conside
răm necesar să se depună în con
tinuare eforturi în vederea organi
zării unei reuniuni — fie la Gene
va, fie în altă parte — cu partici
parea tuturor părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, sub egida sau 
cu prezența activă a Organizației 
N^diup.ilcM?>tfnite. , {

Ne preocupă situația deosebit de 
gravă care s-a creat în Africa. 
Considerăm că este în interesul po
poarelor de pe acest continent să 
se facă totul pentru soluționarea 
problemelor pe calea tratativelor 
directe între africanii înșiși, fără 
nici un amestec din afară, asigurîn- 
du-se astfel întărirea colaborării, 
prieteniei și solidarității statelor 
de pe acest continent.

Poporul român își manifestă so
lidaritatea activă cu lupta popoare
lor din Namibia și Rhodesia și 
sprijină activ toate mișcările de 
eliberare națională in' lupta pentru 
cucerirea cît mai rapidă a inde
pendenței și a dreptului de a-și 
hotărî singure soarta. Sprijinim 
lupta populației majoritare din Re
publica Sud-Africană împotriva 
politicii rasiste, de apartheid. în 
general, considerăm că a sosit tim
pul să se* acționeze, cu toată fermi
tatea pentru a se pune capăt cu 
desăvârșire politicii coloniale, sub 
orice formă, pentru asigurarea in
dependenței tuturor popoarelor, 
pentru respectarea drepturilor lor 
de a-și făuri viața în mod liber. 
(Vii aplauze).

Una din problemele fundamen
tale ale vieții internaționale o con
stituie lichidarea subdezvoltării, a 
împărțirii lumii în țări sărace și 
țări bogate — consecință a politicii 
imperialiste de inechitate și jefuire 
a bogățiilor naționale ale altor po
poare. Din păcate, în pofida „dece
niilor dezvoltării** și a multor reu
niuni internaționale consacrate 
acestei probleme, decalajele dintre 
țările bogate și cele sărace nu nu
mai ,că nu s-au micșorat, dar au 
continuat să se adîncească. Perpe
tuarea acestei situații accentuează 
fenomenele de criză, sporește in
stabilitatea vieții internaționale, 
generează noi surse de primejdii 
și încordare. Este de aceea în inte
resul tuturor popoarelor, al întregii 
omeniri să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru edificarea noii 
ordină economice internaționale 
bazate pe deplină egalitate și echi
tate. care să permită progresul mai 
rapid al țărilor subdezvoltate, acce
sul lor larg la cuceririle tehnicii și 
tehnologiei moderne. România, îm
preună cu alte state, va acționa 
pentru ca viitoarea sesiune specială 
a Organizației Națiunilor Unite din 
1980, consacrată noii ordini eco
nomice internaționale, să adopte 
un program concret de acțiune în 
vederea lichidării subdezvoltării, 
instaurării unor relații noi între 
state, a noii ordini economice in
ternaționale. Ca țară socialistă, 
vom întări necontenit și mai pu
ternic solidaritatea și colaborarea 
cu toate țările în curs de dezvol
tare și țările nealiniate. Vom face 
totul pentru ca țările în curs de 
dezvoltare să aibă un cuvînt mai 
greu de spus și să fie ascultate pe 
plan mondial. (Aplauze puternice).

Soluționarea trainică și echita
bilă a problemelor complexe ale 
lumii contemporane impune parti
ciparea activă 'a viața internațio
nală, în condiții de egalitate, a tu
turor statelor, și îndeosebi a țări
lor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate, care reprezintă marea majo
ritate a omenirii și sînt direct in

teresate în promovarea unor re
lații noi, de egalitate și respect al 
independentei și suveranității na
ționale.

Recunoaștem, fără nici o îndoia
lă, rolul pe care îl au țările mari. 
Considerăm — așa cum s-a înscris 
și în Declarație — că cele 5 țări 
membre permanente ale Consiliu
lui de Securitate trebuie să acțio
neze mai hotărît și să-și asume 
răspunderile care le incumbă în 
conformitate cu Carta O.N.U. 
pentru înfăptuirea în viață a prin
cipiilor înscrise în Cartă, în di
recția inițierii, în primul rînd de 
către ele, a măsurilor de dezarmare, 
și îndeosebi de dezarmare nu
cleară.

Mai mult ca oricînd sînt nece
sare democratizarea relațiilor in
ternaționale, creșterea și mai pu
ternică a rolului O.N.U. și altor 
organisme internaționale, care ofe
ră un cadru organizat pentru parti
ciparea activă a tuturor statelor, 
și îndeosebi a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dezvoltare 
și nealiniate, la soluționarea pro
blemelor complexe ale lumii de 
astăzi.

Partidul nostru acționează con
secvent pentru întărirea legăturilor 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, militează ferm pen
tru întărirea unității lor în lupta 
pentru socialism, progres social și 
pace în lume. Viața arată că 
partidele comuniste își desfășoa
ră în prezent activitatea în con
diții naționale, sociale și econo

ANGAJAMENTUL FERM AL ȚĂRII NOASTRE
DE A FACE TOTUL PENTRU PROMOVAREA UNEI 

POLITICI NOI, DE DEPLINĂ EGALITATE Șl RESPECT 
ÎN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ, PENTRU FĂURIREA 

UNEI LUMI MAI BUNE Șl MAI DREPTE 
PE PLANETA NOASTRĂ

Dragi tovarăși,
De la tribuna sesiunii solemne 

comune doresc să afirm în fața în
tregului nostru popor hotărîrea fer
mă a României de a face și în vii
tor totul pentru dezvoltarea colabo
rării, prieteniei și solidarității , cu 
toate țările socialiste, cu toate sta
tele și națiunile lumii, în lupta pen
tru independentă, destindere, bu
năstare și pace. (Aplauze și urale 
puternice).

Adresăm, de la această înaltă 
tribună, tuturor popoarelor din 
Europa, tuturor națiunilor semna
tare ale documentelor de la Hel
sinki apelul de a intensifica efor
turile și acțiunile concrete pentru 
înfăptuirea cît mai rapidă în viață 
a angajamentelor asumate, pentru 
instaurarea pe continentul nostru a 
unor raporturi noi, a unui climat 
care să pună la adăpost fiecare po
por de pericolul unei agresiuni, de 
amestecul în treburile sale interne, 
pentru dezangajarea militară a con
tinentului, fără de care nu poate fi 
concepută asigurarea păcii și secu
rității !

Să acționăm în spiritul răspun
derii față de popoarele noastre, 
față de pacea în Europa și în în
treaga lume, față de generațiile 
viitoare și să nu precupețim nimic 
pentru realizarea păcii ! (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate. 
Asistența, în picioare, scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Adresăm tuturor popoarelor che
marea de a se opune cu hotărîre 
politicii imperialiste de dominație 
și dictat, de a se ridica cu toată 
fermitatea în apărarea dreptului 
sacru al fiecărei națiuni de a-și 
hotărî singură soarta, fără ames
tec din afară, de a se dezvolta li
ber, corespunzător intereselor și 
aspirațiilor sale fundamentale, de a 
asigura independența și suverani
tatea tuturor națiunilor lumii ! 
(Aplauze și urale puternice. Asis
tența. in picioare, scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne adresăm, de la această înaltă 
tribună, tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare de a-și întări colabo
rarea și solidaritatea ; ne adresăm 
tuturor popoarelor lumii — deci și 
celor, dezvoltate — de. a conlucra 
în mod activ și, împreună cu ță
rile în curs de dezvoltare, să șe facă 
totul pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru instaurarea unei or
dini economice internaționale noi, 
care să permită o colaborare cu 
adevărat echitabilă între toate sta
tele, progresul mai rapid al țărilor 
rămase în urmă, accelerarea dez
voltării și civilizației întregii uma
nități ! Trebuie să fim pe deplin 
conștienți că lichidarea subdezvol
tării și realizarea noii ordini econo
mice internaționale constituie o 
problemă fundamentală pentru 
dezvoltarea omenirii, pentru pacea 
în lume. (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate),

Ținînd seama de pericolul pe 
care îl reprezintă intensificarea 
cursei înarmărilor, ne adresăm în 
mod solemn tuturor statelor, tutu
ror popoarelor de a se ridica cu 
hotărîre și cu toată fermitatea — 
pînă nu este prea tîrziu — pentru 
a opri cursa înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, și 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru ca uriașele resurse 
materiale și financiare să nu mai 
fie dirijate spre producerea arma
mentului și a mijloacelor de dis
trugere a oamenilor și civilizației, 
ci spre dezvoltarea economico-so
cială, spre lichidarea subdezvoltă

mice de o mare diversitate. Por
nind de la recunoașterea aces
tei realități, înțelegem că în prac
tica revoluționară este firesc să 
apară căi și modalități diferite de 
soluționare a problemelor de că
tre fiecare partid. De altfel, însăși 
opera de construire a socialismului 
în țările în care puterea se află în 
mîinile clasei muncitoare, ale po
porului se realizează în forme di
ferite, în funcție de tradițiile și ni
velul dezvoltării economico-sociale 
al fiecăreia. Pe măsură ce noi po
poare vor trece pe calea socialis
mului, această diversitate de for
me și metode va spori și mai mult, 
îmbogățind continuu teoria socia
lismului științific, experiența și 
practica revoluționară a societății, 
se vor afirma tot mai puternic 
idealurile și principiile socialis
mului, ca singurele în stare să asi
gure egalitatea, bunăstarea, liber
tatea și pacea tuturor națiunilor 
lumii. (Aplauze puternice. Se scan
dează „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia !“).

Ținînd seama de toate acestea, 
este cu atît mai necesar ca soli
daritatea și unitatea mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale să se bazeze pe respectarea 
independenței fiecărui partid, a 
dreptului de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, potrivit, con
dițiilor concrete în care își desfă
șoară activitatea, excluzîndu-se 
orice șablon, orice amestec în tre
burile interne ale altui partid.

rii, pentru a asigura popoarelor o 
viață demnă, liberă, de bunăstare 
și' fericire ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate *, asistența, 
in picioare, scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
T- pace !.**).

De la această înaltă tribună do
resc să reafirm voința nestrămuta
tă a poporului nostru de a face 
totul pentru a-și aduce contribuția 
la înfăptuirea acestor mărețe nă
zuințe și idealuri ale întregii ome
niri ! (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).

Dorim să dezvoltăm relații de 
prietenie și colaborare cu toate 
statele ! Nu avem probleme de nici 
un fel, cu nici un stat, și conside
răm că totul pledează și impune 
să facem, împreună, totul pentru o 
colaborare trainică, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei so
cialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Consider că sînt în asentimentul 
tuturor participanților la această 
sesiune solemnă, al întregului nos
tru popor adresînd încă o dată 
chemarea tuturor forțelor demo
cratice și patriotice, tuturor popoa
relor lumii de a-și întări solidari
tatea și colaborarea, de a face to
tul pentru a-și impune cuvîntul și 
a asigura triumful pe planeta 
noastră al idealurilor de prietenie 
și înțelegere, de independență și 
bunăstare, o pace trainică între 
toate națiunile lumii. (Aplauze și 
urale puternice. Asistența, în pi
cioare, scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Aniversarea a șase decenii de la 

înfăptuirea statului național unitar 
român ne oferă prilejul de a afir
ma, cu toată satisfacția și mîndria 
patriotică, că idealurile revoluțio
nare pentru care s-au jertfit înain
tașii noștri, pentru care s-au jert
fit socialiștii, comuniștii, pentru 
care au căzut muncitori, țărani, in
telectuali, pentru care poporul 
nostru a dat un .mare tribut de 
sînge se înfăptuiesc sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
care asigură avîntul neîntrerupt al 
forțelor de producție, al dezvoltă
rii economico-sociale, ridicarea 
gradului de civilizație, a nivelului 
de trai al poporului nostru, afir
marea cu deplină putere a prin
cipiilor socialismului, ale umanis
mului revoluționar. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

De la această înaltă tribună, 
adresez, în acest moment solemn, 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor categoriilor 
sociale, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în
tregului nostru popor chemarea de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
ca, într-o strînsă imitate în cadrul 
Frontului Unității Socialiste, sub 
conducerea politică a Partidului 
Comunist Român, să -asigurăm 
triumful Programului elaborat de 
Congresul al Xl-lea al partidului, 
făurind pe pămîntul României cea 
mai înaintată societate din istorie 
— socialismul și comunismul, visul 
de aur al omenirii ! (Aplauze și 
urale puternice. Asistența. în 
picioare, scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Să facem legămîntul solemn că 
vom acționa într-o deplină unitate 
pentru continua înflorire a econo
miei, științei, culturii și civilizației 
întregului nostru popor, că vom 
face totul pentru a asigura poporu

Așa cum arată viața și cum a sub
liniat, cu deosebită putere, și Con
ferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, de la Ber
lin, din anul 1976, de ’respectarea 
strictă a acestor principii depind 
dezvoltarea relațiilor de tip nou 
în mișcarea comunistă, creșterea 
influenței acesteia asupra proce
selor revoluționare mondiale, afir
marea în lume a noilor relații, 
care trebuie să corespundă cerin
țelor actuale ale dezvoltării miș
cării revoluționare și dezvoltării 
mondiale în general. (Aplauze pu
ternice).

în același timp, acționăm pentru 
dezvoltarea colaborării cu parti
dele socialiste, social-democrate. 
cu alte forțe politice democratice, 
cu mișcările de eliberare și parti
dele de guvernămînt din noile sta
te independente, cu mișcările pro
gresiste și organizațiile democra
tice care se pronunță pentru pace, 
securitate și colaborare internațio
nală.

Considerăm că întărirea continuă 
a colaborării și solidarității tuturor 
acestor forțe este de natură sâ 
exercite o puternică influență asu
pra evoluției întregii vieți interna
ționale, asbpra soluționării demo
cratice a problemelor majore ale 
contemporaneității, să contribuie la 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, în care să-și găsească 
materializarea idealurile de liber
tate, independență, progres și pace 
ale tuturor națiunilor. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

lui nostru deplina independență și 
libertate, bunăstarea și fericirea ! 
(Aplauze și urale puternice. Asis
tența, in picioare, scandează cu în
suflețire „Ceaușescu și poiiorul !“).

Să ne angajăm, în aceste mo
mente solemne, că vom face totul 
ca România socialistă să se afirme 
tot mai puternic ca un detașament 
activ al luptei unite a tuturor po
poarelor care se pronunță pentru 
independență, pentru progres so
cial, pentru destindere și pentru 
pace ; că vom face totul ca patria 
noastră liberă să strălucească tot 
mai mîndră și demnă în rîndul na
țiunilor libere ale lumii ! (Aplauze 
și urale puternice. Toți cei 
prezenți in sală scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“)

Deși toate aceste angajamente 
sînt angajamentele noastre, ale tu
turor, doresc să asigur Comitetul 
Central al partidului, Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste, Marea Adunare Națională, 
întregul nostru partid și popor că, 
atît timp cît mă voi bucura de 
încrederea partidului și poporului, 
îmi voi îndeplini neabătut răspun
derile încredințate. Voi face totul 
pentru ca, împreună cu tovarășii 
mei de muncă, cu întregul partid 
și popor, să înfăptuim Programul 
partidului, să asigurăm făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, independența și suvera
nitatea patriei noastre ! (Urale șt 
aplauze puternice. Intr-o atmosferă 
de puternică însuflețire, se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Cu încrederea fermă în forța 
creatoare a marelui nostru Partid 
Comunist, a minunatului nostru po
por, urez tuturor comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate. întregului 
nostru popor noi și tot mai mari 
succese în toate domeniile, în ridi
carea patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, în înain
tarea ei spre comunism, în deplină 
libertate și independență, în rîpdul 
marii familii a națiunilor libere ale 
lumii ! (Aplauze și urale puter
nice. Toți cei prezenți în sală scan
dează îndelung, cu însuflețire 
„Ceaușeseu și poporul !“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducătoare 
a întregii noastre națiuni ! (A- 
plauze și urale puternice. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască Republica Socialistă 
România și minunatul ei popor, că
ruia îi dorim întotdeauna multă 
fericire, libertate și victorii tot mai 
mari, să trăiască veșnic în societa
tea comunistă 1 (Aplauze și urale 
puternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască solidaritatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești în lupta pentru socia
lism și progres social ! (Aplauze și 
urale îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C R.

Trăiască solidaritatea tuturor po
poarelor lumii în lupta pentru 
pace, pentru independență ! (Urale 
și aplauze puternice. Răsună 
îndelung „Ceaușescu, — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporulîntreaga 
asistență, in picioare, ovaționează 
minute în șir, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm și unitate, pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidului 
și președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).



