
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCU
la plenara Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate germană
Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a adresa consiliului și tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană un salut călduros din partea conducerii de partid și de stat. (A- 

plauze puternice).Raportul prezentat, precum și discuțiile care au avut loc în cadrul acestei ședințe plenare au relevat rezultatele bune pe care Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană le-a obținut în activitatea sa. într-adevăr, dacă facem un bilanț al acestei activități, al problemelor care au fost rezolvate in cei doi ani care au trecut de la ultima noastră întîlnire. vom vedea că multe din observațiile și propunerile exprimate atunci și-au găsit în această perioadă o soluționare corespunzătoare, în conformitate cu linia generală a partidului nostru. De altfel, mulți tovarăși au vorbit aici despre progresele obținute în domeniul literaturii, presei și revistelor de specialitate, despre dezvoltarea unor activități pe linie artistică și culturală, inclusiv despre faptul că la televiziune există acum un program în limba germană. Toate acestea ilustrează faptul că partidul nostru, acționînd în spiritul politicii sale generale, se preocupă în mod consecvent de a găsi soluții potrivite și de a crea condiții de muncă și de viață corespunzătoare pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Cînd vorbesc de condiții de muncă și de trai includ și pe cele privind activitatea științifică și viața spirituală ; realizările în a- ceste domenii sînt pe măsura rezultatelor pe care poporul nostru le obține în dezvoltarea sa econo- mico-socială generală.Pe drept cuvînt, tovarășii care au vorbit aici au subliniat participarea activă a oamenilor muncii de naționalitate germană, împreună cu întregul popor, la obținerea marilor realizări din cincinalul pe care l-am încheiat de curînd. Nu putem să nu arătăm, de exemplu, că ceea ce s-a înfăptuit în județul Sibiu — unde oamenii muncii germani reprezintă 23 la sută din totalul populației județului — reprezintă rodul muncii tuturor cetățenilor, al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, români, germani, maghiari și de, alte naționalități. Deci, nu se poate spune că românii singuri au fost aceia care au realizat totul, sau că germanii sau maghiarii singuri au înfăptuit totul, deoarece toți au muncit laolaltă în fabrici, în institutele de cercetare științifică, în învățămînt, în toate sectoarele vieții sociale — și împreună au obținut aceste succese. A spune că am obținut aceste realizări, muncind umăr la umăr, nu este un simplu fel de a vorbi, ci reprezintă o realitate vie a societății noastre de astăzi. (Aplauze 
puternice).Cu toții ați luat cunoștință de remarcabilele succese obținute în cincinalul care a trecut, de aceea nu doresc să mă refer acum la ele. Totuși nu pot să nu menționez faptul că, datorită politicii marxist- leniniste a partidului nostru în problema națională, am obținut în această perioadă rezultate deosebite în amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Dacă privim harta României putem constata că în toate orașele și comunele patriei noastre s-au edificat noi întreprinderi industriale și agricole, școli, instituții de cultură, că pretutindeni se dezvoltă o bogată activitate economico-socială. Nu doresc să dau cifre în această privință ; dumneavoastră veniți dintr-un șir de județe și cunoașteți atît ceea ce s-a înfăptuit acolo cit și ceea ce este în curs de realizare. Putem spune că această linie generală, marxist-leninistă. de dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de amplasare a o- biectivelor industriale, agricole, social-culturale în toate județele și zonele asigură adevărata egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre. (Aplauze pu
ternice). Tn fond, egalitatea în drepturi se realizează numai a- tunci cînd sînt create condiții e- gale de muncă și de trai, cînd se acționează pentru a se făuri o puternică bază materială care să a- slgure oamenilor muncii o viată cu adevărat liberă și independentă. Ce 
fel de egalitate în drepturi poate 

fi între capitalist și muncitor, între stăpîn și slugă — ca să spun așa — chiar dacă sînt de aceeași naționalitate ? Sau ce fel de egalitate în drepturi poate exista acolo unde zone întregi sînt ținute în înapoiere economică, iar oamenii nu se pot dezvolta din punct de vedere material și spiritual ? Pentru că între dezvoltarea materială și culturală există o strînsă unitate, o legătură organică. Egalitatea în drepturi poate fi realizată în mod real numai atunci cînd se acționează în mod ferm pentru crearea condițiilor materiale și spirituale ca omul să se poată bucura din plin de toate binefacerile civilizației, ale socialismului. (Aplauze pu
ternice).In cincinalul pe care l-am încheiat de curînd am obținut noi realizări în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru, a tuturor oamenilor muncii. Desigur, nu putem spune că n-am avut în munca noastră unele lipsuri, că nu mai sînt încă multe de făcut pentru a lichida starea de înapoiere de la care am pornit, pentru a ne ridica la nivelul țărilor dezvoltate. Dar noi, comuniștii, toți oamenii care vor să privească realist .lucrurile, apreciază realizările și lipsurile pornind de la ceea ce am avut de făcut, de la situația în care ne-am aflat în trecut, com- parînd-o cu cea la care am ajuns astăzi. Numai astfel vom putea a- precia în mod just rezultatele obținute în dezvoltarea țării, în ridicarea bunăstării generale a poporului nostru. Aceste rezultate s-au răsfrînt asupra tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani, sîrbi și alte naționalități ; de asemenea, lipsurile pe care le-am avut s-au răsfrînt deopotrivă asupra tuturor oamenilor muncii din țara noastră ; nu se poate spune că ele au ocolit pe români sau pe maghiari și i-au căutat numai pe germani. Neajunsurile pe care le mai avem de înlăturat sînt deopotrivă simțite și de unii și de alții — dar a- vem totuși satisfacția să spunem că, învingînd multe greutăți, am realizat, acționînd împreună, lucruri minunate, care arată cît de justă este politica partidului nostru comunist, ce mult am înfăptuit prin munca noastră unită. Putem, pe această bază, să privim cu încredere viitorul patriei, al întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).Printre marile realizări din anii socialismului se numără și rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale în România. Cred că putem să afirmăm cu mîndrie că în soluționarea acestei probleme am obținut realizări de seamă, e- vidente pentru toată lumea. (A- 
plauze puternice).Noi pornim de la faptul că, în condițiile făuririi socialismului, problema națională continuă să joace un rol important, că ea trebuie să-și găsească o soluționare corespunzătoare pe baza învățăturii marxist-leniniste privind asigurarea adevăratei egalități în drepturi. Numai socialismul poate crea cu adevărat condiții pentru realizarea unei reale egalități în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, deoarece el a lichidat exploatarea omului de către om, a trecut mijloacele de producție în mîna poporului și a asigurat ca oamenii muncii — stăpîni ai bunurilor materiale, ai produsului social — să se bucure din plin și în mod egal de toate binefacerile socialismului. 
(Vii aplauze). Așa privim noi problema națională, de la aceste considerente am plecat cînd am trecut la rezolvarea ei !Am spus mai înainte că tot ce am înfăptuit în patria noastră este rodul activității desfășurate în comun, de oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, atît în anii socialismului cît și înainte, pe parcursul multisecularei noastre istorii. Oare populația de naționalitate germană care locuiește de circa 800 de ani în Sibiu și Bistrița și de cî- teva secole în Banat și Satu-Mare nu a trăit împreună cu românii, cu maghiarii, cu alte naționalități ? Din datele statisticilor — inclusiv ale celor din vechiul imperiu aus- tro-ungar — reiese că în aceste localități din Transilvania și Banat, majoritatea populației — peste 60 la sută — au reprezentat-o românii. 

