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Unitatea frăţească între poporul român şi naţionalităţiile conlocuitoa
re, rezolvarea mar:x:ist-lenin'istă a problemei naţionale, asigurarea deplinei 
egalităţi în drepturi !<ll tuturor cetăţ·enilor fălfă deosebire de naţiooolitate, 
consti<tuie una din cele mai importante transformări real'izate în anii 
construcţiei socialiSite în ţara noaS:tră. 

Imprejurările iSitorice au făcut ca alături de poporul român, pe teri
toriul partriei noostre să rse statornicească din veacuri îndepărtate şi popu
latii de alte naţionalităţi. S-au funidamenltalt şi ~consoUdat relaţii de frăţie 
în muncă, de solidaritate în mişcările sociale pentru pmgres, în lupitele 
împotriva asupritorilor şi cotropitorilor. 

Munca şi lupta comună formează o caracteristică esenţială a dez;yol
tării istorice a regiunilor în care locuiesc alături de români, oameni ai 
muncii de alte naţionalităţi. 

Creaţiile poporului de-a lungul istoriei sînt expresia contribuţiei tu
turor locuitorilor, indiferent de naţionalitate. Cei mai de seamă fii ai 
poporului român şi ai naţionalităţilor conlocuitoare, mililtanţi pe tărnnul 
cbştesc, gînditori, oameni de cultură şi de artă, pătrunşi de aceleaşi idea
luri au activat cu toate forţele, în limitele orînduirii sociale in.oohitabile, 
pentru a înfăptui unita;tea maselor largi populare. "Provenienţa şi soarta 
- scria în 1847 Gheorghe Bariţiu - aruncă de atîtea veacuri, în această 
patrie frumoasă şi nouă tuturor scumpă, atî:tea naţii şi confesii una lîngă 
alta. Pentru ce să ne mai amărîm zilele unii la alţii? Pentru ce să nu 
\'ieţuim cu toţii ca fiii aceleieşi mame? Eminentul om de Ş'tiinţă Bolyai 
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.Janos în lucrarea T()d{lele,tes kfuaJJomany scrie că "Nimeni nu apreciază 
şi nu sprijină mai mult naţiunea română dedt mine - şi ca om o iubesc 
tot aşa de muLt ca pe cea maghiară, şi cu buourie cunosc în ea una din 
urmaşele cele mai drepte şi curalte a romanilor de odinioară" . Vorbind 
despre problema naţională, el arată că cei săturaţi folosesc aceasta pentru 
a a:bate atenţia celor înfometaţi de la cauza mizeriei lor. 

"Ev~dent - spunea el - că astăzi necazul nu este acela . .. că slă
nina este denumită szalonna, spech saG. slănină , ci că acei care au nevoie 
ele s1ănină să-o aibe fără ca să o ia de la altul". 

Istoria consemnează momente importante ale luptei cOI!Ilune în care 
românii , maghiarii, germranii şi celelal'te naţionalităţi con1ocuitoare au 
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putut face faţă greUităţilor timpurilor, au putut învinge în lupta împo-
triva P.xpl,oataitorHor şi asupritotrilor. Răs:coiala d e l1a Bobîlna din 1437, 
ră:zJboiul ţărănesc conoos de Gheolfghe D6ZJSa, din 1514, mişcarea maselor 
ţărăneş1ti în kunte cu Horia, Cloşca şi Crişan, marile bătălii purtate îm
potriva cotropitorHor otomani în care alălturi de oştirile mo!Ldov~ene şi 

muntene au luptat vitejeŞite maghiari şi saşi din Transilvanila, alianţa 

aproape penmanentă a secuilor cu domni tarii Mo,1dovei şi Ţării Româ
neşti sînt dovezi concludente că atunci cînd nu se .amestecau interese 
străine, diversionis te, masele muncitoare indiferent de naţionalitate S-18.U 

unit pe o platfoi'mă comună împotriva asupritor ilor interni şi exter ni. 