SCÂNTEIA — simbăfă 2 decembrie 1978 PAGINA 5

Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, 
Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a avut loc, vineri, 1 decembrie, Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului National al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale dedicată sărbătoririi împlinirii a 60 de ani de la formarea statului national unitar român, moment crucial care a deschis o nouă etapă in dezvoltarea patriei....Ora 9. Participanții salută cu multă căldură, cu vii și îndelungi aplauze sosirea tovarășului Nicolae Ceausescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului. Se scandează cu însuflețire, minute în șir, „Ceaușescu—P.C.R. !“.Sala Palatului Republicii, unde se desfășoară sesiunea solemnă, spre care se îndreaptă, în aceste clipe, gindurile și simțămintele tuturor - cetățenilor patriei, este o imagine-sim- hol a celei mai strînse coeziuni a poporului în jurul partidului și al secretarului său general, a voinței oamenilor muncii de a înfăptui neabătut politica partidului, izvorîtă din cele mai înalte aspirații ale națiunii noastre socialiste. Participanții reafirmă în mod vibrant sentimentele de fierbinte dragoste, de profundă stimă și recunoștință pe care întregul popor le nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a cărui viată și activitate revoluționară sînt indisolubil legate istoricele succese dobin- dite în construcția socialistă. în propășirea rapidă și multilaterală a patriei, creșterea prestigiului si a rolului României in lume.în această atmosferă de puternic entuziasm, de mare sărbătoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu ia loc în prezidiul sesiunii solemne. împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. in prezidiu iau loc tovarășul Manca Măncscu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc. Emil Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii. Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- nescu, .Tanos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădules- cu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Teodor Co- man, Mihai Dalea. Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan Mocuța, Vasile Patilineț, Mihai Te- lescu. Ion Ursu, Richard Winter. Vasile Mușat, Marin Vasile.In prezidiu iau loc, de asemenea, primi-secretari ai comitetelor județene de partid, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale și ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, miniștri, membri de partid eli stagiu din ilegalitate, participant! la evenimentele din 1918 și veterani de război, conducători ăi organizațiilor de rtrasă și obștești, mUMitorl si ță- râni, oameni de știință, artă si cultură.La sesiune au fost prezenti, ca invitați. șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, precum si trimiși speciali și corespondenți ai presei străine.Sala Palatului — martoră a atîtor evenimente însemnate din viata poporului nostru — este împodobită sărbătorește. Pe fundalul scenei se află îngemănate drapelele partidului și statului și portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe pînză purpurie este înscrisă glorioasa aniversare : ..60 de ani de la formarea statului național unitar român". De o parte și de alta a scenei sînt marcate datele festive : ..1 Decembrie 1918 — 1 Decembrie 1978“.în aceste momente dc scumpă aniversare. participanții la sesiune, iar prin intermediul posturilor de radio și televiziune, toți cetățenii patriei noastre — români, maghiari, germani și de alte naționalități — participă, cu intensă bucurie, emoție și mindrie patriotică, eu satisfacția strălucitelor izbinzi socialiste de astăzi, la evocarea istoricului eveniment de la 1918. mereu viu in memoria timpului, in conștiința și sufletul neamului, aduc un omagiu fierbinte luptei poporului nostru pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de unitate, libertate, independență și progres social.Este intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Luînd cuvintul. tovarășul Ștefan , Voitec, membru a! Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat, a spus :Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși. Onorată asistență,Sărbătorim astăzi împlinirea a 60 de ani de la înfăptuirea statului na

țional unitar român, eveniment de importantă crucială în destinele patriei noastre.încununare a aspirațiilor si luptei de veacuri ale poporului nostru pentru eliberarea națională și unitate statală, această măreață realizare, înscrisă cu litere de aur în istoria devenirii noastre socialiste, a fost o operă de conștiință și de demnitate a maselor largi populare, a celor mai înaintate forțe politice ale vremii, expresie a voinței de nestrămutat a națiunii noastre.Vă rog să-mi permiteți ca. din Împuternicirea secretarului general a! partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să declar deschise lucrările Sesiunii solemne comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului National al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale consacrată sărbătoririi acestui mare eveniment.La lucrările sesiunii solemne participă membrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, membrii Consiliului National al Frontului Unității Socialiste, deputății Marii Adunări Naționale, muncitori, țărani, oameni de știință, artă și cultură, vechi militanți ai mișcării muncitorești, participant! la evenimentele din anul 1918 de la Alba Iulia, activiști de partid, de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, militari ai forțelor armate, luptători din gărzile patriotice, elevi, studenți.La sesiunea solemnă iau parte delegații aparținînd tuturor județelor țării, care aduc cu ei sentimente de adîncâ mindrie patriotică,. adeziunea totală față de politica internă și externă promovată de partidul nostru, angajamentul ferm, revoluționar, comunist, de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.îngăduiți-mi ca în acest cadru înălțător, în numele tuturor participanți- lor la. această sesiune solemnă, să rugăm pe secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. exponentul cel mai- fidel al intereselor și aspirațiilor poporului român, patriot înflăcărat, personalitate' proeminentă a vieții internaționale, să ia cuvîntul.Primit cu multă. căldură și însuflețire, cu puternice aclamații, ia cuvintul tovarășul NiCOldC 
Ceaușescu, secretar funeral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu este urmărită cu deplină aprobare, cu vii manifestări de' adeziune unanimă, fiind subliniată. în repetate rinduri, cu îndelungi aplauze, ovații si urale.La sfirșitul expunerii. în sală domnește o atmosferă de mare entuziasm. Participanții la sesiunea solemnă aclamă neîntrerupt pentru partid și secretarul- său general, pentru minunatul popor român constructor al socialismului. pentru patria noastră liberă, demnă și înfloritoare. Răsună vibrant cuvintele înălțătoare ce înflăcărează întreaga țară, ce umplu de dragoste și mindrie inimile tuturor fiilor patriei : „Ceaușescu — P.C.R. !“, ..Partidul — Ceaușescu — România !“ „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, pacea și prietenia I".Sint momente de intensă bucurie și satisfacție, bogate in sensuri și semnificații, care pun pregnant în lumină coeziunea strinsă dintre partid și popor, deplina concordanță 'intre năzuințele națiunii și politica internă și externă a partidului și statului. Sint momente care relevă cu deosebită forță încrederea nețărmurită pe care toți fiii țării o au in gloriosul Partid Comunist Român, dragostea fierbinte, înalta stimă și prețuire pe care întreaga națiune le nutrește față de secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul .Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce a iacul și face pentru in - Dorirea patriei, pentru bunăstarea și fericirea națiunii noastre socialiste.în continuare, la sesiune au luat cuvintul tovarășii Ștefan Mocuța, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., Nicolae Lazăr. vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, frezor la întreprinderea de mașini grele București. Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Nicolae Valea, țăran pensionar din Ineu, județul Arad, participant la evenimentele din 1918, Constantin Popa. Erou al Muncii So

cialiste, președintele C.A.P. din comuna Dor Mărunt, județul Ialomița, Ion Popescu-Puțuri, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Elena Balla. directorul întreprinderii de tricotaje din Iași, George Macovescu, președintele Uniunii scriitorilor, Lorincz Ladislau. vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Gheorghe Băcioiu, maistru la Combinatul de prelucrare a lemnului din Blaj, județul Alba....în sunete de trompete. în sală își fac apariția pionierii și șoimii patriei. Reprezentanții celei mai tinere generații aduc salutul lor. prin care mulțumesc partidului, secretarului său general, pentru copilăria fericită pe care o trăiesc. Din rîndul lor se desprinde un grup ce urcă la prezidiu și oferă buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. care îi cuprind în brațe cU dragoste.Printr-un minunat gest, tovarășul Nicolae Ceaușescu oferă,. la rîndul său, în semn de profund oșiagiu, a- ceste buchete de flori lui Nicolae Valea și Enea Grapini, participanți la evenimentele de acum șase decenii, în aplauzele asistenței, tovarășul Nicolae Ceaușescu ii îmbrățișează cu căldură pe cei doi veterani ai Unirii din 1918.Au luat apoi cuvîntul tovarășii general-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- părării naționale, Tiberiu Nicola, rectorul Universității din Craiova, Nikolaus Pilly, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, furnalist la întreprinderea „Victoria" din Călan, Vasilica Bejan, președinte al C.A.P. din comuna Drogu. județul Brăila, acad, prof. Gheorghe Mihoc, Pall Istvan, directorul întreprinderii mecanice de piese turnate din Gheorghieni, județul Harghita, Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Flo- rea Ristache, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre- sîndu-se sesiunii, a spus :„La adunarea noastră sint prezenți mai mulți participanți la înfăptuirea Unirii de acum 60 de ani. Avem in vedere ca, in cursul zilei de sîmbătă, la toți participanții să le inminăm distincții ale Republicii Socialiste România.în cadrul ședinței solemne de astăzi, doresc să inminez ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I tovarășilor Enea Grapini, fost membru în conducerea Consiliului Național Român Central din anul 1918. și Nicolae Valea, delegat la a- dunarca de la Alba Iulia din 1918".înmînînd înaltele distincții, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat călduros pe cei decorați șii-a îmbrățișat. \ . . _ '„Aceste două distincții, ca și cele pe care le vom acorda miine — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — sint o expresie a prețuirii celor care au făcut totul pentru unire, pentru progresul și înălțarea patriei noastre socialiste".Primind înaltele distincții, tovarășii Enea Grapini și Nicolae Valea au mulțumit din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu, urîndu-i multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea poporului român, spre gloria și măreția României socialiste.în continuarea sesiunii, tovarășul Ștefan Voitec a propus adoptarea unei hotăriri prin care să se aprobe orientările cuprinse in expunerea secretarului general al partidului, președintele republicii, și a dat citire proiectului acestei hotăriri.într-o deplină unitate de gînduri și simțiri, participanții au aprobat, în unanimitate, Hotărîrea Sesiunii solemne comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste și Marii Adunări Naționale, orientările cuprinse in expunerea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Toți cei prezenți aplaudă și ovaționează minute în șir, scandează îndelung numele partidului și al secretarului său general.Totodată, prin votul unanim al celor pfezenți, sesiunea solemnă comună a împuternicit Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Biroul Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste și Biroul Marii A- dunări Naționale să elaboreze un apel către parlamentele. guvernele tuturor statelor, către toate popoarele lumii, chemindu-le la intensificarea luptei pentru dezarmare, pentru des

tindere, pace și colaborare egală între națiuni.Sesiunea solemnă ia sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm, întreaga asistență intonează „E scris pe tricolor unire". Este o manifestare grăitoare a unității și coeziunii Întregii noastre națiuni, a tuturor fiilor patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în jurul partidului și al secretarului său general, o expresie vibrantă a voinței întregului nostru popor de a face totul pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru promovarea fermă a politicii externe a partidului și statului nostru, pusă in slujba cauzei socialismului, păcii și progresului în lume.Aceeași atmosferă plină de însuflețire o regăsim, la ieșirea din sală, in marea Piață a Palatului Republicii. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt întîmpinați cu multă căldură de mii și mii de bucureșteni — oameni de toate vîrstele și profesiile. Sînt muncitori și intelectuali, studenți și elevi, care, alături de întregul nostru popor, trăiesc cu intensă bucurie, satisfacție și mîndrie pa- v triotică evocarea mărețului eveniment de acum șase decenii. Ei rostesc cu dragoste numele partidului și al secretarului său general.Piața are în această zi de întîi decembrie o înfățișare sărbătorească. Flamuri roșii și tricolore sint arborate pe edificiile Comitetului Central al partidului și Palatului Republicii. Ele încadrează portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. conducătorul iubit al partidului și statului nostru. Pe mari eșarfe se află înscrisă urarea „Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu I". Sint înscrise, de asemenea, datele jubiliare : „1 Decembrie 1918 — 1 Decembrie 1978".In aclamațiile entuziaste ale mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului străbat Piața Palatului spre sediul C.C. al P.C.R. Văzduhul vibrează de puternice urale și ovații. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria".Este o însuflețită manifestare populară, care exprimă, cu forța celei mai vii realități. încrederea nețărmurită și devotamentul profund al oamenilor muncii, al întregului popor față de gloriosul nostru partid comunist, față de secretarul general al partidului.Grupuri de cetățeni se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, oferi.ndu-ie flori, în seAm de fierbinte dragoste și recunoștință, adresîndu-le din inimă urări de sănătate și putere de muncă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie acestor gesturi pline de simpatie, aclamațiilor mulțimii.în mod firesc, la această mare sărbătoare se cîntă și se joacă „Hora Unirii". In Piața Palatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, alți tovarăși din conducerea partidului și statului se prind in horă, împreună cu cetățenii. „Hora Unirii", mereu vie în sufletul și cugetul țării, este astăzi mai bogată in sensuri, ea ilustrînd, în mod sugestiv, unitatea strinsă a oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, în jurul partidului, al secretarului său .general, forța și coeziunea națiunii noastre socialiste, deplina concordanță între politica partidului și năzuințele poporului.Piața Palatului, continuă să răsune de urale și ovații. Din balconul sediului ’Comitetului Central, tovarășul Nieolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat răspund cu prietenie aclamațiilor mulțimii, manifestărilor spontane de încredere nețărmurită și profund devotament față de gloriosul nostru partid comunist, față de secretarul său general.Astfel ia sfirșit această frumoasă sărbătoare jubiliară a unității și coeziunii poporului român, a hotări- rii sale de nezdruncinat de a nu precupeți nici un efort în înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale partidului, pentru înflorirea continuă a patriei noastre, pentru creșterea prestigiului României Socialiste in lume. (Agerpres)

HOTARIREA
Sesiunii solemne comune a (X al P.C.R., 
Consiliului National al Frontului Unității 

Socialiste și Marii Adunări Naționale
Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale consacrată sărbătoririi împlinirii a 60 de 
ani de la unirea Transilvaniei cu România își ex
primă aprobarea deplină și dă o înaltă apreciere 
magistralei expuneri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, insu- 
șindu-și în întregime și pe deplin conținutul acestui 
document de o excepțională însemnătate politică și 
ideologică.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu face o 
profundă analiză — în lumina materialismului dia
lectic și istoric — a factorilor obiectivi și a condi
țiilor economice, sociale și politice, interne și inter
naționale, in care s-a desfășurat lupta eroică a po
porului nostru pentru realizarea statului național 
unitar, pentru împlinirea aspirațiilor sale legitime 
de a se constitui într-o națiune liberă, de sing stă
tătoare. De asemenea, expunerea pune puternic in 
lumină transformările petrecute in societatea româ
nească in cele șase decenii care au trecut de la 
unire, istoricele înfăptuiri revoluționare din anii 
socialismului, modul in care au fost soluționate pro
blemele fundamentale ale țării noastre, obiectivele 
centrale, actuale și de perspectivă, ale politicii in
terne și externe a partidului și statului nostru și 
sarcinile întregului popor in lupta pentru accelera
rea mersului înainte al României.

Aniversăm ințplinirea a șase decenii de la crearea 
statului național unitar cu sentimente de adincă 
mindrie patriotică pentru istoricele succese obținute 
de poporul nostru în construcția noii orînduiri, pen
tru profundele schimbări petrecute în viața socie
tății românești. Poporul român, eliberat pentru 
totdeauna de exploatare și asuprire, iși făurește o 
viață nouă, demnă și prosperă, clădește cu succes 
civilizația socialistă și comunistă pe pămîntul 
României.

Sesiunea solemnă comună relevă și cu acest prilej 
profunda recunoștință și deosebita prețuire față de 
rolul remarcabil și contribuția fundamentală pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus-o și o aduce, in 
fruntea partidului și statului, la istoricele victorii 
dobîndite de națiunea noastră liberă și suverană, la 
propășirea materială și spirituală a întregului nostru 
popor, la mersul ferm înainte al patriei pe calea 
luminoasă a socialismului, bunăstării și fericirii, la 
consolidarea independenței și suveranității României.

Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale afirmă voința suverană a întregului nos
tru popor de a lupta fără preget pentru transpu
nerea în viață a prevederilor Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Să facem totul ca deceniul al șaptelea al statului 
nostru național unitar să se înscrie in istoria 
patriei ca o perioadă de puternică înflorire a țării, 
ca o nouă și strălucită etapă in ascensiunea impe
tuoasă a națiunii noastre libere, independente și 
suverane spre culmi tot mai înalte de civilizație 
materială și spirituală, de bunăstare și progres.

însușindu-și pe deplin concluziile strălucite ale 
analizei științifice, profund realiste pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat-o in cadrul reuniunii 
noastre asupra vieții internaționale, a proceselor, 
raportului de forțe și tendințelor care se confruntă 
in epoca contemporană. Sesiunea solemnă comună 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste și Marii Adunări Naționale își exprimă 
profunda satisfacție pentru marile realizări dobin- 
dite de partidul și statul nostru în afirmarea po
liticii de pace și colaborare cu toate națiunile, pen

tru contribuția adusă la soluționarea problemelor 
complexe ale omenirii de azi. Cursul evenimente
lor confirmă justețea politicii partidului și statului 
nostru, a orientărilor stabilite de Congresul al 
XI-lea in domeniul politicii noastre externe.