Ar fi însă complet nejust dacă am spune că tot ce s-a înfăptuit în trecut în aceste locuri s-ar datora numai românilor sau numai germanilor sau ungurilor, deoarece nici în trecut ei nu au muncit și trăit separați unii de alții. Dimpotrivă, au fost asupriți și unii și alții și au luptat în comun împotriva exploatării, fie că stăpînul era grof maghiar, baron german sau boier român. în tot ce s-a realizat pe aceste meleaguri este cuprinsă munca tuturor — a muncitorilor, țăranilor, cărturarilor, români, maghiari, germani sau de alte naționalități. Deci, cînd spunem că tot ceea ce există astăzi în aceste județe ale țării reprezintă rodul muncii unite a celor care au locuit de veacuri acolo, nu facem decît să exprimăm o realitate istorică incontestabilă. Desigur, pe parcursul anilor s-au creat o serie de instituții specifice românești, maghiare, germane, dar în procesul de creație al bunurilor materiale și spirituale — chiar dacă unele poartă mai mult sau mai puțin o amprentă specific germană, maghiară sau română — oamenii nu puteau să nu se influențeze reciproc. A nu ține seama de aceasta înseamnă 
a. nu privi în mod marxist problema, a nu vedea lucrurile în realitatea lor.Afirmarea realității că tot ceea ce s-a înfăptuit pe aceste meleaguri este rodul muncii comune nu poate fi interpretată în nici un fel și nu reprezintă deloc o negare sau o diminuare a rolului unei naționalități sau al alteia. Dimpotrivă, aceasta constituie tocmai o recunoaștere a contribuției aduse de fiecare — în raport cu posibilitățile ce le-a avut — la dezvoltarea a- cestor regiuni ale patriei noastre de astăzi. Așa s-a întîmplat nu numai în România, ci peste tot. Dacă nu am sublinia acest adevăr ar însemna să nu recunoaștem — sau să diminuăm, să nesocotim — munca depusă de fiecare naționalitate pentru dezvoltarea economică și socială a țării.în legătură cu aceasta se pune și problema : unde este patria populației de naționalitate germană din România de astăzi ? Se știe că germanii au venit pe aceste meleaguri acum aproape 800 de ani. Ei au construit aici multe din lucrurile care constituie mîndria acestor locuri, au luptat alături de români, de maghiari împotriva asupritorilor comuni. Scriind deci istoria, va trebui să o scriem într-adevăr de pe poziții marxist-leniniste, de pe poziția cunoașterii și sublinierii rolului maselor, a contribuției oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — și nu a unor regi sau domni — la făurirea a tot ce s-a realizat, la mersul înainte al patriei noastre. Va trebui deci să arătăm cum au acționat românii, sașii, șvabii, maghiarii, secuii în diferite împrejurări istorice, cum au conlucrat, cum au luptat împreună. Astfel vom trage învățămintele corespunzătoare și vom putea găsi și răspunsul la întrebarea : care este patria populației de naționalitate germană ? Nu spun de origine germană, pentru că originea nu e tot una cu naționalitatea ! Originea lor este România, pentru că aici trăiesc de sute și sute de ani — și este greu ca cineva, ai cărui strămoși au venit de 800 de ani în România să spună : „originea mea este în altă parte". (Vii aplauze). Deci la întrebarea : care este patria germanilor ce locuiesc de sute de ani pe aceste meleaguri, cred că nu se poate da decît un singur răspuns. Acesta este : patria cetățenilor de naționalitate germană din țara noastră este una singură — Republica Socialistă România ! (Aplau
ze puternice). Noi considerăm că numai pornind de la această realitate istorică vom ajunge la concluzii juste în toate privințele.în decursul sutelor și sutelor de ani de conviețuire în comun, oamenii muncii din țara noastră au cunoscut atît bucurii, cît și necazuri, așa cum și astăzi avem și bucurii și necazuri, și așa cum va fi și în viitor, pentru că niciodată nu vor fi numai bucurii sau numai necazuri. Dar tocmai această viață dusă împreună, atît la bine cît și la rău, a sudat trainic legăturile dintre oamenii muncii români și cei de alte naționalități, a creat condițiile ca, în 1918 și 1919, populația de naționalitate germa

nă de pe aceste meleaguri să-și U spună cuvîntul, arătînd că locul ei K este în România, că dorește să tră- | iască și să muncească în România. | 
(Aplauze puternice).Desigur, pe parcursul istoriei au fost și multe nedreptăți care s-au comis față de germani și maghiari, ca și față de români de către fostele clase stăpînitoare — atît de către exploatatorii români, cît și de cei de alte naționalități. Știți bine câ, în perioada dintre cele două războaie mondiale, capitaliștii, fie ei români, germani sau ma- fl ghiari se înțelegeau de minune, ac- || tivau în aceleași consilii de admi- II riistrație căutînd să-și asigure ve- H nituri cît mai mari prin exploa- II tarea și asuprirea oamenilor mun- li cii, fără deosebire de naționalitate. II A intervenit apoi războiul dezlăn- I| țuit de Germania hitleristă, politica rasistă a naziștilor, care — toate — au avut urmări deosebit de nefaste pentru întreaga omenire, pentru poporul român și, de ce să n-o spunem, și pentru populația de naționalitate germană din România. După război, după cum se știe, s-au luat o serie de măsuri ; o part te din populația de naționalitate germană a părășiț România, alta a fost dislocată'pentru o perioadă din localitățile de baștină. Sub influența stărilor de lucruri provocate de hitleriști au fost aplicate o serie de măsuri care au lovit pe nedrept mulți oameni ai muncii de naționalitate germană. Partidul nostru a luat ulterior măsuri pentru a pune capăt acestor nedreptăți și putem spune că s-au obținut rezultate bune în această privință. Doresc însă să declar cu toată tăria și cu acest prilej : consider că este o cinste pentru partidul nostru că niciodată, în nici o împrejurare, nu s-a gîndit ca populația de naționalitate germană să fie strămutată din România. (Vii aplauze). Țin, de a- semenea, să reafirm că noi considerăm pe toți cetățenii de naționalitate germană, ca de altfel de orice altă naționalitate, drept cetățeni ai României socialiste, cu toate drepturile și. obligațiile ce decurg din această calitate. (Aplauze puter
nice).Perspectiva istorică este întărirea colaborării și frăției dintre toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate. Avem cu toții sarcina și obligația față de poporul nostru, de viitorul patriei socialiste, să întărim și să dezvoltăm această cola
borare. (Aplauze puternice, prelun
gite). Să facem totul pentru a lichida orice fel de deosebire sau inegalitate, în orice domeniu de activitate, să asigurăm ca fiecare cetățean al patriei noastre, indiferent de naționalitate, de limba pe care o vorbește, de religie, să se simtă cu adevărat membru egal al societății noastre, al României socialiste, și să-și facă datoria față de patria sa. (Aplauze puternice). IStimați tovarăși,Am intrat de curînd în noul plan cincinal. Cunoașteți cu toții prevederile înscrise în Directivele Congresului al X-lea privind dezvoltarea țării în această nouă etapă istorică. întreaga economie a României va cunoaște o puternică dezvoltare ; vom străbate un drum important, ne vom apropia mult de țările dezvoltate din punct de vedere economic. Știința și cultura, cu toate laturile lor, vor cunoaște, de asemenea, un mare avînt. Toate acestea vor contribui la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru.Realizarea acestor sarcini, construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, făurirea comunismului, nu poate fi decît rodul muncii unite a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate. Tocmai în lupta și munca comună pentru dezvoltarea și înflorirea patriei vor dispărea toate deosebirile și inegalitățile. Numai în aceste condiții oamenii muncii vor putea, într-adevăr, să privească tot ceea ce au înfăptuit ca realizări ale fiecăruia în parte și ale tuturor în comun, ca înfăptuiri care demonstrează ce mari posibilități are un popor devenit stăpîn pe soarta sa de a-și făuri viitorul așa cum și-1 dorește. (A- 
plauze puternice).

(Continuare in pag. a III-a)

In fața unei machete directorul întreprinderii de industrializarea laptelui prezintă procesul tehnologicSîmbătă, 20 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins o ..vizită de lucru-în unități ale.-industriei alimentare din Capitală, în program au fost cuprinse întreprinderea de panificație Titan, Fabrica „Antrefrig", Fabrica de preparate și conserve din carne „Mistrețul", Abatorul, Fabrica de produse zaharoase- București, Fabrica de bere „Rahova", întreprinderea de industrializare a laptelui — „Militari".în itinerarul de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, și de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.Scopul vizitei : cunoașterea nemijlocită a problemelor care stau în fața colectivelor din industria alimentară în legătură cu munca lor pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, căutarea, în comun, a soluțiilor apte să ducă la extinderea capacităților productive, la îmbunătățirea calității mărfurilor, la diversificarea producției în vederea îmbunătățirii continue a aprovizionării pie

La Fabrica de produse zaharoase „București"

In Editura politică au apărut:

NICOLAE
„Expunere la Adunarea generală 

a reprezentanților salariaților de la 
uzinele „23 August" din Capitală. 
(15 februarie 1971)"

CEAUSESCU
„Cuvîntare la Congresul al IX-!ea 

al Uniunii Tineretului Comunist. 

(18 februarie 1971)"

ței, satisfacerii în condiții tot mal bune a cerințelor populației. Se reflectării. în .aceasta grija . permanentă, statornică, a partidului, a secretarului său general, pentru satisfacerea la un nivel tot mai ridicat a cerințelor de consum ale populației, pentru buna aprovizionare a comerțului alimentar cu mărfuri, într-o gamă cît mai variată de produse de bună calitate.După cum se știe, ca urmare a preocupării constante a partidului în această direcție, în anii următori vor fi puse în funcțiune, pe tot cuprinsul țării, mari combinate de prelucrare a produselor vege
LA FABRICA „TITAN"— 
recomăndări pentru 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PÎINIIVizita a început la una din unitățile Combinatului industrial de morărit și panificație — întreprinderea de panificație „Titan", unde de la pîine și fulgii de porumb — produs nou al unității — și pînă la napolitanele cu ciocolată, se 

tale șl animale ce vor aduce un substanțial spor de produse desti- , nate- necesităților- de consum ale populației; pieței interne și externe.Colectivele întreprinderilor vizitate, unități moderne ale industriei noastre alimentare, au înfățișat secretarului general al partidului, celorlalți oaspeți, nu numai realizări importante, dar și preocupări prezente și de viitor, care constituie garanția că piața și, prin intermediul ei, populația, vor primi mărfuri alimentare în cantități din ce în ce mai mari și de calitate superioară.