Evenimentele revoluţiei din 1848- 1849 au arătat că interesele ro
mânilor se împleteau cu ale ungurilor, de aceea eei mai înaiJntaşi revolu
ţionari de l~a 1848 : Nkolae Bă1eescu, Avram Ian cu, E:fltianie Murgu, Pe
tofi Sandor, Gaborr: Âron, Gheorghe Bariţiu, Ştefan Ludwig Roth şi mulţi 

alţii au militat pentru întărirea prieteniei şi frăţiei poporului român cu 
naţionalităţile conlocuitoare în lupta pentru scuturarea jugului asupririi 
sociale şi naţionale. Bălcescu a trăit luni de zUe alături de guvernul lui 
Kossuth. Inimta lui tînără bătea necontenit pe ntru c.auz•a libertăţii po
porului rom ân şi maghiar, e l a văzut mai clar ca m icine tragedia diver
genţelor maghiara-române. În scrisoriLe către Ghka el 1scr ia : " ... d e 
îiecare dată mă treceau sudorHe reci văzînd că aceste două popo~are s-.au 
condamDJat la moante unul pe altul, cele două naţiuni care treceau orbi,te 
de o m îndrie neînţeleasă pe lîngă minunata oca ziune a regăsirii r eci
pr oce". 

Făurirea statului naţional unitar român prin untrea Transilvan iei 
cu România pecetlui1tă la 1 decembrie 1918, pe cîmpul lui Horia 1a Alba 
Iulia, a descătuşat noi energii ale maselor populare, a contribuit la lărgi
rea şi întărirea mişcării democratice din ţara noastră. 
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Gîndirea înaintaşilor constituie un bogat patrÎllnoni.u, o preţioasnă 

moştenire spiri:tuală a întregului popor. Solidaritatea în ciu·ncă şi în 
luptă este mărturia frăţiei dintTe oani.enii muncii rOIITlâni şi de alte naţio
nalităţi de pe teritoriul patriei. 

Odată cu dezvoltarea mişcării muncitoreşti din ţara noastră, şi ma
turizarea conştiinţei de clasă a prole·tariatului, unit:a~bea întregului. popor, 
asigurarea drepturilor egale a naţionalităţilor se leagă de sardna istorică 
a clasei muncitoare de a conduce, în frunte cu partidul ei revoluţionar, 
lupta maselor împotriva exploatării c.api•taliste şi moşiereşti. 

Marx şi Engels, fonda~torii comuni1smului ştiinţific .au arătat că nă
zuinţa muncitorilor de orice naţiorualitate spre unitate şi solidaritate 
fr'ăţească îşi are izvorul în condiţiile de viaţă ale prol-etariatului. . Limsînd 
lozinca "Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! ", ei s-au ridicat nu numai 
împotriva oricărei exploatări şi asupriri so.ciale şi naţionale, ci au indicat 
trJitoda.tă şi calea si.gură pentru îndeplinirea acestui ţel umanist - oi'Iga
nizarea şi unirea tuturor celnr ce mU!l1cesc în vederea revoluviei proletare. 

Meritul partidului comuni1st este că a ştiut să sădească aceste indi
caţii preţioase în terenul feDtil oferit de tradiţiile de unitate şi frăţie 

dintre oamenii muncii români şi ai naţionalităţilor conlocuitoare. 

Partidul comuniştilor din patlfia noastră .a condus lupta unită a mun
citorilor români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi împotriva ex
ploatatorilor şi primejdiilor comune, şi-a desfăşurat aotivitatea în rîndul 
maselor ţărăneşti, intelectualilo·r şi aHor pături şi categorii sociale de toate 
naţion:ali.tăţi:le . Cauza nobilă a frăţiei între poporul român şi naţionalită

ţile conclocuitoare a fos1t susţinută cu consecvenţă de organizaţiile de 
masă democratice create, conduse sau aflate sub înfluenţa P.C.R., printre 
care o contribuţie de seamă a adus uniunea oamenilor muncii maghiari 
elin România (MADOSZ), creată în augus1t 1934 din iniţiativa P.C.R. 