Subliniind rolul tot mai important pe care Româ
nia îl îndeplinește pe arena internațională, faptul 
că niciodată ca acum țara noastră nu a avut atîția 
prieteni pe toate meridianele globului. Sesiunea 
solemnă dă o înaltă prețuire contribuției inesti
mabile a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii Socia
liste România, la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, la întreaga viață po
litică mondială, prodigioasei sale activități externe 
care se bucură de adeziunea întregului popor, de 
aprecierea deosebită a opiniei publice de peste 
hotare, a forțelor progresiste de pretutindeni.

Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări 
Naționale aprobă în unanimitate și dă o înaltă 
apreciere poziției și întregii activități desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de delegația ro
mână, la Consfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tratatul de la Var
șovia. Poziția secretarului general al partidului, 
președintele României, a delegației noastre, cores
punde intru totul intereselor supreme ale poporului 
român, construcției socialiste in patria noastră, in
tereselor celorlalte țări socialiste, ale tuturor po
poarelor lumii, cauzei generale a socialismului, pro
gresului social, destinderii și păcii mondiale. Sesiu
nea solemnă relevă cu adincă satisfacție spiritul dc 
inaltă principialitate și profundă răspundere pa
triotică și internaționalistă, manifestat și cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, modul 
exemplar in care a afirmat la consfătuire liniile 
directoare ale politicii externe a României, cores
punzător Programului partidului, hotăririlor Con
gresului al XI-lea, hotărîrilor Comitetului Central, 
ale Marii Adunări Naționale, ale Frontului Unității 
Socialiste. I

Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste-ș! Marii Adunări 
Naționale reafirmă hotărîrea partidului și statului 
nostru pentru înfăptuirea directivelor Congresului 
al XI-lea in politica internațională, voința de a 
acționa consecvent pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, pentru unita
tea și solidaritatea lor, pentru întărirea relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orinduire so
cială, pentru sporirea contribuției României la so
luționarea problemelor complexe ale vieții interna
ționale, la cauza destinderii, securității și păcii in 
lume.

Sărbătorind împlinirea a șase decenii de la 
crearea statului național unitar român, sesiunea 
solemnă a forurilor supreme ale partidului și sta
tului exprimă hotărîrea de a face totul pentru a 
asigura înaintarea fermă a patriei noastre pe calea 
prosperității materiale și spirituale, pentru afir
marea ei tot mai puternică in rindul națiunilor 
avansate ale lumii.

Să luptăm din toate puterile pentru triumful cau
zei sacre a libertății și independenței tuturor po
poarelor, pentru a face ca pe planeta noastră să se 
instaureze trainic pacea și colaborarea, o lume mai 
bună și mai dreaptă, o lume fără arme și fără 
războaie !

La aniversarea a 60 de ani de Ia formarea sta
tului național unitar român să facem cu toții legă- 
mînt de a nu precupeți nimic pentru măreția și 
strălucirea patriei, pentru victoria mărețelor idea
luri ale socialismului și comunismului pe pămîntul 
României 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sint salutați cu deosebită căldură de mil de cetățeni ai Capitalei, în marea piață a Palatului Republicii
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LUCRĂRILE SESIUNII SOLEMNE

I

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN•.; La aniversarea a șase decenii fie®1 la formarea statului național jȘnitar român, strălucirea și mă- jetia flfcestui jubileu, pe care is- . 'tor.ia fe va lăsa moștenire gene- ■ gratiilor. viitoare, sînt date de magistrala expunere rostită in £ ț fața țarii de către cel mai fidel purtător a! aspirațiilor și idea- . • Teilor poporului nostru, ilustrul ’ j'n'du.'Stor de partid și tară, to- , . varășul Nicolae Ceaușescu. Prin « conținutul ei. expunerea rostită 

J*' . de secretarul general al parti- ■ Huiui îmbogățește substanțial tezaurul gindirii social-politice revoluționare contemporane, re- alizînd o analiză științifică, ma- . erialist-dialectică a importantei uriirii pentru progresul patriei tre. a realizărilor istorice vinute de oamenii muncii din 1 ăra noastră, fără deosebire de n.'tionalitate. sub conducerea p<. Udului. în edificarea socialis- ri iui multilateral dezvoltat. Ci vintarea a înfățișat pe lai ? trăsăturile fundamentale alt politicii generale a partidului și statului, unitatea dialectică a politicii interne și externe a României, a sintetizat în mod profund științific principalele tendințe si caracteristici ale istoriei contemporane. înfățișînd cu neasemuită claritate si profunzime poziția Partidului Comunist Român’și a tării fată de problemele cardinale ale omenirii. direcțiile în care trebuie acționat pentru edificarea unei lumi a păcii și securității pe planeta noastră.Realizările social-economice din tara noastră atestă în mod convingător că socialismul este orinduirea oamenilor muncii, că unitatea intereselor economice, politice și sociale ale tuturor membrilor societății, egalitatea deplină în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, calitatea lor nouă de proprietari și producători.. conducători și organizatori ai producției materiale, ai întregii vieți economico-sociale și de beneficiari ai roadelor muncii comune, unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, independenta și suveranitatea națională, libertatea națională și socială, ca și promovarea cu consecvența a unei politici externe pașnice si constructive active sint atribute e- sențiale care definesc concepția, programul și politica partidului și statului, gîndirea. conștiința și activitatea poporului nostru, societatea socialistă românească în ansamblul ei.Oamenii muncii din județul Cluj — români, .maghiari și de altă naționalitate — asemeni întregului nostru popor, dau o înaltă apreciere activității neobosite, plină de responsabi- lita&. desfășurată de dumneavoastră mjjlt- stimate tovarășe secretaf geniVal. la Consfătuirea
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NICOLAE LAZĂRAm ascultat cu atenție și vie emoție, impreună cu întreba țară, magistrala expunere rostită de dumneavoastră, vibrant tablou al luptei de veacuri a poporului nostru pentru îndeplinirea înaltelor sale idealuri de libertate și dreptate, independență și unitate națională, neatirnare și progres social. Așa cum s-a arătat in expunerea dumneavoastră, formarea statului național unitar român reprezintă rezultatul unui proces istoric de veacuri, in care rolul hotărîtor l-a avut lupta maselor populare.Trăim astăzi, în anii luminoși ai construcției socialiste, fericirea de a vedea împlinite năzuințele cele mai fierbinți ale poporului român.Clasa muncitoare, puternic Întărită prin creșterea rindurilor sale in procesul intens de industrializare a tării, prin continua ridicare a nivelului pregătirii profesionale și politice, se afirmă astăzi ca o clasă conducătoare in statul socialist, care-și pune pecetea fermității sale revoluționare asupra întregii vieți social-politice și economice a țării.Expresie deplină a identificării dumneavoastră, mult, stimate și iubite tovarășe Nioolae Ceaușescu, cu voința clasei muncitoare,- a întregului popor român, permanenta dumneavoastră preocupare pentru afirmarea directă a rolului conducător al clasei muncitoare constituie pentru noi, puternicul detașament al muncitorimii impulsul înflăcărat, declanșator de energii pentru a ne îndeplini cu hotărire sarcinile ce ne revin, pentru a face din istorica dumneavoastră chemare de a transforma cantitatea într-o nouă calitate conținutul viu al vieții și muncii noastre de fiecare zi.Parte componentă a marelui detașament al clasei muncitoare din România de azi. noi. muncitorii de la întreprinderea de mașini grele București, vă raportăm cu legitimă mindrie, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. urmind exemplul dumneavoastră insufletitor de muncă și luptă neobosită pentru binele tării, sintem angajați in marea bătălie pentru transpunerea în viață a Programului P.C.R.. a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, a indica
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION AVRAMEvenimentul pe care îl sărbătorim in acest cadru solemn — împlinirea a 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu România a reprezentat împlinirea aspirațiilor de veacuri ale ■ poporului nostru, a înflăcărate! sale lupte pentru libertate națională și unitate statală.La jubileul formării statului national unitar român, sărbătorim totodată și marile succese dobindite de poporul nostnu. sub conducerea P.C.R.. in perioada relativ scurtă care a trecut de la 23 August 1944, cînd națiunea noastră a devenit pe deplin stă- pină pe destinele sale.La obținerea acestor mărețe realizări, o contribuție hotări-

MOCUȚAComitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia și vă roagă să primiți sentimentele lor de admirație și adîncă recunoștință. Prin glasul dumneavoastră a fost exprimată, cu neasemuită claritate, poziția Partidului Comunist Român si a statului nostru socialist, a clasei muncitoare, a întregului popor român de a milita cu toată consecventa pentru întărirea colaborării cu țările socialiste, țările în curs de dezvoltare și nealiniate. cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, de a acționa cu fermitate pentru u- nirea tuturor forțelor care se pronunță pentru destindere, relații de colaborare, pentru pace, pentru socialism.Prin glasul dumneavoastră au fost aduse argumente profund științifice pentru a spune un răspicat și ferm NU cursei înarmărilor și pentru a fundamenta dezacordul partidului si statului nostru cu majorarea cheltuielilor militare ale tării peste nivelul stabilit de partid și de stat.Activitatea defășurată de dumneavoastră a pus din nou în lumină. cu deosebită elocvență, identitatea și unitatea idealului voinței și acțiunii partidului, statului și poporului, caracterul profund științific, realist și constructiv al politicii externe a României, concordanța ei deplină cu Programul partidului, cu cerințele lumii contemporane, încrederea dumneavoastră, a partidului nostru in puterea popoarelor de a edifica o lume fără războaie, o lume a păcii și progresului.înțelegînd că cea mai bună cale de consolidare a statului nostru national unitar este dezvoltarea economiei naționale, oamenii muncii cluieni muncesc cu dăruire pentru dezvoltarea producției materiale. Pe primele 10 luni, muncitorii, tehnicienii și inginerii din industrie și-au îndeplinit sarcinile de plan în proporție de 101.2 Ia sută Ia producția netă, de 103,3 la sută la producția globală și în proporție de 101,1 la sută la productivitatea muncii, obtinînd economii importante la cheltuielile materiale și de producție.închinînd realizările lor aniversării unirii Transilvaniei cu România, încredințăm adunarea solemnă, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, stegarul aspirațiilor și idealurilor întregului nostru popor de independență și libertate națională și socială, că vom acționa cu consecvență în spiritul strălucitelor idei și îndemnuri revoluționare, comuniste cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere și că vom pune tot talentul și energia noastră în slujba înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului.

țiilor pe care ni le-ați dat cu prilejul numeroaselor vizite de lucru efectuate în uzina noastră.Folosim și acest prilej pentru a exprima cu hotărire. in numele clasei noastre muncitoare, a cărei voință se regăsește in întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, deplina aprobare fată de poziția delegației române, condusă de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, grăitoare expresie a intereselor vitale ale clasei muncitoare. ale poporului român, ale cauzei socialismului si păcii in lume.Ați avut profundă dreptate, tovarășe Nicolae Ceaușescu, atunci cînd ati arătat, cu realismul și clarviziunea ce vă caracterizează. că forța si capacitatea de luptă a României socialiste va fi cu atît mai mare și mai puternică cu cit ea va fi mai puternică din punctul de vedere al dezvoltării economico- sociale.Sintem încredințați că nimic nu justifică o nouă intensificare a înarmărilor ; nici cauza libertății si independentei popoarelor și nici cauza progresului social sau a existentei omenirii. Dimpotrivă. logica și rațiunea ne îndeamnă să milităm în continuare, cu și mai mare energie, pentru a contribui la oprirea cursei înarmărilor. pentru a determina trecerea neîntîrziată la dezarmare, la o politică de pace si colaborare intre națiuni si intre state.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din întreprinderea noastră, muncitorii din întreaga tară, string uniți în jurul partidului, al dumneavoastră. sint ferm hotăriti să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a istoricelor documente ale Congresului al XI-lea si Conferinței Naționale ale partidului, cu convingerea fermă că aceasta este calea sigură a construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, a fericirii și bunăstării națiunii noastre socialiste. stăpînă pe destinele sale, independentă și suverană.

toare a adus partidul nostru, partid al clasei muncitoare, căruia i-a revenit misiunea istorică de a soluționa problemele fundamentale ale societății românești in interesul întregului popor, misiune pe care și-a îndeplinit-o și o îndeplinește, așa cum dovedesc realitățile de netăgăduit ale României socialiste. cu deplin succes.In actuala etapă in care întregul popor, sub conducerea partidului. a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent om politic si de stat, personalitate de recunoscut prestigiu international. își concentrează eforturile pentru traducerea în viață a hotăririlor Con

gresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, se materializează. pe un plan calitativ superior, opțiunea economică fundamentală a partidului nostru, orientarea programatică privind dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei, prima garanție a creșterii susținute a bunăstării poporului, a apărării cuceririlor sale revoluționare. Creșterea potențialului industrial, factor de bază al acestei dezvoltări, este ilustrată de faptul că. la finele anului trecut, nivelul producției era de peste 26 ori mai mare decît in 1950, ponderea industriei în produsul social atingind peste 65 la sută.în acest cadru, un loc important revine și construcțiilor de mașini. înregistrind un ritm de creștere de aproape 14 la sută, realizînd in prezent o producție de 1.3 ori mai mare decît în 1975, ramura noastră și-a consolidat poziția sa prioritară în ansamblul economiei, fiind unul din sectoarele cu cea mai dinamică dezvoltare.Construcțiile de mașini dețin o pondere de 31 la sută din întreaga producție industrială a tării. La finele actualului cincinal. ea va fi de 33 la sută. Satisfacem în prezent aproape 60 la sută din necesarul de utilaje al obiectivelor de investiții, adu- cîndu-ne o contribuție sporită la dezvoltarea accelerată a tării, la asigurarea independentei si suveranității patriei.Rezultatele obținute de oamenii muncii din ramura construcțiilor de mașini, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au permis ca aștăzi — 1 decembrie — zi în care sărbătorim împlinirea a 60 de ani de la formarea statului national unitar român, să raportăm conducerii partidului nostru, dumneavoastră. mult iubite tovarășe secretar general, că am realizat prevederile de plan pe primii trei ani ai actualu’Ui cincinal, obtinînd o producție suplimentară de 17 miliarde lei. adică jumătate din sarcina ce ne revine din Programul suplimentar aprobat de Conferința Națională a partidului.. Aceste depășiri se concretizează. intre altele. în peste 11 mii tractoare. 25 mii autoturisme d« oraș, mașini-unelte, în valoare de 1,3 miliarde lei. utilaj petrolier. produse ale industriei electronice, mijloace de automatizare etc.Rezultatele pe care le rapor
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NICOLAE VALEAVă rog să-mi îngăduiți, ca om venit din ținutul Aradului, să exprim la această adunare solemnă emoția și bucuria unui fost participant la Marea Adunare de la Alba Iulia pentru profunda cinstire a trecutului, glorios de luptă pe care o reprezintă vibranta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, moment culminant al sărbătoririi. de către întreaga noastră țară, a făuririi statului român unitar.Acum 60 de ani. ca membru al delegației comunei Ineu. am trăit și eu acele înălțătoare clipe de istorie rămase pentru totdeauna în inimile participantilor la Marea Adunare, cînd s-a citit declarația de unire a Transilvaniei și Banatului cu România. O mare de oameni din toate colturile Transilvaniei și Banatului și-au unit atunci glasurile bucuriei fără de margini în hore și cintece patriotice, menite să slăvească actul istoric și odată cu el întreaga noastră istorie. Atît de mare era bucuria incit ni se părea că cerul s-a unit cu pă- mîntul. Atunci, la Alba Iulia, voiam odată cu unirea și o viată mai bună, mai demnă, voiam ca satele și orașele tării să înflorească de la o zi la alta. Voiam ca România unită să se afirme, mîndră între celelalte țări ale lumii, pe măsura trecutului său glorios, a oamenilor care trăiau pe pămîntul ei. A- ceste dorințe ale noastre, spuse răspicat la Alba Iulia. s-au îndeplinit cu totul astăzi. în .anii socialismului, cînd in fruntea țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. marele patriot, care și-a dedicat întreaga viată înfloririi României. Am peste 80 de ani. Am văzut și trăit multe în viață. Dar acest salt al tării noastre dragi de la starea de înapoiere, de la o tară aflată la cheremul străinilor, la o tară în^ floritoare. modernă, vestită în cele mai îndepărtate colturi ale
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN POPAîncerc un sentiment de mindrie pentru posibilitatea ce mi s-a acordat de a lua cuvîntul la această sesiune solemnă consacrată aniversării a șase decenii de la înfăptuirea statului national unitar român și vă rog să-mi permiteți să exprim profunda adeziune a țărănimii la vibranta dumneavoastră expunere, tovarășe Nicolae Ceaușescu, care ne înfățișează în cuvinte emoționante, străbătute de un fierbinte patriotism revoluționar, trecutul glorios al patriei, tabloul grandioaselor realizări ale prezentului, perspectivele luminoase spre care inaintăm sub conducerea partidului.De-a lungul istoriei noastre multimilenare, țărănimea a asigurat permanenta neclintită a poporului pe aceste meleaguri, păstrind, totodată, comoara limbii și culturii naționale, înaltele virtuți șle spiritului popular. Ea a fost mult timp, așa cum apreciați dumneavoastră, tovarășe secretar general, prin-: cipala făuritoare a bunurilor materiale, clasa care prin munca ei îndîrjită a făcut să renască, de atitea ori, din cenușă și ruină, țara distrusă și prădată de cotropitori, a fost întotdeauna vajnica apărătoare a gliei strămoșești, s-a ridicat ca un zid in fața a nenumărate năvăliri și agresiuni.Aspirațiile de veacuri ale poporului nostru își găsesc o minunată împlinire astăzi, cind datorită înțeleptei politici a partidului, clarviziunii cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce destinele patriei, România socia

