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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

la ședința comună a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și germană

Dragi tovarăși,

Am finui să particip și ia aceasta reuniune comună 
* Consiliilor oamenilor muncii de naționalitate ma
ghiară și germană nu pentru că ar fi probleme deose
bite de discutat, oi pentru că sintem Ia încheierea 
actualului cincinal și aproape de începerea noului plan 
cincinal ; am considerat că e bine să ascult și să cu
nosc direct felul în care gîndesc și oamenii muncii de 
naționalitate maghiară și germană cu privire la ceea 
ce am realizat și la ceea ce trebuie să facem — deși, 
din numeroasele contacte nemijlocite cu oamenii mun
cii în diferite județe, știu că felul de a gîndi și de a 
acționa al populației de naționalitate maghiară și ger
mană este intru totul același ca al populației româ
nești, ca al întregului nostru popor.

Âm ascultat informările prezentate aici, sin
tezele privind discuțiile purtate în ambele con
silii, precum și cuvîntul citorva tovarăși in a- 
ceasiă reuniune comună. Am reținut cu multă 
satisfacție ceea ce s-a spus despre activitatea 
desfășurată în toate domeniile de oamenii mun
cii de naționalitate maghiară și germană pentru 
înfăptuirea în practică a Programului elaborat 
de Congresul al X-lea, despre contribuția lor 
la realizarea cu succes a cincinalului, despre 
rezultatele obținute în activitatea cultural-artis- 
iică, educativă, ce se încadrează, dealtfel. în 
dezvoltarea generală a societății noastre socia
liste.

Este normal ca problemele discutate azi să fie. 
In linii generale, aaeleași care preocupă pe toți 
oamenii muncii din-țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate, întregul popor. Acestea sînt 
probleme legate de felul cum s-a acționat, pre
cum și contribuția adusă de fiecare, la locul său 
de muncă, pentru dezvoltarea intr-un ritm tot 
mai înalt a întregii noastre societăți. Discuțiile 
de azi nu au făcut decît să confirme încă o dată 
că problema națională nu reprezintă decît o parte 
a revoluției proletare, a construcției socialiste și 
comuniste, a făuririi vieții noi in care fiecare 
om, fiecare cetățean, indiferent de naționalitate, 
să se poată bucura din plin de cuceririle civili
zației, să poată participa activ la făurirea con
știentă a propriului său viitor.

Nu am de gînd să mă ocup astăzi din nou, 
pe larg, de problema națională. In Programul 
adoptat de Congresul al XI-lea este înfățișată 
politica și orientarea generală a partidului nos
tru în această problemă. Realitatea demonstrează 
pregnant justețea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, care, în opera de făurire a 
societății socialiste, pornește de la legitățile și 
adevărurile universal valabile și de la realitățile 
sociale, naționale, istorice din țara noastră, apli- 
cind principiile generale la condițiunile concrete 
din România. Tocmai pe această bază au putut 
fi obținute marile realizări în făurirea societăți’ 
socialiste, în dezvoltarea generală a patriei noas
tre, în trecerea la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Realitățile, viața demonstrează, totodată, cu 
putere, justețea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru în problema națională, care,
după cum am menționat, nu constituie decît o parte 
a politicii generale, a revoluției și construcției socia
liste. Această problemă nu poate și nu trebuie privită 
ca ceva aparte de politica generală, revoluționară a 
partidului ; dacă am încerca să o tratăm în afara po
liticii noastre generale am înceta să mai fim revolu
ționari, marxiști, am aluneca pe poziții naționaliste 
care nu ar putea decît să dăuneze grav întregii noastre 
activități. Am înregistrat cu multă satisfacție că m 
discuțiile de astăzi toți vorbitorii au privit problemele 
naționalităților germană și maghiară în contextul Pre
ocupărilor generale ale făuririi socialismului, ale ridi
cării bunăstării întregului nostru popor. Aceasta imi 
produce o deosebită bucurie deoarece demonstrează cu 
putere creșterea conștiinței revoluționare și înțelegerea 
profundă a conținutului marxist-leninist al întregii 
noastre politici, precum și a ceea ce avem de făcut în 
viitor. Aceasta ne dă garanția că, intr-adevăr, și în 
perioada următoare, în abordarea problemei naționale 
vom merge pe un drum just — acela al realizării de
plinei unități între toți cetățenii patriei noastre în 
lupta pentru realizarea obiectivelor fundamentale ale 
făuririi socialismului și comunismului în România. 
(Aplauze puternice).

Am mai spus și în alte împrejurări, repet și acum 
aici, că socialismul și comunismul nu pot fi făurite 
pe naționalități ; nu este un socialism românesc, unul 
maghiar, altul german, bulgar, francez, sau mai știu 
eu cum. Socialismul, în esența sa fundamentala, este 
unul : comunismul, în esența sa fundamentală, este 
unul. Noua orinduire presupune lichidarea exploatării 
și asupririi, a inegalităților sociale și naționale, deplina

egalitate în drepturi între toți cetățenii unei țări, între 
toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate. Numai 
realizînd aceste principii fundamentale de egalitate și 
dreptate socială, creînd condițiuni ca oamenii muncii 
să se poată bucura deplin de cuceririle civilizației con
temporane, de bunurile materiale și spirituale create 
de societate, asigurînd participarea lor activă la con
ducerea tuturor domeniilor de activitate, a întregii 
țări — numai astfel înfăptuim socialismul și comunis
mul. Acesta nu poate fi în esență decît unul, indife
rent de condițiunile naționale, sociale, istorice în care 
se făurește. Dacă vom porni de la aceste principii vom 
fi întotdeauna revoluționari, vom soluționa just orice 
probleme, inclusiv problema națională ! (Aplauze pu
ternice).

orinduire nouă, socialistă, că am dezvoltat puternic 
economia în cei 30 de ani de construcție socialistă. 
Nu putem spune că dispunem încă de tot ceea ce este 
necesar pentru aplicarea in viață a principiilor socia
liste. Ceea ce am realizat constituie, desigur, succese 
uriașe ; dar pentru a putea satisface din plin necesi
tățile tuturor oamenilor muncii mai avem încă multe 
de făcut. Avem încă un venit național pe locuitor re
dus față de țările dezvoltate economic și de aceea tre
buie să înțelegem cu toții necesitatea de a continua 
lupta intensă, munca hotărită pentru atingerea obiecti
velor stabilite de Congresul al XI-lea care ne vor per
mite să înfăptuim în viață, așa cum gîndim noi, prin
cipiile socialiste.

Așa cum am mai arătat și altă dată, am putea spune 
că aplicăm în viață aceste principii împărțind 
echitabil, în raport de cantitatea și calitatea 
muncii, ceea ce avem. Dar aceasta este numai 
o latură — foarte importantă, desigur — a echi
tății. Pentru că, dacă vom avea numai o pîine 
de împărțit, e greu să ne saturăm din aceasta 
cu toții. Minuni nu se pot face ! Subliniez a- 
ceasta pentru a înțelege că o serie de greutăți și 
lipsuri pe care le avem în satisfacerea necesi
tăților materiale și spirituale sînt legate de ni
velul dezvoltării generale a țării. Numai în mă
sura in care toți vom înțelege că trebuie să ne 
încordăm eforturile vom soluționa aceste pro
bleme. Soluționarea acestor probleme nu se 
poate face decît într-o singură limbă : a muncii, 
a unității, a luptei sub conducerea (partidului 
nostru comunist, pentru înfăptuirea Programu
lui elaborat de Congresul al XI-lea. (Aplauze 
puternice).

Am aici o bogată documentare privitor la fe
lul cum s-au dezvoltat județele țării, printre 
care și județele locuite de naționalitățile conlo
cuitoare. Nu vreau să folosesc aceste date : dum
neavoastră cunoașteți bine ceea ce am realizat. 
Cunoașteți mai cu seamă preocupările și rezul
tatele din acest cincinal, dezvoltarea puternică 
a tuturor județelor și îndeosebi a județelor ră
mase mai în urină înainte de reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială a țării. Aceasta e valabil 
și pentru județele locuite numai de români și 
pentru cele locuite de români și maghiari sau 
de români și germani. Am avut numeroase ju
dețe rămase în urmă, dar am realizat mult în 
acești ani în dezvoltarea lor economico-socială. 
Am stabilit, pe baza hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, ca în cincinalul următor să asigurăm o 
schimbare fundamentală — aș putea spune revo
luționară — în amplasarea forțelor de producție. 
Cunoașteți ce va însemna aceasta pentru fiecare 
județ ; s-au discutat aceste probleme, s-au în
tocmit programele, s-au stabilit platformele de 
dezvoltare industrială. Toate acestea deschid 
perspectiva ca în 1980 să avem o nouă structură 
economico-socială a țării, o nouă geografie eco
nomică, politică și socială, să obținem o dez
voltare puternică a forțelor de producție în toate 
județele țării, o creștere a clasei muncitoare — 
forța socială care are menirea principală de a 
asigura înaintarea întregului popor, sub condu
cerea comuniștilor, spre societatea socialistă

multilateral dezvoltată, spre societatea comunistă. (A- 
plauze puternice).

Ceea ce am înfăptuit pînă acum e o garanție că 
vom realiza programul stabilit de Congresul al XI- 
lea. Nu va fi ușor, desigur. Mă gîndesc la cei din 
Bistrița, la cei din Sălaj, din Botoșani, din Vaslui, 
care trebuie să obțină o creștere a producției de 
aproape 5 ori. Există un număr important de județe 
care trebuie să facă eforturi foarte mari. Este de 
înțeles că în abordarea problemelor dezvoltării în 
cincinalul viitor trebuie să pornim de la necesitatea 
unirii tuturor eforturilor. Altfel, cum am putea ob
ține în cinci ani o creștere de 5 ori a producției in
dustriale în unele județe ?

O sarcină centrală pentru atingerea acestor obiec
tive este pregătirea cadrelor necesare. Investițiile 
sînt asigurate, utilajele sînt asigurate ; dar dacă nu 
vom avea oamenii care să asigure realizarea investi
țiilor și buna funcționare a utilajelor nu vom realiza 
nimic ! Deci preocuparea principală care trebuie să 
stea în fața noastră, deci și în fața dumneavoastră, 
a consiliilor naționalităților maghiară și germană, a 
întregului nostru partid, este aceea de a pregăti în 
cele mai bune condițiuni cadrele, forța de muncă, 
muncitorii, de a asigura o calificare corespunzătoare în 
vederea înfăptuirii în bune condițiuni a sarcinilor 
dezvoltării tuturor județelor țării într-un ritm rapid. 
Fără îndoială că județele la care m-am referit vor 
beneficia de sprijinul județelor mai dezvoltate, de 
sprijinul întregii țări — numai astfel avem garanția

(Continuare în pag. a HI-a}

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intîlnit 
cu tovarășul Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit, în 
ziua de 4 decembrie, cu tovară
șul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Santiago 
Carrillo au procedat la un 
schimb de păreri privind preo
cupările actuale ale Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist din Spania, precum 
și în legătură, cu unele aspecte 
ale situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și munci
torești.

In timpul convorbirilor, s-a re

levat hotărîrea comună de a 
dezvolta relațiile frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, 
în folosul celor două partide și 
popoare, în Interesul cauzei 
păcii, democrației și socialismu
lui.

Convorbirile i-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Conducătorul delegației guvernamentale gaboneze

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Jean Stanislas Migolet, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Democratic Gabonez, viceprim- 
ministru al Guvernului Republi
cii Gaboneze, care întreprinde, 
în fruntea unei delegații guver
namentale, o vizită in țara noas
tră. Oaspetele a fost însoțit de 
dr. Eloi Rahandi Chambrier, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Democratic Gabonez, 
responsabil cu informațiile, pro
paganda și presa, secretar 
de stat la Ministerul Mi
nelor. Energiei și Resurse
lor Hidraulice, și de Jean Fir
min N’Gondet, ambasadorul Re
publicii Gaboneze Ia București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem- 

‘bru al Comitetului Politic Exe-; 
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu expresia sen
timentelor de prietenie ale se
cretarului general al Partidului 
Democratic Gabonez. președinte 
al Republicii Gaboneze, Albert 
Bernard Bongo, împreună cu un 
cald salut din partea partidului 
și poporului gabonez și cele mai 
bune urări de prosperitate și 
succes partidului și poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

a mulțumit și a rugat pe oaspe
te să adreseze președintelui Al
bert Bernard Bongo un cordial 
salut, să-1 asigure de cele mai 
bune sentimente de prietenie din 
partea sa, și a transmis partidu
lui și poporului gabonez urări de 
prosperitate și bunăstare.

Șeful statului român și vice- 
prim-ministrul gabonez au avut 
o convorbire, în cursul căreia au 
fost evocate cu satisfacție bune
le relații statornicite între țări
le. partidele și popoarele noas
tre. Schimbul de vederi a evi
dențiat, totodată, dorința re
ciprocă de a extinde și întări co
laborarea româno-gaboneză pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte do
menii de interes comun. S-a a- 
preciat că aceste raporturi au 
cele mai bune perspective de a 
cunoaște o dezvoltare rodnică, 
multilaterală pe baza înțelegeri
lor- importante stabilite de cei 
doi președinți, cu prilejul întâl
nirilor și convorbirilor oficiale 
de la București.

în același timp, s-a subliniat 
importanța deosebită a promo
vării relațiilor de colaborare 
dintre partidele celor două țări. 
S-a relevat că există, în acest 
sens, largi domenii de conlucra
re, bazată pe egalitate, pe res
pectul dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora politica sa, co
respunzător condițiilor din fie
care țară unde acționează.

Examinîndu-se unele aspecte 
ale actualității internaționale 
au fost reliefate mutațiile 
profunde ce au loc în lume, pro
ces marcat de afirmarea tot mai

puternică a voinței popoarelor 
de a dispune în mod liber de 
propriile destine, de creșterea 
rolului forțelor democrației, pro
gresului și păcii.

De ambele părți, s-a subliniat 
că promovarea pe multiple pla
nuri a legăturilor de prietenie și 
colaborare româno-gaboneze se 
înscriu în cadrul mai larg al 
dezvoltării solidarității între ță
rile în curs de dezvoltare, al 
luptei lor pentru lichidarea de
calajelor, pentru obținerea unui 
progres mai rapid în domeniul 
economic și social, pentru în
făptuirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, ceea ce 
presupune lichidarea vechilor 
raporturi de inechitate șl reali
zarea unor relații de egalitate și 
respect al independenței. Româ
nia — a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ea însăși țară in 
curs de dezvoltare, înțelege bine 
problemele acestor state, și este 
hotărîtă să acționeze pentru ca 
legăturile de colaborare cu Ga- 
bonul să constituie un exem
plu de relații între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a manifestat satisfacția pen
tru vizita delegației gaboneze. 
pentru faptul că s-a ajuns, cu 
acest prilej, Ia înțelegeri bune, 
în folosul ambelor popoare, și a 
exprimat hotărîrea partidului și 
poporului nostru de a face to
tul pentru a dezvolta o largă co
laborare cu partidul și poporul 
gabonez.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

Nu am de gînd să fac acum un bilanț al realizării 
cincinalului. Vom avea în curînd plenara Comitetului 
Central și Sesiunea Marii Adunări Naționale, în care 
vom analiza unele aspecte ale muncii desfășurate, 
realizările dobîndite și vom adopta planul pentru anul 
viitor. La Congresul consiliilor populare — care va avea 
loc la începutul anului viitor — vom face o analiză 
amplă atît a felului cum am lucrat în cincinalul care 
se încheie peste cîteva săptămini, cît și a ceea ce avem 
de făcut, în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
în cincinalul următor. Țin totuși să menționez că am 
realizat cu succes cincinalul înainte de termen, cu toate 
greutățile pe care le-am întîmpinat în unele domenii, 
mai cu seamă din cauza condițiunilor climatice din acest 
an și din alți ani ai cincinalului. Anul acesta a trebuit 
să luptăm cu apele, apoi cu seceta, iar recent cu visco
lul și zăpada. Desigur, toate acestea au influențat în- 
tr-o anumită măsură rezultatele obținute — care pu
teau fi și mai bune — dar nu au putut diminua mult 
roadele muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, 
a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate. întregul nostru 
popor a știut, într-o deplină unitate, sub conducerea 
partidului nostru comunist, să înfrîngă greutățile și să 
înfăptuiască cu succes prevederile planului cincinal 
1971—1975. (Aplauze puternice).

Ne putem mîndri, fără nici o îndoială, cu ceea ce 
am realizat. Știm însă că mai sînt multe lipsuri, că mai 
avem multe de făcut pentru a obține ridicarea țării 
noastre la un nivel de dezvoltare care să permită re
alizarea deplină în viață a principiilor echității socia
liste. Nu este suficient că am lichidat clasele exploata
toare, că am înfăptuit din punct de vedere politic o

• Ministrul apărării naționale al Republicii Elene
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-a- 
miază, pe ministrul apărării na
ționale al Republicii Elene, E- 
vanghellos Averoff Tossitza, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră.

La primire au luat parte ge
neral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, și ge
neral-colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major.