Ca rezultat al lupte i P.C.R. pentru unirea forţelor democratice, pro
gresiste, antihitleriste şi antifasciste fără deosebire de n.aţionalita,te, în 
iunie 1943 s-a con.stitui1t frontul patriotic antihiltle:rist, în oare alăituri de 
Partidul Comunist Român au acţionat Frontul plugarilor, Uniunea patrio
ţilor, Madosul şi alte organizaţii. 

Paralel cu lupta antihi:tleristă dusă în România, în nordul Ardealu
lui, răpit vremelnic prin dictatul imperd.,alist de la Viena, arestările în 
masă a comuniştilor, a luptătorilor antifasdşti, prigoana împotriva popu
laţiei române , n--<au putut intimida mase1e populare car·e protestau tot 
mai mult împotriva pemecuţiilor, împotriva condiţiilor de muncă şi de 
vi1aţa de mizerie. 
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In comuna Baraolt 40 de femei maghiare şi românce adunîndu-1se în 
faţa sediului plasei, au cerut pîine, făină, de:clarînd că datorită lipsei de 
alimente voru:cide copii. "Nu tre.buie să ne omorîm copiii noştri - sună 

glasuJ. ameninţător a unei femei - ci, pe doi, trei cîini mari care sînt la 
conducere". 

Refuzul ·tineretului de a se înroLa în armata hortis.tă, manifestat prin 
treoerea peste graniţă în România, a provocat îngrijorarea şi totodată 

"mirarea" autorităţilor maghiare. 

Nenumărate procese au fost organizate împotriva cetăţenilor maghiari 
care au coLaborat cu populaţia română. Muncitorii, ţăranii, i.ntelectualii 
progresişti, apreciind ca nejust dictatul de la Viena, n-au avut încredere 
în trăinkia lui. Ca urmare în numeroase c01111une ale judeţu~ui Trei
Scaune ţăranii aşteptau administraţia r'ornână încă la sfîrşitul anului 
1941. "Acest guvern (este vorba de guvernul hor.tist) - afirmă în public 
ţăranul maghiar Patras Janos din comuna Bodos - nu durează mul1t şi 

pînă la sfîrşitul anului vor veni înapoi românii". Pentru asemenea afir
maţii, aş.a cum reiese din documentele procuraturii şi tribunalului sînt 
condamnaţi mulţi .cetăţeni maghiari şi români de către autorităţi, repre
zentate în majoritatea ·cazurilor de funcţionari aduşi din Ungaria, ceea ce 
reflectă neîncrederea în populaţia locală, mai ales în cea secuiască. 

Astfel, pe fondul adîncirii continue a antagonismelor economioe, 
sociale şi politico-ideologioe care scindau societatea în forţe opuse, în 
focul luptei de clasă se creează premiza istoncă pentru adîncirea uni
tăţ: i frăţeşti înt·re toţi cetăţenii ţărani, indiferent de naţionalitate. 

Lnsurecvia armată din 23' August 1944, răsturnarea dictaturii militaro
iasdste a creat condiţii favorabile pentru instaurarea unui regim demo
cratic, pentru făurirea unei societăţi noi, soci.aUs.te. PaT~tidul în noile cDn
diţii create acorda importanţă deosebită pentru cîştigarea naţionalităţilor, 
aces:t lucru, pe de o parte prin a1tragerea lor în lupta pentru realizarea 
sarcinilor car.e stăteau în faţa pantidului de care marea majoritate era 
interesată, pe de altă parte în reducerea influenţei par;t1delor şi grupări

lor politice şi ale claselor exploatatoare. 
Raliindu-se la F.N.D., în frunte cu P.C.R., constJiJtuit în perioada 

furtunoasă .a revoluţiei populare, Madosz-ul, mai tîrziu U.P.M.-ul, comi
tetele antifasciste germane, sîrbe, ucrainene ş.a. au adUJS o importantă 
contribuţie la lupta întregului popor împotriva forţelor reacţiunii, .a ele
mentelor şovine, pentru realizarea de reforme demo:cratioe. 