realizează o întreagă gamă de produse avînd ca principală componentă făina.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și 
(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. 1) de stat sînt întîmpinați de numeroși salariați ai combinatului cu căldură, cu îndelungi aplauze, scandîndu-se „P.C.R.", „Ceaușescu", „P.C.R.“, „Ceaușcscu“. Sînt dăruite, în semn de prețuire, buchete de garoafe. Se oferă pîine și sare.întreprinderea a intrat în funcțiune în anul 1965. Este o construcție impunătoare înzestrată cu utilaje moderne, dispusă în 4 sectoare de producție : fabricarea pîinii, specialități, moară de porumb, expandate de porumb.Prima secție vizitată : expandate din porumb. Linia tehnologică pentru fulgi de porumb, aflată în producție, realizează 4 tone de produse în 24 de ore. în trimestrul II al anului în curs vor fi montate utilajele unei linii tehnologice noi, care va realiza zilnic 3 200 kg de gogoși din porumb. Noua secție se înscrie pe linia directivelor cu privire la valorificarea superioară a porumbului în scopuri alimentare și de diversificare a sortimentelor agro-alimentare.„Titan" este, la ora actuală, explică directorul combinatului, ing. Gheorghe Stoenescu, cea mai mare fabrică de panificație din țară. Ea dispune de un siloz de făină cu o capacitate de 2 400 tone, de unde făina este transportată spre halele de producție cu ajutorul instalațiilor pneumatice, prin conducte. Este ceea ce se constată de îndată ce se pătrunde în sectorul de pîine și specialități. Nimic din ceea ce te întîmpină aici — afară de aroma pîinii rumene — nu amintește de munca grea, istovitoare a lucrătorilor din brutăriile de altă dată. Făina curge pe conducte, apa se varsă în malaxorul automat și se oprește automat, sarea este dozată automat. Frămîntatul, cîntărirea, modelarea pîinii, transportul ei spre cuptor sînt operații în care mîna omului nu intervine decît pentru a pune în funcțiune agregatele.Se urmărește un ciclu de producție. Produsele — pîine albă rotundă, franzele, chifle, grisine, covrigi și altele — ce curg pe benzi, ieșind din cuptoare spre a lua drumul magazinelor, înfățișează privirii un tablou desfătător. Gîn-
„ANTREFRIG" „CĂMARA

BUCUREȘTIULUI“—
ÎȘI VA SPORI CAPACITATEAFabrica, cu aspect de farmacie, 

a Combinatului de industrializare a cărnii-București, cel de-al doilea obiectiv din programul vizitei, produce 26 de sortimente de produse de carne, 25 de sortimente fructe- legume, 18 sortimente de preparate culinare, 4 sortimente preparate de carne.Fabrica își plasează produsele atît pe piața internă, cît și pe cea externă. La tranșarea cărnii, la preambalarea produselor destinate comerțului cu amănuntul se lucrează cu mijloace mecanizate, în condiții de igienă ireproșabile. Sînt revelatoare în acest sens datele oferite de directorul întreprinderii, Nicolae Mușetescu. Autoutilarea, mecanizarea spațiilor tehnologice au dus la dublarea producției de carne preambalată. Este prevăzut ca în 1971—1975 să se construiască aici o centrală termică cu o capacitate de 24 tone abur oră, o centrală frigorifică, un antrepozit frigorific de 7 000 tone (40 000 mc).După ce se parcurg halele principale, se face un popas la expoziția de produse proaspete și de semi- preparate conservate prin frig : varză în diverse sortimente, roșii umplute, ardei umpluți, pachete de carne preambalată etc. Calitatea conservării se relevă din frumusețea și prospețimea produselor. 

Yizitînd fabrica „Antrefrig" „Să ne convingem de calitățile lui" — Tovarășul Nicolae Ceaușescu în noul tramvai de mare capacitate con
struit în Atelierele Centrale ale I.T.B.

dul te poartă la bunurile pămîn- tului, la rezultatele muncii din a- gricultură, la măsurile întreprinse recent de partid în planul organizării acestui important sector al economiei naționale și care au ca scop ridicarea randamentului activității pe ogoare, realizarea, în anii ce vin, a unor cantități mai mari de grîu, de porumb, de alte produse agro-alimentare. Secretarul general al partidului se interesează de calitățile nutritive ale produselor de panificație realizate și, ex- primînd un deziderat major al consumatorului, recomandă să se depună eforturi pentru îmbunătățirea calității pîinii și a celorlalte produse din făină. Gospodinele, cetățeanul care cumpără pîinea, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, este îndreptățit să pretindă ca ea să fie permanent de bună calitate, pentru că sîntem încă din timpuri străvechi o țară producătoare de grîu, iar facerea pîinii are la poporul nostru o veche tradiție. Consumatorii nu se pot declara satisfăcuți numai cu aspectul exterior al pîinii ; ei cer și au dreptul să li se ofere pîine gustoasă și hrănitoare.O expoziție de produse...Aici este înfățișată întreaga suită de sortimente realizată la „Titan". Sînt prezentate produse noi, rezultat al unor cercetări proprii. Schimbul de opinii duce la concluzia, cu valoare de recomandare, că sînt necesare căutări de soluții tehnologice care să elimine anumite carențe ale materiei prime, în special sărăcia în gluten a unor sorturi de făină. Sînt expuse în stative produse de simigerie. Secretarul general, apreciind inițiativa producerii unor asemenea articole, cu tradiție pe piața noastră, recomandă ca vechile fabrici de pîine, fostele mici brutării să fie profilate — în măsura în care se dezvoltă fabricile moderne — pe produse tradiționale, car.e să fie desfăcute pe loc, în stare proaspătă. Se fac apoi recomandări cu privire la- dotarea întreprinderii cu utilaje de concepție originală, la sprijinirea de către combinatul bucu- reștean a întreprinderilor similare din țară, la transferul de tehnologie și experiență.

Fructele par a fi fost culese ieri ' din grădină, carnea, de un roșu sîn- • geriu, fragedă, își păstrează intacte nu numai aspectul exterior, ci și calitățile nutritive.Schimbul de opinii cu factorii responsabili ai fabricii reliefează necesitatea devansării fondurilor de investiții, în special cele destinate centralei frigotehnice și antrepozitului. Se adoptă propunerea ca lucrările obiectivelor citate să fie introduse în plan mai devreme, anul viitor cel mai tîrziu. în legătură cu necesarul de utilaje noi destinate
DOUĂ MARI UNITĂȚI

ALE INDUSTRIEI CĂRNII ÎN PLINĂ
DEZVOLTARE Șl MODERNIZAREIată-ne la cea de-a treia unitate vizitată : Fabrica de preparate și conserve de carne „Mistrețul", întreprindere a industriei alimentare care va sărbători nu peste multă vreme 100 de ani de existență. Aici se produc, în medie, zilnic 73 tone

La Fabrica de industrie a cărnii tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă măsuri pentru o mai bună deservire 
a populațieisectorului de frig, se face recomandarea de a se asimila de către industria constructoare de mașini a- gregatele necesare tehnologiei de ./producție'de la „Antr.e&igl‘...De.:,a- - semenea, să se studieze construcția .unor ipașini. automate,, și,, aparate de cîntărit și imprimat prețurile pe produsele preambalate, pentru a se limita la minimum operațiile manuale, pentru a se îmbunătăți prezentarea comercială a produselor.Lucrătorii întreprinderii, care l-au primit cu multă căldură în mijlocul lor pe secretarul general al partidului, pe ceilalți oaspeți se angajează să depună o neobosită activitate pentru ca fabrica lor, această cămară a Capitalei, să-și îndeplinească în bune condiții și înainte de termen sarcinile de producție ce-i revin în cadrul planului cincinal, pentru a da pieței, populației, produse mai multe și de mai bună calitate.

și se pregătește pasta de carne pentru diferite preparate, atelierul de umplere și sala de fierbere și afumare. Directorul unității, ing. Aurel Bucur, informează asupra principalelor rezultate și preocu- 

preparate de carne în circa 40 de sortimente.Numeroși muncitori, cadrele de conducere ale întreprinderii fac o caldă primire secretarului general al partidului și celorlalte persoane oficiale. Sînt vizitate sala de mașini unde se toacă, se malaxează

pari ale colectivului, pentru îmbunătățirea calității produselor și realizarea, în acest an, a 17 750 tone preparate de carne și 4100 tone conserve. Adunarea generală a sa- lariaților s-a angajat să realizeze, peste prevederile planului, 100 tone preparate de carne. în cabinetul tehnic, o expoziție ad-hoc organizată prezintă produse ale unității : salamuri proaspete și semiafumate, șunci și alte specialități.în fața unei planșe este înfățișat fluxul tehnologic al noii fabrici de mezeluri și conserve de la Popești- Leordeni, nouă și modernă unitate a industriei alimentare ce va intra în exploatare la începutul trimestrului doi. Fabrica va avea o capacitate zilnică de producție de 80 tone preparate de carne și 6,5 tone semiconserve de șuncă și cren- vurști. Gradul înalt de mecanizare și automatizare al fabricii va asigura diminuarea simțitoare a efortului fizic și o productivitate aproape dublă față de cea realizată în actualele fabrici. Noua unitate va lucra în regim de condiționare și climatizare, avînd stație centralizată pentru prepararea detergenților și substanțelor de dezinfecție. Fabrica dispune, între altele, de o linie complet automatizată pentru fabricarea crenvurștilor care, deservită de numai 5 oameni, realizează o producție de> 7 000 kg în două schimburi. Se realizează, astfel, o productivitate de 9 ori mai mare. De asemenea, noua unitate dispune de o secție de pre- ambalare a preparatelor de carne 