tăm astăzi poartă amprenta decisivă a concepției partidului nostru cu privire la dezvoltarea tării. reprezintă materializarea orientărilor fundamentale ale partidului, ale indicațiilor și sprijinului dumneavoastră permanent. tovarășe secretar general. Dacă patria noastră dispune astăzi de o industrie în plip progres. producătoare de turbine, utilaje și instalații tehnologice grele, mașini-unelte, instalații complexe - de automatizare și e- lectronice. tractoare și autovehicule diversificate, nave (de tonaj sporit) și calculatoare de proces, toate aceste succese sînt rezultatul strategiei economice a partidului nostru. în fundamentarea și aplicarea căreia un rol hotărîtor revine tovarășului Nicolae Ceaușescu.Toate împlinirile de astăzi, progresul economico-social fără precedent ăl tării. înaltul prestigiu al României socialiste în lume sint indisolubil legate de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. de gîndirea sa științifică. revoluționară, de dinamismul și eficienta pe care le-a imprimat dezvoltării tuturor domeniilor de activitate. Alături de întregul nostru popor, sutele de mii de constructori de mașini dau o înaltă apreciere activității desfășurate de delegația țării noastre la recenta Consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, a- probă pe denlin poziția fermă, profund principială, exprimată și cu acest prilej de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, poziție care exprimă voința unanimă a națiunii noastre socialiste, reprezintă un nou și strălucit exemplu de promovare a orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea. de slujire plină de abnegație a intereselor fundamentale ale poporului român, a cauzei socialismului și păcii în lume.Insușindu-ne întru totul Ho- tărîrea Plenarei Comitetului Central, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că noi, constructorii de mașini, vom pune întreaga energie și capacitate creatoare în slujba îndeplinirii în condiții rit mai bune a sarcinilor ce ne revin din planurile de dezvoltare eco- nomico-socială a țării, pentru a ne spori contribuția, alături de întregul nostru popor, la progresul multilateral al patriei, la întărirea independenței și suveranității României socialiste.

pămîntului. mă face cîteodată să cred că visez. E de ajuns să mă gîndesc. de exemplu, numai Ia Ineu. locul meu de naștere. Pînă mai ieri o comună în care sărăcia părea că era la ea acasă. Ineul de, astăzi .este un praș înfloritor. cu blocuri și case ndi, cu industrie textilă și de prelucrare a lemnului, cu edificii so- cial-culturale. România de astăzi întrece cu mult ceea ce doream noi cu atîta hotărire. pentru pămîntul străbun, cînd strigam că vrem să ne unim cu țara. Și-o spun cu adîncă emoție. de la această înaltă tribună, că în acest chip nou al pămin- tului românesc. în viata nouă a satelor și orașelor noastre. în stima. cu care se vorbește despre noi, românii, in toată lumea, stau ca o flacără nestinsă gin- direa și acțiunea tovarășului Nicolae. Ceaușescu. suflet din sufletul acestui popor.,Să fim mîndri, dragi tovarăși, că trăim alături de un asemenea bărbat de stat care, prin munca sa neobosită și plină de dragoste pentru pace și pentru om. a făcut ca această tară să-și poată spune astăzi răspicat, cu demnitatea unei țări libere și jndepen\ dente. punctul său de vedere. în toate marile probleme ale lumii.Am ascultat cu profundă emoție expunerea rostită aici, la această solemnă adunare, expunere prin care dumneavoastră exprimați glasul demnității unui popor ce își respectă drepturile sale istorice și pe ale celorlalte nații, care dintotdeauna a dorit să trăiască liber și independent, să fie stăpîn în casa sa.Vă asigurăm, iubite tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu. că aceste cuvinte ale dumneavoastră vor fi pentru noi toți, cei care trăim pe acest pămint. cuvinte către care se va îndrepta gîndul nostru la bine și la rău, călăuză luminoasă a întregii noastre vieți. ’ 

listă pășește victorios pe drumul dezvoltării multilaterale. Satul românesc. întrupînd prin cooperativizarea agriculturii și puternica ei dezvoltare justețea politicii partidului, se ridică și el la dimensiunile marilor transformări ale țării, în acest timp eroic pe care îl trăim.în spiritul tradiției românești și ca semn al înaltei stime și recunoștințe pe care o purtăm partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru viața îmbelșugată din comunele noastre, pentru condițiile minunate pe care le au copiii noștri, noi. țăranii cooperatori din Dor Mărunt și din întreaga Ialomiță, sintem hotărîți să muncim cu abnegație pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului. Cinstim înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste care a fost acordat unității noastre muncind cu abnegație, exe- cutînd la timp și de bună calitate toate lucrările agricole, sporind continuu rodnicia ogoarelor. Am reușit astfel ca. în condițiile climatice mai puțin favorabile din acest an, să obținem 4 260 kg grîu, 8 530 kg porumb. 3 330 kg floarea-soarelui și 40 000 kg sfeclă de zahăr la hectar, ceea ce ne-a permis să livrăm Ia fondul de stat aproape 10 000 tone de cereale, cu circa 2 000 tone peste plan. Pentru anul viitor, am pregătit toate condițiile spre a realiza recolte și mai mari, la toate culturile și în toate sectoarele.Nouă, celor ce muncim pe o- goare și ne străduim ca satele 

să devină și mai frumoase și îmbelșugate. ca pămîntul tării să dea roade cit mai bogate, politica de pace, de dezangajare militară. de reducere a cheltuielilor militare promovată consecvent de partidul și statul nostru și a- firmată hotărît și cu ocazia Consfătuirii de la Moscova, ne produce o mare satisfacție. Asemeni întregului popor, ne exprimăm deplina adeziune fată de hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central al partidului. aprobînd întru totul poziția revoluționară, profund patriotică și realistă adoptată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la ședința Comitetului Politic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. în tot ce întreprindeți sintem alături de dumneavoastră, iubite si stimate tovarășe secretar general. Munca dumneavoastră neobosi
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ION POPESCU-PUTURIAm urmărit cu viu interes și deosebită satisfacție expunerea pe care ați, ținut-o la această sesiune solemnă consacrată sărbătoririi a șase decenii de la făurirea statului național unitar român, de la unirea Transilvaniei cu România. Analiza pe care o faceți exprimă marea cinstire și dragoste pe care le nutriți pentru trecutul de luptă al poporului nostru, pentru glorioasa istorie a clasei muncitoare din tara noastră. înaltul dumneavoastră spirit internaționalist, atașamentul nestrămutat pentru cauza socialismului în lume, pentru pace pe planeta noastră.Destinele României, ca și destinele păcii și înțelegerii în lume vă preocupă în • cel mai înalt grad. De asemenea conducători este nevoie azi, poate mai mult ca oricînd.în numele militanților veterani ai partidului nostru, doresc să arăt aici, la această sesiune solemnă, că partidul clasei muncitoare — forța politică ce și-a asumat, încă de la crearea sa, nobila misiune de a duce mai departe flacăra celor mai înalte, aspirații ale poporului român — a cinstit și cinstește cum se cuvine memorabilul act al făuririi statului national unitar român.Unirea este opera maselor largi populare, a poporului nostru însuși. Actul de la 1 decembrie 1918 a fost o consecință firească și s-a integrat organic în procesul ireversibil de constituire, in această parte a Europei, a statelor naționale de sine stătătoare, libere și independente.Ne mîndrim cu faptul — așa cum dumneavoastră ati subliniat — că partidul clasei noastre muncitoare a înscris pe stindardul său de luptă, printre obiectivele politice fundamentale, consolidarea unității statului, că în anii care aii urmat Coții, greului din mai 1921 Partidul Comunist Român — primul partid politic organizat pe scară națională, după marele act al unirii — a strîns în jurul său mase largi populare, toate forțele progresiste capabile să-și dăruiască puterile, pentru ca pe harta lumii să existe astăzi și să prospere o Românie modernă, independentă și suverană.în urma victoriei insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944. idealurile unirii din 1918. au devenit o realitate social-politică și economică de nezdruncinat.Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. România socialistă a cunoscut. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, anii cei mai dinamici ai istoriei sale, anii cei mai fertili din viata poporului nostru. în această perioadă scurtă, dar uriașă la scara împlinirilor, națiunea română, mai
CUVlNTUL
ELENAAsemenea tuturor participantilor la această adunare solemnă, mă aflu sub puternica impresie produsă de expunerea secretarului general al partidului, expresiv tablou al istoriei de luptă a poporului nostru pentru o viață mai bună și mai dreaptă, strălucită analiză a situației internaționale.Acum 60 de ani, in acel decembrie cu putere de simbol pentru istoria noastră, la Iași, parlamentul țării, reunit în sala Teatrului Național, a primit hotărirea Unirii ca pe o împlinire a unui vis multisecular. în manifestările patriotice din acele zile, masele populare și-au manifestat dorința ca unirea să aducă cu sine împlinirea năzuințelor lor de dreptate socială, o viață mai demnă și mai bună pentru toți fiii țării.Aceste mărețe idealuri și-au găsit deplina întruchipare in anii socialismului, cu precădere în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd, sub conducerea celui mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România a cunoscut perioada cea mai fructuoasă a istoriei sale.înscris in ampla și dinamica dezvoltare a țării din acești ani, Iașiul, orașul cu rădăcini adinei în istoria poporului român, a realizat saltul de la tîrgul patriarhal la puternica cetate industrială, a cărei producție depășește astăzi pe cea realizată de întreaga Românie în 1938.în aceste zile, cei peste 4 000 de oameni ai muncii din întreprinderea de tricotaje „Moldo- va“ in care lucrez acționează cu toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor pe acest an și fundamentarea tot mai temeinică a
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GEORGE MACOVESCUAu trecut 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu România. în această zi aniversară, ca în toate marile momente ale prezentului nostru plin de atîta istorie, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a prezentat o magistrală cuvîntare, în care ana

tă. patriotismul de care dati dovadă, grija pe care o purtati poporului constituie un strălucit exemplu pentru noi toti.De la înalta tribună a acestei sesiuni solemne, noi. urmașii celor care acum 60 de ani și-au adus contribuția la făurirea statului național unitar român, ne angajăm in fața dumneavoastră, a întregii țări să fim credincioși idealurilor pentru care ei au luptat, să înfăptuim fără șovăire Programul Partidului Comunist Român, de ridicare continuă a patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Nu vom precupeți nici un efort pentru a transforma ogoarele patriei noastre în grădini tot mai rodnice, tot mai înfloritoare. Să ne trăiti multi ani, iubite tovarășe secretar general, pentru binele și fericirea poporului nostru, spre gloria României socialiste.

unită ca oricînd, însuflețită de 'mărețele dumneavoastră chemări, de exemplul dumneavoastră de patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane. și-a adunat toate energiile pentru realizarea istoricelor aspirații. în a căror ființă se regăsesc realismul clarvăzător, cutezanța si spiritul dumneavoastră revoluționar.Cu experiența de luptă pe care o avem, înțelegem bine sensurile adinei ale poziției partidului și statului nostru in problemele păcii și dezarmării, poziție expusă de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu hotărire și principialitate comunistă, la recenta Consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia. Noi, comuniștii, am luptat dintotdeauna și ne-am jertfit pentru ca masele populare. făuritorii bunurilor materiale și spirituale, să aibă o viată demnă, liberă și fericită.De aceea, noi, militant» veterani ai partidului, susținem întru totul politica promovată de partidul nostru, de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Ceaușescu. pentru pace și prietenie cu toate popoarele lumii, pentru dezarmare șl destindere in lume, pentru afirmarea unor relații noi, de deplină egalitate în drepturi, de respect al independentei și suveranității naționale. al dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.Astăzi, la a 60-a aniversare a istoricului act de la Alba Iulia, ceea ce am înfăptuit în lupta pentru îndeplinirea năzuințelor de veacuri ale maselor populare, ne dă bucuria de a trăi marile realizări ale poporului nostru. în amplul proces de continuă dezvoltare a societății noastre ' socialiste ne revine datoria ca, sub conducerea încercatului nostru partid comunist, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să luptăm cu forte sporite, cu abnegație și dăruire; folosind experiența acumulată, pentru ridicarea României pe noi trepte ale civilizației și bunăstării.Să ne reînnoim. tovarăși, cu acest prilej sărbătoresc, legămin- tul nostru sacru de revoluționari, de fii ai poporului, de a nu precupeți nimic în această luptă pentru fericirea patriei noastre. România socialistă, suverană și independentă. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că noi, cei care am participat, fiecare după puterea sa, la bi- ruirea multor greutăți în trecut, ne simțim, ca și generațiile mai tinere, la fel de hotăriti să slujim politica Partidului Comunist Român, a conducerii sale, de înfăptuire a Programului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
TOVARĂȘEI 
BALLAplanului pe 1979. înfăptuind neabătut prețioasele dumneavoastră indicații, am realizat pe primele 10 luni o producție netă cu 16 la sută mai mare față de aceeași perioadă' a anului trecut. Noi. oamenii muncii din județul Iași, asemenea oamenilor muncii din întreaga tară, sintem conștienți că în această dezvoltare fără precedent a României din ultimii ani, în prestigiul uriaș care însoțește astăzi numele patriei pe toate meridianele globului se regăseșțe plenar personalitatea președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul care întruchipează, prin toate faptele sale, voința întregului nostru popor, strălucitul exemplu al revoluționarului devotat cu întreaga-i viață țării sale. Această perfectă contopire a vieții unui om cu gea a țării, proprie marilor conducători, și-a găsit o nouă expresie în poziția adoptată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, poziție consecventă orientărilor fundamentale ale politicii interne și externe a țării noastre, și care își găsește in oamenii muncii din întreaga țară sprijinul hotărît, adeziunea deplină, entuziastă. în poziția fermă a țării noastre consacrată dezarmării, pentru crearea unui climat de înțelegere între popoare, propice dezvoltării economico-sociale a tării, realizării programului de creștere a nivelului de trai adoptat de Conferința Națională a partidului din decembrie 1977, noi vedem încă o dovadă a umanismului socialist care caracterizează activitatea partidului nostru, a secretarului său general.