A fost de față ambasadorul 
Republicii Elene la București, 
Dimitri Papadakis.

Oaspetele a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu un salut 
călduros din partea primului 
ministru al Guvernului Republi
cii Elene, Constantin Karaman
lis, și i-a transmis sentimentele 
sale de prietenie și stimă. Tot
odată, oaspetele a reînnoit in
vitația pe care premierul grec a 
făcut-o președintelui Nicolae 
Ceaușescu de a vizita Republica 
Elenă.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat, la 
rîndul său, să se transmită pri
mului ministru Constantin Ka
ramanlis aceleași sentimente de 
prietenie și considerație, precum 
și cele mai bune urări. Șeful 
statului român a arătat că își 
amintește cu plăcere de convor
birile avute, la București, cu 
premierul grec și și-a exprimat 
convingerea că acest dialog la 
nivel înalt va fi continuat, în 
interesul extinderii și întăririi 
relațiilor româno-elene, în folo
sul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Intreținîndu-se cordial cu oas
petele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că vizita 
sa în România se înscrie în con
textul bunelor raporturi care 
s-au statornicit și se dezvoltă 
între cele două țări.

De comun acord, s-a apreciat 
că amplificarea și aprofundarea 
colaborării, pe planuri multiple, 
între România și Republica E- 
lenă aduce o contribuție impor

tantă la promovarea cooperării 
și înțelegerii în Balcani.

în timpul întrevederii, s-au 
abordat unele probleme ale ac
tualității internaționale, schim
bul de vederi relevînd interesul 
pe care România și Republica 
Elenă îl manifestă pentru trans
punerea în viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței ge- 
neral-europene și instaurarea 
unei securități reale pe conti
nentul nostru, pentru adoptarea 
unor măsuri efective de dezar
mare. inclusiv de dezarmare nu
cleară, sub un control interna
țional eficace, de dezangajare 
militară, de reducere a înarmă
rilor și cheltuielilor militare, 
pentru promovarea cauzei păcii 
și colaborării în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

în acest cadru, oaspetele a dat 
o înaltă apreciere acțiunilor în
treprinse de România, personal 
de șeful statului român, în di
recția realizării dezarmării, a 
înfăptuirii unui climat de des
tindere, înțelegere și colaborare 
internațională.

Județul Buzău a îndeplinit 
planul cincinal

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comitetul județean de partid, 
Consiliul popular județean, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Buzău — adueîndu-și modesta 
contribuție la bilanțul muncito
resc al României socialiste —vă 
raportează, mult stimate tova
rășe secretar general, că astăzi, 
4 decembrie, industria județului 
nostru și-a îndeplinit sarcinile 
prevăzute pentru actualul cin
cinal.

Asemenea tuturor județelor ță
rii. angajate pe drumul dezvol
tării economico-sociale, Buzăul a 
înregistrat în anii acestui cinci

nal un ritm mediu de creștere 
a producției industriale de 21 
la sută, depășind nivelul plani
ficat.

Valorificînd avansul cîștigat, 
vom realiza, suplimentar, pînă 
la sfîrșitul anului, o producție 
globală industrială de aproape 
700 milioane lei, ce se va ma
terializa, între altele, în 25 000 
de tone electrozi de sudură, 
2 200 metri cubi cherestea, con
fecții în valoare de 135 mili
oane lei, 307 mii tone furaje 
combinate, 7,9 milioane lei mo
bilă.

Volumul mărfurilor exportate

în anul 1975 este de 3,3 . ori 
mai mare decît în 1970.

în această perioadă s-au în
registrat însemnate transfor
mări calitative in economia ju
dețului. S-au dezvoltat consi
derabil ramurile de bază — 
construcția de mașini, chimia și 
metalurgia. în unitățile con
structoare de mașini s-au rea
lizat peste 32 000 tone utilaj teh
nologic chimic și metalurgic, 
productivitatea muncii înregis- 
trînd o creștere de 43 la sută 
față de anul 1970.

(Continuare în pag. a U-a)
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Proiectul Legii creșterii și ameliorării 
animalelor in dezbatere publică

S-a încheiat construcția digului 
de protecție a municipiului Deva
într-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean Hunedoara al P.C.R., 
în numele oamenilor muncii din 
acest, județ, raportează că au fost 
încheiate lucrările de construc
ție a digului de protecție din 
zona municipiului Deva, de-a 
lungul rîului Mureș.

Sub imboldul înaltei satisfacții 
pe care ne-o dă sentimentul da
toriei împlinite — se scrie în te
legramă — raportăm cu acest 
prilej că amplele și prețioasele 
indicații date de dumneavoastră 
aici, la fața locului, cu ocazia 
vizitei de lucru făcute în iulie 
a.c.. au devenit pentru noi un 
program^ concret de acțiune ime
diată. la înfăptuirea căruia au 
fost mobilizate toate forțele ma
teriale, tehnice și umane de care 
dispunem.

Realizarea digului de apărare 
a municipiului Deva, pe o lun
gime de 10 km., cu înălțime de 
pînă la 8 metri și lățime la co
ronament de 4 metri, a impus in-

Telegrama adresată

CC. al P.C.R., 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

corporarea în această mare con
strucție a unui volum de peste 
un milion mc. de pămînt. 
Alături de mijloacele mecani
zate, la realizarea lucrării au 
participat peste 18 mii de oa
meni ai Devei, care au prestat 
în timpul liber mai mult de 300 
mii ore de muncă patriotică.

Vă raportăm, de asemenea, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că au fost terminate și 
digurile de apărare a localități
lor Ilia, Stretea, Aurel Vlaicu, 
Gelmar, avînd o lungime totală 
de peste 30 km. pentru care s-au 
dislocat și transportat aproape 
350 000 m.c. pămînt.

Dînd expresie totalei adeziuni 
a maselor de oameni ai muncii 
de pe meleagurile județului Hu
nedoara la înfăptuirea valoroa
selor indicații date de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pes
te 60 de mii de hunedoreni au 
efectuat, din iulie și pînă în 
prezent, 800 mii de ore muncă 
patriotică la lucrări de hidro
ameliorații.

Acționînd în continuare cu 
hotărîre și entuziasm, cu înalt 
spirit de responsabilitate — se 
scrie în încheierea telegramei — 
asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Hu
nedoara vor munci fără preget 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de îmbunătățiri fun
ciare și hidroameliorative ce ne 
revin din planul cincinal 1976— 
1980, pentru punerea în valoare 
și protejarea de ape a noi su
prafețe de teren.

De mult, chiar de 
la început de an 
școlar, gînd s-a a- 
nalizat desfășura
rea vacanței mari, 
a fost declanșată 
acțiunea „Vacanta 
de iarnă 1975— 
1976“. La această 
dată, pregătirile sînt 
in plină desfășura
re, de fapt, se fina
lizează. pentru ca, 
din prima zi. din 
22 decembrie, re
creația de aproape 
trei săptămini să 
fie o pauză „plină". 
Vine in ajutorul 
vacanței și situația 
meteorologică, care, 
spre deosebire de 
anul trecut, ne-a a- 
dus ceva mai de
vreme zăpada, incit 
decorul vacanței va 
fi cel specific de
numirii sale — de 
iarnă.

Sint, așadar, toa
te motivele să ne 
gindim cu optimism 
și la această va
canță pe care o an
ticipăm ; cu atît 
mai mult se pot 
gîndi elevii harnici, 
ale căror carnete 
sînt „grele" de note 
bune și foarte bune. 
Să ne-o imaginăm

VĂ PREZENTĂM

VACANȚA
IDE
BA^IMĂ

cu optimism, dar și 
să asigurăm ca to
tul să se desfășoare 
la nivelul condiții
lor pe care 
nostru le : 
dispoziție 
vacanțele 
potrivit programelor 
și ideilor tinerești 
de desfășurare a 
zilelor de odihnă, 
îmbogățite cu ac
țiuni educative și 
de muncă, cu acti
vități recreative.

Comandamentul

i statul 
pune la 

pentru 
școlare,

central de organi
zare a vacanțelor a 
prevăzut cuprinde
rea unui număr de
150 000 de elevi și 
studenți în tabere 
de odihnă, de in

struire a activului 
U.T.C. și pionieresc, 
sportive, excursii 
județene și inter- 
județene, număr 
care arată o creș
tere de 40 000 locuri 
față de anul trecut. 
Comitetul Central 
al U.T.C. și Consi
liul U.A.S.C.R. or
ganizează direct ac
tivități în tabere 
pentru peste 10 000 
elevi și studenți.

De bună seamă că 
vacanța înseamnă, 
preponderent, odih-

LUCREȚIA 
LUSTIG

(Continuare 
in pag a ll-a)
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în dezbatere PROIECTUL LEGII CREȘTERII 
Șl AMELIORĂRII ANIMALELOR

Supus dezbaterii publice proiectul Legii creș
terii și ameliorării animalelor, dat recent publi
cității, constituie obiectul unor ample discuții și 
analize în toate unitățile agricole. Expresie a 
preocupării constante a partidului și statului 
nostru pentru aplicarea principiilor și prevederi
lor Programului național de dezvoltare a zooteh
niei și creștere a producției animaliere în scopul 
satisfacerii necesităților crescînde ale aprovizio
nării populației și asigurării cu materii prime a

industriei producției de consum, proiectul legii 
supuse dezbaterii consacră pe planul legislației 
aceste principii și prevederi, definește cadrul 
unitar — tehnic, organizatoric și juridic — al des
fășurării activității in acest sector de interes na
țional.

Deschidem spațiul rezervat în coloanele ziaru
lui nostru acestor ample dezbateri supunînd a- 
tenției opiniile exprimate de specialiști și acti
viști ai comitetelor județene U.T.C. :

0 cerință a agriculturii moderne — 
concentrarea și specializarea fermelor

zootehnice
După opinia noastră, a coope

ratorilor din Chiselet-Ilfov, pro
iectul Legii creșterii și amelio
rării animalelor, pe care l-am 
dezbătut recent, are meritul de 
a stabili cu precizie sarcinile 
unităților, căile de creștere și 
îmbunătățire a rasei animalelor, 
In scopul satisfacerii tot mai de
pline a cerințelor de consum ale 
populației și asigurării industriei 
cu materiile prime necesare spo
ririi producției de consum.

Din multitudinea problemelor 
de interes general stipulate de 
proiectul de lege aș dori să mă 
opresc asupra prevederilor arti
colului 4. în care se mențio
nează: ,.în agricultura socialis
tă. beneficiind de sprijinul mul
tilateral al statului, dezvoltarea 
creșterii animalelor va fi orien
tată hi continuare spre concen
trarea, specializarea și integra
rea producției și se va realiza 
prin construirea de noi unități, 
raționai dimensionate și moder
nizarea celor existente". Expe
riența pe care am acumulat-o în 
această direcție, realizările obți
nute sînt de natură să confirme 
justețea unei asemenea preve
deri, ca de altfel și a proiectu
lui de lege în ansamblul său,

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ziarul „Scinteia tineretului”, împreunâ cu Federația româna de 

box, organizează, simbâtâ, la Brâila, turneul final 
al „Criteriului tineretului"

24 DE PRETENDENȚI 
LA GLORIA RINGULUI

Cum am mai anunțat, începînd 
cu ediția din acest an, competiția 
„Criteriul tineretului", care-și 
propune să promoveze talente 
pentru boxul nostru de perfor
manță. este organizată de ziarul 
„Scinteia tineretului" împreună 
eu Federația română de box.

Turneul final al ediției din 
acest an a „Criteriului tineretu
lui" este programat, sîmbătă, 6 
decembrie a.c. în Sala sporturi
lor din municipiul Brăila. Parti
cipă tinerii pugiliști (intre 17—19 
ani) care s-au calificat la între
cerile de zonă organizate în ora
șele Oradea și Pitești între 1—5 
octombrie. Este vorba despre 24 
de speranțe autentice Ia gloria 
ringului — cei mai buni din 
peste 300 intrați în competiție — 
care vor lua startul în finala de 
la Brăila. Dar iată lista com
pletă, pe categorii : 45 kg (hîr- 
tie) : Dumitrașcu Alex. Box 
Club Brâila, îl va Întîlni pe Voi- 
cilă Vasile — Asociația sportivă 
„Dacia ‘ Pitești ; 48 kg (semi- 
muscă) : Bărbulică Cristian, „O- 
limpia" București — Ion Traian, 
U. M. Timișoara ; 51 kg( muscă); 
Ivanciu Mihai, B. C. Brăila — 
Enache Stelian „Voința" Măcin ; 
54 kg (cocoș) : lasar Sinan, 
„Portul" Constanța — Vass Tl- 
beriu, „Metalul" Salonta ; 57 kg 
(pană) : Ștefana Ștefan, Școala 
sportivă Arad — Antone Ion, 
Clubul sportiv școlar București ; 
60 kg (semiușoară) : Ilie Drago- 
mtr, Olimpia" București — Stan 
Petruș, B. C. Brăila ; 63,5 (ușoa
ră) Giurgiu Alexandru, B. C. 
Brăila — Grecescu Florin, Școala 
sportivă „Olimpia" Craiova ; 67, 
kg (semîmijlocie) : Tudorache 
Virgil, C.S.O. Cîmpulung Muscel 
— Douda OdSn, „Voința" Cluj- 
Napoca ; 71 kg. (mijlocie mică) î 
Butnaru Vasile, „Ceahlăul" Pia
tra Neamț — Rădan Nicolae,
B. C. Brăila ; 75 kg. (mijlocie) l 
Badea Const., „Nicolina" Iași — 

consecințele deosebite pentru 
dezvoltarea producției de carne 
și a livrărilor la fondul de stat, 
pentru asigurarea an de an a 
unor venituri substanțiale pen
tru membrii cooperatori. Cu pu
țini ani în urmă, cu sprijinul 
statului, în unitatea noastră a 
fost creată o fermă specializată 
de creștere a porcilor pentru 
carne cu o capacitate de 5 mii 
de capete. Prin instaurarea unei 
discipline ferme a muncii, prin 
respectarea riguroasă a norme
lor științifice, ca și printr-o fu
rajare adecvată am reușit nu 
numai să livrăm la fondul de 
stat cele 520 de tone de carne 
planificate, ci chiar să și depă
șim această cifră. Concomitent 
cu planul de livrări am realizat 
planul și la indicatorul efectiv 
matcă. Pe ansamblul cooperati
vei agricole de producție, ferma 
noastră zootehnică deține o pon
dere de circa 30 la sută, situîn- 
du-se din acest punct de vedere 
la nivelul fermelor legumicole și 
de cultură de cîmp. Am redat 
toate aceste date și cifre 
a argumenta faptul că 
mentarea la câre m-am 
și care statuează de fapt 
tiv*  luată în ultimii ani privind

pentru 
regle- 
referit 
iniția-

Valeanu Dumitru, C.S.O. Cîmpu
lung Muscel ; 81 kg (semigrea) : 
Grigore Nicolae, „Portul" Con
stanța — Leancă Ion, „Nicolina" 
Iași : + 81 kg (grea) : Turcu Mi
hai, B. C. Brâila — Cloacă Ni
colae, Școala sportivă „Olimpia" 
Craiova.

După cum se poate constata, 
prin simpla lecturare a listei fi- 
naliștilor sînt reprezentate unele 
dintre cele mai bune centre 
pugilistice din țară, recunoscute 
în selecționarea, creșterea și pro
movarea valorilor. Reuniunea în
cepe la ora 18. Vor oficia ar
bitri cu miiltă experiență în 
ring.