în plicuri de 100—250 gr cu o producție de 6 000 kg în două schimburi. Plicurile fiind vacuumate, asigură durabilitatea produselor pe o perioadă de minimum 15 zile, întreprinderea de la Popești- Leordeni este menită să răspundă unei cerințe de prim ordin a comerțului modern : punerea în circuitul comercial a produselor în tranșe mici, igienic și civilizat ambalate. Preocupările colectivului de aici, pentru ridicarea calității produselor, reducerea prețului de cost, sporirea cantitativă a preparatelor și conservelor din carne garantează viitoarele succese.
★în continuarea vizitei prin întreprinderi ale industriei alimentare din Capitală, se ajunge Ia 

Fabrica de industria cărnii — 
„Abatorul" — cea mai mare unitate de acest gen din țară, care va împlini în 1972 un veac de existență. Secretarul general al partidului este salutat cu căldură de dr. Emanoil Duminică, directorul fabricii, și ing. Eugen Luca, director general al Centralei industriei cărnii și frigului, de sute de muncitori și tehnicieni.Sînt vizitate diferite sectoare de activitate. într-o expoziție sînt înfățișate o parte din cele 87 de sortimente realizate în cadrul a- cestui abator : carne de vită și porc refrigerată în carcasă, carne de pasăre ambalată, untură de porc preambalată, diverse specialități. De asemenea, sînt expuse o serie de materii prime pentru industria farmaceutică. Pe parcursul vizitei, oaspeții sînt informați asupra măsurilor luate pentru diversificarea produselor, pentru asigurarea unei mai bune desfaceri, precum și asupra stadiului îndeplinirii 

sarcinilor de export. în anul 1971 aici se vor da în folosință noi spații de refrigerare a cărnii. Pentru dezvoltarea abatorului din București în perioada 1971—1975 se vor aloca investiții în valoare de 15 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, în continuare, să se ia măsuri pentru asigurarea ritmicității producției, îmbunătățirii calității produselor, precum și a extinderii produselor preambalate în scopul unei mai bune deserviri a populației. Totodată, se cere ca, dezvoltînd experiența bună exis-
PREOCUPĂRI

PENTRU DIVERSIFICAREA
Șl CALITATEA PRODUCȚIEIUrmătorul popas se face la Fa

brica de produse zaharoase „București", cea mai mare unitate din țară producătoare de dulciuri. Cele 
6 unități în cadrul cărora își desfășoară activitatea 18 secții, dovedesc prin dezvoltarea lor că, asemenea întregii industrii alimentare, fabrica a urcat în ultimii ani treptele modernizării. S-au făcut construcții noi, au fost instalate linii tehnologice și utilaje de mare randament, care au dus la sporirea producției. în 1970, fabrica a realizat o producție a cărei valoare depășește cu aproape 50 milioane lei producția anului 1966, în timp ce numărul muncitorilor a sporit doar cu 11. Productivitatea muncii a crescut de 3,5 ori, au fost reduse cheltuielile de fabricație. Dotarea cu utilaje moderne a permis aplicarea unor noi rețete de fabricație, determinînd reducerea consumului unor materii prime importante. Totodată, s-a diversificat sortimentul produselor, numărul lor ajungînd în prezent la peste 400 față de circa 100 în 1966.Ing. Lucia Chiriac, directoarea fabricii, dă oaspeților explicații a- supra organizării procesului de fabricație, a perspectivelor economice ale întreprinderii. La silozul secției de ciocolată, cea mai nouă unitate a fabricii, cu o capacitate de 4 000 tone pe an, sînt prezentate caracteristicile tehnice ale dispozitivului compleț automatizat, deservit doar de doi muncitori. Se vizitează apoi secțiile de prelucrare, turnare, de produse finite, de ambalaj, care dispun de utilaje ce asigură mecanizarea întregului proces de producție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că în cursul noului cincinal fabrica se va dezvolta în continuare prin construirea unei noi centrale de frig la unitatea nr. 1. a unui depozit de produse finite, prin mecanizarea procesului de ambalare a produselor și introducerea pa- letizării în transportul produselor. Toate acestea vor duce la sporirea considerabilă a producției fabricii, la ridicarea calității.Cu prilejul adunării generale a salariaților care a avut loc recent, cole'ctivul fabricii s-a angajat să realizeze peste plan produse în valoare de 4 milioane lei, să introducă 8 produse noi în sortimentul actual.în încheierea vizitei la acest
0 PREMIERĂ A TRANSPORTULUI 

ÎN COMUNDupă vizitarea Fabricii de ber.e „Rahova", coloana de mașini se îndreaptă spre cartierul Militari. în drum, pe bulevardul Geniului, în stația „Leul" se află noul vagon de tramvai de mare capacitate, construit în Atelierele Centrale ale 

tentă, să se valorifice șl mai bina carnea, produsele auxiliare, să se mărească gradul de mecanizare a operațiunilor și a transporturilor interne, să se extindă lucrările da autoutilare — domeniu în care întreprinderea are o bună experiență. Se analizează, de asemenea, posibilitățile ca transportul cărnii și al produselor din carne de la a- bator la magazine să se facă mal operativ și în cît mai bune condiții, îndeosebi în timpul nopții, propunîndu-se o mai rațională și eficace dotare cu mijloace de transport.

obiectiv al industriei alimentar» sînt prezentate, într-o sugestivă expoziție, produsele fabricii asimilate pină în prezent.Secretarul general al partidului adresează felicitări colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni de aici pentru succesele obținute, pentru strădaniile lor de modernizare a întreprinderii, de diversificare a produselor și sporire continuă a calității acestora.
★

Fabrica de bere „Rahova", următorul obiectiv vizitat, a cunoscut, ca și celelalte unități, o continuă dezvoltare și modernizare a capacităților sale. Ca urmare a investițiilor succesive, fabrica și-a sporit permanent producția, ajungînd ca în 1970 să furnizeze consumatorilor interni și externi 570 000 hl de bere, de aproximativ 4 ori mai mult decît în 1938. Inginerul- șef, Emil Roman, dă ample explicații referitoare la procesele tehnologice, la producția actuală și viitoare a acestei întreprinderi.în contextul preocupărilor de modernizare, ilustrînd dorința de a satisface cît mai bine gusturile consumatorilor, în fabrică a fost montată o linie de îmbuteliere, complet automată, cea mai mare din țară, a cărei productivitate este de 14 000 de sticle pe oră. în consecință, 80 la sută din totalul producției de bere (în 6 sortimente) se furnizează pieței în sticle.Dezvoltarea producției, îmbunătățirea calității și diversificarea în continuare a sortimentelor sînt înscrise pe panouri sugestive dintr-o expoziție amenajată în incintă, cu- prinzînd produse ale fabricii și ale respectivei ramuri economice. Investițiile ce se vor aloca în următorii ani, cu 35 la sută mai multe decît în cincinalul recent încheiat, se vor materializa, în principal, în mărirea capacităților de producție, determinînd obținerea unui spor de 70 000 hl bere pe an.Străbătînd secțiile întreprinderii, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate atît realizările, cît și perspectivele de dezvoltare. Gazdele țin să arate o linie tehnologică modernizată, construită prin eforturile salariaților fabricii.Secretarul general al partidului apreciază rezultatele obținute și recomandă să se prospecteze noi căi de diversificare a produselor, să fie satisfăcute astfel cît mai bine cererile populației.

întreprinderii de Transport din București.Secretarului general îi sînt prezentate caracteristicile tehnice ale vehiculului și calitățile lui funcționale care răspund necesităților de îmbunătățire continuă a transportului în comun în marile orașe ale țării. Sînt de față la această premieră tehnică proiectanți și constructori. Specialiștii subliniază că noul vagon, dublu articulat — a cărui înfățișare îndeamnă la comparația cu zveltețea locomotivelor electrice — este silențios și înlocuiește trei vagoane vechi plus o remorcă, avînd o capacitate de circa 300 de locuri, din care 42 pe scaun. Directorul întreprinderii de Transport București, ing. Horia Iacob Teiușeanu, arată că vehiculul este realizat la nivelul celor mai bune produse de acest fel cunoscute în lume, putînd atinge o viteză pînă la 80 km/oră. Are încălzire prin aero- terme și recuperare, ventilație forțată, iar suspensia este realizată exclusiv prin elemente de cauciuc, cu roți elastice. La realizarea lui și-au adus contribuția și numeroase uzine bucureștene și din țară.— Să ne convingem de calitățile lui, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu.Constructorii îl invită pe conducătorul partidului și statului să facă o călătorie cu acest tramvai pînă la următorul obiectiv al vizitei — întreprinderea pentru industrializarea laptelui din cartierul apropiat, Militari.— Vă rugăm să luați Ioc, se a- nunță prin stația de amplificare.Condițiile de călătorie sînt în- tr-adevăr confortabile : interior spațios, instalații de lumină fluorescentă, mers lin, fără zgomot.Tramvaiul, a cărui lungime măsoară 26 m, se înscrie perfect în prima curbă, una dintre cele mai 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITĂ DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU

Pretutindeni, oamenii muncii din întreprinderile vizitate au făcut tovarășului Nicolae 
ziastă

Ceaușescu o primire entu-

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a Il-a) dificile din Capitală, după cum subliniază specialiștii — pe bulevardul Armata Poporului, apoi pe bulevardul Păcii.In timpul călătoriei, reprezentanții I.T.B.-ului informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că prototipul noului vehicul, a fost realizat într-un timp record, circa un an — cuprinzînd atît lucrările de proiectare, cit și de montare. Se dau, de asemenea, explicații în
CEL MAI MARE FURNIZOR