În hotărîrea Madosz-ului cu privire la adeziunea se spunea : "Noi, 
ungurii din România nu putem despărţii pentru nki un moment soarta 
noastră ele soarta fraţilor noştrii români. Uniunea pe ţară a muncitori-
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lor unguri din România, a ifost şi în timpul trecut adepta necldntiltă 

a coniJ.ucrării pa:şnice între cele două popoare ... Prel~nld întreg conţi
nurtul proiectului de platformă şi aderăm 1a F.N.D .... " 

Odată cu crearea unei coaliţii democratice în jurul c1aJSei muncitoare 
partidul comunist român desfăşoară o activitate intensă pentru educarea 
maselor pentru combatereta şovinismului şi navionaliJSnn.rlui. ln acest 
scop sînt organizate cercurile duminkale, sînt editate ziare, broşuri, 

pamflete, diferite publkaţii şi o mulţime de cărţi, ca:re au făcut ca de
mocraţii români şi maghiari să intre într-un număr cît mai mare · m 
rîndurile partidului. Organizaţiile de parUd lansează numeroase chemări 
către muncitorii, ţăranii, intelectualii români şi de alte naţionalirt;ăţi prin 
C'Me îi cheamă să se unească în scopul apărării iflltereselor vi11Ja1e împo
triva duşmanului comun. "Fraţi agnicultori, muncitori, to;varăşi - se 
spune în chemar.ea Comitetului Judeţean P.C.R. Mureş (noiembrie 1944) 
- noi ne-am nătscut aid, vrem să trăim şi să muncÎIIn tot aid penltru a 
trăi în pace. Tr·ebuie să stîrpim din sufletul nostru ori.ce ură şi g.îndul 
ră2Jbunării ... Să înlăturăm pe cei care vor să de21bine, să fie români 
sau .maghiari ... " 

1n condiţiile în care politka României capăttă un spii'it în ce în ce 
mai nou, s-a simţit necesară gruparea într-un tot unitar a dispoziţiilor 

legaQe pe egali!ta'tea în drepturi între poporul român şi naţionalittăţile 

conlocuitoare. Răspunzînd la acea:stă cerinţă, reprezentanţii P ,C.R. şi 

celorlmte .g['upări politice aliate în F.N.D., au impus guv~nului Rădescu 
Ja 6 Februarie 1945 adoptarea Statutului Naţionalităţilor, care proclama 
egaUtatea deplină dvilă şi pdlirtkă a tuturor cetăţenilor statului român, 
indiferent de msă, limbă, naţionalitate sau religd.e, intertZitoîndu-se prin 
lege orirce dilscrtminare pe aceste crirtedi şi statuinrl dreptul fiecăruia de 
a 'Sitabili singur limba maternă şi naţionalitatea sa. 

Forţele democratice maghiare şi de alte naţionali!tăţi au salutat cu 
satisfacţie prevederile statutului totodată consildednd că apHcarea lor în 
viaţă este condiţionată de un gurvern democrattc. 

Prin instaurrarea la 6 mar.tie 1945 a guvernuQui Dr. PetTu Groza în 
care clasa muncitoare .avea un rol conducător, lupta dusă de partidul CQ~ 
mrunist pentru realizarea eg·a:lităţii în drepturi a poporului român şi a 

naţionaliltăţilor conlocuitoare a devenit o politică de stat. Blementele 

reacţionare şi şovine din adminiJs.traţia de start; au fost rlnd rpe rînd. eli

minate. Uniunea politioă indiscut:a~bi~ră a oomeni1ar mlllndi, indiferent 
de naţionalitate în jurul P.C.R. a con;stituit marea forţă istorică care a 

aSi!gurat înfăptuirea programului de refacere a ţării, depăşirea greutăţilor 
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şi lipsurilor, mul!te inerente începutului, unele obiectirve, altele subiec-
tive, trecerea la făurirea edificiului sociailist în Români,a, , 

. In proc~sul r~voluţiei şi . c~trucţi~i ~o:clalds1:e ~ _a fost c;re.a~ .. Jbaza 
polj'tică a egalităţii sodale a tuturor oamenilor m.uncii, fără_ deos~~~e ~~ 
naţionalitat~ -. întătrirea puterii pol~tice ·a !?.()_porulud, liber· şi ,stăw~ .. !?:€: 
soarta sa. Deţinător . suveran al puterii, poporul a înscris în ConsUtuţia 

.. . ' .. ' .. .. 
ţării egalitatea în drepturi în toate domef1;iile vieţii economii~, _ pol~tice, 
juridice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii din RepuibUca SociaiJ.iS'tă 
România. 