(C. V)

Finala campionatului 
național masculin de șah

SINAIA (prin telefon)
Rundele 7 și 8 ale finalei mas

culine de la Sinaia pot fi ca
racterizate, în general, drept 
runde ale remizelor, în ambele 
fiind înregistrate numai patru 
partide decise. Iată și rezultate
le tehnice ale celor două zile de 
întreceri : Runda a 7-a : Uijin — 
Ciocîltea, 0—1 ; Ott — Ghindă, 
remiză ; Cheșcă — Stoica, în
treruptă cu avantaj pentru ne
gru ; Kertesz — Reicher, remi
ză ; Botez — Vaisman, remiză ; 
Butnaru — Pavlov, întreruptă cu 
avantaj pentru negru ; Partos 
Mititelu, 0—1 ; Voiculescu -*  
Urzică, remiză ; Ungureanu — 
Ghițescu, remiză ; Runda a 8-a : 
Urzică — Ungureanu, remiză ; 
Mititelu — Voiculescu, remiză ; 
Pavlov — Partoș, remiză ; Vais
man — Butnaru, 1—0 ; Reicher 
— Botez, remiză ; Stoica — Ker
tesz, 1—0 ; Ghindă — Cheșcă, 
remiză ; Ciocîltea — Ott, remi- 

crearea în unitățile cooperatiste 
a unor ferme zootehnice specia
lizate — este de natură să adu
că precizările necesare perfecțio
nării activității lor, stabilind atlt 
forma de organizare cît și res
ponsabilitățile în ceea ce pri-

Creșterea animalelor în gospodăriile
populației—o inițiativă cu largi

ecouri în rindul tinerilor
terii animalelor în gospodăriile 
populației a constituit în jude
țul nostru, la toate nivelele, o 
preocupare constantă. Ea s-a în
scris cu litere majore și pe agen
da de acțiune și inițiativă a co
mitetului județean U.T.C. Ast
fel, în adunările generale, cu 
alte prilejuri, ca și în discuțiile 
de la om la om, organizația 
U.T.C., activiștii noștri au dus 
— duc în continuare — o acti
vitate susținută de antrenare a 
tinerilor la această inițiativă cu 
semnificative valențe patriotice, 
dar și cu consecințe generoase în 
ceea ce privește propria bună
stare. Firesc, cea dintîi pildă a 
venit din partea uteciștilor. a 
cadrelor de organizație. Iată cî- 
teva exemple. Vasile Golgojan, 
secretarul organizației U.T.C. de 
la C.A.P. Izbiceni a crescut, în 
urmă cu trei ani, un porc pe 
care l-a livrat pe bază de con
tract statului. In anul următor, 
exemplul lui a fost urmat și de

De la început țin să subliniez 
că la dezbaterile pe marginea 
proiectului Legii creșterii și 
ameliorării animalelor, care au 
avut loc în adunările generale 
ale locuitorilor de la sate, au 
participat și numeroși tineri din 
județul nostru, exprimîndu-și 
adeziunea deplină la măsurile 
prevăzute de partidul și statul 
nostru în acest sens. In cele ce 
urmează aș vrea să mă refer nu
mai la articolul 7 din primul ca
pitol al proiectului legii, care 
stabilește între altele: „Pentru 
asigurarea nevoilor proprii de 
consum și sporirea disponibilită
ților de valorificare, toți locui
torii din mediul rural și urban 
care au condiții de creștere a 
animalelor sînt obligați să rea
lizeze sarcinile de efective și 
producție stabilite de birourile, 
respectiv comitetele executive 
ale consiliilor populare comuna
le. orășenești și municipale".

De cîțiva ani, problema creș-

• în campionatul mondial fe
minin de handbal s-au disputat, 
joi. trei meciuri aminate din 
prima zi a competiției. La Vil
nius, selecționata României a 
întîlnit formația Norvegiei pe 
care a întrecut-o cu scorul de 
13—10 (6—3). Cele mai bune ju
cătoare ale echipei române au 
fost Simona Arghir, Rozalia 
Soos și Doina Cojocaru. Indi
ferent de rezultatul partidei de 
astăzi cu echipa Cehoslovaciei, 
handbalistele românce s-au ca
lificat în turneul final.

• Argentinianul Guillermo 
Vilas, suedezul Bjorn Borg, ro
mânul Ilie Năstase și america
nul Arthur Ashe s-au calificat 
pentru semifinalele competiției 
internaționale de tenis „Turneul 
campionilor" în curs de desfă
șurare la Stockholm. In semi
finale, Vilas îl va întîlni pe 
Ilie Năstase, iar Borg va juca 
împotriva lui Ashe.

ză ; Radovici — Uijin, întreruptă 
cu avantaj pentru alb. în clasa
ment conduce, deocamdată, Vic
tor Ciocîltea care a luat un start 
bun, reușind victorii prețioase la 
unii din concurenții direcți 
(Ghindă, Stoica, Vaisman). Cio- 
ciltea are 5 puncte din 6 partide, 
avînd o întîlnire amînâtă cu 
Reicher — partida se va juca 
sîmbătă în ziua liberă. Plutonul 
următor este condus de M. Pa
vlov, care are, 4,5 puncte din 7 
posibile și a întrerupt cu avan
taj la Butnaru. în caz că Pavlov 
reușește să cîștige această în
treruptă, el se apropie la o ju
mătate de punct de lider. Este de 
prevăzut o luptă interesantă în 
următoarele doua runde după 
dare se va ajunge la jumătatea 
acestui turneu. In cazul unor 
rezultate „normale", aceste două 
runde vor aduce o oarecare cla
rificare a situației în clasăment, 
cel puțin în plutonul fruntaș.

FLORIN GHEORGHIU 

vește asigurarea hranei, întreți
nerii, ameliorării continue a ra
selor și, mai ales, a valorificării 
superioare a producției obținute.

Dezbătut în cadrul unității 
noastre, proiectul Legii creșterii 
și ameliorării animalelor a în
trunit deplina adeziune a tutu
ror cooperatorilor, constituind un 
bun prilej pentru a sublinia gri
ja partidului și statului pentru 
dezvoltarea acestei ramuri de in
teres național a agriculturii.

Ing. ALEXANDRU 
ZAMFIRESCU, 

șeful fermei zootehnice de 
la C.A.P. Chiselei — Ilfov

JUDEȚUL BUZĂU A ÎNDEPLINIT CINCINALUL
(Urmare din pag. I)

Sprijinul neprecupețit pe care 
ni l-ați acordat cu atîta gene
rozitate, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, s-a concre
tizat în apariția pe harta ju
dețului a 143 noi capacități in
dustriale și agricole.

In această perioadă au fost 
redate în circuitul agricol pes
te 30 000 de hectare. Producții
le medii în agricultură au în
registrat creșteri substanțiale, 
care au permis sporirea apor
tului județului nostru la fon
dul de stat, față de 1970. cu 
64 327 tone la grîu. 7 700 tone 
carne, 35 000 hectolitri lapte și 
altele. De asemenea, față de 
același an,,., au crescut efectivele 
de animale cu 1'8 000 la bovine, 
43 000 la porcine și 18 000 la 
ovine.

S-au îmbunătățit condițiile de 
viață materială și spirituală ale 
oamenilor muncii, s-a extins și

(Urmare din pag. I)
nă, sport, acțiuni culturale. Ne 
aflăm, insă după un important e- 
venimenț in viața organizației re
voluționare de tineret — desfășu
rarea Congresului al X-le a al 
U.T.C., a X-a Conferință a 
U.A.S.C.R. și cea de a IlI-a 
Conferință Națională a Organiza
ției Pionierilor, iar trecerea la 
realizarea sarcinilor stabilite de 
acest veritabil Forum al tinereții, 
cu deosebire a indicațiilor cu
prinse in cuvintarea rostită de 
secretarul general al partidului, 
presupune, în primul rind', o 
bună cunoaștere a documentelor 
Congresului și Conferințelor, o 
bună pregătire a cadrelor care 
sînt investite să conducă orga
nizațiile U.T.C,, activitatea tine
rilor. Se preconizează, în acest 
scop, folosirea unei .părți a va
canței — cea petrecută în. ta
bere — pentru realizarea unor 
instruiri a activului U.T.C. din 
școli, însoțite, desigur, de acțiu
nile recreative tradiționale. Se 
organizează, astfel, tabere de 
instruire pentru secretarii U.T.C. 
din licee de specialitate și școli 
postliceale, la Ploiești, o altă 
tabără numai pentru secretarii 
U.T.C. din liceele industriale, la 
Sibiu, pentru secretarii din licee 
real-umanist, la Păltiniș. Cele 
citeva zile de tabără vor con
densa activități de instruire și 

alți tineri. Pentru acest an, pes
te 30 de tineri izbiceni au pre
dat la fondul de stat Însemnate 
cantități de carne. Așa s-a de
clanșat inițiativa și in comuna 
Giuvărăști, unde cel dintîi exem
plu l-a dat Oprea Lupu, secre
tarul comitetului comunal U.T.C. 
Țin să ilustrez, de asemenea, 
pilda tinerilor primari Gheorghe 
Olteanu și Dumitru Bărbulescu 
din Crîmpoia și, respectiv, Po- 
boru (pînă nu de mult activiști 
ai organizației noastre U.T.C.) 
care, în desfășurarea acestei ac
țiuni, au fost urmați de majori
tatea locuitorilor din comună. în 
fiecare din aceste comu ie, în 
multe altele, pe parcursul celor 
trei ‘ ani, numărul tinerilor care 
au livrat statului animale pe 
bază de contract a crescut de 
la 5—10 la 50—60. La nivelul ju
dețului. sute și sute de tineri 
sînt antrenați la această acțiune.

Evident, pe baza proiectului de 
lege, în sprijinul său vom ac
ționa. în continuare, cu eforturi 
sporite. Dealtfel, la indicația co
mitetului județean de partid a 
fost întocmit un program cu 
prevederi exprese în acest do
meniu. Pentru a putea crește un 
număr sporit de porci în gospo
dăriile populației, în județ se 
vor amenaja patru ferme de în
mulțire, care vor furniza 12 000 
de scroflțe de reproducție pen
tru complexele industriale și 
cooperativele agricole, iar 24 000 
de purcei vor fi dați pentru în- 
grășare în sectorul individual. 
Cele 80 de cooperative agricole, 
așa cum prevede programul ju
dețean, vor produce purcei nu
mai pentru gospodăriile popu
lației. Vom milita, în continua
re, ca între cei care vor lua spre 
creștere aceste animale să se 
afle cît mai mulți tineri.

VALERIU FIRULESCU.
activist al Comitetului județean 

Olt al U.T.C.

modernizat rețeaua comercială 
si de servicii, de asistență me
dicală, învățămînt și cultură. 
S-au construit și vor fi date în 
folosință pe întreaga perioadă a 
celor cinci ani 7 000 aparta
mente. 305 săli ( de clasă. 12 370 
noi locuri în cămine, creșe, gră
dinițe și alte obiective de inte
res social.

Cei peste 60 000 de comuniști, 
toți oamenii muncii din județul 
Buzău — se spune în telegramă 
— își exprimă și cu acest pri
lej adeziunea totală la politica 
internă și externă a partidului 
și statului și se angajează să 
facă din cincinalul 1976—1980 o 
nouă etapă de rodnică afirma
re a județului, să pună întrea
ga lor capacitate și pasipne re
voluționară în slujba înfăptuirii 
programului partidului, a Direc
tivelor Congresului al Xl-lea, 
pentru progresul și prosperita
tea națiunii noastre socialiste.

metodice, schimburi de experi
ență de natură să înlesnească 
uteciștilor participant bogate în
vățăminte privind transpunerea 
în viață în propriile organizații 
a sarcinilor din cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și din celelalte documente 
ale Congresului al X-lea al 
U.T.C.

Prin B.T.T., ca și prin oficiile 
locale de turism, au fost contrac
tate numeroase tebere de odihnă

VACANȚA
și dacă amintim localități ca La
cul Roșu, Izvorul Mureșului. Pi- 
riul Rece. Cimpulung Moldove
nesc, Padina. Brașov, Vatra Dor- 
nei, Padiș — o facem pentru a 
da doar citeva indicii ale tra
seelor semnificative de vacanță. 
Și în programele taberelor de 
odihnă vor fi incorporate ac
țiuni de întrecere, excursii, ac
tivități cultural-distr active — ac
tivități menite să creeze uteciș
tilor condiții optime unei odihne 
binemeritate. O asemenea preo
cupare trebuie să se situeze pe 
prim plan și în agenda activi
tăților pe plan local, in casele 
de cultură, cluburi, cămine cul
turale, ca și în alte așezăminte

„HOMO ESPERANS"
Religiile, și în primul rind 

creștinismul, au edificat un 
„homo esperans". Speranța este 
ce-a de a doua din cele trei vir
tuți teologale creștine. întîia e- 
pistolă a Pavel către Corin- 
teni nu lasă loc vreunui echivoc 
în acest sens : „Acum dar ră- 
mîn aceste trei : credința, nădej
dea și dragostea". Speranța este 
credința ce-și caută garanția în 
afara ei. Speranța creștină oferă 
drept garanție trei atribute ale 
lui dumnezeu : puterea .sa, bu
nătatea sa, justiția sa. Omnipo
tența lui dumnezeu constituie 
însă o idee paradoxală, măcina
tă de contradicții logice. Iată de 
pildă unul din numeroasele pa
radoxuri în care această idee 
duce cugetarea : dacă poate ori
ce, atunci dumnezeu ar trebui 
să poată face și o atare ispravă 
pe care singur să n-o poată 
isprăvi ; ori să facă un obiect 
atît de greu pe care singur să 
nu-1 poată ridica. Bunătatea lui 
dumnezeu constituie, de aseme
nea, o idee roasă de contradic
ții : dacă divinitatea este întru
parea bunătății cum a putut ză
misli din sine și răul, hărăzit, 
din păcate, atîtor oameni de pe 
pămînt.

Cele trei atribute ale lui dum
nezeu oferite drept garanție 
pentru speranța creștină nu sînt 
deci convingătoare, cel puțin în- 
tr-un context strict logic, rațio
nal. Și în acest caz speranța 
creștină nu rămîne decît ..un 
privilegiu al copiilor lui dum
nezeu". sau poate chiar o dato
rie necondiționată. In Noul tes
tament apariția unui Iov desnă- 
dăjduit este de neconceput, de
oarece speranța este o datorie. 
Nu ai credință creștină dacă nu 
speri. Dar speranța oarbă, din 
datorie, ucide tocmai sufletul 
sufletului, adică voința. Căci 
chiar atunci cînd vrei în mod 
pozitiv să speri, de fapt speri să 
vrei... și să poți. Speranța reli
gioasă nu deschide însă atari o- 
rizonturi deoarece o activitate 
de subordonare al cărei chezaș 
este o divinitate care poruncește 
și cere ascultare oarbă : care po
runcește să crezi în ea. fără a o 
înțelege (să ne amintim de fai
moasa formulă ..credo ut itteli- 
gare" — crede și vei înțelege) ; 
care poruncește să speri, fără 
vreun temei că ți se va împlini 
nădejdea. Din faotul că secole 
și milenii, neputința desnădăj- 
duită și-a găsit un „complement" 
necesar în nădejdea neputincioa
să nu trebuie trasă concluzia că 
singurul fel și cel pozitiv de a 
spera este cel religios. Marile 
înfăptuiri sociale, progresul is
toric nu constituie împliniri ale 
nădejdii religioase : nici chiar 
atunci cînd însăși religia a fost 
imnlicată în ele. u

Speranța nu va dispărea de
oarece nici neîmplîhirea'mi poa
te să dispară. Și atîta vreme cît 
nădăjduiești spre împlinire, spre 
desăvîrșire viața are un sens. 
Cînd speranța a dispărut viata 
nu mai are sens. Speranța laică, 
nereligioasă este însă rațională 

culturale. In atenția organizato
rilor și în special a organelor 
U.T.C. va trebui să stea mai 
mult grija asigurării din toate 
punctele de vedere a condițiilor 
necesare, pentru punerea la dis
poziția vacanței școlare a tutu
ror localurilor și sediilor unde 
pot fi constituite cluburi, de va
canță — la care, desigur, tre
buie să fie invitați și alte cate
gorii de tineri — pot fi organi
zate activități politico-educative 

DE IARNA
și cultural artistice, festivaluri 
ale filmului etc.

Nici un elev să nu rămînă în 
afara cadrului organizat al des
fășurării vacanței ! In sensul 
acestui obiectiv trebuie să acțio
neze fiecare organizație U.T.C. 
Reținem în această direcție es
timarea cuprinderii in acțiuni 
turistice — excursii și drumeții 
specifice sezonului de iarnă — a 
peste 250 000 elevi și studenta, 
număr care, fără îndoială, va 
crește, gindindu-ne la numeroase 
alte inițiative Ideale de lărgire 
a activității turistice pentru 
elevi. Calendarul acțiunilor spor
tive pentru acest an școlar in
clude și multe acțiuni specifice 

de dr. H. CULEA

deoarece izvorăște din posibil : 
ea este totodată activă, pentru 
că mobilizează voința. Atîta vre
me cît mai ‘ PJfcj mai șl vrei. 
Desnădejdea. aesperarea este 
abulică, te împiedică să acțio
nezi, ori acționezi deslînat, hao
tic. Speranța laică este optimistă 
și se mărește din creditul făcut 
vieții și timpului. Mesianismul 
religios este pesimist, vede so
cietatea și istoria ca iremediabil 
compromise. Speranța revoluțio
nară rezidă tocmai în faptul că 
prin praxis, tot ce merită și tre
buie să piară poate fi înlocuit 
cu ceea ce are dreptul la viața 
nouă.