DE PRODUSE LACTATENoul tramvai se oprește în fața 
întreprinderii pentru industriali
zarea laptelui.Și aici are loc o primire vibrantă, călduroasă.întreprinderea de industrializarea laptelui, a cărei construcție s-a încheiat cu un deceniu în urmă, în noul cartier de locuințe Militari, ultimul obiectiv al vizitei de lucru, este cea mai mare unitate cu acest profil din țară. Ea este principalul furnizor de produse lactate al bucureștenilor. Zilnic pe porțile acestei unități pleacă spre rețeaua comercială circa 300 000 litri lapte, peste 40 tone de unt, 12 tone de diferite brînzeturi, alte produse .și, în sezonul călduros, pînă ia 30 tone de înghețată.Principala preocupare a colectivului unității o constituie — cum sînt informați oaspeții — satisfacerea, în condiții mereu îmbunătățite, a cerințelor de produse lactate în continuă creștere ale populației Capitalei.In holul pavilionului administrativ, ing. Tudorel Lențoiu, directorul fabricii, prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în fața unei machete, procesul tehnologic și principalele realizări. Bilanțul lunii ianuarie și al primei decade a lunii februarie indică îndeplinirea prevederilor de plan la toți indicatorii, argument concret al hotă- rîrii muncitorilor și specialiștilor întreprinderii de a-și îndeplini și depăși sarcinile mobilizatoare ce 

La fabrica de bere „Rahova"

legătură cu măsurile luate de această întreprindere pentru a o- feri în general condiții cît mai bune de călătorie și pentru reducerea zgomotului produs de tramvaie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe proiectanții și constructorii acestui vehicul nou, recoman- dîndu-le să se preocupe în continuare de îmbunătățirea calității acestor produse și, în general, de îmbunătățirea condițiilor de transport în comun a populației.

le revin în actualul cincinal, angajamentul de a realiza peste prevederi, în acest an, produse lactate în valoare de 2 milioane lei.Se vizitează mai întîi hala centrală de fabricație unde sînt concentrate secțiile de preparare a untului, înghețatei, iaurtului și smîntînei, de normalizare și îm- buteliere a laptelui, precum și laboratoarele de analiză a calității produselor. Pretutindeni — muncitoare și muncitori în halate albe; în secții — o curățenie de laborator, așa cum regulile o cer, așa cum este firesc să întîlnești într-o unitate ale cărei produse sînt destinate alimentației publice.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la diferite locuri de muncă, urmărește procesele de producție, discută cu muncitorii. Două dintre tinerele muncitoare ale fabricii, a căror activitate a fost urmărită cîteva momente de secretarul general al partidului — Maria Croi- toru și Teodora Albu — își exprimă bucuria de a-1 fi primit la locul lor de muncă, satisfacția că, în acest fel, conducătorul partidului cunoaște îndeaproape condițiile de lucru și de viață, preocupările colectivelor de muncitori.Directorul întreprinderii îi informează pe oaspeți despre preocuparea unității de a înlocui actualele ambalaje din sticlă, la lapte și iaurt, cu ambalaje din materiale plastice sau din alte produse nerecuperabile care vor asigura o mai bună conservare a produselor, 

realizarea la un cost mult mai scăzut, oferind în același timp o servire mai operativă și de calitate a populației. El înfățișează, de asemenea, unele dificultăți pe care le are de rezolvat fabrica : insuficiența spațiilor frigorifice pentru depozitarea și refrigerarea produselor, din lipsa cărora unitatea este nevoită să recurgă la spații frigorifice din alte unități, fapt ce grevează asupra cheltuielilor de producție.Secretarul general al partidului indică organelor de resort să întreprindă măsurile cele mai corespunzătoare pentru înlăturarea acestor deficiențe. Totodată, subliniază necesitatea unor preocupări susținute, continui în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației Bucureștiului cu produse lactate, recomandă să fie grăbite prospectările pentru stabilirea amplasărilor și începerea lucrărilor de construire în Capitală a unor noi unități de industrializare a laptelui.
★înscriindu-se în practica de lucru curentă a secretarului general al partidului de a se sfătui cu oamenii muncii, de a analiza împreună cu colectivele de salariați, cu specialiștii problemele activității în producție, alfe vieții de zi cu zi a oamenilor, vizita de ieri în întreprinderi cu profil alimentar din Capitală reflectă, totodată, grija pe care o manifestă partidul, conducerea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru o satisfacere mereu mai bună a cerințelor populației cu bunuri agro- alimentare, pentru asigurarea unei aprovizionări ritmice, în condiții optime.Primirea călduroasă făcută pretutindeni pe parcursul vizitei, încrederea și responsabilitatea cu care oamenii muncii s-au adresat secretarului general al partidului, spiritul deschis, tovărășesc al discuțiilor purtate demonstrează, și de această dată, dragostea și prețuirea întregului popor pentru partid și conducerea sa, pentru secretarul general al partidului nostru — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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(Urmare din pag. I)Nu vreau deloc să las impresia că, în această privință, lucrurile vor merge de la sine, că nu vom mai avea greutăți de învins, că nu va mai trebui să facem față u- nor lipsuri. Dar aceasta este — aș putea spune — o lege a însăși dezvoltării economico-sociale. Nu cred că vom putea spune vreodată — nu numai noi, dar nici chiar urmașii noștri — că în ceea ce ne propunem să realizăm nu vom mai avea de întîmpinat și greutăți. Putem însă să afirmăm că partidul nostru a luat — și este hoțărît să ia și în continuare — toate măsurile necesare pentru a asigura soluționarea în condiții cît mai bune a problemelor legate de dezvoltarea economico-socială a societății, pentru a asigura cadrul organizatoric corespunzător în vederea participării la conducerea întregii activități și la soluționarea tuturor problemelor a maselor largi populare, a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. în aceste împrejurări, cînd ridicarea țării pe noi trepte de civilizație și progres cere o muncă tumultuoasă, impune antrenarea tuturor forțelor și energiilor poporului. datoria tuturor cetățenilor — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — este să participe activ la realizarea acestor înalte țeluri, la edificarea României socialiste și comuniste ! (Aplauze 
puternice).Sîntem înrolați, aș putea spune, într-o uriașă bătălie, desfășurată pe un front larg ; avem un țel măreț — făurirea societății comuniste. Desigur, ca în orice luptă, nu ne așteptăm să avem, și nu vom avea, numai succese. Vor mai fi și obstacole de trecut — dar se știe că în luptă învinge numai acea armată care nu se sperie de greutăți, ci, dimpotrivă, își unește forțele pentru a le învinge. Cel care iese din această mare armată a constructorilor socialismului, care dă înapoi, se retrage de pe cîmpul de bătălie, nu poate fi considerat decît la fel ca un soldat care părăsește lupta pe front. (Vii aplauze). Este adevărat, poate unii sînt atrași de faptul că în altă parte ar găsi unele condiții de ordin personal mai bune. Nu trebuie să uităm că unii, în special tinerii, nu cunosc condițiile de viață din trecut și nu le pot compara, în cunoștință de cauză, cu ceea ce a obținut astăzi întregul nostru popor în ridicarea vieții sale materiale și spirituale. De asemenea, mulți dintre acești tineri nu cunosc, sub adevărata lor față, stările de lucruri din lumea capitalistă. Amplele mișcări de masă ale proletariatului și altor categorii de oameni ai muncii pentru obținerea unoi‘ condiții de muncă și. de viață mai bune, puternicele frămîntâri ale tinerei generații din lumea capitalistă oglindesc tocmai faptul că această societate, întemeiată pe exploatare și inechitate, nu oferă omului o perspectivă sigură de viață, de încadrare în cîmpul activității sociale, că într-o asemenea orînduire tineretul nu se poate a- firma, nu-și poate înfăptui idealurile și aspirațiile care-1 animă. Tocmai din cauză că unii din tineri nu cunosc în profunzimea lor aceste realități, cad pradă unor iluzii, se lasă atrași, ispitiți de perspectiva înșelătoare a unei vieți ușoare, fără muncă, fără eforturi. Dar oare se poate considera just felul acesta al unora de a privi viața, de a judeca ? Nu ! Nu pot judeca și privi astfel lucrurile oamenii care sînt strîns legați de pă- mîntul unde s-au născut, unde au trăit, de pămîntul pe care își făuresc o viață nouă, liberă, așa cum o doresc. (Aplauze puternice). Nu în altă parte, ci aici să ne unim forțele pentru a asigura ridicarea nivelului general de viață al întregului popor, pentru a construi societatea socialistă, orînduirea care să asigure tuturor cetățenilor patriei condiții demne de viață și de muncă. (Aplauze puternice).Pornind de la aceste considerente doresc să răspund la unele întrebări care s-au pus aici. Țin să subliniez clar că nu există și nu va exista niciodată vreo înțelegere sau vreun acord cu cineva pentru strămutarea populației germane sau de altă naționalitate. Nu vom face niciodată un asemenea lucru. (Vii 
aplauze).De asemenea, în ce privește problema reunirii familiilor, doresc să arăt că ea nu trebuie înțeleasă în mod unilateral, așa cum pe drept cuvînt s-a spus aici. Sînt — sau au fost — și anumite cazuri întemeiate, pe care le-am rezolvat pozitiv ; dar dacă am merge cu așa- zisa „reunire a familiilor", în sensul de a accepta ca fiecare care pleacă din țară să ceară să-i vină și familia — și fiecare ar avea pe cineva de adus — atunci n-am mai termină niciodată ! Noi nu considerăm că aceasta este o problemă reală, care merită prea mare atenție. Firește, sint cazuri izolate și, cum am mai spus, va trebui — în spiritul umanismului care caracterizează societatea noastră — să le rezolvăm în continuare. Dar reuni- ficarea familiilor — dacă această problemă există — se poate realiza nu numai prin plecarea din România, ci și prin aducerea în țară a rudelor sau a membrilor de familie. (Vii aplauze). Noi vom primi cu toată dragostea pe aceia care doresc să vină la familiile lor și să se stabilească definitiv în România. 
(Aplauze puternice). Acești oameni se vor bucura de drepturile pe care Constituția țării le acordă tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. în acest spirit trebuie să înțelegem poziția partidului și statului nostru în problema reuni- ficării familiilor, poziția noastră față de oamenii muncii de naționalitate germană. Nu plecînd din țară, ci rămînînd aici, muncind, iuptînd pentru a învinge greutățile, pentru a dezvolta patria comu