O expresie pregnantă a egalităţii în drepturi în domeniul poli'ţ_ic,~o 

constituie însăşi -compoziţia şi principiile care stau la bau1 P.C.R. - forţa 
politică de avangardă ~ poporului nostru. Partidul Comunist Român în
truchlipînd atît prin ideologia, cît şi prin compoziţia sa principiile inter
naţionalismului, cuprinde în rîndurile sale pe cei ;rnai buni fii ai po
porului, •români, maghiarir e-ermani şi de alte naţionaUtăţi. Oamenii mun
cii aparţin~nd naţionalităţilor conlocuitoare sînt membri cu de:Dptur.i de
pUne ai o:Dganizaţiilor de masă, obşteşti, ai organi·zaţiilor cooperati:ste şi 

uniuni de creaţie, participă în mod organizat alături de români la în
treaga viaţă politică şi socială. 

Această situaţie este D expresie pregnantă a criteriului suprem după 
care se conduce Partidul Comuni1st Român în aprecierea f,iecărui mem
bru ai societăţii, în promovarea şi recompensarea sa - după criteriul 
devotamentului fa_ţă de ceauza sociali:srmului, faţă de patrie, al eapadtăţii 
de muncă şi ·contribuţia adusă 1a întărir·ea orînduirii noas·tTe. 

In prooesul construcţiei sociali!ste a foist creată baza economi,că a ega-
lităţii sociale a tu.turor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate. 
Inlăturarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie şi a în
tregului sistem de relaţii sotciale ce izvorăsc din ea şi iilJStaurarea pro
pri•etă ţii . socialiste a· făcut posibilă aşezarea defi.ni ti vă şi reală a raportu
rilor naţionale pe principiile egalităţii în drepturi, prin asigurarea ~ei 
poziţii absolut egale a tuturor cetăţenilor faţă de m1~:loacele de produ:c
ţie, realizarea dreptului la muncă şi a retiibuţiei după cantitatea şi cali
tatea muncii depUJse. 

O impor-tan'ţă deosebită în garantarea exerci1tării în fapt a aoe~tor 
drej:>tud o are polittica Marxist-Leninistă a parUdului nostru de orientare 
a deztvoltării forţelor de producţie pe într·eg teritoriul ţării. 

Porntn.d de la realităţile concrete exisrt;ente a numeroaselor judeţe 
şi localităţi, în trecut menţinute în înapoiere economică, printre ele fiind 
şi cele în owe alături de populaţia roonână locuiesc oameni ai muncii 
de alte naţionaliităţi, partidul şi statul nostru au acordat o atenţie deose-
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bită ridic~rii lor din punct de vec;iere economic şi sod..a:l-cultural. Este 
semnificativ în acest s~ns volu:rr{ul mare al invootlţiilor alocate, ~i~:ui 
accentuat al industrializării, ~umărul mare de obieotive econ~mice, socia'l
cultu!'la[e, de locuinţe construi1te în aceste judeţe. 

' . . . 

Prin dez-voltarea continuă a potenţialului economic al ţării, al tuturor 
judeţelor şi localităţilor, poli<tica partLdului urmăreşte crearea de con
diţii ca toţi oarrnenii muncii - români, maghiari, germani şi de alte na
ţionalităţi - să se poată bucura din plin de tot oeea ce oferă civili:oaţia 
socialistă. 

În sf~rşit, socialismul a creat condiţii pentru manifeSitarea liberă a 
tuturor forţelor poporului în sfera creaţiei spirituale, pentru afirmarea 
t-uturor valorilor intelectuale, indiferent de naţionalitate. În anii con
strucţiei sodaliLS'te, pe fundamentul de:ovo1tării ştiinţei, artei şi cul'tu.rii, 
în întreagă ţară au fost puternic stimulate şi sprijini1te creaţiile oameni'lor 
de ştiinţă, artă şi cultură din rîndurile naţionaHtăţilor conlocui'toare. 