Conștientizarea limitelor și ca
rențelor speranței religioase — 
mai cu seamă vizavi de speranța 
laică — zămislită din încrederea 
în om, deci și îrk propriile forțe 
omenești — nu trebuie să ducă 
la neglijarea limitelor speranței 
„instinctuale", caracterizată prin 
refuzul cvasi-organic de a ac
cepta ca definitivă o situație 
desperată, evident fatală. Con
damnatul la moarte va refuza 
„din instinct" să creadă în evi
dența ultimei sale clipe de via
ță ; bolnavul incurabil va _ nă-» 
dăjdui' „organic" în vreo minune 
a științei. Speranța „organică" 
este astfel — deși nu i se poate 
contesta „utilitatea" psihologică 
— mai curînd o apărare instinc
tivă contra ravagiilor psihice 
produse de ideea săvîrșirii din 
viață, decît o valoare spirituală

Premiile ACIN
Apreciind valoarea artistică și 

conținutul politic educativ ale 
producțiilor cinematografice ro
mânești prezentate, în premieră, 
în cursul anului 1974, Asociația 
cineaștilor din România a acor
dat recent următoarele premii : 
FILM ARTISTIC DE LUNG 
METRAJ: Marele premiu ACIN: 
Malvina Urșianu pentru filmul 
„Trecătoarele iubiri" ; Premiul 
special : D.R. Popescu și Geo 
Saizescu pentru contribuția lor 
la dezvoltarea comediei cinema
tografice românești ; Premiul 
pentru regie : Dan Pița și Mir
cea Veroiu pentru filmul „Duhul 
aurului" ; Premiul pentru debut 
cinematografic : Cristiana Ni
colae pentru filmul „întoarcerea 
lui Magellan" ; Premiul pentru 
scenariu : Marin Preda, pentru 
scenariul filmului „Porțile al
bastre.-ale orașului" și Gaza 
Domokos, pentru scenariul fil
mului >De bphă voie și nesilit 
de nimeni" ; Premiul pentru 
imagine : Iosif Demian, pentru 
imaginea filmului „Duhul auru
lui" ; Premiul pentru interpre
tare feminină : Eliza petrăches- 

anotimpuliți de iarnă, vacanța 
fiind un sezon al concursurilor 
și al finalizării unor întreceri 
sportive tradiționale.

In mod cert solicitarea elevi
lor să vină ei înșiși cu sugestii 
inedite, va conduce la îmbogă
țirea programelor vacanței pe 
plan local și în fiecare școală.

Vacanța e sezonul serbă
rilor școlare dedicate aniversă
rii Republicii, al pregătirii reve- 
lioanelor pe care tinerii doresc să 
le petreacă împreună, al plugu- 
șoarelor, al vizitelor între colegi 
din localități diferite. Iar dacă 
va fi nevoie, elevii trebuie să fie 
aricind gata să dea o mină de 
ajutor la treburile obștei, cum 
ar fi, de pildă, curățirea zăpezii 
și, nu în ultimul rind, pregăti
rea școlilor pentru noul trimes
tru. Este lăudabilă inițiativa fl
eeter organizații U.T.C. care au 
inclus în programele gospodă
rești angajamentul ca fiecare co
lectiv de elevi să-și lase clasa 
Curată in ultima zi a trimestru
lui I, pentru începerea trimes
trului al doilea. O inițiativă 
care trebuie să devină a tuturor 
claselor.

Pînă la întâlnirea cu elevii pe 
traseele vacantei de iarnă, să ne 
gîndim, încă, la note, la înche
ierea cu cele mai bune rezul
tate a primului trimestru. 

cu funcții „dinamogene" șl care 
însuflețește și tonifică puterea.

Speranța ca valoare spirituală 
este, înainte de toate, o privire 
în viitor, o aprehensiune a vii
torului, o depășire a egocentris
mului justificat doar prin și 
pentru dorință. Inteligența sus
citată de speranța laică este pre
vedere. De aceea, speranța laică 
este mai curînd atributul carac
terelor tari decît al celor slabe. 
Speranța laică nu implică aștep
tarea pasivă, formă camuflată a 
desperării și neputinței.

Pasivitatea este un sindrom al 
alienării. Nimic din ce o alimen
tează nu poate fi valoare poziti
vă. Iar speranța religioasă o fa
vorizează. Prin speranță, ca va
loare culturală și sufletească, nu 
se atinge doar o egoistă depă
șire a desperării și angoasei in
dividuale și doar pentru dobân
direa păcii sufletești și binelui 
individual. Speranța laică con
stituie o forță propulsivă pentru 
binele tuturor : dar în această 
ipostază omul modern trebuia să 
fi depășit atît faza acțiunii fără 
speranță, cît și cea a speranței 
fără acțiune.

Contextul nostru de viață so
cială oferă întinse temeiuri pen
tru o speranță laică. Viitorul so
cialist lucrează spre binele ome
nirii muncitoare. Tineretul nos
tru nutrește cu luciditate o atare 
speranță : pentru ca viitorul po
sibil să devină real se cere însă 
disociate teoretic și practic, fără 
încetare și prin balanța acțiunii 
— idealul de iluzie, așteptarea 
pasivă de angajare, speranța de
șartă de speranță plină cu mie
zul vieții.

cu pentru rolul din filmul „Du
hul aurului" ; Mențiune specia
lă : Elisabeta Jar Rozorea pen
tru rolul din filmul „De bună 
voie și nesilit de nimeni" ; Pre
miul pentru interpretare mas
culină : George Motoi pentru 
rolul din filmul „Trecătoarele 
iubiri" și Sergiu Nicolaescu. pen
tru rolurile din filmele „Nemu
ritorii" și „Un comisar acuză" ; 
Mențiune specială : Ion Carami- 
tru pentru rolurile din filmele 
„Porțile albastre ale orașului" și 
„Stejar, extremă urgență" și Fe- 
renez Fabian, pentru rolul din fil
mul „De bună voie și nesilit de 
nimeni". Premiul pentru muzică : 
Dorin Liviu Zaharia pentru mu
zica filmului „Duhul aurului" ; 
Premiul pentru decoruri : Marcel 
Bogos pentru decorurile filmelor 
„întoarcerea lui Magellan" și 
„Un comisar acuză" ; Premiul 
pentru coloana sonoră : Gheor
ghe Marai pentru coloana sono
ră a filmului „Tatăl risipitor" 
și pentru întreaga sa activitate 
în domeniul sunetului de film ; 
Premiul pentru montaj : Dan 
Naum pentru montajul filmelor 
„Duhul aurului" și „Un comisar 
acuza" ; Premiul pentru critică : 
Dr. Ion Cantacuzino pentru con
tribuția excepțională la funda
mentarea și dezvoltarea istorio
grafiei cinematografice naționa
le. FILMUL DE SCURT ME
TRAJ : Premiul pentru film i- 
veniment î Octav Ioniță pentru 
realizarea filmului închinat ce
lei de a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei „România azi"; 
Premiul pentru film documen
tar ; Ion Moscu pentru filmul 
„Iarna unul pierde vară" ; Pre
miul pentru scenariu î Titus 
Mesaros pentru filmul „Iscusin
ța nu așteaptă vîrstă" ; Premiul 
pentru film științific : Mirel 
Tlieșiu, pentru filmul „Politehni
ca satului" și Dona Barta pen
tru filmul „Variațiuni pe ace
eași temă" ; Premiul pentru film 
T y ! Timotei Ursu pentru rea
lizarea anchetei sociale „Brazii"; 
Premiul pentru imagine: opera
torilor de film TV : Mircea 
Gherghinescu, Emil Hențiu și 
Nicolae Niță. pentru imaginea 
filmului „România țara mea" ; 
Premiul pentru film de anima
ție : Ion Truică pentru realiza
rea filmului „Marea zidire" ; 
Premiul pentru plastica de ani
mație : Tatiana Apâhideanu 
pentru filmul „Fetița de turtă 
dulce" ; Premiul special al ju
riului : Mircea Săucan pentru 
filmul „Ziduri și mîini" și Sla- 
vomir PopOvici pentru filmul 
„Letopisețul lui Hrib",

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE — BUCUREȘTI

Complexul de hoteluri si restaurante Parc 
ORGmtâ REVELIONUL 1975-1070

în elegantele saloane ale restaurantului, precum 
și in moderna sală Polivalentă a complexului din 
Bulevardul Poligrafiei nr. 3 — Piața Scinteii 

(capătul autobuzului 31 R).

Pregătim pentru dumneavoastră un sortiment 
bogat de specialități executat de maiștri ți spe
cialiști în arta culinară.

Un bogat program muzical-artistic — dans, 
antren, surprize.

Rețineți locurile dorite la telefon 18.11.36 —
18.16.49 - interior 119, 121, 110, 112.

• LUNA CADOURILOR • LUNA CADOURILOR ®
Decembrie, ultima lund a anului, a devenit prin tradiție și 

„Luna cadourilor*.  In magazinele comerțului de stat, împodobite 
sărbătorește, forfota nu contenește, de dimineața pinâ seara tîr- 
ziu. Cadoul, care nu are virstâ, dar este pentru tOGte virstele, 

trebuie ales din timp. Daca alegerea cadoului n-a fost incâ 
hotâritâ, vâ amintim citeva produse, care pot fi oferite ca daruri 
celor dragi : jucării metalice, jocuri din carton poligrafiat, diverse 
joeuri de construcții din lemn ți material plastic, păpuși, diafilme, 

schiuri, patine și săniuțe ,* broșe din metal simple, cu strasuri șl 
cu pietre colorate, cercel, clipsuri, coliere, agrafe și brâțâri ; 
paltoane, pardesie, raglane, canadiene, pantaloni și echipament 
pentru sporturile de iarna ; rochii, taioare, fuste, pulovere, ja

chete, sacourl și câmâșl ; fulare, batieurl, eșarfe, bascuri, pâlârii 
șl mânuși; ghete, bocanci, clsme, galoși șl șoșoni ; genți, sacoșe, 

umbrele și multe, multe alte articole.
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că vom soluționa problemele. Dar aceasta 
nu diminuează cu nimic răspunderea or
ganelor de partid și de stat, a tuturor oa
menilor muncii din județele respective.

Subliniez toate acestea pentru a evidenția 
cit de justă este politica partidului nostru 
și cum înțelege el să soluționeze problema 
națională în esența sa — pentru că numai 
în măsura în care vom dezvolta forțele de 
producție, vom crea condițiunile pentru 
participarea la activitatea socială a tuturor 
oamenilor muncii, putem vorbi de o egali
tate reală in drepturi, de o politică națio
nală justă !

Programul elaborat de Congresul al XI- 
lea ne înarmează cu o politică clară, cu o 
orientare justă pentru întreaga activitate 
viitoare. Există condițiile necesare pentru 
înfăptuirea cu succes, în toate județele, a 
programului stabilit de Congres, pentru ob
ținerea unei puternice dezvoltări a forțelor 
de producție pentru înflorirea întregii noas
tre societăți. Cum va arăta viața în 1980 vă 
puteți imagina fiecare, cunoscînd modul 
cum se vor dezvolta județele și localitățile 
In care trăiți. Se lucrează acum la progra
mele de dezvoltare a comunelor, pornin- 
lu-se de la hotăririle Congresului al XI- 
lea, in așa fel incit să asigurăm o așezare 
pe baze cit mai moderne a vieții satelor, 
comunelor, dezvoltarea forțelor de produc
ție și crearea condițiilor de ridicare con
tinuă a satelor, de apropiere a nivelului 
lor de civilizație de cel al orașelor. Aceste 
probleme le vom dezbate pe larg la Con
gresul consiliilor populare. în cursul lunii 
ianuarie ele vor fi dezbătute în conferin
țele județene ale consiliilor populare la 
care dumneavoastră veți participa direct, 
puțind contribui astfel la adoptarea mă
surilor celor mai corespunzătoare.

Pornind de la dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a relațiilor de producție și sociale, 
ne preocupăm și de perfecționarea forme
lor de conducere a societății, de dezvolta
rea democrației socialiste, creînd cadrul or
ganizatoric ce! mai corespunzător pentru 
participarea nemijlocită și activă a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, la conducerea întregii activități 
economice și sociale a comunelor, orașelor, 
județelor, a întregii țări. Nu doresc, nici în 
această privință, să fac apel la datele sta
tistice. Au avut loc alegerile pentru ccnsi- 

<le populare, pentru Marea Adunare Na
țională — și cunoașteți rezultatele. Avem 
organisme de conducere în întreprinderi, în 
cooperative, în toate unitățile economico- 
sociale, pînă la ministere și celelalte or
gane centrale, — în care participă toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționali
tate, Principiul conducerii colective consti
tuie legea supremă a activității tuturor or
ganismelor, a statului nostru însuși. De
sigur, și în această privință mai avem încă 
multe de făcut. Dezvoltarea democrației și 
participarea oamenilor nuincii la conduce**  

rea diferitelor domenii de activitate este un 
proces istoric, legat pînă la urmă și el de 
dezvoltarea forțelor de producție, de ridi
carea conștiinței sociale și politice, a răs
punderii sociale. Trebuie să ajungem ca 
fiecare om al muncii, intr-un organ de con
ducere, fntr-o adunare generală, într-o co
lectivitate, să se bucure de drepturile co
respunzătoare, dar în același timp să simtă 
șl obligațiile ce-i revin, să-și cunoască și 
să-și manifeste răspunderea pentru bunul 
mers al întregii activități. Avem în acest 
d neniu rezultate bune, dar sînt încă multe 
lucruri de făcut. De aceea, activitatea parti
dului nostru, a tuturor organismelor socia
le — inclusiv a consiliilor naționalităților 
maghiară și germană — trebuie să fie în
dreptată spre ridicarea nivelului răspunde
rii, al conștiinței și participării active, di
recte, a tuturor oamenilor muncii la solu
ționarea problemelor complexe, ale edifi
cării socialismului. Aceasta presupune, de 
asemenea, întărirea necontenită a unității 
întregului nostru popor în jurul partidului. 
Tot ceea ce am realizat în anii construcției 
socialiste este rezultatul nemijlocit al fap
tului bă partidul nostru comunist și-a în
deplinit cu succes rolul de forță politică 
conducătoare — cu toate lipsurile și gre
șelile săvîrșite pe parcurs. Călăuzindu-se de 
adevărurile generale, ținind seama de con
dițiunile concrete din România, partidul a 
știut să conducă poporul nostru la minuna
te realizări. în înfăptuirea programelor vii
toare, creșterea rolului conducător al parti
dului, in toate domeniile, a unității sale și. 
in jurul său, a unității întregului popor, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, este o condiție esențială.

Am creat Frontul Unității Socialiste menii 
să asigure o conlucrare cit mai bună a tu
turor organizațiilor societății noastre. In 
condițiunile României, Frontul Unității So
cialiste permite conlucrarea armonioasă a 
diverselor organizații și organisme sociale, 
îndrumarea lor unitară, într-o singură di
recție, sub conducerea Partidului Comunist 
Român. Trebuie să facem totul și în viitor 
pentru a întări această unitate, pentru a 
asigura creșterea necontenită a rolului con
ducător al partidului.

Trebuie să înțelegem bine cele înscrise în 
Programul partidului nostru cu privire Ia 
rolul pe care urmează să-1 joace partidul 
în societatea noastră, încă multă vreme, atît 
în etapa făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, cît și într-o perioadă în
delungată a făuririi societății comuniste. 
Pornind de aici trebuie să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru a întări partidul, 
pentru a întări rolul său, astfel ca el să-și 
îndeplinească în cele mai bune condițiuni 
menirea istorică de a conduce întregul po
por spre societatea în care oamenii 
muicii se vor bucura din plin de 
tot ceea ce a creat și va crea mai 
bun cunoașterea umană, știința și cultura, 
producția materială a societății, în care se 

va asigura satisfacerea din plin a necesi
tăților materiale și spirituale ale tuturor 
cetățenilor patriei noastre.

Știu că în cadrul discuțiilor de astăzi s-a 
abordat și un șir de probleme legate de 
învățămînt și cultură, de activitatea artisti
că, de educația socialistă, atît în general, 
cit și în legătură cu desfășurarea acestor 
activități în limbile unei naționalități sau 
alteia. Fără îndoială că în soluționarea mar- 
xist-leninistă a problemei naționale, asigu
rarea condițiilor pentru desfășurarea acti
vității sociale în limba naționalității respec
tive constituie o problemă importantă. 
Partidul nostru a ținut și ține permanent 
seama de aceasta, făcînd totul pentru ca 
oamenii muncii de diferite naționalități să 
poată desfășura activitatea și să învețe în 
limba respectivă. Nu doresc nici în această 
privință să mă refer la date care se găsesc, 
de altfel, în toate statisticile și pe care le 
cunoașteți și dumneavoastră foarte bine. 
Avem rezultate bune și în învățămînt și în 
activitatea culturală și artistică, in munca 
de educație socialistă. Mai avem însă și aici 
lipsuri care țin de lipsurile existente în 
desfășurarea generală a activității noastre 
educative și cultural-artistice. Desigur, nu 
este locul să facem acum analiza acestor 
probleme. Pregătim pentru primăvara anu
lui viitor un congres al culturii în care vom 
dezbate pe larg înfăptuirea hotărârilor ple
narei Comitetului Centrai al partidului in 
domeniul educației, activitatea desfășurată 
pentru înfăptuirea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea și în care vom trage, 
desigur, concluziile necesare pentru ceea ce 
avem de făcut în viitor. S-au obținut, fără 
nici o îndoială, în aceste domenii, rezultate 
bune. în primul rind, invățămîntul nostru 
a trecut la 10 ani obligatorii pentru întregul 
tineret, în invățămîntul superior se pregă
tesc cadre pentru toate domeniile de acti
vitate, avem o activitate cultural-artistică 
dezvoltată, în România funcționînd circa 
30 000 de formațiuni artistice de toate fe
lurile. Numai în limbile naționalităților con
locuitoare există peste 2 000 de asemenea 
formațiuni — ceea ce nu este de loc puțin. 
Am putea spune chiar că, în general, avem 
prea multe formații, ținind seama de ne
cesitatea de a le asigura programe de o ca
litate corespunzătoare. Deci din punct de 
vedere al activității artistice de tot felul nu 
ne putem plinge că sîntem săraci. Problema 
pe care o vom discuta la Congresul culturii 
este aceea a conținutului educativ al acti
vității noastre artistice. Pentru că, pînă la 
urmă, indiferent în ce limbă se cîntă, se 
declamă, se joacă o piesă de teatru sau în 
ce limbă se scrie, esențial este ce se spune 
și ce se scrie. Aceasta este valabil pentru 
întreaga noastră activitate ! Cred că în pri
mul rînd asupra acestei probleme să ne 
concentrăm atenția. Desigur, să veghem 
pentru a se crea condiții ca oamenii să 
poată citi, să poată asculta o poezie, un cor, 
o piesă de teatru în limba pe care' o înțe
leg mai bine. Dar trebuie să ne gîndim in 

primul rind la limba comună — care ește 
concepția noastră revoluționară, materia- 
list-dialectică și istorică despre lume și 
viață. Exprimîndu-ne In diferite limbi, tre
buie să vorbim într-o unică,, limbă revolu
ționară, marxist-lenlnistă ! Atunci activita
tea educativă va fi într-adevăr corespunză
toare ! Aceasta este problema centrală de 
la care trebuie să pornim ! (Aplauze puter
nice). Acordînd atenția corespunzătoare po
sibilității ca cetățenii de naționalitate ma
ghiară și germană să găsească literatură in 
limba lor, să poată asculta spectacole și 
programe de radio și televiziune în limbile 
respective, trebuie să nu uităm nici un mo
ment problema esențială a eduoațieî revo
luționare — care trebuie să constituie pre
ocuparea noastră permanentă, centrală. Nu
mai așa vom acționa ca revoluționari, ca 
oameni cu simț de răspundere față de in
teresele generale ale poporului nostru, față 
de socialism și comunism, față de cauza 
colaborării, solidarității internaționale, față 
de cauza păcii în lume !