liza profundă a situației s-a împletit cu curajul și fermitatea expunerii pozițiilor poporului nostru în probleme esențiale ale contemporaneității și in care concepția despre unirea tuturor forțelor progresiste și în primul rind a tuturor statelor socialiste pentru a impune pacea și co

laborarea în lume a fost puternic subliniată. Ideea unirii la români vine din trecutul îndepărtat. Ne-am născut aici, din daci și din romani, de o parte și de alta a Carpatilor. la gurile Dunării și la ..marea cea mare“ și ne-am arătat a fi un neam viguros, peste care atitea năvăliri au lăsat doar urme, dar nu ne-au șters de pe fata pămîntului și nici firea nu ne-au schimbat-o. Vreme de secole am trăit despărtiti. prin granite trase de întîmplări și stăpînitori. in state separate, însă uniți am fost întotdeauna în conștiința noastră. Cum s-ar putea explica repetatele încercări de unire ale românilor. dacă nu prin această permanentă conștiință că oriunde am trăi formăm un singur neam, un singur popor ?Am avut întotdeauna nevoie de unire pentru a fi puternici. Prea multi ne-au voit pămîntul. L-am apărat cum am putut, cu singe și înțelepciune, dar de cînd ne aflăm pe el. nu l-am dat de voie sau din nevolnicie niciodată, nimănui. Iar dacă au îndrăznit sultanii din Constanti- nopol să trimită oști asupra noastră, ele au rămas la Rovine. la Podul înalt sau Ia Călu- găreni, căzute sub furcile și topoarele țăranilor lui Mircea, lui Ștefan, ai lui Mihai.„N-ayem oști, dar iubireade moșie e un zid Care nu se-nfiorează de-a tafaimă. Baiazid" avea să scrie Eminescu despre acele vremuri de izbeliște, de rezistentă și de glorie.Iubirea aceasta a pămîntului pe care ne-am născut a condus poporul român prin vitregiile timpului. Numai uniți și prin luptă au putut înaintașii noștri să ajungă la 1 Decembrie 1918 și astăzi cinstirea noastră se îndreaptă către memoria lor. Numai uniți și prin luptă am ajuns la eliberarea noastră.Uniți ne-am dovedit a fi și în aceste zile, cînd întregul popor ia hotărîri în ceea ce privește prezentul lui. viitorul Iui. Fiindcă, despre soarta noastră a fost vorba atunci cînd s-a discutat despre lupta împotriva pregătirilor de război, împotriva cursei înarmărilor. Cu acel simț deose
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LORINCZ LADISLAUMă aflu încă sub puternica impresie produsă asupra tuturor participantilor la această Sesiune solemnă, asupra întregii țări, de vibranta dumneavoastră expunere, document de o excepțională însemnătate teoretică și practică prin strălucitul tablou al luptei pentru dreptate, socială și națională a fiilor acestei patrii, români, maghiari, germani si de alte naționalități, prin ampla analiză a proceselor și fenomenelor lumii contemporane.Prin glasul dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. a răsunat din nou. în aceste clipe de sărbătorească cinstire a luptei și jertfei înaintașilor noștri, voința de pace și prietenie a României socialiste, voința unei țări care si-a făcut, sub conducerea dumneavoastră, un crez fundamental din a lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Așa cum ati arătat dumnea- , voastră, fiii acestei patrii — români. maghiari, germani și de alte naționalități — au fost uniți dintotdeauna de aspirații comune. de lupta comună pentru dreptate socială și națională. Pentru aceste idealuri și-au dat viața și Budai Nagy Antal și Horia si Doja. și Crișan. pentru aceste idealuri s-au jertfit comuniștii români . și maghiari, deosebiți între ei prin grai, dar nu și prin faptă eroică, prin sacrificiu.Acum 60 de ani. strălucitoarea Alba Iulia a proclamat, generoasă și democratică, deplina egalitate in drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. Dar pentru că interesele de clasă înguste ale burgheziei au făcut ca această egalitate să rămină doar pe hirtie. noi. maghiarii. împreună cu tovarășii noștri de idealuri români, germani și de alte naționalități. ne-am avîntat în marile bătălii de clasă pentru împlinirea năzuințelor maselor populare afirmate în decembrie 1918. Umăr la umăr, inimă lingă inimă, români, maghiari, germani și de alte naționalități au trăit momentele fierbinți ale făuririi partidului comunist, ale marilor confruntări de clasă, desfășurate sub conducerea partidului. cu fascismul și războiul împotriva terorii verzi si brune și negre, totdeauna pentru pace, democrație, totdeauna pentru demnitate, pentru înălțarea patriei.împreună cu tovarășii români, germani. însuflețiți de același crez, crezul patriotismului revoluționar. maghiarii din România s-au ridicat cu mînie impotriva actului arbitrar al Dictatului de la Viena prin care era ciuntit trupul patriei.Astăzi, Ia a 60-a aniversare a făuririi statului national unitar român, cînd poporul nostru face bilanțul năzuințelor împlinite de către revoluția socialistă, și noi. maghiarii, fii ai României socialiste. putem afirma cu tărie că
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GHEORGHE BĂCIOIUîncerc un sentiment de profundă mindrie patriotică și o vie satisfacție că la această grandioasă sesiune solemnă. încununare a manifestărilor evocatoare. desfășurate în întreaga țară, mi s-a încredințat mandatul de a reprezenta oamenii muncii din Combinatul pentru prelucrarea lemnului de pe platforma industrială a Blajului, oraș cu adinei rezonante în istoria neamului nostru, în lupta sa pentru eliberare națională și socială.Alba Iulia se înscrie ca martor al multimilenarei istorii a poporului român, al luptei de veacuri pentru libertate națională și socială, simbol al Unirii și al sacrificiului suprem în lup

bit al istoriei, cu acea organică responsabilitate fată de țara și poporul său, cu acea capacitate excepțională de a pătrunde în esența fenomenelor și de a le prevedea, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și odată cu el noi toti. am optat pentru teza că războiul nu este inevitabil și că dacă vom lupta uniți pentru pace și colaborare .victoria va fi de partea noastră.„Dacă vrei pace, pregătește-te de război 1“ spuneau romanii. Sint sigur că nu-mi voi supăra strămoșii dacă le voi declara că s-a greșit și le voi schimba zicala astfel : „Dacă vrei pace, pregătește-te pentru pace, luptă pentru pace !“. în concepția noastră, a comuniștilor, războiul este exclus dintre mijloacele de rezolvare a diferendelor dintre state. Numai atunci cînd năvălitorii ar încerca să ne cotropească tara le vom răspunde printr-un neiertător război de apărare.Noi. cei din România socialistă sintem urmașii acelor țărani ai lui Mircea, Ștefan și Mihai și la primejdie vom ști să ne apărăm „și nevoile și neamul". Dar mai presus de toate sintem făuritorii unei lumi noi, mai bună și mai dreaptă, mai cinstită și mai frumoasă, sintem comuniști și pe steagul comunismului, oriunde flutură el in lume, trebuie să fie scris cu cele mai luminoase litere „Pace și înțelegere între popoare". Pe steagul partidului nostru așa stă scris.Iată de ce. toti ca unul și unul ca toți — și scriitorii din această tară au fost prezenți cu conștiința lor — ne-am aflat alături de secretarul general, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. atunci cînd la Moscova a semnat Declarația statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia și nu a angajat tara într-un program de crescută și accelerată înarmare.Unitatea aceasta a noastră are mari temeiuri în trecut. Dar mai mari sint cele din prezent, într-o asemenea unire putem înfrunta vitregiile vremurilor, dar mai cu seamă numai într-o astfel de unire putem să ne construim frumusețea anilor care vin : Comunismul.

printre aceste idealuri împlinite se află, la loc de frunte, deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor tării.Progresul economic multilateral al patriei, dezvoltarea puternică și repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării constituie temeiul depljnei soluționări a problemei naționale, al afirmării plenare a personalității tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate. în viața economică. social-politică și culturală, al participării lor la conducerea societății românești. Accesul larg, nelimitat la învătămînt și cultură este elocvent ilustrat de cele 1335 de unități de învătă- mint cu predare în limba maghiară. frecventate de 260 903 copii și elevi, cele 248 de titluri de manuale din acest an în limbile naționalităților conlocuitoare, tipărite într-un tiraj de 1 760 000 de exemplare, cele 32 de ziare si revis.te în limba maghiară, într-un tiraj de peste 100 milioane exemplare, cele 223 de titluri de cărți apărute numai în 1977. insumind 2 500 000 exemplare. cele 10 teatre în limba maghiară.Pentru această realitate incontestabilă a României socialiste, pentru grija părintească ce o purtati rezolvării problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare. oamenii muncii de naționalitate' maghiară vă exprimă gratitudinea și recunoștința fierbinte si vă mulțumesc din inimă dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Sintem conștienti că de numele si activitatea dumneavoastră neobosită, de concepția dumneavoastră revoluționară este legată deplina egalitate in drepturi in toate domeniile vieții economice și social-politice a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate.în cuvîntul dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. rostit la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia a vibrat dorința fermă a întregului popor român de a nu-și concepe munca, viata decît in condițiile independentei si suveranității naționale, ale păcii, prieteniei si colaborării cu toate popoarele lumii.Urmindu-vă mărețul exemplu de patriot înflăcărat și internationalist consecvent, noi. oamenii muncii de naționalitate maghiară. împreună cu întregul popor, strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, ne angajăm solemn, in fata dumneavoastră. iubite și stimate tovarășe secretar general. Nicolae Ceaușescu. să nu ne precupețim nici un efort pentru transpunerea neabătută in viată a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea si de Conferința Națională ale partidului, pentru triumful socialismului șt comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii — România socialistă.

ta pentru eliberarea și emanciparea neamului lui Horea. Cloșca și Crișan. Aici, pe acest loc încărcat de istorie. la 1 decembrie 1918 Marea Adunare Națională a proclamat unitatea națională a poporului român, a consfințit o operă legică întemeiată pe unitatea de limbă, de teritoriu, de tradiții și obiceiuri ale tuturor românilor.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general, să exprim și cu acest prilej deplina recunoștință și cele mai vii mulțumiri din partea tuturor locuitorilor de pe această veche și tot mai înfloritoare vatră 
(Continuare în pag. a Vă -a)
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LUCRĂRI LE Ș E ȘI U Nil SO L EM NE
(Urmare din pag. a Vl-a)strămoșească,. pentru modul în care partidul și statul nostru, personal dumneavoastră, ne-ați ajutat ca intr-un timp relativ scurt să transformăm radical configurația economico-socială a orașului nostru.Răspunzînd cu însuflețire la chemarea partidului de a intensifica activitatea in toate domeniile. și noi, oamenii muncii din județul Alba, sîntem în măsură să vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, că întreprinderea noastră și-a îndeplinit și depășit planul pe 11 luni, obți- nind peste prevederi o producție marfă de peste 5 milioane lei, iar planul producției nete a fost realizat în proporție de 100,9 la sută.încrederea deplină tn justețea Întregii politici a partidului și statului nostru ne-a călăuzit, mult iubite conducător, și in momentele in care v-ati aflat în fruntea delegației țării noastre la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia care a avut loc recent la Moscova și unde cu atîta principialitate comunistă ați expus și susținut poziția intransigentă și deschisă a României de a nu precupeți nimic pentru promovarea destinderii și dezar

SALUTUL PIONIERILOR
Șl ȘOIMILOR PATRIEI
Crescind sub gloriosul tricolor, 
copiii tării — floare lingă floare — 
aducem, la solemna adunare, 
omagiul inimii, cutezător.
Unirea țării — vis neabătut.
Trei vetre din străbuni, aceeași țară !
La Alba lulia se adunară 
Și-au consfințit al unității scut.
Pe cei ce-au făptuit Unirea României 
azi ii cinstim cu soare in priviri : 
cu forța socialistelor împliniri — 
Cu frumusețea unității și frăției.
Programul Comunist e temelia 
pe care visele rodesc bogat.
Partidul, Ceausescu, România 
Stindardul viitorului ne-au dat,
Tovarășe Nicolae Ceausescu, noi, copiii 
îndemnul Dumneavoastră împlinind, 
muncim și învățăm neobosit 
s-ajungem comuniști ai României.
V-arn ascultat și azi cu fara-ntreagă 
Și-am. înțeles, vibrind de bucurie. 
Ce-naltă grijă aveți ca țara dragă 
Să urce-n glorie si măreție.
Noi, șoimii patriei, raze de soare, 
cu hărnicie, azi ucenicim 
cit mai folositori de mici să fim 
și noi, acestei patrii milenare.
Precum acest popor viteaz ne cere.
Moi, pionierii, nu precupețim 
nimic prin-fapta noastră demni să fim 
de măreția comunistei ere !

Urmînd ale istoriei însemne.
Columna viitorului zidind, 
cu brațe oțetite, inimi demne, 
noi cu credință te urmăm, partid.

In muncă, înfrățire, unitate
Români, maghiari, germani — noi creștem frați 
De grija-ntregului popor vegheați, 
ni-i școala treaptă spre maturitate.

Noi, aripi tinere, scrutind tăria. 
Copii frumoși prin faptă și cuvint, 
urmăm al inimilor legămînt : 
Poporul — Ceaușescu — România !

Copiii lihnii ni-s prieteni buni, 
in legea păcii patria ne crește;
Vom fi, jurăm, fii demni și de nădejde 
partidului, poporului român !

Jurăm cu scut de piepturi ne-nfricate 
Independența patriei s-o apărăm
Pentru a țării libertate, suveranitate și integritate 
Viața-ntreagă să o închinăm.

Cu frunți de-același fald înnobilate 
urmind același brav conducător 
in muncă, bucurie, demnitate 
jurăm să creștem pentru viitor !

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, drag părinte, 
în țara suverană și vitează 
jurăm, să fim cum țara ne visează : 
Cinstiți, viteji, cu inimă fierbinte — 
Spre România comunistă, înainte !

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION COMANîn gînd și în simțire cu întreaga națiune, armata tării ia parte cu mindrie patriotică la sărbătoarea jubileului celor șase decenii care au trecut de la împlinirea visului dintotdeauna al poporului român de a trăi unit în granițele unui singur stat.Permanențe fundamentale ale istoriei noastre, de la întemeietorii primului stat dac centralizat la făuritorii statului național unitar român, idealurile libertății, independenței și unității au împurpurat flamurile luptei ati- tor generații, le-au oțelit brațul și le-au întărit convingerea neclintită în izbîndă.In acest moment solemn, în memoria înaintașilor făuritori și apărători de țară, în semn de fierbinte omagiu, armata României socialiste își înclină cu adine respect drapelele de luptă.Dimensiunea amplă și trăinicia de nezdruncinat a orinduirii socialiste durate pe meleagurile străbune, unitatea de monolit a poporului, conducerea destinelor tării de către Partidul Comunist Român, partid călit la flacăra luptei neînfricate pentru dreptate socială și națională, conferă tărie de granit puterii de apărare a patriei. Din caracterul indivizibil al procesului de construire și apărare a socialismului, din unitatea politicii interne și externe rezultă în mod axiomatic că atributul organizării și conducerii apărării naționale aparține exclusiv forței politice conducătoare a societății noastre — Partidul Comunist Român, organelor constituționale legitime ale României. De aceea, armata noastră îndeplinește și va îndeplini numai misiunile.încredințate de patria noastră, de poporul nostru, de partidul nostru, de comandantul nostru suprem. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. ..niciodată nu vom admite ca altcineva să poată angaja armata română in vreo acțiune militară,, decit noi înșine, poporul nostru ! Nu vom accepta niciodată ca vreo unitate sau vreun soldat român să primească ordine din afară !“.Pe acest fond, adeziunea necondiționată a armatei la linia politică internă și externă a partidului și statului nostru a 

mării, asigurării securității și păcii ,pe toate continentele lumii, pentru continuarea procesului de dezvoltare in ritm susținut a economiei tării noastre în etapa pe care o parcurgem.Alături de întregul popor român, și colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la combinatul nostru a luat cunoștință de Declarația adoptată de statele participante la Tratatul de la Varșovia, de Comunicatul Comitetului Politic Executiv al C.C al P.C.R., de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central, declarîn- du-se întru totul de acord cu expunerile dumneavoastră deosebit de clare și convingătoare cu prilejul întîlnirilor pe care le-ați avut cu reprezentanți ai clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tineretului și armatei.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din orașul Blaj, fără deosebire de naționalitate. își vor înzeci eforturile pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al. XI-lea al partidului și a indicațiilor dumneavoastră prețioase, aducindu-și astfel o și mai mare contribuție la înflorirea scumpei noastre patrii, la făurirea viitorului luminos al României socialiste.

fost afirmată încă o dată prin aprobarea unanimă a poziției României exprimate de cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta Consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, toți militarii văzînd în aceasta o nouă și înaltă dovadă a principialității politicii partidului nostru, a înaltei răspunderi fată de soarta patriei, față de cauza generală a socialismului și păcii.In condițiile internaționale actuale, în care raportul de forțe demonstrează că pericolul unui nou război poate fi evitat, politica rațională și justă constă nu în a arunca pe umerii popoarelor grele poveri militare, care să frîneze progresul economic și social, ci, dimpotrivă. Rațiunea și morala reclamă ca replica la escaladarea cursei înarmărilor, la hotăririle N.A.T.O. de sporire a cheltuielilor militare să o constituie intensificarea acțiunii tuturor popoarelor pentru a opri această cursă nocivă, adoptarea de măsuri concrete privind reducerea bugetelor militare, dezangajarea militară, dezarmarea, diminuarea rolului blocurilor militare pînă la dizolvarea lor.Acționind solidar, decis și combativ, forțele progresiste, popoarele pot spune un NU ho- tărit goanei inarmărilor, pot zădărnici politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă, de forță, dominație și dictat, pot asigura destinderea, democratizarea relațiilor internaționale, cooperarea fertilă intre națiuni, Promovînd o asemenea politică, partidul nostru manifestă totodată o grijă neslăbită pentru menținerea capacității combative a tării la nivelul corespunzător, pentru întărirea armatei și pregătirea celorlalte componente ale sistemului defensiv național, potrivit principiului esențial al doctrinei noastre militare că apărarea patriei constituie cauză și operă a întregului popor.In același timp, partidul subliniază că România își va îndeplini întocmai obligațiile asumate prin tratate și convenții, va milita activ pentru întărirea colaborării armatei noastre cu ar

matele celorlalte state participante la Tratatul de la Varșovia. cu toate țările socialiste, precum și cu armatele altor state prietene.Ascultînd cu firească emoție minunata expunere de azi a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vă rog să-mi permiteți ca în numele armatei să dau glas deplinei aprobări a aprecierilor și orientărilor de inestimabilă valoare cuprinse în ea și să reînnoiesc angajamentul-jurămînt al fiilor poporului care-și servesc patria sub drapel de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român.Strălucitului arhitect al acestei politici clarvăzătoare, secretarul general al partidului, președintele Republicii, comandantul suprem al forțelor armate, omul care întruchipează în expresia lor superioară dem-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