Făurită în condiţiile legăturii şi impletirii destinelor naţionalităţilor 
conlocuitoare cu cele ale poporului român, creaţia cul:tural-arti:stică a 
acestor naţionalităţi, purtînd specificul naţional contribuie, alături de 
creaţia intelectualilor români, la îmbogăţirea tezaurului spiritual al Ro
mâniei sociali!ste. Deschiderea largă a porţilor învăţămîn1tului în limba 
maternă, de la treptele e1ementare pînă la învăţămîntul superior şi 

crearea de condiţii ca paralel cu dez-voltarea învăţămîntului în limba 
m'aternă să se înveţe şi limba română - necesitate obiectivă pentru 
însăşi înfăptuirrea deplină a principiului egalităţii - crearea numeroase
lor instituţii aDtistice ale naţionaHtăţilor conlocuitoare, editarea a milioa
ne cărţi, broşuri, ziare şi reviste în limbile maghiară, ge:nmană, sîrbă, 

ucraineană, toate acestea sînt o expresie vie a amploarei pe care o cu
noaşte în zilele noastre viaţa spi·rituală a naţionalităţilor conlocuitoare. 
Ele reflectă totodată profundul democr.atism al orînduirii noastre socia
liS<te, al libertăţilor şi drepturilor de care se bucură întregul popor. 

Munca în comun pentru dezvol<tarea patriei, egalitatea condiţiilor po
litice, economi,ce şi socia1-cuHurale de viaţă, identitatea ţelurilor şi inte
reselor, conştiinţa faptului că de progresul ţării este legat indisolubil des
tinul fiecărui cetăţean, indiferernt de naţionalitate, constituie fundamen
tul pe care s-.a statornidt şi se consolidează unitatea frăţească dintre toţi 
cetăţenii patriei, români, maghiari, germani şi de alte naţionalirtăţi. 

In acest amplu şi multilateral proces de consolidare a un~tăţii social
politice a întregului popor un aspect de mare importanţă o are comba
terea şi înlăturarea rezidurilor mentalităţHor naţionaliste, şovine. 
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Socialismul a lichidat baza economică-sodală a naţionalilsmului, cau
zele sociale care generau în tr.ecut sentimente naţionalisibe, dar rămăşi
ţele educaţiei naţionaliste şi şovine ca şi orke alte rămăşiţe ale capita
lismului din conştiinţa unor oameni nu au fost lkMdlate complet. In 
cadrul luptei dintre nou şi veahi, dezrădădnarea completă şi definitivă 
a mentalităţilor retrograde naţionaliste indiferent de nuanţa lor, este o 
cerinţă a progresului soci:al, a întăriTii unităţii frăţeşti dintre poporul 
român şi naţionalităţile conlocuitoare. 

Lichidînd cu hotăr~îre discrianinările soci:ale şi naţionale din trecut, " . 

<:1eigurînd rezolvarea justă, pe baza principiilor marxist-'leninismului a 
problemei naţionale - subliniază toVtaTăşul Ni1colae Ceauşescu - creern 
C'{)ndiţii e.conomitce, politke, sociale şi culturale pentru realizarea deplinei 
egalităţi în drepturi a tuturor cetăţenilor ţării - români, maghiari, ger
mani, sîl'1bi şi de a1te naţionalităţi -, partidul şi s'tatul nostru de2vo1tă 
continuu prietenia f·răţească dintre poporul român şi naţionalităţile con
locuitoare, munca lor unită pentru înflorirea patriei comune - Româ
ni·a Socialistă''· 

în consolidarea şi dezvoltarea acestei unităţi o mare importanţă o 
au măsurile iniţiate de partid Îil1 ultimii ami :pentru deZJv:olltarea continuă 
a democratismului or-înduirii noastre. Suflul novator imprimat întregii 
societăţi de hotăPîri'le Congresului al IX-lea al P.C.R., ale Conferinţei 
Naţionale, Congresului al X...Jlea al P.C.R. şi al Plen:arelor Comitetului 
Central au creat mediul adecvat care au fertilizat partidparea largă a 
oamenilor muncii români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi la 
activitatea politică, economkă, ideologică, la demoltaTea probleme1or 
nodale ale vieţii interne şi ale relaţiilor .externe ale ţării. 