Noi creăm, într-adevăr, un nou umanism, 
un umanism revoluționar, care se inspiră 
dintr-o concepție nouă și care este opus 
exploatării, asupririi sociale și naționale. 
Arta și cultura, activitatea educativă trebuie 
să contribuie la făurirea acestui nou uma
nism revoluționar. Numai așa vom putea 
spune că am acționat și acționăm în mod 
just, că activitatea educativă, propaganda, 
în multiplele lor forme, se desfășoară în 
spiritul concepției revoluționare a partidu
lui nostru comunist. în această privință 
Programul partidului ne dă o orientare 
clară, care trebuie să stea la baza întregii 
noastre activități.

Așa cum just au menționat aici unii din 
tovarășii care au vorbit, trebuie să ținem 
seama că influențele vechii societăți se mai 
fac încă simțite asupra conștiinței oameni
lor. în general, lichidarea vechilor concep
ții se face mai greu, realizîndu-se ca ur
mare a schimbărilor fundamentale în dez
voltarea forțelor de producție, a transfor
mării societății, a înțelegerii noilor realități. 
Pornind de la aceasta, va trebui să ne preo
cupăm de combaterea, într-un mod militant, 
ferm, a diferitelor concepții vechi, retro
grade, inclusiv a concepțiilor și manifestă
rilor naționaliste și șoviniste de orice fel. 
Este clar pentru noi toți că aceste mani
festări au servit în trecut ca instrument în 
miinilc claselor exploatatoare ; dealtfel 
și astăzi ele constituie în multe țări — unde 
există încă orînduirea bazată pe clase an
tagoniste, unde sînt exploatatori și exploa
tați — un mijloc de învrăjbire, de ațîțare 
a oamenilor muncii, a popoarelor, pentru 
a le putea asupri șl domina mai ușor. De 
aceea, trebuie să fim, într-adevăr, mai 
activi în combaterea diferitelor manifestări 
de acest fel, inclusiv în combaterea mani
festărilor care au loc pe plan internațional 
și care se pot reflecta, într-un fel sau altul, 
și în țara noastră. Aceasta este valabil și 
în problema întregirii familiilor, a migra- 

ției, ears se manifestă îndeosebi la unii 
cetățeni de naționalitate germană. Poziția 
noastră în această privință este clară ; ea 
a fost dealtfel clară întotdeauna, inclusiv 
pe vremea cînd eram în ilegalitate. Noi 
niciodată nu ne-am gîndit să plecăm din 
țară ca să construim socialismul în altă 
parte, sau să mergem acolo unde era deja 
construit. Ca revoluționari am știut întot
deauna că trebuie să lucrăm in țara unde 
ne-am născut, indiferent de naționalitate, 
pentru a lichida exploatarea șl a făuri noua 
societate bazată pe egalitate și dreptate so
cială.

Aș putea spune că cei care in trecut se 
gindeau să plece, care și astăzi vor 
să plece, sînt oameni care nu înțe
leg sau nu vor să înțeleagă menirea 
lor de a lupta aici, de a nu dezerta, de a 
nu fugi din luptă. Desigur, este mai ușor — 
unii au făcut aceasta și în trecut — să fugi 
din fața luptei. Dar dacă cei mai mulți nu 
au plecat atunci, dacă au acceptat să lupte, 
combătîndu-i pe cei ce voiau să plece, cu 
atît mai mult nu-i putem accepta și încu
raja astăzi pe cei ce vor să fugă, crezînd 
că vor găsi undeva un culcuș mai cald — 
ca să mă exprim mai plastic. Dealtfel 
mulți din cei care au plecat au constatai 
pe pielea lor ce înseamnă aceasta. Locul 
fiecărui cetățean al României, indiferent 
de naționalitate, român, maghiar, german, 
sîrb, evreu este aici I împreună să 
acționăm pentru a asigura dezvol
tarea rapidă a țării, pentru a lichida 
cît mai curînd subdezvoltarea și a făuri 
o viață în care fiecare să se bucure din 
plin de toate cuceririle civilizației, să parti
cipe activ la conducerea întregii societăți. 
Așa privim noi această problemă și în felul 
acesta trebuie să acționăm acolo unde se 
ridică această problemă. (Vii aplauze)

în cursul discuțiilor au fost menționate 
o serie de probleme. Consider că atît con
ducerile celor două consilii, cît și tovarășii 
de la Comitetul Central care se ocupă de 
aceste domenii, trebuie să le sintetizeze, 
să le analizeze, găsind soluții de 
rezolvare cît mai rapid a acestora. 
Nu sînt probleme care să depă
șească posibilitatea noastră de a le soluți
ona. Trebuie să acționăm cu fermitate pen
tru ca în rezolvarea acestor probleme să se 
asigure înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului, încadrindu-le în contextul mă
surilor generale care privesc întreaga noas
tră societate. Probleme care privesc viața 
unora sau altora, germani sau maghiari, pot 
fi soluționate bine în măsura în care se 
soluționează în ansamblu problemele de 
Viață ale oamenilor muncii. Inclusiv proble
mele învățămintului și culturii pot fi so
luționate In concepția generală de care am 
vorbit, acordînd, desigur, atenție exprimă
rii în limba pe care fiecare naționalitate o 
înțelege mai bine. în acest spirit consider 
că trebuie să analizăm și să soluționăm pro
blemele care s-au ridicat astăzi aici și care 
se vor mai ridica în cursul activității vii

toare. Căci viața na ae oprește Ia sftrșiiul 
anului 1975, ea va merge înainte, vom avea 
noi realizări, vor apare noi probleme — și 
trebuie să le soluționăm ca parte compo
nentă a întregii munci de construcție so
cialistă In continuă transformare, nu ca 
ceva static, nemișcat, de la care nu ne pu
tem abate. Tot ceea ce facem noi, inclusiv 
în problema națională, trebuie înțeles, re
pet, ca parte a activității revoluționare ge
nerale de construcție socialistă șl comunistă. 
Dacă așa vom judeca lucrurile — și numai 
așa trebuie ele Judecate — vom găsi soluții 
bune, vom asigura înfăptuirea cu succes a 
politicii de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintare spre 
comunism. (Vii aplauze)

Nu mă voi referi la problemele interna
ționale. Astăzi, în Comitetul Politic Execu
tiv, am hotărît ea la sesiunea Marii Adu
nări Naționale să prezentăm o expunere 
asupra problemelor internaționale. Aceasta 
va avea loc în a doua jumătate a lunii de
cembrie. Nu aș dori să anticipez acum ceea 
ce se va spune în Marea Adunare Naționa
lă. De aceea nu doresc decît să subliniez că. 
atît prin politica de construcție socialistă, cît 
și prin politica noastră internațională, ac
ționăm pentru a contribui la creșterea 
aportului României, a poporului nostru atit 
la victoria cauzei socialismului — pentru 
că, pînă Ia urmă, rezultatele pe care fiecare 
țară le obține în construcția socialismului 
sînt o parte integrantă a dezvoltării socia
lismului pe plan mondial — cît și la pro
movarea politicii de colaborare, securitate 
și pace în întreaga lume. Noi pornim de la 
unitatea dialectică a acestor două laturi 
esențiale a politicii noastre —- latura na
țională și cea internațională. Ceea ce vreau 
să subliniez este că politica noastră ține 
în întregime seama de interesele funda
mentale ale poporului nostru, se inspiră și 
asigură neabătut înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. Această politică co
respunde pe deplin nu numai intereselor 
poporului nostru, ci și cauzei socialismului, 
colaborării și păcii In întreaga lume ! 
(Aplauze puternice)

In încheiere, doresc să exprim convinge
rea mea, a conducerii partidului șl statului 
nostru, că ambele consilii — ații oel al 
oamenilor muncii de naționalitate maghiară, 
cit și cel al oamenilor muncii de naționa
litate germană — vor acționa, ca și pină 
acum, pentru a-și aduce contribuția la uni
rea eforturilor, sub conducerea organizați
ilor de partid, a partidului, in vederea în
făptuirii politicii generale de construcție a 
socialismului și comunismului in România.

Cu această convingere, vă urez tuturor 
succes In activitatea viitoare, multă sănă
tate și fericire I (Aplauze puternice, prelun
gite. Asistenta, în picioare, ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist Român', 
pentru secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU).

Ieri s-au deschis în Capitală lucrările sesiunii

„Problemele unei noi ordini economice internaționale. Modul în care este 
concepută noua ordine de către președintele Nicolae Ceaușescu"

Joi dimineața s-au deschis, în Capitală, lucrările celei 
de-a doua părți a sesiunii cu tema : „Problemele unei 
noi ordini economice internaționale. Modul în care este 
concepută noua ordine de către președintele Nicolae 
Ceaușescu". Această manifestare a fost organizată de 
Institutul pentru problemele unei noi ordini economice 
internaționale din Paris, în colaborare cu Academia de 
științe sociale și politice, — în continuarea dezbaterii 
pe această temă inițiată, la 25 noiembrie a.c., în capitala 
Franței, în cadrul primei sesiuni a Consiliului general 
al institutului.

La actuala reuniune participă 
o delegație a Institutului pentru 
problemele unei noi ordini e- 
conomice internaționale, mem
bri ai Academiei de științe so
ciale r politice, cadre didactice 
universitare, cercetători, specia
liști și experți ai unor in
stitute de profil, reprezentanți 
ai unor instituții centrale. La 
ședința de deschidere aU luat 
parte, de asemenea, reprezen
tanți ai unor organisme ale 
O.N.U., membri ai corpului di
plomatic, precum și ziariști toț 
mâni și corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

Lucrările reuniunii au fost 
deschise de Gheorghe Rădules- 
cu, viceprim-ministru al guver
nului, membru al Academiei de 
științe sociale și politice, care 
a salutat călduros distinsele 
personalități din delegația insti
tutului, pe toți participanții la 
reuniune.

Faptul că prima manifestare a 
institutului a fost dedicată con
cepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre o nouă ordine 
economică internațională are 
pentru noi — a spus vorbitorul 
— o deosebită semnificație. A- 
lături de rațiunile de ordin pur 
științific care au determinat a- 
ceastă opțiune, apreciem întru 
totul intenția inițiatorilor de a 
aduce in acest fel. un omagiu 
contribuției active, neobosite, 
creatoare a șefului statului ro
mân la elucidarea conceptului și 
a principiilor unei noi ordini e- 
conomice și politice internațio
nale, la promovarea și transpu
nerea în viață, printr-o susți
nută acțiune politică, a u- 
nor idei înaintate, care inspiră 
astăzi popoarele în lupta pentru 
emancipare și progres.

In inițiativa Institutului de la 
Paris, vedem de asemenea o re
cunoaștere a aportului activ al 
României în viața internaționa
lă, a contribuției sale la efortu
rile depuse astăzi de forțe tot 
mai largi pentru instaurarea 
unor relații internaționale înte
meiate pe deplina egalitate în 
drepturi a tuturor popoarelor, pe 
dreptul lor de a se dezvolta co
respunzător propriei voințe, pe 
o conlucrare democratică in fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Mulțumind pentru aprecierile 
formulate, președintele institu
tului, dr. Arturo Frondizi, a 
spus : Doresc să salut marea na
țiune română, pe șeful de stat 
a cărei activitate a consacrat în 
lume această țară, pe cel ce a- 
pără principiul autodeterminării 
popoarelor, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. De aseme
nea, vreau să adresez un salut 
călduros soției domniei sale, 

Elena Ceaușescu, pentru care 
am cele mai alese gînduri.

Relevînd importanța sesiunii 
Începute la Paris, vorbitorul 
a arătat că în examinarea pro
blemei unei noi ordini economi
ce internaționale s-a folosit e- 
xemplul României, al concepției 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
asupra acestui subiect.

Noi sîntem profund convinși
— a spus Arturo Frondizi — 
că dacă lumea nu se va îndrepta 
spre o nouă ordine economică in
ternațională — și cînd vorbesc 
de lume mă refer la lumea în
treagă, la lumea socialistă și la 
lumea capitalistă — nu va exis
ta nici o posibilitate pentru a 
pune baze reale și durabil® 
păcii în întreaga lume. De 
aceea, dacă am inițiat reu
niunea noastră în orașul Paris
— în acest mare centru cultural 
al lumii — și am venit să con
tinuăm dezbaterile noastre la 
București, este pentru că avem 
datoria — dacă examinăm gîn- 
direa președintelui Nicolae 
Ceaușescu în lumina principiilor 
care conduc institutul nostru — 
să aducem omagiul nostru po
porului acestei mari națiuni, 
aici, în această țară.

în comunicarea pe care a 
prezentat-o prof. Giancarlo 
Elia Valori, secretarul general 
al institutului, comentând prima 
parte a sesiunii, desfășurată la 
Paris, a spus : Consfătuirea cu 
privire la problemele unei noi 
ordini economice internaționale, 
în perspectiva interpretării date 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu, își continuă și își în
cheie lucrările, aici, la Bucu
rești, un alt oraș simbol pentru 
noul curs al politicii economice 
internaționale.

Republica Socialistă Româ
nia se relevă de acum ca sim
bol. în fața opiniei publice mon
diale, prin politica sa, prin ac
tivitatea și gindirea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, subliniind 
necesitatea profundă de reînnoi
re în contextul relațiilor inter
naționale.

Subliniind principiul identită
ții dintre pace și dezvoltare, 
vorbitorul a continuat: Care sînt, 
în această situație, propunerile 
economiștilor și ale factorilor 
de răspundere din guvernele 
țărilor cel mai direct interesa
te în această problemă ? Iată 
întrebarea de fond, care a dat 
naștere acestei reuniuni și la 
care ea însăși caută să dea un 
răspuns.

Un prim prețios punct de 
reper desprindem de pe acum, 
fără îndoială, din întreaga 
activitate desfășurată în a- 
cest sens de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care, în 

cadrul conducerii de stat, ca și în 
cel al numeroaselor sale întîlniri 
cu opinia publică mondială, în 
multiplele sale contacte cu 
alți șefi de state, mai ales 
ai țărilor în curs de dezvol
tare, a atras constant atenția a- 
supra schimbărilor din cadrul 
condițiilor politice internaționale 
și asupra totalei inechități care 
continuă să persiste la baza di
viziunii internaționale a muncii.

In acest sens, principiul ne
amestecului în treburile interne, 
cel al renunțării la folosirea for
ței sau la amenințarea cu folo
sirea ei, al respectului su
veranității naționale a fiecă
ruia se fac auzite în mod 
constant în cuvîntările oficiale 
ale președintelui român și în 
hotăririle de stat din România 
și conțin, ele însele, o valoare 
indicativă clară a voinței pre
ședintelui României de a acțio
na în mod activ pentru pace 
și destindere internațională.

La nivel mai riguros eco
nomic, lucrările acestei con
sfătuiri au scos în evidență mă
sura în care președintele 
Ceaușescu a adus contribuții 
noi și cu privire la o serie de 
măsuri practice ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață posibile în acele țări 
care pînă în prezent au fost 
exilate la periferia producției 
mondiale.

Relevînd originalitatea po
ziției președintelui român față 
de problema dezvoltării, vorbi
torul a spus : Iată de ce aceas
tă consfătuire a avut ca punct 
de pornire tocmai analiza con- 
ținuturilor noi ale gîndirii pre
ședintelui Ceaușescu cu privire 
la această temă.