TIBERIU NICOLAVibranta manifestare de astăzi, puternic dominată de magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă încă o dovadă a prețuirii pe care partidul și statul nostru o acordă tradițiilor de luptă ale înaintașilor noștri, tuturor acelora care secole de-a rindul au păstrat nestinsă dragostea de glie strămoșească, au purtat cu demnitate stindardul marilor idealuri de libertate socială și națională, de unitate, independență și suveranitate.In istoria patriei noastre, actul marii uniri de la'Alba lulia reprezintă un eveniment de seamă, un nou pas spre împlinirea năzuințelor maselor populare de unitate și independentă națională, pentru, afirmarea dreptului poporului român de a fi el însuși. Dar, așa cum se arată în ■ excepționala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, unirea din 1918 n-a putut rezolva toate problemele sociale și naționale ale societății românești, n-a împlinit așteptările maselor populare care luptau pentru o viață mai demnă și mai bună. Acest rol și l-a asumat clasa muncitoare în frunte cu partidul său revoluționar și el s-a materializat în profundele transformări social-politice și economice din anii socialismului. cu precădere din anii care au urmat Congresului al IX-lea af partidului, ani de mărețe înfăptuiri, care poartă pregnant amprenta prestigioasei și neobositei activități creatoare, revoluționare desfășurată de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sîntem mîndri de faptul că astăzi, sub conducerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, trăim intr-o tară liberă și independentă, care' se bucură do un înalt prestigiu în rindul popoarelor, și țărilor lumii. Politica externă a României, promovată și condusă cu fermitate de către partidul nostru, constituie o expresie elocventă a concordantei depline dintre vorbă și faptă, exprimă atașamentul față de cauza luptei popoarelor pentru independentă și suveranitate națională, pentru cauza destinderii și dezarmării, pentru apărarea păcii în lume.Directă transptfKere în viață ă concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu pri-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAUS PILLYDînd glas simțămintelor oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, cît și celor ale oamenilor muncii din orașul Călan, unde lucrez, vă rog să-mi îngăduiți să exprim adeziunea totală față de ideile de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala expunere rostită de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, președinte al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.în urmă cu șase decenii a fost înfăptuit visul de veacuri al tuturor fiilor acestui pămînt. statul național unitar român. Cu acest prilej solemn, populația de naționalitate germană din țara noastră aduce omagiu și recunoștință înaintașilor care prin lupta lor neistovită au dus la împlinire această cerință istorică de cea mai mare importanță pentru. destinele patriei noastre.Avem marea satisfacție de a putea aminti în această adunare solemnă că populația germană s-a aflat alături și împreună cu poporul român și cu celelalte naționalități conlocuitoare în toate bătăliile decisive care au premers și au dus pînă la urmă la Actul istoric de la 1 decembrie 1918. Unirea Transilvaniei cu România, făurirea statului național unitar român au fost salutate încă de la început cu căldură și sprijinite de populația germană de pe aceste meleaguri.Exprimîndu-ne gratitudinea și mîndria pentru felul exemplar în care și-a găsit rezolvarea în țara noastră, in anii socialismului, problema națională, nu putem, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să nu evidențiem în modul cel mai pregnant rolul dumneavoastră personal în decursul îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare în rezolvarea problemei naționale și asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți fiii țării, fără deosebire de naționalitate, în asigurarea tuturor condițiilor necesare înfloririi multilaterale a întregului nostru popor.
. CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

VASILICA' BEI ANVă rog să-mi permiteți ca, odată cu recunoștința pentru onoarea ce mi s-a acordat de a lua cuvîntul la această Sesiune solemnă, să exprim profunda aprobare și adeziune față de strălucita expunere a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. care ne-a în- 

nitatea, virtuțile și nădejdile națiunii, care ne dă cel mai impresionant exemplu revoluționar de slujire devotată a cauzei poporului, libertății și independentei țării, a prieteniei și păcii între popoare, tovarășului Nicolae Ceaușescu. armata îi aduce prinosul nemărginitei sale recunoștințe, ii prezintă, și cu acest prilej sărbătoresc, onorul ostășesc,Făcînd zid în jurul partidului, în front cu toți cei ce muncesc, armata română este gata, ca un singur om, să îndeplinească cu înaltă răspundere, dăruire și onoare ordinele patriei, ale dumneavoastră, tovarășe comandant stiprem, în numele libertății, independentei, suveranității și integrității țării, să apere cu fermitate cuceririle revoluționare ale zilei de azi și de miine ale gloriosului nostru popor.

vind rolul școlii în formarea și educarea tinerei generații, in pregătirea matură, responsabilă a tinerei generații, invățămintul românesc a cunoscut în toți a- cești ani o dezvoltare fără precedent. De această dezvoltare pe care a luat-o invățămintul de toate gradele în România socialistă a beneficiat și municipiul Craiova, unde practic învă- țămîntul superior constituie mai ales o realizare a ultimilor 10— 12 ani. Astăzi, Universitatea din Craiova numără peste 10 000 de studenți, cuprinși în facultățile de electrotehnică și mecanică, în cele de profil agricol, medical și economic. Aplicînd consecvent concepția dumneavoastră revoluționară privind integrarea învățământului cu cercetarea și producția, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general. că studenții și cadrele didactice ale Universității din Craiova efectuează lucrări in producție și in Cercetare. pe bază de contract, contribuind astfel la realizarea producției din întreprinderile craiovene, la sporirea calității produselor.Noi, slujitorii școlii românești, dăm glas adeziunii noastre ferme la poziția adoptată de delegația română condusă de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia și susținem întru totul Hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central al partidului. în cuvintele ferme rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu împotriva intensificării cursei înarmărilor, pentru pace, destindere și colaborare internațională se regăsește plenar și voința noastră, a cadrelor didactice, a celor ce-și închină viața propășirii culturii românești.Lâ glorioasg aniversare a 60 de ani de la. făurirea statului național unitar român ne angajăm solemn ca. urmînd strălucitul exemplu al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să facem totul pentru pregătirea tinerei generații în spiritul nobil al gîndirii revoluționare, pentru înfăptuirea marilor sarcini ale Congresului al XI-lea al partidului, să contribuim din plin la realizarea luminosului Program de edificare socialistă și comunistă în scumpa noastră patrie.

Oamenii muncii din întreprinderea „Victoria“-Călan — români, germani și maghiari — își înzecesc eforturile, înfăptuind neabătut sarcinile ce le revin din hotăririle Congresului al XI-lea. Vă raportăm că întreprinderea noastră și-a realizat planul pe primii 3 ani ai actualului cincinal încă din 15 noiembrie, în cele zece luni ale acestui an obținin- du-se o depășire a producției nete cu peste 15 milioane lei, sporind iți. aceste condiții productivitatea muncii pe fiecare lucrător cu peste 2 800 lei. Sîntem ferm hotărîți ca la aceste realizări să adăugăm altele și mai mari, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, să ne sporim contribuția la continua înflorire a României socialiste, țară in care trăim pentru totdeauna înfrățiți în muncă și idealuri.Făcîndu-mă mesager al gîndu- rilor și sentimentelor oamenilor muncii de naționalitate germană, îmi exprim și cu acest prilej a- deziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, politică pusă in slujba omului și bunăstării sale, în slujba'păcii și înțelegerii între popoare, politică al cărei simbol sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot si internaționalist consecvent, neobosit luptător revoluționar pentru cauza României și a socialismului în lume. Fermitatea cu care ați reprezentat interesele poporului nostru la recenta Consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, cu care ați respins cursa înarmărilor și ați cerut ca in problemele păcii și dezarmării cuvintele. declarațiile de principii să primească neintîrziat tăria faptelor, a acțiunilor concrete, întrunește aprobarea deplină și sprijinul ferm al tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru că ea reprezintă voința cu care poporul nostru a spus de-a lungul veacurilor, spune în prezent și va spune și in viitor „Da“ păcii, prieteniei intre popoare.

fățișat, în cuvinte emoționante, trecutul glorios al patriei, prezentul și viitorul luminos spre care pășim.Așa cum in mod strălucit ați subliniat, actul unirii n-a fost și nu putea fi rezultatul unor conjuncturi internaționale, ci rodul luptei poporului român, unit 

dintotdeauna în cuget si în simțiri și prin a cărui voință nestrămutată s-a înfăptuit în 1.918 statul nostru național unitar. Este știut insă că telurile și năzuințele pentru care au luptat înaintașii noștri și care au fost înscrise în declarația de la Alba lulia, visurile milenare care luminează sensul unei întregi istorii, s-au întruchipat abia in vremea noastră. în realizări fără seamăn.Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, in frunte cu cel mai iubit. fiu al poporului. patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a consacrat întreaga viată și activitate înfloririi patriei, țara noastră urcă mereu pe treptele istoriei, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, reușind să înfrîngă toate greutățile și să îndeplinească cele mai scumpe aspirații ale generațiilor din trecut de a avea o Românie liberă, independentă și suverană.Toate aceste mărețe realizări, întreaga politică, internă și externă a tării poartă amprenta clocotitoarei activități a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, revoluționar înflăcărat și internationalist consecvent. luptător neobosit pentru cauza păcii, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Devotat trup și suflet partidului și poporului nostru, întregii națiuni socialiste, poziția dumneavoastră la recenta Consfătuire de la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia răspunde in cel mai înalt grad intereselor supreme ale poporului român, cauzei independenței și suveranității naționale. întăririi destinderii, colaborării și păcii în întreaga lume.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE MIHOCIn acest moment de vibrantă semnificație istorică, de înălțătoare pilde de patriotism, întregul popor român împărtășește e„ moția, bucuria, entuziasmul și optimismul ce se degajă generos din ampla și profunda dumneavoastră expunere, care reliefează pregnant trecutul, prezentul și viitorul țării, lupta permanentă și grija nețărmurită puse de dumneavoastră in slujba înfloririi patriei noastre socialiste.In această zi solemnă, în atmosfera entuziastă caracteristică marilor sărbători naționale ale poporului român, aniversăm împlinirea a 60 de ani de la constituirea statului național unitar român, eveniment epocal in istoria patriei noastre. Operă legică, unitatea națională a românilor proclamată de Marea Adunare Națională de la Alba lulia a deschis noi perspective dezvoltării forțelor Se producție pe întregul teritoriu românesc, științei și culturii. Dar ceea ce nu s-a putut înfăptui în perioada interbelică, datorită intereselor limitate ale burgheziei s-a realizat în toată plinătatea năzuințelor de veacuri ale poporului român în anii edificării socialiste și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului.Astăzi trăim într-o țară a cărei industrie realizează în cîteva zile întreaga producție a anului 1938. A crescut eficiența cercetării științifice care, in condițiile dezvoltării impetuoase a tuturor ramurilor industriale ale ecopomiei românești, se regăsește într-o măsură tot mai mare sub forma unor noi și importante tehnologii, a unor produse modernizate și de înaltă calitate. Știința românească se află în prezent strîns legată de pro- , ducție, de industrie și agricultură,- de întreaga viață socială a țării.Ca om de știință, ca unul'dintre reprezentanții școlii de matematică românești, în numele tuturor acelora care cercetează și creează valori spre binele patriei, vă sînt deosebit de recunoscător și vă mulțumesc din i- nimă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PALL ISTVANExpunerea prezentată de conducătorul încercat al partidului și statului ’nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cadrul a- cestei sesiuni solemne dedicate ' împlinirii a 60 de ani de la făurirea statului național unitar român ne-a insuflat un puternic sentiment de mîndrie patriotică față de tot ceea ce au înfăptuit înaintașii noștri, fată de marile realizări ale României de azi sub steagul partidului comunist.în numele oamenilor muncii români și maghiari din județul Harghita, al personalului muncitor — român și maghiar — din întreprinderea mecanică Gheor- ghieni unde muncesc, exprim totala adeziune la ideile și tezele de o excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care gie însuflețesc în strădaniile noastre, orientîndu-ne întreaga activitate în direcția propășirii și înfloririi patriei comune — România socialistă.Unirea "'din 1918 a fost rezultatul voinței ferme a întregului popor și a evidențiat cu putere rolul hotărîtor al maselor largi populare în făurirea istoriei. Idealurile pentru care au luptat împreună românii, maghiarii, germanii și celelalte naționalități. de a avea o patrie liberă, fără asuprire socială și națională s-au putut înfăptui însă numai sub stindardul Partidului Comunist Român în anii socialismului.România prezintă astăzi imaginea unei țări cu o dezvoltare economico-socială impetuoasă, Oferind minunate condiții de afirmare multilaterală a capacităților creatoare ale tuturor fiilor săi, fără deosebire de naționalitate. Fundamentul material pe care s-au clădit și se clădesc în continuare egalitatea și dreptatea socială și națională îl constituie dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție 

în deplin consens cu dorința fierbinte a oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul tării am mandatul țărănimii cooperatiste din județul Brăila să exprim adeziunea totală fată de hotărîrea partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, de a nu spori cheltuielile militare pentru a nu împovăra poporul și a nu stînjeni cu nimic înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a țării.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu și ca semn de înaltă prețuire și recunoștință ce vi le purtăm, noi, oamenii muncii de pe ogoarele brăilene. încrezători în politica științifică a partidului nostru, ne vom intensifica eforturile pentru continua înflorire a acestui minunat colț de țară, pentru sporirea rodniciei ogoarelor.Urmînd înaltele dumneavoastră îndemnuri, anul acesta am realizat, pe terenuri neirigate 3 580 kg de griu la hectar. 6 622 kg porumb boabe, 4 700 kg de orz, 2 700 kg floarea-soarelui și am livrat la fondul de stat 5 000 toije de cereale, 120 tone de carne, 4 732 hectolitri lapte.Dînd glas voinței ferme a lucrătorilor de pe ogoarele brăilene. de la înalta tribună a Sesiunii solemne facem legămînt în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. să îndeplinim neabătut sarcinile ce ne revin din hotăririle Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, să acționăm cu întreaga noastră capacitate de muncă pentru înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă.

tot ce ați făcut în scopul dezvoltării științei și tehnicii românești, pentru îndrumările competente date oamenilor de (știință în nenumăratele întîlniri de lucru avute cu ei. pentru profunzimea cu care ați abordat și ați creat condițiile necesare afirmării depline a revoluției țeh- nico-științifice în țara noastră.în raport cu vigoarea economică a țării, cu marile înfăptuiri din acești ani, România socialistă duce o politică de pace, de întărire a legăturilor sale cu toate popoarele lumii, de apărare a independentei și suveranității naționale, de făurire a unei noi ordini economice mondiale. Faptul că România este astăzi o țară stimată în întreaga lume. Că s-a afirmat puternic pe arena internațională, aceasta se datorește dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care prin înaltele . dumneavoastră calități de om de stat clarvăzător ați abordat întotdeauna cu înaltă răspundere și principialitate problemele fundamentale ale vieții politice mondiale contemporane, ați fost mesagerul cel mai autorizat al poporului român peste hotarele patriei.De aceea, ca fiu al acestui milenar popor, vă mulțumesc și, in numele oamenilor de știință din patria noastră, aprob poziția adoptată de dumneavoastră la recenta Consfătuire a Tratatului de la Varșovia. Ca cel mai de seamă și autorizat reprezentant al țării noastre la această Consfătuire, ați abordat cu competență problemele războiului și păcii, ați demonstrat cu argumente convingătoare pericolul promovării cursei inarmărilor, ați arătat că atașamentul fată de cauza destinderii și dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, poate duce la întronarea păcii în lume.Noi, oamenii de știință, împreună cu întregul popor, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort pentru ca știința românească să urce tot mai sus pe culmile cunoașterii, să-și aducă o contribuție și mai însemnată la dezvoltarea tării.

pe întreg teritoriul țării. Această teză esențială a politicii partidului nostru este materializată pe deplin și în dezvoltarea fără precedent a județului nostru. Județul Harghita a cunoscut în anii socialismului și cu deosebire după Congresul al IX-lea o puternică industrializare susținută de un amplu program de investiții, al căror volum este, în actualul cincinal, de aproape 75 de ori mai măre fată de cincinalul 1951 — 1955. Pe această bază a fost posibil ca numai în ultimii zece ani să fie puse în funcțiune peste 70 de obiective și capacități de producție.Prin munca plină de abnegație a oamenilor muncii, români și maghiari, planul producției industriale' pe primii trei ani ai actualului cincinal a fost îndeplinit la data de 22 noiembrie, existînd condiții efective pentru ca, pînă la sfîrșitul acestui an, să se realizeze o producție suplimentară de peste un miliard de lei.Sîntem bucuroși să vă raportăm. mult stimate tovarășe secretar general, că. urmînd prețioasele dumneavoastră indicații, am realizat în 11 luni ale acestui an o producție marfă suplimentară de peste 5 milioane lei, la producția netă am obținut peste plan 1,5 milioane lei. iar la cea fizică 4,5 milioane lei.Rezultatele obținute în județ, pe planul dezvoltării economico- sociale și spirituale, au fost înfăptuite prin munca unită a tuturor locuitorilor, fără deosebire de naționalitate, ai acestui colț de tară, prin profundul lor atașament față de politica internă și internațională a partidului și statului nostru.Pătrunsă de încrederea nestrămutată în forța uriașă pe care o reprezintă azi popoarele lumii, țara noastră. România, militează consecvent pentru securitate, democrație și colaborare pașnică pe meridianele lumii.