Cerinţele actuale .ale valorifi.cării şi mai intense a energiilor creatoare 
al.e naţionalităţilor conlocuitoare în cadrul efoi'Itului întregului popor 
pentru propăşirea continuă a patriei au pus în evidenţă necesitatea luării 
unor noi mă!suri in direcţia perfecţionării cadrului instituţional repre
zentativ al naţionaHtăţilor ·conlocuito.are. Crearea în aJcest scop a consi
liilor centrale şi judeţene ale oamenilor muncii de naţionalitate maghiară 
şi germană, a consiliilor judeţene ale a1tor naţionalităţi şi in!Cluderea lor 
în Frontul Uni;tăţii Socialiste, demonstrează în mod pregnant modul cu
prinzător şi unitar în care Partidul Comunist Român aibovdează întregul 
ansamblu al problemei evoluţiei societăţii noaiStre socialitste, preocuparea 

sa constantă faţă de materializarea unuia din adevărurile marxist-leni

niste - a raportului de intercondiţionare şi întrepătrundere a proble

me i naţionale cu democratismul consecvent. 

", .oC 



Există - ·spunea V. I. Lenin ~numai un singur mod de rezolvare a 
problemei naţior1ale, şi aceasta este democratilSII!lul conJseovent. Activi
tatea desfăşurată de consiWle naţionalităţilor conlo.cuitoare ooil!stituie un 
puternic instrument în dez;voltarea democraţiei socialiste. Ele asigură noi 
posibilităţi pentru oamenii muil!cii apaTţinînd naţionalităţilor conlocuitoa
re, de a-şi manifesta activ prezenţa în întreaga viaţă poliroi.că şi 1Socială a 
ţării, de a contribui la activitatea politică eduoativă desfă~urată de partid 
şi organizaţiile obşteşti pentru cultivarea patriotilsmului sodali:slt, a inter
naţionalismului sociali!st, a devotamentului pentru patria comună, de a 
contribui la dez~voltarea înaltelor trăsături etice comuniste, împotriva 
oricăror concepţii şi manifestări retrog:nade - naţionaliste, pentru ridi
carea continuă a conştiinţei socialiste a maJSelor. 

In ansamblul de măsuri luate de partidul şi statul nostru pe linia 
perfecţionării continue a raporturilor naţionale, a conJsolidării deplinei 
egalităţi în drepturi a tuturor oetăţenilor indiferent de naţionaliltate, se 
integrează şi îmbunătăţirea împărţirii admin!Lstrativ-teritoriale a ţării. 

Noua organizare administrativ-teritorială asigură condiţii mai bune pentru 
ca în localirtăţHe în care trăiesc naţiona:lităţi conlocui,toare, să fie aplicate 
prevederile conrstituţionale privind folosirea limbii materne în adirninis
traţia de s·tat, şcoli şi în instituţii de cultură, să fie luate ·în conside
rare cu şi mai multă grijă pr01blemele specifice ale acestora pentru so
luţionarea lor optimă, în concordanţă cu interesele generale ale societăţii 
şi ale acestor naţionalităţi. 

In concordanţă cu direcţiile de dezvolta:ne multilaterală a ţării noas
tre, în următorii ani, Congresul al X-lea aJ. partidului a subliniat în mod 
deosebit f1aptul, că edificarea în continuare a conJStrucţiei socialiste, per
fecţionarea relaţiilor sociale, crearea condiţiilor pentru trecerea treptată 
spre comunism, realizarea unei societăţi de superioară cirvilizaţie, mate
rială şi spirituală vor constitui noi factori în ·consolidarea prieteniei fră
ţeşti între popoDul român şi naţionalităţile co:nloouiltoiaire, în desăvîrşinea 
unităţii lor şi încthJegJarea ide.struct~bilă, pe etcemtă bază a 
marii familii a patriei noastre comune - Republica Sociali!stă România. 
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