în continuare au fost prezen
tate comunicările: „Noua ordi
ne economică internațională; ex
periența României" — dr. Ar
turo Frondizi, președintele Insti
tutului pentru problemele unei 
noi ordini economice internațio
nal; ,.Problemele unei noi ordini 
economice internaționale; o vi
ziune românească — Nicolae 
Ceaușescu" — prof. dr. Giancarlo. 
Elia Valori, secretar general al 
Institutului; „Independență $i 
interdependentă. Obiective și 
căi ale edificării unei noi ordini 
economice internaționale" — 
prof. dr. Gheorghe Dolgu, rec
torul Academiei de studii eco
nomice din București, membru 
al Academiei de științe sociale 
și politice: „Probleme de bază ale 
comerțului mondial în perspec
tiva făuririi unei noi ordini in
ternaționale" — prof. dr. Costin 
Murgescu, directorul Institutului 
pentru studierea conjuncturii 
economice internaționale, mem
bru al Academiei de științe so
ciale și politice; „Factorul mo
netar în restructurarea relațiilor 
economice internaționale" — 
prof. dr. Gheorghe Rădulescu, 
membru al Academiei de ști
ințe sociale și politice ; „Ști
ința, tehnica și formarea ca
drelor în noua ordine interna
țională" — dr. Mircea Malița, 
profesor la Universitatea Bucu
rești, membru al Academiei de 
științe sociale și politice; „Mu
tații necesare în soluționarea 

problemelor alimentației pe plan 
mondial" — Ilie Șalapa, pre
ședintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economică fi
nanciară a Marii Adunări Națio
nale, directorul general al Insti
tutului central de cercetări eco
nomice.

în analiza problemelor noii or
dini economice internaționala, 
dr. Arturo Frondizi, a pornit, în 
comunicarea sa, de la necesita
tea ea la baza noii ordini mon
diale să stea justiția. Toate efor
turile noastre — a spus el — 
trebuie să fie concentrate spre 
rezolvarea ultimei mari contra
dicții a secolului: inegalitatea 
crescîndă dintre popoarele boga
te și popoarele sărace, dintre ță
rile dezvoltate și țările subdez
voltate.

După părerea noastră, politica 
de coexistență pașnică, reafir
mată la Conferința de securita
te și cooperare de la Helsinki, 
constituie un factor favorabil 
pentru a determina comunitatea 
internațională să înceapă să se 
preocupe, cu prioritate, de soar
ta lumii a treia. Coexistența 
pașnică nu se reduce la o sim
plă pauză între conflicte mili
tare, nici la simpla constatare 
că o înfruntare nucleară între 
superputftri ar însemna catastro
fa generală. Ideea coexistenței 
pleacă de la acest fapt obiectiv, 
însă merge mai departe: a ex
plora perspectiva construirii 
unei noi ordini mondiale, baza
tă pe pace și echitate și în al 
cărei cadru vor putea fi satis
făcute așteptările multor popoa
re și multor milioane de ființe 
omenești, care cer cu hotărîre 
să beneficieze de roadele civili
zației și culturii - în acest prag 
al secolului XXI.

Enorma contradicție dintrS 
sectorul dezvoltat și cel nedez
voltat se exprimă în următorul 
raport: în 1973, 18 la sută din 
populația lumii â produs 64 13 
sută din bunuri. Obiectivul nos
tru, dacă dorim să prevenim 
grave conflicte viitoare, constă 
în crearea de structuri de pro
ducție și de schimb în sectorul 
subdezvoltat, care să-i permită 
corectarea dezechilibrului expri
mat în ecuația citată. într-un cu- 
vînt, este urgent să acționăm 
pentru câ țările sărace să înce
teze de a fi sărace, pentru a 
ieși din condiția de simpli pro
ducători de materii prime $i ali
mente și a realiza dezvoltarea 
lor agroindustrială după mode
lul națiunilor avansate.

Referindu-se în continuare la 
falsele soluții oferite pentru 
scoaterea lumii a treia din să-> 
răcie și dependență, vorbitorul 
a arătat că eșecul lor se dato
rează unei concepții greșite asu
pra dezvoltării. Eroarea constă 
în ideea că ar exista un fel de 
fatalitate care domină relațiile 
economice mondiale, de care 
umanitatea nu se poate elibera: 
fatalitatea care constă în meiv 
tinerea diviziunii internaționale 
a muncii, care împarte popoare
le ih producători de materii pri
me și alimente, pe de o parte, 
și producători industriali, pe de 
alta.

Efortul țărilor în curs de dez
voltară trebuit ti m concentre

ze asupra aplicării de măsuri 
economice care să favorizeze 
acumularea internă, să încuraje
ze investițiile în sectoare-cheie 
ale dezvoltării, respectiv în cele 
mai productive, să distribuie in
dustria pe întreg teritoriul na
țional. să modernizeze șl să teh
nicizeze agricultura și mineritul, 
să ridice veniturile populației în 
așa fel Incît să creeze piețe in
terne în continuă dezvoltare.

Desigur, o condiție primară a 
dezvoltării independente este 
participarea poporului la guver
nare, realizarea unei democrații 
sociale autentice indiferent de 
forma instituțională aleasă de 
către fiecare națiune, potrivit 
tradiției sale și drepturilor sale 
la autodeterminare.

Dezvoltarea economică este nu 
numai „noul nume al păcii", ei 
și baza materială a independen
ței popoarelor, a consolidării lor 
ca națiuni suverane.

Națiunile deplin închegate și 
în dezvoltare sînt cele care vor 
defini noua ordine mondială la 
care aspirăm cu toții și în fa
voarea căreia acționează cu tă
rie președintele României, 
Nicolae Ceaușescu.

Relevînd că omenirea este 
confruntată eu probleme de cea 
mai mare gravitate și complexi
tate, pe care nici un stat și nici 
un grup restrîns de state, oricît 
ar fi de puternice, nu pot să le 
rezolve singure, prof. dr. Gheor
ghe Rădulescu a arătat, în comu
nicarea sa, că, mai mult ca ori- 
cind, construirea unei noi ordini 
economice internaționale care să 
asigure progresul fiecărui popor, 
colaborarea și cooperarea cu 
drepturi egale, depline, a tu
turor statelor se impun ca sin
gura modalitate rezonabilă de 
stabilire a căilor și mijloacelor 
de ieșire din actualul impas și 
de pregătire a unui viitor mai 
prosper pentru toate popoarele 
lumii.

Faptul că institutul a ales ca 
temă pentru prima sesiune a 
Consiliului său general „Pro
blemele unei noi ordini econo
mice internaționale, modul în 
care este concepută noua ordine 
de către președintele Ceaușescu" 
constituie pentru noi un prilej 
de adîncă satisfacție. Președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia este una din personalitățile 
proeminente ale epocii noastre, 
a cărei activitate prodigioasă 
îmbină patriotismul fierbinte și 
înalta responsabilitate interna
țională, capacitatea de a previ- 
ziona direcțiile dezvoltării Româ
niei și de a imprima societății 
noastre avîntul creator care o 
caracterizează și gîndirea cute
zătoare în domeniul limpezirii 
căilor de soluționare a marilor 
probleme ale omenirii contem
porane.

Tot mai mult se recunoaște pe 
plan internațional rolul de pio
nierat pe care președintele 
României și politica sa externă 
îl au în cristalizarea conceptu
lui de nouă ordine economică 
internațională, în dinamizarea 
făuririi acestei noi ordini în 
scopul dezvoltării colaborării 
între popoare, asigurării progre
sului și păcii în lume. Pentru 
președintei*  Nicolae Ceaușescu, 

noua ordine este indisolubil le
gată de ideea umanistă a lichi
dării stării de subdezvoltare, a 
asigurării pentru toate popoare
le a unei vieți demne.

în continuare, vorbitorul a 
expus, în lumina concepției pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, o 
serie de considerațiuni legate 
de problema monetară în rapor
turile ei cu noua ordine econo
mică internațională. In acest 
context, comunicarea s-a pro
nunțat pentru o nouă ordine 
monetară și financiară, care tre
buie să cuprindă soluții în ve
derea finanțării procesului de 
lichidare a decalajelor economi
ce dintre țările lumii, creării 
unui nou sistem monetar inter
național, îmbunătățirii Statutu
lui Fondului Monetar Internațio
nal ca organism specializat al 
O.N.U., destinat să supravegheze 
și să sprijine aplicarea sistemu
lui monetar internațional.

Ca țară în curs de dezvoltare, 
România consideră că lichidarea 
fenomenului subdezvoltării tre
buie să constituie un obiectiv 
primordial al noii ordini mone
tare și financiare internaționa
le. România susține, de aseme
nea, stabilirea unui raport just 
între prețurile materiilor prime 
și ale produselor industriale, rea
lizarea unei mai mari stabilități 
a prețurilor, asigurarea alimen
tației, transferului de tehnologie, 
asistenței tehnice, pregătirii ca
drelor naționale, promovării 
unor raporturi cît mai largi de 
comerț și cooperare. Aceste ce
rințe ale dezvoltării devin tot 
mai imperioase, într-o perioadă 
în care prăpastia dințre țările 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare se adîncește.

Dezbaterea prezentă se dove
dește a fi fructuoasă și de bun 
augur pentru activitatea viitoa
re — a spus vorbitorul, în în
cheiere. Punînd concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
drept primul subiect al cercetă
rilor sale, Institutul a adus nu 
numai un omagiu prezenței ro
mânești în rezolvarea probleme
lor internaționale, dar a atras 
atenția asupra legăturii între 
teorie și viață, pe care opera 
președintelui român o ilustrea
ză. Este unul din imperativele 
acestui moment de a traduce 
gîndul în faptă, de a prelungi 
raționamentul în acțiune și de a 
transforma principiile în con
duită practică. Pentru noi, con
cepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu conține acest adevăr 
de mare actualitate și în dome
niul despre care am vorbit, do
meniu tiare a cunoscut în trecut 
teorii prestigioase, dar puțină 
acțiune.

Opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu este atît un îndemn 
la măsuri concrete pentru in
staurarea noii ordini economice 
internaționale, cît și un exem
plu de hotărîre și fermitate pen
tru o conduită perseverentă, ba
zată pe încrederea în legile care 
guvernează societatea umană și 
istoria ei.

Lucrările reuniunii continuă, 
în numărul npstru de mîine vom 
prezenta principalele probleme 
abordate în celelalte comunicări, 
cit și in cursul dezbaterilor.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis regelui Taiiandei, BHUMIBOL ADUL
YADEJ, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Taiiandei, ziua de naștere a ma
iestății voastre, am deosebită plăcere să vă adresez cele mai cor
diale felicitări' și urări de sănătate și fericire personală, de bună
stare, prosperitate și pace poporului tailandez prieten.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere 
ci relațiile dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot 
mai mult în viitor, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii, 
cooperării și înțelegerii internaționale.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Taiiandei, 
KUKRIT PRAMOJ, următoarea telegramă :

Am deosebita plăcere să vă transmit, eu ocazia Zilei naționale a 
Taiiandei, cele mai calde felicitări.

îmi exprim speranța că între guvernele și țările noastre se vor 
dezvolta relații tot mal strînse.

Sosirea în Capitală a tovarășului
Santiago

Joi, a sosit în Capitală tovară
șul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația
C.C.  al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost lntimpi-

SOSIRI
Joi seara a sosit în Capitală 

tovarășul. Ferenc Havasi, . vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, pentru a 
participa la o întîlnire de lucru 
a președinților celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colabo
rare economică.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpinat de tova
rășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în co
misie, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de alte persoane ofici
ale.

De asemenea, a fost prezent 
dr. Gyorgy Biozo, ambasadorul 
R.P. Ungare la București.

★
Joi dimineața a sosit la- Bucu

rești o delegație a filialei gru
zine a Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de R.V. 
Gordeziani, secretarul comitetu
lui de partid al Universității de 
stat din Tbilisi, care, la invitația 
Consiliului General ARLUS, va 
face o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

★
La invitația Consiliului Națio

nal al. Societății de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă Româ
nia a sosit în țară o delegație 
a Crucii Roșii din R. P. Chineză, 
condusă de Lo Tung Hsiang, 
membru al Comitetului Perma
nent al Consiliului Executiv al 
Crucii Roșii chineze.

Delegația a fost primită la se
diul Consiliului Național de ge- 
neral-colohel Mihai Burcă, pre
ședintele Societății de Cruce 
Roșie din România. Au fost a- 
bordate probleme privind acti
vitatea celor două organizații și 
colaborarea • dintre acestea. La 
întîlnire a participat Li Tin- 
ciuan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

Carrillo
nat de tovarășii Iile Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

PLECĂRI
între 27 noiembrie și 4 decem

brie 1975, o delegație a Federa
ției Egiptene a Muncii, condusă 
de Salah Gharib, președintele 
federației, a efectuat o vizită 
de prietenie în țara noastră la 
invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

în timpul șederii în țara noas
tră, delegația Federației Egipte
ne a Muncii a avut convorbiri 
la Consiliul Central al U.G.S.R., 
a vizitat întreprindereajie trac
toare din Brașov, Combinatul*  
petrochimic .Brazi, întreprinde
rea de confecții și tricotaje 
București, unele obiective so- 
cial-culturale și de interes tu
ristic, a avut întîlniri cu acti
viști sindicali, a purtat discuții 
cu muncitori, cadre de conduce
re și activiști ai sindicatelor din 
întreprinderile vizitate.

Joi dimineața delegația Fe
derației Egiptene a Muncii a 
plecat spre patrie. La aeroport, 
delegația a fost condusă de to
varășii Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de activiști ai 
sindicatelor.

A fost prezent ambasadorul’ 
Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești, Hassan Aii Daoud.

★

Joi a plecat spre Bogota o de
legație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. condusă de Aldea Mili- 
taru, președintele uniunii, care, 
lâ invitația Centralei Cooperati
velor Agricole de Reformă ‘ a- 
grară din Columbia — Cficora — 
va face o vizită în această țară.

(Agerpres)



Vizita vicecancelarului și ministrului 
federal de externe al R. F. Germania, 

Hans-Dietrich Genscher
Joi a sosit în Capitală vice

cancelarul și ministrul federal 
de externe al Republicii Fede
rale Germania, Hans-Dietrich 
Genscher, împreună cu soția, 
care. Ia invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma
covescu, face o vizită oficială în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
George Macovescu cu soția, Va-

începerea convorbirilor oficiale
La București au început, în . 

cursul după-amiezii de joi. con
vorbirile oficiale dintre George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socia
liste România, și Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și mi
nistru federal de externe al Re
publicii Federale Germania.

Cei doi miniștri au trecut in 
revistă evoluția raporturilor 
dintre România și R. F. Ger
mania, apreciind că există largi 
posibilități pentru extinderea și 
diversificarea acestora, în in
teresul celor două țări, al cau
zei păcii și înțelegerii în Euro
pa. Au fost examinate căi și 
modalități de dezvoltare a re
lațiilor dintre cele două țări, 
îndeosebi pe planul schimburilor 
comerciale și cooperării econo
mice, ambele părți exprimîn- 
du-și dorința de a Ie dezvolta 
și mai mult. A avut loc, de a- 
semenea, un schimb de păreri

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a oferit un 
dineu în onoarea vicecancelaru
lui și ministrului federal de ex
terne al Republicii Federale 
Germania, Hans-Dietrich Gen
scher.

Au participat Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Ion Cosma, Nicolae Mă- 
nescu, Emil Nicolcioiu, Vasile

încheierea convorbirilor româno-gaboneze
Joi, s-au încheiat in Capitală 

convorbirile dintre Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, și Jean Stanislas Mi- 
golet, viceprim-ministru al gu
vernului gabonez.

In spiritul înțelegerilor con
venite între președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Gaboneze, Albert 
Bernard Bongo, cei doi viceprim- 
miniștri au examinat realizările 
obținute în dezvoltarea pe mul
tiple planuri a . colaborării ro
mâno-gaboneze, precum și posi
bilitățile și căile de extindere a 
conlucrării bilaterale în diverse 
domenii de interes reciproc.

După încheierea convorbirilor, 
Gneorghe Oprea și Jean Sta
nislas Migolet au semnat Proto
colul privind dezvoltarea cola
borării și cooperării dintre Re-

★

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a viceprim-ministrului 
al Guvernului Republicii Gabo
neze, Jean Stanislas Migolet, 
joi seara, ambasadorul Republi
cii Gaboneze la București, Jean- 
Firmin N’Gondet, a oferit un 
cocteil.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Oprea. viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Cor
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Dan 
Rădulescu, adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geolo
giei, Mihail Aldea, adjunct al

RECEPȚIE
Cu ocazia sărbătorii naționale 

a Republicii Finlanda, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Pentti Suomela, a oferit, joi 
seara, o recepție.

Au participat Ion Pățan. vi
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Emil Nicolcioiu, mi
nistrul justiției. Ion Cosma, mi
nistrul turismului, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerilor 
unor instituții centrale, oameni 
de știință, artă și cultură, zia
riști.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic.