nă vom reuși să facem din România un stat socialist înaintat. (A- 
plauze puternice). Eu am ferma convingere că marea majoritate a populației de naționalitate germană acționează și va acționa în acest fel. (Aplauze puternice, pre
lungite),Stimați tovarăși,în timpul discuțiilor au fost ridicate o serie de probleme privind unele lipsuri și greșeli, s-au făcut multe propuneri prețioase. Nu doresc să mă opresc în mod amănunțit asupra lor. Consider că este necesar să tragem toate concluziile și să luăm măsurile care se impun pentru soluționarea problemelor juste semnalate aici. După părerea mea, o bună parte din observațiile făcute aici sînt reale și îndreptățite și se impune să ținem seama de ele. Unele probleme sînt însă de ordin mai general, care privesc și afectează în egală măsură atît pe. români, cît și populația de origine germană sau maghiară. Aceste probleme își vor găsi soluționarea pe măsura dezvoltării în ansamblu a societății noastre. Aș dori să înțelegeți că nu trebuie ca din fiecare lipsă sau greutate pe care o întâmpinăm în activitatea noastră să facem o „problemă națională". într-un fel s-ar putea spune că oamenii de naționalitate germană au un avantaj față de români, deoarece românii nu mai pot spune că sînt „persecutați" din punct de vedere național. Trebuie să privim lucrurile mai în ansamblu. Firește, eu știu _ și nu ignorez deloc — că aceste probleme sînt sensibile și întotdeauna trebuie să le examinăm cu atenție.în ce privește învățămîntul, n-aș dori să vă prezint date, mai cu seamă că majoritatea dintre dumneavoastră le cunoașteți. Avem școli și licee numai de limbă germană — sau școli și licee numai de limba maghiară. Există și școli unificate, unde se predă, paralel, în clase sau secții separate, într-o limbă sau alta. De asemenea, in afară de liceele speciale pentru tinerii de naționalitate germană, în licee, în cadrul programului de limbi străine, se învață și germana. Ne gîndim să creăm și licee în care tinerii să se poată specializa într-o anumită limbă — în germană sau în rusă, franceză sau engleză, adică în limbile care au o mare circulație pe plan internațional și joacă un rol important în cunoașterea și însușirea cuceririlor civilizației contemporane. Așa că, din acest punct de vedere, aș putea spune că sîntem mai preocupați chiar decît tovarășii care au vorbit aici și care s-âu referit numai la tinerii de naționalitate germană. Noi considerăm că însușirea a cît mai multe limbi de către fiecare cetățean este, în etapa actuală, o necesitate reală impusă de însăși dezvoltarea vieții sociale din patria noastră, de progresul contemporan, de dezvoltarea colaborării României pe plan internațional. în acest context se pune atît problema cunoașterii de către germani, maghiari și populația de altă naționalitate a limbii române — care le este imperios necesară în activitatea comună din fabrici și instituții, în viața socială și participarea la conducerea societății — cît și problema cunoașterii de către românii care trăiesc în localitățile cu populație germană sau maghiară, a limbii acestor naționalități, a culturii lor. De altfel cred că sînt foarte puțini cei care, trăind în localități și comune unde se află și populație germană sau maghiară, să nu cunoască și limbile respective.S-a ridicat aici problema traducerii pe scară mai largă a operelor oamenilor de artă și cultură de naționalitate germană. Intr-adevăr, există multe opere bune realizate de scriitori germani sau maghiari, care trebuie să fie traduse și editate într-un tiraj corespunzător — și se vor lua măsuri, în acest scop.Noi acordăm, totodată, o mare atenție problemelor legate de dezvoltarea tradițiilor de cultură și de creație artistică ale populației germane și ale altor naționalități din România. Dar și problema aceasta trebuie s-o privim ceva mai larg. Sînt întru totul de acord că va trebui să dăm mai multă atenție unor probleme specifice care privesc naționalitatea germană, creînd condiții pentru a se putea desfășura o bogată activitate culturală, artistică în limba acestei naționalități, pentru a cultiva și dezvolta tradițiile ei progresiste. Noi avem rezerve numai față de acele „tradiții" germane sau maghiare care nu oglindesc aspirațiile înaintate, progresiste ale acestei populații — și avem astfel de rezerve și față de „tradițiile" românești de această natură. Pentru că există tradiții și „tradiții". Din partea noastră se cere să luăm ceea ce este bun din trecut, să cultivăm ceea ce este înaintat, ceea ce servește ridicării nivelului general de cunoștințe, educației patriotice, formării comuniste a tineretului din România. Aceasta trebuie, într-adevăr, să constituie o preocupare deosebită, să i se acorde atenție atît în ce privește naționalitatea germană, și cea maghiară, ca de altfel și cultura română.Este, de asemenea, necesar să se acorde o atenție mai mare promovării în muncă a oamenilor muncii de naționalitate germană. Populația germană este grupată în cîteva județe și dacă această problemă nu va sta în atenția noastră, promovarea se va limita doar la județele respective. Consider că trebuie să acordăm toată atenția promovării oamenilor muncii din rîndul naționalităților, inclusiv din rîndul naționalității germane, în toate domeniile de activitate, corespunzător muncii și capacității lor. Și din punct de vedere al promovării să creăm toate condițiile ca oamenii muncii de altă naționalitate să se 

simtă cu adevărat la ei acasă ! 
(Aplauze puternice).Este necesar ca radioul și televiziunea să consacre un spațiu mai mare în programele lor emisiunilor în limbile naționalităților. Avem, în această privință, un început bun, dar care trebuie dus mai departe. Consiliul ar trebui și el să contribuie la dezvoltarea acestor emisiuni ; în cadrul reorganizării pe care o realizăm la radiotelevi- ziune ar fi indicat ca în Consiliul național pentru radio și televiziune să intre și reprezentanți ai consiliilor naționalității germane, maghiare și ai oamenilor muncii de alte naționalități, spre a putea să contribuie la organizarea unor programe corespunzătoare.Sînt, de asemenea, de acord că trebuie intensificată participarea oamenilor muncii de naționalitate germană și de alte naționalități la activitatea presei, a publicațiilor, revistelor. Desigur, există numeroase publicații în limbile naționalităților din țara noastră, deci și în limba germană. Dar pentru a face cunoscute și mai larg opiniei oamenilor muncii — maghiari, germani — operele oamenilor de cultură, știință și de artă din rîndul naționalităților conlocuitoare, se cere o prezență mai mare a acestora și în paginile publicațiilor românești ; ei trebuie să scrie nu numai în revistele de limbă germană sau maghiară, ci și în cele de limbă română. Și nu e neapărat nevoie să-și scrie operele în limba germană și apoi să fie traduse, ci le pot crea nemijlocit în limba română, pentru că sînt foarte mulți care pot face aceasta. In felul acesta, vor fi și mai puține observații în privința calității traducerilor. Firește, trebuie să continuăm să traducem operele creatorilor germani sau maghiari din România, dar a- ceștia își pot scrie lucrările și în românește. Trebuie să ne formalizăm mai puțin în ce limbă scriem, ci să vedem mai ales ce scriem, pentru cine scriem, cum scriem și dacă ceea ce scriem servește socialismului. Să căutăm, într-adevăr, ca oamenii de naționalitate germană să scrie în toate revistele noastre, nu numai în cele de limbă germană. (Aplauze pu
ternice). Așa cum și românii trebuie să scrie în revistele de limbă germană, maghiară sau în publicațiile altor naționalități 1 Sint destui români care pot să faca a- cest lucru. O asemenea abordare a problemelor va contribui realmente la apropierea și întărirea unității oamenilor muncii din țara noastră. (Aplauze puternice).Sînt de acord cu criticile făcute aici în legătură cu modul cum este tratată problema istoriei populației de naționalitate germană din România. Intr-adevăr, această problemă este tratată necorespunzător. Va trebui să ne preocupăm ca la Institutul de istorie să se creeze condiții care să dea posibilitate istoricilor de naționalitate germană, ca, împreună cu istoricii români, maghiari, să-și aducă contribuția la realizarea unei istorii corespunzătoare, scrisă într-adevăr de pe poziții marxist-leniniste. Va fi, de asemenea, necesar ca în manualele școlare să aducem unele îmbunătățiri, deoarece au dreptate tovarășii care au spus aici că e greu să-i convingi pe sași că sînt urmașii lui Decebal, cînd ei știu că au venit pe aceste meleaguri acum 800 de ani, iar Decebal a trăit cu aproape 2 000 de ani în urmă. Trebuie să redăm istoria așa cum este ea — și din aceasta nu avem decît de cîștigat! Să facem ca oamenii să cunoască și să înțeleagă cum trebuie istoria. Spun aceasta nu numai pentru germani, ci inclusiv pentru români. Numai așa vom face o treabă bună, vom avea 
o istorie reală, cu adevărat marxist-leninistă !In cadrul plenarei s-au mai ridicat și alte probleme. Cred că va trebui să întocmim un program de măsuri care să asigure soluționarea lor corespunzătoare. Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană trebuie să urmărească cum se rezolvă aceste probleme. Dar, așa cum pe bună dreptate au subliniat mulți tovarăși aici, pînă la urmă, aceste probleme nu privesc numai consiliile naționalității germane, ci constituie o sarcină a tuturor organelor noastre de partid și de stat.în general, consider că trebuie să tratăm problema activității și vieții naționalităților din România nu izolat, ci în strînsă legătură cu preocupările întregului popor pentru făurirea socialismului și comunismului. Tratând această problemă ca o parte integrantă a preocupărilor noastre de educare socialistă și comunistă a poporului și a tineretului, de creare a condițiilor pentru întărirea unității între toți oamenii muncii, vom desfășura într-adevăr o activitate justă, în spiritul principiilor care stau la baza politicii partidului nostru, vom asigura, realmente, ca toate problemele să-și găsească soluționarea corespunzătoare.Avem în față perspective minunate, un program măreț ! Tot ceea ce ne propunem să înfăptuim este închinat omului, bunăstării și fericirii lui.Toate măsurile luate de partid, de recenta plenară a Comitetului nostru Central, pe calea mai bunei organizări a întregii activități economico-sociale, a dezvoltării democrației socialiste, a participării largi, la toate nivelurile, a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, privesc în egală măsură 'și pe români, și pe germani, și pe maghiari, și pe sîrbi. Dezvoltarea continuă și perfecționarea democrației noastre socialiste, participarea tot mai activă a tuturor categoriilor de cetățeni la conducerea societății vor contribui, de asemenea, la crearea condițiilor ca toți să simtă că nu există nici o deosebire, că într-adevăr societatea noastră socialistă a