împreună cu întregul nostru popor, ne unim glasul și ne exprimăm totala adeziune față de activitatea delegației tării noastre, condusă de tovarășul N icolae Ceaușescu la Consfătuirea de la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al țărilor participan
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION TRAIAN ȘTEFĂNESCUîn numele tinerilor, permi- teți-mi, în primul rînd, să exprim deplina adeziune la ideile și tezele cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, care, înflăcărind inimile tinerei generații, are un efect profund mobilizator pentru Uniunea Tineretului Comunist, constituind un adevărat program de acțiune menit să asigure creșterea contribuției tineretului, condus de partid, la făurirea socialismului și comunismului în România.Venind din veacuri, din voința și conștiința întregului popor, memorabilele cuvinte „Noi vrem să ne unim cu țara 1“ au dobin- dit in acel început de decembrie 1918 un răspuns istoric, legitim — făurirea statului national unitar român — îricununînd astfel un ideal scump nouă, tuturor. care și-a aflat deplina înflorire în anii socialismului. Aducind un adine omagiu luptei eroice aF maselor populare, marilor bărbați, militantilor progresiști. care au înscris, prin jertfa lor, pagini nepieritoare in epopeea istoriei naționale, fiecare tînăr este profund convins că realizarea idealurilor poporului. ale clasei muncitoare, în fruntea căreia s-a situat. încă din primii ani de după unire, partidul comunist, a fost posibilă numai odată cu înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste, odată cu noua epocă pe care o trăim astăzi, în care națiunea noastră a devenit pe deplin liberă. cu adevărat stăpînă pe munca și destinele sale.Liberă și independentă, puternică și înfloritoare — așa se înfățișează România socialistă azi, la 60 de ani de la unire, bucu- rîndu-se de un larg prestigiu și de o deosebită prețuire pentru realizările sale, pentru politica sa constructivă de pace și colaborare. Liberă și independentă, mereu mai puternică, mai înfloritoare, purtînd pe chipul ei și imaginea muncii tinerei generații — așa se va înfățișa România de miine, înscriind noi și mari succese în înfăptuirea neabătută a Programului Partidului Comunist Român.Nu există tînăr în România socialistă — român, maghiar, german, de altă naționalitate — care să nu poarte în inimă un puternic sentiment de mîndrie patriotică pentru faptul că în fruntea partidului și a țării vă aflați dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit exemplu Re patriot și revoluționar înflăcărat., de internaționalist consecvent, care faceți totul pentru propășirea multilaterală a națiunii noastre, pentru socialism, pentru soluționarea, în interesul popoarelor, a problemelor complexe ale lumii contemporane.Tineretul țării, la fel ca tineretul de pretutindeni, vital interesat in înlăturarea pericolului unui nou război mondial. în care tinerii ar trebui să dea cel mai greu tribut de singe, se pronunță cu hotărîre pentru o lume fără arme, a păcii, securității și colaborării între popoare. Iată de ce. într-o neclintită unitate de, gîndire și voință, vizibilă pentru oricine, întregul nostru tineret susține integral aprecie
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

FLOREA RISTACHEIngăduiți-mi ca în acest moment solemn animat de vibrante sentimente patriotice și de o nețărmurită dragoste fată de partid, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent și devotat fiu și conducător înțelept al poporului nostru, să dau glas deplinei adeziuni la expunerea făcută în această sesiune solemnă consacrată aniversării unui glorios și nepieritor act de demnitate națională : formarea statului national unitar român.Analizînd cu clarviziune științifică evenimentul care a avut loc la 1 decembrie 1918, expunerea constituie, totodată, un strălucit document, de o inestimabilă valoare teoretică și practică, menit să contribuie nu numai la înțelegerea exactă a semnificațiilor acestui moment de maximă însemnătate în viața poporului român, dar și a îndatoririlor comuniste ce ne revin pentru consolidarea și apărarea continuă a patriei noastre suverane și independente, indestructibil unită în jurul partidului și al dumneavoastră mult stimate tovarășe secretar general al partidului.în spiritul de maximă emulație creatoare declanșat de chemarea dumneavoastră de a face totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor economiei, comuniștii, toți oamenii muncii ce trăiesc pe străvechiul meleag de țară al Dîmboviței au înțeles să-și aducă omagiul lor sărbătoririi de azi, prin exemplul grăitor al faptelor.Datorită grijii constante a partidului și statului, a dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, județul nostru, asemenea întregii țări, este un uriaș șantier unde, în ritm trepidant, bate pulsul noilor platforme industriale de la Tîrgoviște șl Găești, de la Fieni, Moreni, Pucioasa și Titu. Ca urmare. în prezent volumul producției industriale a județului este de a- proape 18 miliarde lei. adică de peste cinci ori față de cel obținut în anul 1968; producția a- nului 1938 o realizăm în mai puțin de 15 zile.Cu prilejul jubileului Unirii din 1918. oamenii muncii dîm- bovițeni vă raportează că pe 11 luni au realizat șl depășit planul producției industriale cu peste 170 milioane lei. iar în următoarele zile vom îndeplini planul pe primii 3 ani ai cincinalului, ceea ce ne va permite ca 

te la Tratatul de la Varșovia, față de poziția fermă, clarvăzătoare a secretarului general al partidului de apărare neabătută a intereselor fundamentale ale poporului român, ale păcii și colaborării, internaționale.

rile cuprinse în recenta hotărîre a plenarei Comitetului Central al partidului. în expunerea dumneavoastră de astăzi, și vă mulțumește din adîncul inimii, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru poziția clară și principială, fermă și constructivă. pe care ați adoptat-o la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia. Anii vor trece, dar generațiile viitoare vor privi cu perpetuă mîndrie această filă a istoriei României, scrisă cu demnitate, cu maximă răspundere comunistă, pe deplin corespunzătoare intereselor vitale ale națiunii noastre, cauzei socialismului. progresului și păcii.Crescut și educait de partid, tineretul înțelege că o înaltă obligație de conștiință este aceea de a-și exprima prețuirea față de înaintași, recunoștința față de dumneavoastră, prin participarea cit mai responsabilă la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la înaintarea României spre comunism. Insu- șindu-și cu înalt spirit de răspundere indicațiile pe care le-ați dat cu prilejul actualei sesiuni solemne comune, tineretul va face prin faptele sale de muncă și viată o mărturie elocventă a hotărîrii de a contribui tot mai activ la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale partidului, a sarcinilor ce stau în fata întregului popor, în primul rind a celor economice, sub semnul exigențelor unei calități noi superioare, de a respecta cu fermitate principiile și normele e- ticii și echității socialiste, de a face totul ca patria să fie mîn- dră de fiii săi tineri. Fiind hotărîți ca, în orice împrejurare, să așezăm mai presus de orice cauza partidului nostru, vă asigurăm că, dacă patria ne va cere, sîntem gata să facem sacrificiul suprem pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității naționale.Pornind de la exemplul dumneavoastră — personalitate proeminentă a vieții politice mondiale, care desfășurați o uriașă activitate în arena internațională — nu vom precupeți nici un efort, în spiritul politicii ex- 'terne a partidului și statului nostru, pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare cu organizațiile de tineret din toate țările socialiste, pentru întărirea unității de acțiune a forțelor < revoluționare; progresiste și democratice ale tineretului din întreaga lume.La această sărbătoare solemnă, exprimăm nemărginita .recunoștință și dragoste' față de partid, față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel care, printr-o fericită coincidentă a istoriei, v-ați născut în anul Marii Uniri, fiind astăzi supremul simbol al unității de voință și ideal al națiunii noastre.In fața poporului, a dumneavoastră ne angajăm că toți tinerii țării, fără deosebire de naționalitate, vor acționa în mod exemplar, strîns uniți în jurul partidului, pentru cauza sa, pentru măreția și gloria, peste timp, a patriei noastre.

pînă la sfîrșitul anului să realizăm o producție suplimentară de peste 650 milioane lei.Este un fapt de netăgăduit că în tot ceea ce zidim astăzi, in tot ceea ce gîndim scrutind viitorul, se găsește incorporată organic contribuția dumneavoastră, nobila și fericita pasiune de ctitor inspirat al României de astăzi și de miine.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița dau o înaltă apreciere aportului dumneavoastră la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a ' României socialiste, pusă cu principialitate și fermitate în slujba poporului român, a cauzei socialismului, păcii și- colaborării pașnice intre toate popoarele lumii.Vă încredințăm și de această dată, mult stimate tovarășe secretar general, de totala noastră adeziune față de poziția admirabil exprimată de dumneavoastră la recenta Consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, în spiritul constructiv al politicii internaționale a partidului și statului nostru, expresie fidelă a voinței unanime a națiunii noastre socialiste de a trăi in pace și securitate, de a hotărî de sine stătător propriul său destin, fără nici un amestec din afară.Susținem cu toată căldura șl afirmăm acordul nostru unanim cu punctul de vedere ferm exprimat prin care ați susținut ca armata României socialiste să nu depindă de nimeni din afara granițelor naționale, ci să fie subordonată nemijlocit partidului nostru comunist, poporului român și comandantului ei suprem, acesta constituind garanția sigură a apărării pămin- tului sacru al patriei, cuceririlor noastre revoluționare, a independenței și suveranității naționale, a menținerii și apărării păcii, a destinderii și colaborării între popoarele lumii.Cu aceste gînduri, ale celor pe care-i reprezint la emoționantul eveniment de astăzi, per- miteți-mi să vă încredințez, și în același timp să ne angajăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, toți cei ce trăim și muncim pe pămîntul Dîmboviței, vom face totul cu pasiune și dăruire revoluțipnară, pentru a înfăptui neabătut Programul partidului de edificare a socialismului si comunismului pe pămîntul scump al patriei noastre — România socialistă.
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Cu prilejul împlinim a 60 de ani
de la făurirea statului național unitar român

MESAJE DE FELICITARE
Excelenței Sale

• Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, am marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre și poporului prieten român, din partea poporului arab sirian și a mea personal, sincere felicitări pentru acest fericit eveniment in istoria României, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese pentru poporul român.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi statului național român, adresez Excelenței Voastre și poporului român, in numele meu și al poporului austriac, cele mai cordiale felicitări. împreună cu cele mai bune urări de progres continuu și un viitor fericit țării dumneavoastră.
Dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER

Președintele federal 
al Republicii Austria

ZIUA NAȚIONALĂ A JMIRATȚLOR ARABE UNITE

Alteței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL NAHYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite ABU DHABICu prilejul Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, vă adresez calde felicitări împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.Exprim încrederea că relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, vă adresez, Excelență, din partea poporului elen și a mea, cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul român prieten.
CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi' celei de-a 60-a aniversări a înfăptuirii. unității naționale a țării dumneavoastră, imi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele mai cordiale și. in numele poporului și guvernului mexican, cele mai bune urări pentru progresul crescînd al nobilului popor român și pentru fericirea dumneavoastră personală.
JOSE LOPEZ PORTILLO

Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, imi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele meu. al guvernului și al poporului tunisian, cele mai calde felicitări.La această sărbătoare a României, transmit cele mai bune urări- pentru sănătatea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român, precum și pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și de cooperare intre țările noastre.
HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului JUNIUS RICHARD J AY AW ARDENE

Președintele Republicii Socialiste Democratice Sri Lanka
COLOMBOLuind cunoștință, cu profundă tristețe despre pierderile de vieți omenești și materiale provocate de ciclonul care s-a abătut recent asupra țării dumneavoastră, vă exprim sentimente de sinceră compasiune, precum și convingerea că poporul din Sri Lanka va depăși această grea încercare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a constituirii statului național unitar român, primiți, vă rugăm, cele mai vii felicitări ale Partidului Comunist Italian și ale noastre personal, împreună cu urări de noi și importante succese pe calea progresului și a bunăstării poporului dumneavoastră.

LUIGI LONGO
Președintele 

Partidului Comunist Italian

ENRICO BERLINGUER
Secretar general

al Partidului Comunist Italian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și al poporului venezuelean și în numele meu personal, am onoarea de a transmite Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român.Folosesc această ocazie pentru a transmite urări de progres pentru poporul român și pentru fericirea personală a Excelentei Voastre.
CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAcum 60 de ani. prin formarea statului național unitar, poporul român a pus bazele unui act de profundă semnificație istorică. Această grandioasă realizare a marcat, astfel, împlinirea aspirațiilor sale și încununarea luptelor sale in vederea eliberării naționale și consolidării unității sale. Pînă astăzi, poporul prieten român nu a încetat să cunoască o intensă dezvoltare economică, politică și socială.Permiteți-mi să folosesc această fericită ocazie pentru a. reafirma Excelenței Voastre, partidului, guvernului și eroicului popor român, in numele poporului congolez Și al Partidului Congolez al Muncii, sentimentele noastre de sinceră prietenie. Exprim urarea fierbinte de a vedea consolidindu-se tot mai mult legăturile de cooperare care au existat intotdeauna intre țările noastre, pentru bunăstarea popoarelor noastre și pentru întărirea revoluțiilot noastre socialiste.Cu înaltă și frățească considerație.
General JOACHIM YHOMBI OPANGO

Președintele Comitetului Militar 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii, 
Șeful statului.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Congo

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, imi este plăcut să transmit Excelenței Voastre și poporului român, in numele guvernului și poporului Republicii Arabe Yemen, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres I continuu și prosperitate poporului român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,
Locotenent-colonel

ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe, Yemen, 
Comandantul suprem al forțelor armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a creării statului național unitar român, imi este plăcut să adresez Excelenței Voastre, in numele guvernului și poporului din Suriname, călduroasele noastre felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și un viitor fericit poporului prieten al României.Dorim in mod sincer ca legăturile de prietenie care unesc România și Suriname să se întărească și mai mult in viitor.
Dr. JOHAN H. E. FERRIER
Președintele Republicii Suriname

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul aniversării zilei de 1 Decembrie — formarea statului național unitar român, urăm partidului dumneavoastră mult succes in construirea socialismului.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Olanda

HENK HOEKSTRA
Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării statului unitar român, eveniment remarcabil in istoria poporului vostru, permiteți-ne să transmitem, prin intermediul dumneavoastră, salutul cordial al comuniștilor spanioli adresat muncitorilor români, angajați in edificarea unei vieți noi, sub conducerea Partidului-Comunist Român.Profităm de această ocazie pentru a sublinia incâ o dată legăturile de prietenie deosebit de strimte intre cele două partide, ale noastre, statornicite in cadrul unor lungi și fecunde raporturi de solidaritate.Transmițînd urări pentru progresul neîntrerupt al Republicii Socialiste România, pentru bunăstarea poporului său, vă salută
DOLORES IBARRURI

Președintele P.C. din Spania

SANTIAGO CARRILLO
Secretar general al P.C. din Spania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul fericit al celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român, în numele guvernului și poporului nepalez și al meu personal, transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului român sincerele noastre felicitări.Dorim progres continuu și prosperitate poporului și Republicii Socialiste România.
BIRENDRA

Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări a formării statului național român unificat, rog pe Excelența Voastră să primească urările de fericire personală și pentru bunăstarea poporului român, din partea mea și a poporului brazilian.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării statului național unitar român, vă rog să primiți sincere felicitări și cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul român.
KRISTJAN ELDJARN