ÎNTÎLNIRE
Joi dimineață, în Capitală, la 

Casa de cultură a Institutului 
Român pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea, a avut loc o în- 
tîlnire prietenească între mem
bri ai conducerii Asociației de 
prietenie româno-chineze și ar
tiștii ansamblului Liaonin din 
R.P. Chineză.

PROGRAMUL 1
16,00 Campionatul mondial de 

handbal feminin: România — 
Cehoslovacia. Transmisiune direc
tă de la Vilnius. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,55 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Re
flector. 20,25 Film artistic: „Oștea 
da primă mărime" — Premieră pe 
țară. în distribuție: Jana Bousko- 
va, Slavica Budinova, Jiri Vala, 
Felix Le Breux, Martin Ruzek. 
Regia Ludvik Raza. 21,40 Interpre
tul preferat: Dida Drăgan. 21,55 
Cadran economic mondial» «2,10 
24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Muzică popu« 

Iară. 17,20 Reportaj T. Vine ora
șul. 17,40» Inscripții pe celuloid. 
18,00 Muzică ușoară. Selecțiunl din 
Festivalul „Nufărul alb“ — Tulcea 
1975. 18.30 Vîrstele peliculei. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Seară de operetă: 
„Valurile Dunării". Interpretează 
ansamblul Teatrului muzical „Ni
colae Leonard" din Galați. 21,25 
Viața economică a Capitalei. 21,45 
Telex. 21,50 Armonii intime. Oas
peți în studiourile noastre; Cvar
tetul ,,Orford" (Canada). 

RBDACȚTA mUMINISTMATIA t București Plat*  Mtetateil*  Tel î 17 N li. 17 M Abonamentele ae fac la oficiile poștale șl difuzorti din întreprinderi și Instituții — Tiparul s 
Cititorii din străinătate pot fac® abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. M—« P.O.B. — 2001, telex : 911631,

cositor, wolfram, antimoniu, 
fier, cărbune, sare și pietre 
prețioase. Aproximativ o cin
cime din teritoriu o consti
tuie terenurile agricole. Cul
tura preponderentă este ore
zul — 90 la sută din supra
fața arabilă — pe lingă orez 
mai cultivîndu-se porumb, a- 
rahide, trestie de zahăr, tu
tun și arbore de cauciuc. Cu 
excepția exploatării minereu
rilor de cositor și fier, in
dustria tailandeză se reduce 
la cîteva întreprinderi textile, 
de ciment, de prelucrare a 
lemnului și agroalimentare, 
principalele produse de ex
port fiind cele vegetale.

• Mutațiile profunde care 
au avut loc in Indochina, 
spiritul înnoitor care a în
ceput să se manifeste pe plan 
intern, au influențat în mod 
pozitiv orientarea externă a 
Tailandei, care și-a impus, 
ca un obiectiv prioritar, li
chidarea prezenței militare 
străine pe teritoriul său. în 
spiritul adaptării la realități 
se înscrie dorința de norma
lizare a raporturilor cu sta
tele din zonă, cu țările socia
liste.

Intre România și Tailanda 
se dezvoltă relații de colabo
rare, in interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și 
cooperării in lume.

D. I.

Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". 40362 K

sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Constan
tin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și co
operării economice internaționa
le, Ion Morega, ambasadorul 
României în R.F. Germania, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Erwin Wic
kert, ambasadorul R.F. Germa
nia la București, și membri .ai 
ambasadei.

asupra unor probleme ale vieții 
politice internaționale de inte
res comun.

La convorbiri participă, din 
partea română, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Mo
rega, ambasadorul României la 
Bonn, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea Republicii Fede
rale Germania participă Erwin 
Wickert, ambasadorul acestei 
țări la București, Giinther Van 
Well, director general al Direc
ției relațiilor politice din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Klaus Kinkel, director, Renate 
Finke-Osiander, șeful serviciu
lui țări socialiste europene din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
consilieri.

★
Bumbăcea, miniștri, alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte persoanele ofi
ciale vest-germane care îl înso
țesc pe oaspete in vizita in țara 
noastră și Erwin Wickert, am
basadorul R. F. Germania la 
București.

Ministrul român al afacerilor 
externe și vicecancelarul și mi
nistrul federal de externe al 
R. F. Germania au rostit toas
turi.

publica Socialistă România și 
Republica Gaboneză.

Ștefan Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, și Eloi Rahandi- 
Chambrier, secretar de stat la 
Ministerul Minelor. Energiei și 
Resurselor Hidraulice, au sem
nat Protocolul de participare a 
Republicii Socialiste România la 
Societatea minelor de fier — 
SOMIFER — din Gabon.

Au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Dan Rădulescu, ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Mihail 
Aldea, adjunct al ministrului 
sănătății.

Au luat parte, de asemenea, 
Jean Firmin N’Gondet, ambasa
dorul Republicii Gaboneze la 
București, și membrii delegației 
guvernamentale gaboneze.

★ *
ministrului sănătății, alte per
soane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea a 

oferit un dineu în onoarea de
legației guvernamentale gabo
neze, condusă de Jean Stanislas 
Migolet.

In timpul dineului s-a toastat 
în sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Albert Ber
nard Bongo, pentru dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor 
de colaborare și prietenie ro
mâno-gaboneze.

Cu acest prilej, tovarășii Ion 
Popescu-Puțuri, președintele A- 
sociației de prietenie româno- 
chineze. și Bi-Ven tin, membru 
al Comitetului permanent al Co
mitetului revoluționar al provin
ciei Liaonin, conducătorul an- 
samblului, au rostit alocuțiuni.

In încheiere, cei prezenți au 
vizionat un program de filme 
documentare românești.

La întîlnire au fost prezenți 
membri ai ambasadei R.P. Chi
neze la București.

★
Cu prilejul turneului Între

prins în țara noastră de An
samblul de cîntece și dansuri 
Liaonin din Republica Popu
lară Chineză, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Li Tin- 
ciuan, a oferit joi o recepție.

Au participat tovarășii Ion 
Popescu-Puțuri, președintele A- 
sociației de prietenie româno- 
chineză, Constantin Potîngă, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, loan Bo- 
tar, secretar general al IRRCS, 
oameni de artă și cultură, alte 
persoane oficiale.

Opera Română s TRAVIATA — 
ora 19 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : UN FLUTURE PE LAM
PĂ — ora 19,30 : (Sala Mică) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA WOOLF? 
— ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Măgurea- 
nu) : HEDDA GABLER — ora 19 ; 
(Sala Studio) : POEZIE ȘI MUZI
CA — ora 19,30 ; Teatrul „C.I. Not- 
tara" (la Liceul „George Coșbuc"): 
PATRU LACRIMI — ora 14 ; (Sala 
Studio) : NU AM ÎNCREDERE ÎN 
BĂRBAȚI — ora 19 ; Teatrul Mic : 
PROFESIUNEA DOAMNEI WAR
REN — ora 19,30 ; Teatrul Giu- 
lești: CU OLTENCELE NU-I DE 
GLUMIT — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" 5 SICILIANA — ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : BĂDĂ
RANII — ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie : TREI SURORI — pre
mieră, — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) ; 
UITE CA NU TAC — ora 19,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Acade
mia) : UN BĂIAT ISTEȚ $1 UN 
REGE NATĂFLEȚ — ora 17 ; Cir
cul București : CE VRĂJI MAI 
FACE... IOSEFINI — ora 19.30 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
LA HANUL, CU CÎNTECE — or* *
19,30.

România se pronunță pentru adoptarea 
unor măsuri hotărite de dezangajare 

militară și dezarmare, pentru 
consolidarea păcii și securității 

in Europa și in lume
Cuvintarea șefului delegației române la negocierile pentru reducerea reci
procă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală

La Viena * avut loc joi o nouă ședință plenară a negocierilor 
pentru reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală. In cadrul ședinței a luat cuvintul 
șeful delegației Republicii Socialiste România la negocieri, am
basadorul Dumitru Aninoiu.

De la deschiderea oficială a ne
gocierilor, la 30 octombrie 1973, 
s-au scurs mai mult de doi ani 
—- a spus vorbitorul. în acest 
timp, conferinței i-au fost pre
zentate un „proiect de acord” 
și o „schiță de propuneri” care 
exprimă intenția, pentru prima 
dată după cel de-al doilea răz
boi mondial, de a se trece la 
examinarea concretă și la redu
cerea reală a uriașelor forțe ar
mate și armamente din regiunea 
Europei centrale, ceea ce con
stituie un factor pozitiv, .salutat 
unanim de către participant. 
Am reținut, de asemenea, ca 
element încurajator, faptul că 
propunerile cuprinse în proiectul 
prezentat de U.R.S.S.. R.S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă și R. D. 
Germană vizează nu numai re
ducerea trupelor de uscat, a for
țelor aeriene militare și a ar
mamentelor lor. ci și a armelor 
nucleare staționate în Europa 
centrală. O altă propunere 
utilă, pozitivă, a fost avansată 
de cele patru țări menționate, 
referitoare la adoptarea unei 
declarații comune, de către toate 
statele potențial participante, 
prin care acestea să se oblige 
să nu mărească efectivele for
țelor armate din Europa cen
trală, pe toată durata negocieri
lor de la Viena. Alte idei, suges
tii și propuneri au fost, de ase
menea, avansate pe parcursul 
negocierilor.

Cele șase runde, de pînă acum, 
precum și runda actuală, au o- 
ferit ocazii numeroase, suficien
te, pentru efectuarea unor largi 
schimburi de vederi, pentru in
formări reciproce și clarificări 
asupra sugestiilor și propuneri
lor avansate. Cu toate acestea, 
stadiul tratativelor se află, prac
tic, în același punct de acum 2 
ani. Constatam — a spus vorbi
torul — că nu s-a declanșat 
procesul negocierii reale, con
crete și, ca atare, nu s-au putut 
înregistra pași substanțiali în 
direcția realizării unui acord. 
Tărăgănarea acestor negocieri, 
lipsa de rezultate nu-și găsesc 
justificare și nu pot fi înțelese 
de popoarele Europei. Acestea 
reclamă adoptarea de urgență a 
unor măsuri hotărite de dezan
gajare militară și dezarmare, 
care să pună capăt spiralei 
cursei înarmărilor și implicații^ 
lor sale grave asupra păcii și 
securității în Europa și în lume.

Popoarele europene nu pot sta 
liniștite, nu se pot simți în si
guranță în condițiile cînd pe 
continent se află cea mai masivă 
concentrare de forțe armate și 
armament modern, inclusiv ar
mament nuclear. După statistici 
autorizate, în Europa staționează 
trupe însumînd circa 8 milioane 
de oameni, peste 45 000 tancuri, 
peste 15 000 avioane și mai mult 
de 10 000 încărcături nucleare 
tactice. Tot aici se găsesc fată 
în față cele mai puternic înar
mate blocuri militare : Pactul 
Atlanticului de Nord și Tratatul 
de la Varșovia. Pe teritoriul a 
numeroase state europene se 
află baze militare și trupe stră
ine, dotate cu armament clasic 
și nuclear perfecționat. „In mod 
deosebit — sublinia președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu — sînt nece
sare măsuri energice pentru 
retragerea armamentului nuclear 
de pe teritoriul statelor euro
pene neposesoare de asemenea 
armament, pentru transformarea 
Europei într-un continent al co
laborării pașnice”.

Reprezentantul român a subli
niat : Continuarea și intensifi
carea cursei înarmărilor acțio
nează ca un factor de stimulare 
a politicii de forță în relațiile 
internaționale, pentru întreține
rea unor focare de tensiune și 
conflict în diferite regiuni ale 
Europei. în momentul de față, 
continuarea cursei înarmărilor 
este în totală contradicție cu 
noul curs spre destindere care 
își croiește drum în Europa.

Prin Actul final al Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa — a spus vorbi
torul — statele participante, între 
care toate țările reprezentate 
aici, au recunoscut interesul lor 
în eforturile îndreptate spre re
ducerea confruntării militare și 
promovarea dezarmării, care 
sînt menite să completeze des
tinderea politică cu cea militară 
în Europa și să aibă drept efect 
întărirea securității generale. A 
fost relevată necesitatea ca par- 
ticipanții la forurile în care se 
poartă negocieri să caute ca in
formații despre evoluția, pro
gresul și rezultatele lor să fie 
puse la dispoziția statelor parti
cipante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa. 

Acum, a spus în continuare 
vorbitorul, a venit timpul să se 
treacă de la vorbe la fapte, a 
venit timpul ca statele care au 

participat la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa să asigure punerea rigu
roasă în aplicare a hotăririlor 
conferinței în ceea ce privește 
aspectele militare ale securității. 
Pentru aceasta este necesar ca 
guvernele, forurile de tratative 
existente pe plan european, 
sau cele care vor mai lua ființă, 
să treacă la negocierea și adop
tarea unor măsuri hotărite, a 
unor acorduri de dezarmare și. 
în primul rind, de dezarmare 
nucleară. în opinia noastră, va 
trebui elaborat și pus în prac
tică, etapă cu etapă, un program 
cuprinzător al măsurilor de de
zangajare militară și de dezarma
re. în primul rind de dezarmare 
nucleară, atît la scara întregului 
continent, cit și în diferite zone 
ale sale. înțelegerile la care se 
va ajunge în urma negocierilor 
privind reducerea reciprocă a 
trupelor și armamentelor în Eu
ropa centrală constituie doar 
un prim pas, limitat la o re
giune a continentului, din proce
sul de retragere a trupelor 
străine în limitele frontierelor 
naționale. Negocierile de la 
Viena reprezintă doar o parte a 
problematicii militare europene, 
care va trebui să fie examinată 
în ansamblu, găsindu-se forme 
corespunzătoare acestui scop. 
Este evident că examinarea mă
surilor de interes general euro
pean privind dezangajarea mili
tară și dezarmarea pe continent 
trebuie încredințată unui for 
plenar european. Tratativele 
privitoare la Europa centrală — 
desfășurate în forul limitat de 
la Viena — nu trebuie să îm
piedice inițierea de negocieri 
privind dezangajarea militară și 
dezarmarea în alte zone ale 
Europei, în întregul continent. 
Negocierile de la Viena trebuie 
să stimuleze și să accelereze 
procesul dezangajării și dezar
mării la scara întregului conti
nent.

Este convingerea noastră — a 
spus ambasadorul român — că 
reducerile înfăptuite în Europa 
centrală nu trebuie să aibă ca 
efect fixarea, la un anumit ni
vel, a trupelor și armamentelor 
din această regiune. Negocie
rile, acordul sau acordurile ce 
vor fi aplicate Europei cen
trale trebuie să constituie o 
etapă, un punct de plecare și 
o deschidere spre ținta finală 
— dezangajarea militară gene
rală în Europa, înfăptuirea de
zarmării pe întreg continentul 
european, în întreaga lume.

Reducerile de forțe armate și 
armamente în Europa centrală 
atit străine cit și naționale, nu 
trebuie să aibă un caracter 
simbolic, ci trebuie să fie cit 
mâi substanțiale, cit mai cu
prinzătoare. să afecteze toate 
componentele majore ale forțe
lor militare, în primul rind ar
mele nucleare. Procentele de 
reduceri cuprinse în propunerile 
avansate pînă acum în nego
cieri nu sînt suficiente și nu pot 
contribui efectiv la eliminarea 
pericolului pe care-1 reprezintă 
acumularea în Europa a celor 
mai mari arsenale militare cu
noscute vreodată în istorie. Este 
necesar ca, încă din prima eta
pă. să se prevadă reducerea tru
pelor și armamentelor, inclusiv 
a armamentului nuclear, cu cel 
puțin 10—15 la sută, mai sub
stanțială în țările mari cu ar
mate puternice.

Trupele reduse, străine sau na
ționale, împreună cu întregul 
lor armament și întreaga tehni
că de luptă, trebuie să fie des
ființate. cu demobilizarea conco
mitentă a efectivelor. Arma
mentul și tehnica de luptă a 
trupelor reduse vor trebui să 
fie excluse din statele de orga
nizare a forțelor armate active. 
De asemenea, părțile la acordul 
sau acordurile încheiate vor tre
bui să-și asume obligația de a 
nu introduce pe teritoriul altor 
țări ale Europei nici un fel de 
trupe și armamente și să nu 
sporească în vreun fel efectivul 
trupelor străine situate pe teri
toriul unor state europene ce 
nu sînt afectate de programul 
reducerilor de forțe și arma
mente stabilit la prezentele ne
gocieri. înghețarea și apoi redu
cerea treptată a cheltuielilor 
militare ale statelor europene 
constituie măsuri indispensabile 
pentru inițierea unui proces 
efectiv de dezarmare. In acest 
sens, este necesară alcătuirea 
unui program de reduceri ale 
bugetelor militare, astfel ca pe 
parcurs de un deceniu acestea 
să însemne cel puțin 25—30 la 
sută față de plafonul inițial, re- 
dueîndu-se în mod corespunză
tor efectivele armate și arma
mentul.