sigură participarea în fapt a întregului popor la făurirea propriilor sale destine, a viitorului său fericit ! Aceasta înseamnă rezolvarea cu adevărat marxist-leninistă a problemei naționale ! (Aplauze 
puternice, prelungite).Nu trebuie să scăpăm din vedere că în procesul complex al dezvoltării socialiste a patriei noastre pot apărea și unele manifestări și atitudini înapoiate, retrograde — atît la români, cît și la germani, maghiari sau la alte naționalități. Nu trebuie să credem că influențele trecutului dispar peste noapte, deoarece este vorba de un proces îndelungat. Intr-adevăr, noi am obținut rezultate minunate în educarea comunistă, patriotică și internaționalistă a întregului popor— dar anumite manifestări naționaliste, de izolare, pot totuși a- părea. Ele trebuie privite așa cum sînt, ca manifestări străine societății socialiste, concepțiilor noastre. Aceste manifestări — indiferent din partea cui ar veni — trebuie combătute. Fără îndoială, este necesar să le acordăm o atenție mai mare atunci cînd acestea au loc în rîndul unor cetățeni de naționalitate română — fără însă să le uităm și pe celelalte, deoarece toate sînt, pînă la urmă, la fel de dăunătoare. Desigur, dacă avem un cor în limba germană, sau dacă cineva cîntă un cîntec german— de aici nu trebuie să se tragă concluzia că ar fi vorba de o manifestare de izolare. Trebuie să vedem însă despre ce program și ce cîntec este vorba, să vedem dacă acestea contribuie la educarea comunistă, la crearea omului nou, înaintat al societății noastre sau, dimpotrivă, dacă ele au un caracter cum, din păcate, se mai întâmplă și la români — dăunător educării socialiste a maselor. Deci, problema activității cultural-artis- tice în limba proprie trebuie privită și apreciată din punctul de vedere al conținutului acestei activități. Trebuie să creăm toate condițiile ca oamenii să-și organizeze activitatea cultural-artistică în limba pe care o înțeleg mai bine ; dar să facem din aceasta un mijloc de apropiere și nu de separare, de întărire a prieteniei între oamenii muncii, indiferent de naționalitate, din întreprinderi și instituții, de la sate și de la orașe. Să tindem ca activitatea culturală— deși desfășurată în limbi diferite — să ne dea prilejul ca pînă la urmă, să vorbim, cum s-ar spune, o singură limbă — limba comunismului. (Aplauze puternice).M-am referit mai mult la activitatea cultural-artistică și poate unii tovarăși vor întreba : dar despre producție ? Nu am vorbit despre fabrică pentru că aceasta vorbește o singură limbă, tovarăși; mașina vorbește o singură limbă, electronica la fel, chimia a ajuns la formule pe care le înțelegi indiferent de limba pe care o vorbești. Uzina chimică o poți conduce într-un singur fel, cu cunoștințe științifice și tehnice. De aceea n-am vorbit despre problemele întreprinderilor, pentru că acolo sînt condiții de o asemenea natură care ne impun să situăm pe primul plan ridicarea nivelului profesional și tehnic. Să muncim în așa fel încît să avem o industrie avansată și atunci vom fl buni comuniști, indiferent de ce naționalitate sîntem I (Aplauze puter

nice).Urmînd neabătut linia trasată de Congresul al X-lea al partidului, să unim eforturile tuturor oamenilor muncii din patria noastră pentru făurirea socialismului, pentru înflorirea României socialiste ! (A- 
plauze puternice, prelungite). Ac- ționînd în acest fel, noi ne îndeplinim atît o înaltă îndatorire națională față de poporul nostru, cît și o îndatorire internaționalistă, față de cauza socialismului, a prieteniei și colaborării între toate popoarele lumii.Este necesar să avem permanent în vedere că în lume mai există forțe reacționare, imperialiste, că țara noastră trebuie să-și aducă permanent contribuția la lupta împotriva politicii de forță și dictat, să militeze neabătut pentru promovarea în viața internațională a unor raporturi de colaborare și prietenie, pentru triumful principiilor de deplină egalitate în drepturi între toate națiunile lumii, pentru respectul independenței și suveranității naționale, împotriva oricărui amestec în treburile altor state. 
(Vii aplauze).Putem spune cu mîndrie că politica internă și externă a partidului și statului nostru este confirmată de viață, că ea se afirmă tot mai puternic aducîndu-ne prieteni pe toate meridianele. Urmînd în continuare această politică, vom obține noi succese. (Aplauze pu
ternice, prelungite).în încheiere, doresc să exprim convingerea mea și a conducerii noastre de partid și de stat, că discuțiile de astăzi vor contribui la mai buna înțelegere și rezolvare a problemelor, vor exercita o influență binefăcătoare asupra mobilizării eforturilor tuturor oamenilor muncii, deci și a oamenilor muncii de naționalitate germană, la îndeplinirea sarcinilor care stau în fața noastră în viitor. Sînt convins că toți oamenii muncii de naționalitate germană, împreună cu românii, maghiarii și cei de alte naționalități — uniți sub conducerea partidului — vor face să triumfe politica partidului nostru comunist de edificare a socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice).Vă urez dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate' și fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se ovaționează pu
ternic pentru partid, pentru Co
mitetul său Central, pentru secre
tarul general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU).
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flLUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII
Dl niOllUTATE GERMANI

nformarea 
râsulConsiliul oamenilor muncii de naționalitate germană, parte integrantă a Frontului Unității Socialiste — a spus vorbitorul — s-a încadrat în activitatea generală de dezvoltare multilaterală a patriei, participînd activ, împreună cu întregul popor, la toate acțiunile majore inițiate și organizate de partid pentru progresul economic, politic și social-cultural al României, a militat pentru continua adîncire a prieteniei și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Și pentru noi, oameni ai muncii germani din România, au constituit un prilej de mare bucurie și satisfacție cuvintele calde de înaltă a- preciere, rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a Comitetului Central, cu privire la a- portul adus de întregul popor și de naționalitățile conlocuitoare la realizarea cincinalului.Aplicarea neabătută a politicii mar- xist-leniniste în problema națională, asigurarea în fapt a deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, își găsește o expresie grăitoare în preocuparea constantă a conducerii partidului pentru industrializarea tuturor zonelor, pentru crearea bazei economice de realizare efectivă 