Președintele Republicii Islanda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia împlinirii a 60 de ani de la întregirea statului național unitar român, vă adresăm calde felicitări din partea Comitetului nostru Central și a mea personal pentru acest eveniment istoric, încununare a luptelor indelungate ale poporului român pentru emanciparea sa națională și socială.întregirea națională a poporului român a constituit baza evoluției ulterioare a țării voastre pe calea democrației și a independenței, pe calea socialismului, avînd drept avangardă clasa muncitoare și comuniștii din țara voastră.La această aniversare, pe care poporul român o sărbătorește cu mîndrie, vă asigurăm că vom înmulți eforturile noastre pentru întărirea legăturilor puternice stabilite intre cele două partide ale noastre, pentru întărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești intre cele două popoare ale noastre in interesul păcii, democrației și progresului social in Balcani și in lumea întreagă.
Pentru Comitetul Central 

al P.C.G. (interior)
HARALAMBOS DRAKOPOULOS

Secretar al Comitetului Central

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democrate Populare Laos. _ președintele Marii Adunări Naționale' a Republicii Socialiste România, Ni- colae Giosan. și ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, au adresat telegrame de felicitare președintelui Adunării Populare Supreme a R.D.P. Laos. Sufanuvong, și ministrului afacerilor externe al acestei țări. Phoune Sipraseuth.
★Vineri a Sosit în Capitală Thomas Peart, lordul Sigiliului Privat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, lider al Camerei Lorzilor, care efectuează o vizită in țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Nicolae Giosan, președintele1 Marii Adunări Naționale, Emilian Rodeanu, vicepreședinte al Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Marea Britanie, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Reginald Louis Seconde, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, oaspetele a fost primit de președintele Marii Adunări Naționale. în cursul întrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de

zileiprietenie și cordialitate, au fost evidențiate bunele relații statornicite intre Rofnânia și Marea Britanie, contribuția pe 'care o pot aduce parlamentele celor două țări la dezvoltarea colaborării și cooperării bilaterale pe multiple planuri in interesul reciproc, al cauzei înțelegerii și păcii in lume.Președintele Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea oaspetelui.Cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a Forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba, generalul-colonel Ion Coman. ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Râul Castro Ruz, prim-vicepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, ministrul Forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba.Cu același prilej, ambasadorul Republicii Cuba in țara noastră. Humberto Castello, s-a intîlnit cu cadre și ostași dintr-o unitate a armatei române.La Muzeul militar central- a fost deschisă o expoziție de fotografii în- fățișind aspecte din viata și activitatea militarilor cubanezi. (Agerpres)

ZIUA NAȚIONALA a republicii democrate

POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Loot

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare LaosVIENTIANECu prilejul celei de-a treia aniversări a proclamării Republicii Democrate Populare Laos, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Popular Revoluționar Laoțian. Guvernului Republicii Democrate Populare Laos și poporului laoțian prieten un salut tovărășesc și cele mai calde felicitări.Rezultat al luptei victorioase duse împotriva dominației imperialiste și a reacțiunii interne pentru eliberarea națională și socială, proclamarea, cu trei ani in urmă, a Republicii Democrate Populare Laos a constituit un moment de cotitură în istoria poporului laoțian, a deschis calea edificării unui Laos independent, socialist și prosper.Poporul român urmărește cu simpatie activitatea desfășurată astăzi de poporul laoțian, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, pentru reconstrucția țării, în edificarea noii orînduiri sociale.După eliberarea Laosului, relațiile româno-laoțiene s-au dezvoltat pe un plan superior. Sîntem convinși că, acționînd Împreună, în spiritul celbr convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor avute, al Declarației comune româno-laoțiene semnate la București, prietenia, colaborarea si solidaritatea revoluționară dintre partidele și țările noastre se vor întări tot mai mult, in folosul celor două popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și cooperării internaționale.Vă dorim din toată inima, dumneavoastră și poporului laoțian prieten, noi succese în dezvoltarea economico-socială a țării, in ridicarea bunăstării oamenilor muncii.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Ramârt, 

Președintele Republicii Socialiste România

. MANEA MÂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12,35 Curs de limbă spaniolă
12,55 Curs de limbă franceză
13.15 Concert de prinz
14,10 România pitorească
14,45 Itinerar sucevean. Cîntece și 

dansuri populare moldovenești
15.00 Pentru timpul dv. liber vă re

comandăm...
15.15 Stadion — magazin spoptiv în ima

gini. Campionatul mondial de 
handbal feminin: România —

Iugoslavia. înregistrare de 1» 
Gottwaldov

16.30 Agenda culturală
16.50 Clubul tineretului la... Vaslui
17,40 Noiembrie 1978 — Cronica eveni

mentelor politice interne și inter
naționale

18.00 .Antologia filmului, pentru copii f! 
tineret. ,,Anii de aur ai comediei“

18,55 Handbal masculin: Minaur Baia 
Mare — Allborg (Danemarca) ip 
„Cupa cupelor" (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la Baia 
Mare

19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20.30 Film serial: „Om bogat, om 

sărac44. Episodul 25
21.30 întîlnire cu satira șl umorul1
22,05 Melodii românești de ieri și de azi *

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului 

national unitar român
In numeroase capitale ale lumii au 

continuat manifestările prilejuite de. 
cea de-a 60-a aniversare a formării 
statului național unitar român, des
fășurate sub semnul evidențierii ma
rilor realizări obținute de poporul 
nostru in opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, pe calea libertății, independenței 
și progresului..

La Ambasada română din Phenian 
a fost organizată o gală de filme la 
care au participat Ce Hi Zăn. minis
trul muncii, președintele Asociației de 
prietenie coreeano-română, Kim Glii! 
Hien, membru supleant gl C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, ad
junct al șefului secției internațio
nale a C.C. al P.M.C., Kim Ciun II, 
adjunct, al ministrului afacerilor ex
terne, Hă Bek San, adjunct al minis
trului culturii și artei, Kim Ien Sun, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, vice
președinte al Asociației de prietenie 
coreeano-română, alte persoane ofi
ciale.

Despre semnificația istorică a eve
nimentului. despre înfăptuirile po
porului. român în anii socialismului și 
despre bunele raporturi de prietenie, 
solidaritate militantă și colaborare 
frățească intre cele două partide, țâri 
și popoare au vorbit Kim Ciun II. ad
junct al ministrului de externe al 
II. P. D. Coreene. și ambasadorul 
României la Phenian.

In capitala Senegalului a avut loc 
vernisajul expoziției „România 18“, 
la care a fost prezent ministrul edu
cației naționale Abdel Kader Fall.

La. Universitățile Kent și Colum
bus din statul Ohio (S.U.A.) au avut 
loc simpozioane științifice la care, din 
partea română, a participat o delega
ție de istorici și oameni de cultură, 
formată din. prof. dr. Ladislav. Banyai, 
dr. Ilie Ceaușescu, prof. Virgil Căn- 
dea, dr. docent Cornelia Bodea. dr. 
Liviu Maior, profesorii. Vasile Vesa, 
Lucian Roșu șt Ion Monafu.

In cadrul unei manifestări culturale 
organizate la Facultatea de filologie 
a Universității Waseda, din Tokio. 
profesorul Akira Obata a evocat 
lupta dusă de poporul român de-a 
lungul veacurilor, succesele obținute 
in anii, edificării societății socialiste, 
reliefind personalitatea remarcabilă și 
rolul deosebit al președintelui Nicolae 
Ceaușescu în promovarea eforturilor 
vizind instaurarea unui climat de 
pace și bună înțelegere intre popoare.

Sub auspiciile Casei de prietenie 
columbiano-române, la Universitatea 
centrală din Bogota a avut loc o adu 
nare solemnă. Au participat Jorge 
Mario Eastman. președintele Camerei 
Reprezentanților a Congresului Na
tional al Columbiei. vicepreședinte

S U. A.

Combaterea inflației 
— obiectiv prioritarWASHINGTON 1 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă televizate, președintele S.U.A.. Jimmy Carter, a declarat că obiectivul prioritar al Administrației sale rămine lupta împotriva inflației.Principalul scop al eforturilor an- tiinflaționiste ale guvernului american — reamintește agenția United Press International — este reducerea ratei inflației la 6—6.3 la sută in 1979» dar majoritatea economiștilor americani consideră foarte improbabilă realizarea acestui obiectiv.

vremea
lapoviță șl ninsoare. La munte va 
ninge. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări locale, cu viteze de 30—60 
km pe oră, iar la munte 00—90 km pe 
oră, predominînd din sectorul nordic. 

* Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 10 și zero grade, local mai 
ridicate la începutul intervalului in 
sud-est. iar maximele între minus 4 
șl plus 4 grade. Izolat, condiții de 
polei.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 
4 și 5 decembrie, tn țară: Vreme rece. 
Cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub formă de

al Casei de prietenie columbiano-ro
mâne, Dario Samper Bernal, rectorul 

' Universității centrale din Bogota, pre
ședintele Casei de prietenie columbia- 
no-române, alte oficialități.în orașul Goiania (Brazilia) a avut 
loc. sub auspiciile Institutului de is
torie și geografie din Goiania și U- 
niversității federale din Goias, o con
ferință intitulată „Formarea statului 
național unitar român". Prof. Atico 
Vilas-Boas da Moța, traducătorul in 
limba portugheză al lucrării ..Transil
vania in istoria poporului român", a 
relevat legăturile culturale stabilite 
intre popoarele român și. brazilian. 
Ambasadorul țării noastre a făcut o 
donație de cărți Institutului de isto
rie și geografie din Goiania, intre care 
și ciclul de volume din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu „România 
pe drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate".

Conferințe consacrate actului isto
ric de la 1 Decembrie 1918 și reali
zărilor țării, noastre, in toate domeni
ile, in anii socialismului au fost ți
nute și la Institutul postuniversitar 
de relații internaționale din cadrul 
Universității Centrale din Quito (E- cuador), la Facultatea de litere a 
Universității din Coimbra (Portugalia). la Colegiul de istorie Khalasa al 
Universității clin Delhi (India).

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U. R. S. S.MOSCOVA 1 (Agerpres). — La Moscova au luat sfirșit lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. care a adoptat legile privind planul de stat de dezvoltare economică și soțială și bugetul Uniunii Sovietice pe 1979. Sarcinile pe anul viitor prevăd „ridicarea ritmurilor de dezvoltare a economiei, îmbunătățirea indicatorilor eficienței producției și creșterea productivității muncii și a economiilor de resurse materiale, accelerarea progresului tehnic, atingerea unui mai bun echilibru in dezvoltarea economiei naționale". Venitul național urmează să sporească în 1979 cu 4,3 la sută, producția industrială cu 5,7 la sută, iar volumul producției agricole cu 5,8 la sută.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. BulgariaSOFIA 1 (Agerpres). — Adunarea Populară a R.P. Bulgaria și-a încheiat sesiunea aprobînd planul de dezvoltare social-economică a țării pe anii 1979—1980 și bugetul pe 1979. Planul, scrie agenția B.T.A., prevede sporirea venitului' național cu a- proximativ 7 la sută în 1979 și cu 7.2 la sută in 1980. Producția industrială va crește cu 7,8 la sută in 1979 și cu 8,6 la sută în 1980,,,iar volumul producției . obținute în agricultură cu 7 și. respectiv, 4,8 la sută. Direcțiile prioritare șe referă la dezvoltarea e- ficientă și intensivă a economiei bulgare pe calea perfecționării organizării socialiste a muncii și utilizării raționale a resurselor materiale și de muncă.

Reuniunea ConsiliuluiPARIS 1 (Agerpres). — La sediul UNESCO din Paris au avut loc lucrările celei de-a 106-a sesiuni a Consiliului Executiv al organizației.Consiliul Executiv a consacrat o ședință specială Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian, în cadrul dezbaterilor au luat cuvin- tul reprezentanții Irakului, Pakistanului, U.R.S.S., României, Liberiei, Libiei și Barbados.Reprezentantul țării noastre. Valentin Lipatti. a reafirmat sprijinul constant acordat de România cauzei

Executiv al UNESCOpoporului palestinian și reprezentantului său legitim, Organizația pentru Eliberarea Palestinei. cerind UNESCO să-și intensifice eforturile pentru traducerea in viață, in domeniile sale de competență, a activităților de care beneficiază poporul palestinian.Consiliul a ales în funcția de pre-ț ședințe al său pe reprezentantul E- giptului, S. El-Wakil. Reprezentantul țării noastre a fost ales vicepreședinte al consiliului executiv.
agențiile de presă transmit:

Plenara C.C. al P.C. din 
ECUadOr a adoptat o hotărire privind participarea partidului la alegerile parlamentare programate sase desfășoare în aprilie 1979. în fruntea listei preliminare a candidaților P.C.E. se află secretarul generai al partidului. Pedro Antonio Saad.

„Continuarea destinderii 
este singura alternativă po
sibilă" — 3 apreciat Egon Bahr, secretar general al Partidului Social Democrat din R.F.G.. într-o expunere făcută la Universitatea Georgetown, din S.U.A., referindu-se la obiectivele politicii internaționale în anii ’80.

„Scopul politicii noastre de destindere — a adăugat el .— constă în întărirea elementelor de cooperare pînă la punctul in care confruntarea va deveni imposibilă".
întîlnire. Jânos Kâdăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U.. s-a intîlnit vineri cu Antonio Maidana, prim-secretar al C.C. al P.C. Paraguayan. Părțile s-au informat, cu a- cest prilej, in legătură cu activitatea P.M.S.U. și P.C.P., au. procedat la un schimb de opinii cu privire la posibilitățile dezvoltării relațiilor dintre cele două partide, precum și la probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Noi precizări privind poziția Egiptului 
în negocierile cu Israelul

Guvernul francez a fost 
PUS în minoritate in Adunarea Națională, cu prilejul votării unui proiect de lege vizind adaptarea legislației franceze la cea a Pieței comune in ce privește taxa pe valoare adăugată (T.V.Â.). împotriva proiectului de lege au votat, alături de deputății comuniști și socialiști, marea majoritate a deputaților gaulliști.

A fost ales președinte al 
Partidului Liberal Democrat, din Japonia. Masayoshi Ohira, care a deținut pînă acum funcția de secretar genera! al partidului. El succede premierului Takeo Fukuda, pe care l-a învins în alegerile preliminare desfășurate luna trecută în cadru! P.L.D. Săptămina viitoare Masayoshi Ohira urmează să fie ales în funcția de'prim-ministru al Japoniei de Dietă. întrunită in sesiune specială a ambelor camere.

CAIRO 1 (Agerpres). — Ministrul interimar de externe al Egiptului, Butros Ghali. a expus la postul de radio Cairo poziția țării sale asupra punctelor de divergență in negocierile de pace cu Israelul...Egiptul — a relevat el — cere un schimb de scrisori pentru un calendar precis care să stabilească datele începerii negocierilor asupra viitorului Cisiordaniei și teritoriului Gaza și data alegerilor în cele două teritorii. Crearea autorității noului Consiliu palestinian va fi urmată de retragerea trupelor israeliene din Gaza și Cisiordania, precum și de reampla- sarea acestora la anumite baze delimitate. Cerem stabilirea acestui calendar, a arătat Ghali. pentru a putea semna acordul de pace. Altfel, ar fi vorba de un acord separat, și nu a fost niciodată in intenția Egiptului

să aibă o pace separată". După părerea ministrului egiptean, „acest tratat trebuie să servească drept primă etapă pentru o serie de tratate (între Israel și vecinii săi arabi), iar acest ansamblu de tratate bilaterale va constitui tratatul global". Butros Ghali a declarat că schimbul de scrisori cerut de Egipt constituie, pe plan juridic, un tratat complementar attjnd caracterul unui tratat internațional.Ministrul egiptean a mai declarat că dreptul palestinienilor de a-și avea propriul lor stat constituie „una dintre problemele importante in negocieri". „Aceasta — a arătat el — nu s-a spus intr-un mod atit de clar în acordurile de la Camp David, dar sc subînțelege că. odată depășite diferitele etape, palestinienii iși vor avea propriul lor stat".

ZIARUL „TIMES" ȘI-A 
SUSPENDAT APARIȚIA
După 193 de ani de existență, 

și-a încetat, joi seara, apariția 
ziarul britanic „Times", despre 
care se spunea că „este la fel 
de solid ca și Banca Angliei". 
De altfel, anul acesta ziarul nu 
a apărut in citeva rinduri. ca 
urmare a deselor conflicte din
tre patroni și sindicatele tipo
grafilor. Acestea constituie, in 
principal, și cauza încetării 
apariției ziarului, anunțată acum. 
Anunțul respectiv subliniază că 
măsura ar avea un caracter 
„temporar". Unii comentatori 
consideră că. la mijloc este vorba 
de o manevră, patronii urmă
rind, pe această cale, să forțeze 
sindicatele să le -accepte con
dițiile.
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