Negocierile, deși limitate la 
zona centrală a Europei, vor 
avea adinei implicații pentru 

securitatea tuturor, a întregii 
Europe. Nu poate fi vorba în 
nici un caz doar de realizarea 
securității unuia în raport cu ce
lălalt, ci de crearea unor condiții 
egale de pace și securitate pen
tru fiecare stat european în par
te, pentru toate statele europene 
la un loc. De aceea, România 
susține în mod ferm că unul din 
elementele esențiale ale nego
cierilor îl constituie aplicarea și 
respectarea principiului nedimi- 
nuării securității nici unui stat 
din Europa, nici unei zone sau 
regiuni ale ei.

Pentru realizarea acestor de
ziderate. este necesar ca nego
cierile să contribuie la crearea 
condițiilor menite să ducă la li
chidarea blocurilor militare opu
se din Europa, desființarea ba
zelor militare și retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile 
altor state.

Scopul întrunirii de la Viena 
va fi bine slujit — a spus șe
ful delegației române — dacă se 
vor aplica în negocieri metode, 
proceduri și reguli de lucru de
mocratice, care să permită ex
primarea și luarea în conside
rare a punctelor de vedere, su
gestiilor și propunerilor tuturor 
participanților.

După părerea noastră — a 
spus vorbitorul — apropierea 
pozițiilor părților, în căutarea 
de noi soluții în vederea pro
gresului negocierilor, poate fi 
pe deplin realizată nu în afara 
conferinței, ci în cadrul meca
nismului său procedural, folo
sind căile de lucru democrati
ce, normale, pe care le oferă 
aceasta și pe care trebuie să 
le respectăm. Practicarea meto
dei „întîlnirilor neoficiale”, care 
a fost instituționalizată, confe
ră discuțiilor un caracter de la 
bloc la bloc, divizează in mod 
nedorit negocierile — în plena
re formale și „întilniri neoficia
le” — ceea ce nu poate să nu 
se repercuteze negativ asupra 
desfășurării1 tratativelor. Orga
nizarea^ și Formele de lucru tre
buie să creeze condiții propice 
pentru armonizarea eforturilor, 
intereselor și pozițiilor tuturor 
participanților la negocieri, ca 
state egale, suverane și inde
pendente. Perioada tatonărilor 
de poziții, a consultărilor și cla
rificărilor preliminare a trecut 
deja de multă vreme. In pre
zent se impune ca fiecare parti
cipant la aceste negocieri, în
tr-un spirit de înaltă responsa
bilitate și bună credință, să 
manifeste voința politică nece
sară pentru deblocarea nego
cierilor, pentru scoaterea lor 
din impasul în care se află. 
Este necesar să se urnească de 
urgență mecanismul concret al 
tratativelor privind reducerea 
trupelor și armamentelor în Eu
ropa centrală, să se pună ca
păt imobilismului care se ma
nifestă în negocieri. A venit 
timpul ca toate propunerile 
avansate să fie examinate cu 
atenție. în profunzime, pe baza 
de egalitate. în spirit de com
promis și dorința de înțelegere.

Delegația română consideră că 
Tntr-un astfel de cadru trebuie 
să se desfășoare lucrările, în
tr-un asemenea cadru dorește 
ea să coopereze constructiv, să 
participe cu eficiență la armo
nizarea pozițiilor tuturor parti
cipanților, în scopul realizării 
unui acord sau acorduri, care 
sa servească intereselor de pace 
și securitate ale întregii Europe.

FIȘIER

Tailanda
LA 5 DECEMBRIE ESTE 

ZIUA NAȚIONALĂ A TAI
LANDEI • Teritoriul de 
514 000 kmp, cît măsoară sta
tul Tailanda, se află situat 
în Asia de sud-est, în partea 
centrală a Peninsulei Indo
china, învecinindu-se cu Bir- 
mania, Laos, Cambodgia, O- 
ceanul Pacific, Malayezia și 
Oceanul Indian. Statisticile 
cele mai recente, indică ci
fra de 39 790 000 de locuitori.

• Din punct de vedere ge
ografic, relieful Tailandei se 
caracterizează prin patru mari 
regiuni : o cîmpie aluvială, 
în partea centrală, străbătută 
de fluviul Menam ; șirul de 
munți din nordul și vestul 
țării, constituiți în lanțuri 
paralele ; Podișul Korat din 
est, nisipos și cu altitudini 
scăzute, inclinind spre flu
viul Mekong și, a patra re
giune, sectorul tailandez din 
Peninsula Malacca, constituit 
din lanțuri muntoase, sepa
rate de largi culoare.

• In subsolul tailandez se 
află importante zăcăminte de

Președintele 

Coastei de Fildeș 

a primit pe șeful 

delegației române

Președintele Republicii 
Coasta de Fildeș, Felix Hou- 
phouet Boigny, a primit, la 2 
decembrie a.c., pe Nicolae Io- 
nescu, ministru-secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, conducătorul unei 
delegații economice guverna
mentale române, care efectuează 
o vizită oficială în această țară.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șeful delegației ro
mâne a transmis președintelui 
Republicii Coasta de Fildeș un 
călduros mesaj de prietenie, 
precum și urări de sănătate 
personală, de prosperitate pen
tru poporul ivorian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, șe
ful statului ivorian a rugat să 
fie adresate președintelui Româ
niei expresia sentimentelor sale 
de stimă, calde urări de sănăta
te și fericire, urări de bunăstare 
pentru poporul român.

în cadrul întrevederii, au fost 
abordate unele aspecte ale re
zultatelor convorbirilor purtate 
de delegația română la Abidjan 
privind dezvoltarea relațiilor de 
cooperare economică și a schim
burilor comerciale în diverse 
domenii intre România și Coasta 
de Fildeș.

Reunit sub președinția șefu
lui statului, Francisco da Costa 
Gomes, Consiliul Revoluției din 
Portugalia a hotărît să însărci
neze serviciile de poliție judi
ciară militară cu pregătirea pro
ceselor intentate persoanelor 
implicate în evenimentele de la 
25 noiembrie a.c., arată un co
municat al președinției republi
cii. reluat de agenția de infor
mații ANOP. Totodată, a fost 
creată o comisie de anchetă, 
prezidată de generalul de avia- 
t ? Luis Antonio da Silva Arau
jo. pentru examinarea fiecărui 
caz în parte.

Acțiuni contrare reglementării
pașnice a situației din Orientul Apropiat

Situația din Orientul Apropiat 
s-a agravat din nou în aceste 
zile, cind formațiuni de avioane 
israeliene, în număr de 30 de a- 
parate, au bombardat taberele 
de refugiați palestinieni de la 
Baddawi și Nahr Al Bared, si
tuate în nordul Libanului lingă 
Tripoli, precum și tabăra pales
tiniană de la Nabatich. din su
dul Libanului. Numărul victi
melor înregistrate este cu mult 
mai mare decît în toate in
cursiunile anterioare ale forțe
lor aeriene israeliene pe terito
riul libanez.

In mod cert, asemenea ac
țiuni îngrijorătoare sînt ex
presia dorințelor cercurilor 
militariste potrivnice regle
mentării pașnice a situației 
din Orientul Apropiat și, impli
cit, potrivnice intereselor fun
damentale ale poporului israe
lian însuși. Ele sînt de natură 
să afecteze progresele care s-au 
înregistrat în această zonă, să 
frineze evoluțiile pozitive în di
recția găsirii unor soluții politi
ce. Asemenea acțiuni încurajea
ză forțele extremiste care în
cearcă prin orice mijloace să 
întrețină iluzia că menținerea 
sub ocupație a teritoriilor arabe 
ar fi de natură să ofere secu
ritate Israelului. Experiența is
torică a demonstrat clar, cu pu
terea a nenumărate exemple, că 
adevărata securitate rezidă nu în 
ocuparea de teritorii străine — 
sursă permanentă de încordare 
și conflict — ci în statornicirea 
unor relații noi, de bună veci
nătate, de conviețuire pașnică și 
cooperare. Pe fundalul acestei 
experiențe, noile acțiuni de for
ță din zonă, care se adaugă o- 
cupării în continuare de către

OPINIA PUBLICĂ DIM ȚARA NOASTRĂ A LUAT 

CUNOȘTINȚĂ CU PROFUNDĂ ÎNGRIJORARE 

DE NOILE ACȚIUNI DE FORȚA ALE ISRAELULUI 

IN LIBAN

Declarația Agenției Române 
de Presă „Agerpres“

Agenția Română de Presă 
i.Agerpres” este autorizată să 
declare următoarele :

Opinia publică din Republica 
Socialistă România a luat cu
noștință cu profundă îngrijo
rare de bombardamentele efec
tuate de aviația israeliană asu
pra unor așezări cu populație 
palestiniană din Republica Liban, 
cauzînd pierderi de vieți ome
nești, precum și mari distrugeri 
materiale.

Opinia publică din România 
dezaprobă asemenea acțiuni de 
forță care încalcă suveranitatea 
statului libanez, creează noi sur
se de încordare și pun în pri
mejdie pacea și securitatea în 
regiune, cît și pe plan mondial. 
Acțiunile militare ale Israelului 
complică reglementarea situației 
conflictuale din regiune, creează 
pericolul reizbucnirii conflictu
lui cu consecințe foarte grave 
nu numai pentru Orientul Mij
lociu, dar și pentru pacea in
ternațională, încurajează forțele 
extremiste. Astfel de acte vin 
în contradicție cu cerințele po
poarelor, ale forțelor iubitoare 
de pace de a se găsi o soluțio
nare care să ducă la stingerea 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu, la crearea unor relații de 
bună vecinătate și pace în re
giune.

Situația din Liban9
Agențiile internaționale de 

presă transmit că. în capitala li
baneză a avut loc o reuniune 

a Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care a examinat con
secințele atacului israelian asu
pra taberelor palestiniene de 
pe teritoriul libanez. A fost, 
de asemenea, analizată poziția 
O.E.P. față de dezbaterile ce vor 
avea loc în Consiliul de Secu
ritate, convocat, după cum se 
știe, la cererea guvernelor Egip
tului și Libanului.

La Beirut a avut loc o con
ferință de presă, in cadrul căreia 
șeful Secției unificate de infor

Israel a teritoriilor arabe, agra
vează și mai mult situația, pu
țind avea consecințe imprevizi
bile nu numai pentru Orientul 
Apropiat, ci și pentru pacea 
mondială. Apare cu atît mai 
grav, cu cît noul atentat la 
adresa independenței Libanului 
s-a produs într-un moment în 
care Ia Organizația Națiunilor 
Unite au loc dezbateri cu pri
vire la căile de soluționare a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

După cum se știe, România 
s-a pronunțat cu consecvență 
pentru instaurarea unei păci 
drepte și durabile în Orientul 
Apropiat, desfășurînd o activita
te internațională deosebit de 
bogată și dinamică, consacrata 
reglementării politice a situației 
din regiune.

Definind cu claritate poziția 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia re
cent ; „Menținerea situației ac
tuale din Orientul Mijlociu 
ereează permanent pericolul 
reizbucnirii conflictului, cu con
secințe foarte grave nu numai 
pentru Orientul Mijlociu, dar și 
pentru pacea internațională. De 
aceea. România s-a pronunțat și 
se pronunță pentru soluționarea 
cit mai rapidă, pe cale politică, 
a conflictului, în spiritul rezolu
țiilor Consiliului de Securitate și 
«le Adunării Generale a ()>W- 
zației Națiunilor Unite. Aceasta 
presupune retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate în urma 
războiului din 1967, precum și 
soluționarea problemei poporu
lui palestinean, inclusiv crearea 
unui stat palestinean, indepen
dent. Numai pe această bază se 
va putea asigura o pace trainică 
și justă, care să asigure dezvol

Dezbaterile de la O,N. U,
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

In plenara Adunării Generale a O.N.U., care dezbate situația 
din Orientul Mijlociu, a luat cuvîntul reprezentantul permanent 
al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion Datcu.

Reafirmînd convingerea fermă 
a României că o reglementare 
pașnică în Orientul Mijlociu 
este posibilă și că în ciu
da complexității situației a- 
ceasta poate și trebuie re
zolvată prin mijloace pașnice 
pentru a se ajunge la instau
rarea unei păci juste și durabile, 
conform intereselor păcii și 
securității generale, ambasado
rul român a declarat : președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, sublinia 
recent că „România s-a pronun
țat și se pronunță cu fermitate 
pentru soluționarea politică a 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu. Considerăm că tergiversarea 
soluționării acestui conflict cre
ează o situație foarte gravă în 
Orientul Mijlociu, cu implicații 
imprevizibile, în primul rind, 
pentru țările din această zonă, 
dar și pentru securitatea și pa
cea în Europa și în întreaga 
lume. De aceea, apreciez 
că sînt necesare eforturi sus
ținute din partea tuturor sta
telor în vederea soluționării mai 
rapide a acestui conflict. Am în 
vedere, în primul rind necesita
tea retragerii Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, precum și a 
soluționării problemei poporului

Noua acțiune israeliană este 
cu atit mai reprobabilă cu cît in 
momentul de față în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite se 
depun eforturi pentru a se găsi 
soluții pașnice in legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu. 
Este bine cunoscut că majorita
tea statelor lumii, precum și 
Organizația Națiunilor Unite au 
recunoscut că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei este 
singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian, îndreptă
țit astfel să participe la toate 
eforturile și la toate deciziile 
care privesc instaurarea păcii 
în Orientul Mijlociu.

In spiritul politicii sale consec
vente, România se pronunță pen
tru intensificarea eforturilor 
politice și diplomatice ale sta
telor, ale tuturor popoarelor 
care să conducă la instaurarea 
unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu, ceea ce pre
supune retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 
1967, rezolvarea problemei po
porului palestinian în conformi
tate cu interesele sale naționale, 
inclusiv prin crearea unui stat 
palestinian independent, asigu
rarea dreptului la existență in
dependentă a tuturor statelor din 
regiune.

mații a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Abu Sharar, 
a condamnat atacurile efectuate 
la 2 decembrie de aviația isra
eliană împotriva unor tabere ale 
refugiaților palestinieni din nor-*,  
dul și sudul Libanului și a z< 
nelor adiacente. El a arătat A. 
în urma acestor raiduri, la care 
au participat 30 de avioane is
raeliene, au fost ucise 74 de 
persoane, iar alte 160 au fost 
rănite, peste jumătate din nu
mărul victimelor fiind femei și 
copii. El a precizat că de pe 
urma bombardamentelor efec
tuate în sudul Libanului au avut 
de suferit în principal cetățeni 
libanezi.

tarea liberă, securitatea și inde
pendența tuturor statelor din a- 
ceastă zonă".

Pornind de la această poziție 
principială și constantă, România 
a salutat întotdeauna orice pas 
și orice măsură îndreptată spre 
diminuarea încordării, spre o 
soluționare politică, pe cale paș
nică, a situației conflictuale din 
Orientul Apropiat, cum a fost 
recentul acord interimar între 
Egipt și Israel cu privire la 
dezangajarea forțelor lor mili
tare în Slnai.

Avînd în vedere gravitatea 
problemelor din Orientul Mijlo
ciu, România consideră că, în 
prezent, mai mult ca oricînd, se 
impune intensificarea eforturi
lor tuturor popoarelor care do
resc pacea, pentru soluționarea 
în cel mai scurt timp a conflic
tului din această zonă. Dar re
zolvarea justă și integrală * 
problemelor Orientului Mijlo
ciu nu poate avea loc într-un 
climat de tensiune, sub spectrul 
reizbucnirii incendiilor ce au 
adus suferințe atît de grele tu
turor popoarelor din regiune, 
periclitînd pacea mondială, dim
potrivă, crearea unei ambianțe 
a încrederii, eliberată de factori 
de tensiune și înăsprire ’
ției va fi de natură să înles
nească și să favorizeze găsirea 
unor soluții de ansamblu, în 
concordanță cu interesele și as
pirațiile legitime ale tuturor po
poarelor acestei zone, pentru a- 
sigurarea unei păci drepte și 
trainice, menite să asigure fie
cărei națiuni libertatea, inde
pendența și bunăstarea, în con
cordanță cu interesele cauzei 
securității internaționale.

palestinian, prin crearea ■unul 
stat palestinian independent”.

Interesele păcii și securității 
din această parte a lumii cer re
cunoașterea independenței, su
veranității și integrității terito
riale a tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, elemente de natură 
să deschidă o perspectivă favo
rabila coexistenței pașnice, po
poarelor interesate, dezvoltării 
lor independente. O reglemen
tare politică pașnică a situației 
din Orientul ' Mijlociu nu se 
poate concepe fără soluționarea 
problemei organizării indepen
dente a poporului palestinian.

Vorbind în continuare despre 
acordul interimar dintre Egipt 
și Israel referitor la dezanga
jarea forțelor militare din Sinai, 
ambasadorul român a arătat că 
aceasta reprezintă un fapt po
zitiv. In același sens se în
scrie și rezoluția 381, adop
tată recent de Consiliul de Secu
ritate, asupra prelungirii man
datului forțelor Națiunilor Unite 
de supraveghere a dezangajării 
pe înălțimile Golan. Adoptarea 
acestei rezoluții va permite — 
în opinia României — partici
parea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei la dezbaterile 
din Consiliul de Securitate asu
pra situației din Orientul Mij
lociu.