a egalității în drepturi.Continua adîncire și perfecționare a democrației noastre socialiste o- feră tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, posibilitatea participării neîngrădite la întreaga viață politică și socială a țării, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a statului, la soluționarea treburilor obștești. Drepturile pe deplin egale care ne sint asigurate prin constituția țării și politica de zi cu zi a partidului, condițiile propice de care dispunem pentru păstrarea și cultivarea tradițiilor culturale, a limbii noastre materne, pentru dezvoltarea pe baze noi a artei și literaturii, a învățămîntului, constituie o strălucită reflectare a caracterului concret și profund al democrației noastre socialiste.Sîntem convinși că exprimăm dorința tuturor participanților la plenară, a tuturor cetățenilor germani din patria noastră, folosind și acest prilej pentru a mulțumi Comitetului Central al partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înalta principialitate și consecvență cu care partidul nostru aplică în practică politica sa națională marxist-leninistă.în 'continuare, președintele consiliului a subliniat că, în perioada care a trecut de la întîlnirea conducerii superioare de partid cu reprezentanții oamenilor muncii germani din 1968, au fost luate o serie de măsuri care reflectă preocuparea constantă a partidului pentru soluționarea problemelor lor specifice.în partid au intrat numeroși muncitori, țărani cooperatori și intelectuali din rîndul oamenilor muncii germani. Au fost promovate în funcții de răspundere, în organele locale și centrale de partid și de stat, o seamă de cadre competente, de naționalitate, germană.Vorbitorul a subliniat apoi rolul important care revine în viața politică și culturală emisiunilor săptă- mînale, în limba maternă, ale televiziunii, realizare de mare importanță pentru dezvoltarea spirituală a naționalității germane, un mijloc e- ficace de dezvoltare a conștiinței socialiste a masele1»', celor 7 organe de presă și editurii Kriterion.în amintirea unor fii de seamă ai țării noastre de naționalitate germană a fost înființată casa memorial Stephan Ludwig Roth la Mediaș, precum și expoziții permanente comemorative, iar casa memorială Nikolaus Lenau din Lenauheim a fost renovată și reamenajatăl Unor licte și școli s-a atribuit numele unt>r personalități de naționalitate germană. Redeschiderea casei de cultură Friedrich Schiller din București a avut un mare ecou în rîndul populației germane, atit în capitala țării, cît și în județe.Au fost organizate cu sprijinul celor 9 consilii județene ale oamenilor muncii de naționalitate germană și al organelor locale sute de serbări ale portului și datinelor strămoșești. Populația de naționalitate germană și-a manifestat și cu acest prilej dragostea de patrie, atașamentul față de partid, frăția și prietenia cu poporul român și celelalte naționalități. Au luat ființă o serie întreagă de noi formații artistice de amatori.Subliniind că prin activitatea sa consiliul ajută organele centrale de partid, de stat și obștești în examinarea problemelor specifice ale naționalității germane, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții, în concordanță cu interesele generale ale societății și ale cetățenilor din rîn- durile acestei naționalități, vorbitorul a înfățișat pe larg preocupările acestui organism în unele domenii de activitate.în această ordine de idei, E. Eisen- burger a abordat în informarea sa unele aspecte ale situației organizării și desfășurării învățămîntului cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare, analizate de Ministerul învățămîntului cu sprijinul consiliilor naționalităților conlocuitoare.învățămîntul cu predarea în limbile materne se desfășoară în bune condiții, se situează la nivelul general al școlii noastre. Rețeaua învățămîntului cu predarea în limba germană, amplasată în 11 județe, în acest an școlar cuprinde : 285 unități și secții de grădinițe cu 11 506 copii, 372 unități și secții ale școlii generale cu 42 304 elevi, 19 unități și secții ale liceelor de cultură generală și pedagogice cu 1015 elevi.Vorbitorul s-a oprit apoi la unele probleme ale conținutului procesului instructiv-educativ. El a relevat că există o preocupare și un interes sporit din partea cadrelor didactice și a elevilor pentru cunoașterea și folosirea corectă a limbii române că predarea limbii și literaturii materne se realizează în condiții bune în majoritatea școlilor. în continuare el a subliniat actualitatea preocupărilor în vederea asigurării unităților de învățămînt cu li

teratura beletristică și științifică o- bligatorie, pe baza unui plan de dotare a tuturor bibliotecilor, acordîn- du-se fonduri suplimentare școlilor și secțiilor cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare. S-a relevat necesitatea ca programele și manualele de literatură germană, inclusiv cele universitare, să oglindească în mai mare măsură istoria literaturii germane din țara noastră. Programelor și manualelor de istorie a României le-au fost aduse, m ultimii ani, a spus vorbitorul, o serie de perfecționări. Cu toate acestea, este necesar ca programele și manualele respective să fie îmbunătățite, în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirea din 1968 cu reprezentanții oamenilor muncii germani, pentru a reflecta, în mod corespunzător, trecutul și prezentul naționalităților conlocuitoare pe teritoriul țării noastre. Tovarășul E. Eisenburger a făcut, de asemenea, unele sugestii privind îmbunătățirea manualelor de matematică, fizică, chimie, biologie, traduse din limba română, predarea muzicii în școlile și secțiile cu predarea în limba germană.în toate școlile se întîlnește o susținută activitate pentru educarea e- levilor în spiritul dragostei față de patrie și partid, al frăției dintre oamenii muncii români și cei apar- ținînd naționalităților conlocuitoare, preocupare pentru formarea trăsăturilor conștiinței socialiste. Vorbitorul a analizat apoi unele deficiențe care se manifestă în activitatea cultural-educativă în limba maternă din școli și secții germane, în activitatea conducerii unor școli, precum și în munca de îndrumare și control desfășurată de inspectoratele școlare și Ministerul învățămîntului.Referindu-se la îmbunătățirea an de an a posibilităților materiale de editare a cărții germane din România, vorbitorul a relevat creșterea numărului de titluri, precum și a tirajului lucrărilor social-politice, literare, științifice etc. în limba germană, evidențiind totodată eforturile pe care le face statul nostru în acest scop. Azi, în afara editurii Kriterion, sarcina tipăririi literaturii în limbile naționalităților, deci și în limba germană, revine unui număr însemnat de edituri. Vorbitorul a remarcat în acest sens apariția unor lucrări valoroase, între care cele semnate de Alfred Margul Sperber, Oscar Walter Cisek, Erwin Wittstock, Georg Scherg, Anton Breitenhofer, Paul Schuster. Arnold Hauser, Franz Storch.O atenție deosebită a fost acordată cunoașterii reciproce a valorilor spirituale create de români, germani și alte naționalități. Numeroase studii semnate de autori români au subliniat bogăția creației talentaților scriitori și oameni de artă germani, după cum, în operele lor, autorii germani au relevat amploarea și originalitatea culturii României, la înflorirea căreia au contribuit ei înșiși. Considerăm însă că numărul lucrărilor germane ce se traduc în limba română ca și al celor care se traduc în germană din română va trebui să crească. Totodată, vorbitorul s-a referit la necesitatea eliminării unor deficiențe care se manifestă în domeniul importului de carte, popularizării și difuzării literaturii de limbă germană. Analizînd activitatea desfășurată anul trecut, conducerile editurilor au prevăzut în planul pe a- nul 1971 sarcini mai mari pentru editarea cărții în limba germană. în același timp, este prevăzută și apariția în traducere românească a u- nui număr mai mare de lucrări ale scriitorilor germani din țara noastră.în continuare, tovarășul Eduard Eisenburger a arătat că, datorită grijii și preocupării sistematice ale conducerii partidului, foarte multe probleme specifice populației germane, ca de altfel tuturor naționalităților conlocuitoare din țara noastră, au fost rezolvate. Subliniind că pentru populația germană, care este legată trup și suflet de această țară, România socialistă este singura și adevărata ei patrie. președintele consiliului s-a referit la situația u- nor familii germane, care, după cum este bine cunoscut, în urma războiului au fost despărțite și pentru care s-a pus problema reîntregirii lor. Statul nostru a rezolvat în mod umanitar, în spiritul reglementărilor legale, de la caz la caz, cererile individuale, justificate, în acest sens. Desigur, noi înțelegem că reîntregirea familiei se poate face nu numai în alte țări, ci și la noi în patrie. Au existat și cazuri cind, contrar reglementărilor în vigoare, au fost eliberate acte de plecare definitivă unor persoane sau familii întregi care nu întruneau criteriul reîntregirii familiei, în schimb, nerezolvîndu-se cereri de călătorii temporare, fără motive întemeiate. Pentru o mai bună cunoaștere a realităților în rîndul oamenilor muncii germani — a spus vorbitorul — propunem să se acorde’ în continuare atenție promovării, în județele cu această populație, de cadre in aparatul de partid, de stat și in organizațiile obștești. De asemenea, propunem Ministerului învățămîntului, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Comitetului de Radio și Televiziune, conducerilor editurilor și altor instituții care, prin natura muncii lor se adresează și populației germane, să asigure participarea la activitatea acestor instituții a unor cadre corespunzătoare din rîndul acestei naționalități. în interesul sporirii eficacității muncii politice și cultural-educative în rîndul populației germane, ar fi necesar ca această activitate să se desfășoare în mai mare măsură în limba maternă.Vorbitorul s-a referit în continuare la unele probleme de ordin material. Relevînd că în decursul anilor au fost soluționate zeci de mii de situații în temeiul Decretului 81, prin restituirea imobilelor expropriate, vorbitorul a propus să se urgenteze soluționarea ultimelor cazuri de acest gen. De asemenea, el a propus să fie reglementat dreptul ia pensie al cooperatorilor de naționalitate germană, care au intrat în C.A.P. fără pămînt și la ajutor social al unor bătrîni.în încheierea informării sale asu

pra activității consiliului. E. Eisenburger a spus :Semicentenarul Partidului Comunist Român — a acelui partid care din prima zi a existenței sale a înscris pe stindardul său egalitatea, dreptatea socială și națională — o- feră un prilej minunat de a ne înzeci cu toții eforturile pentru a ne pune talentul și priceperea noastră în slujba înfloririi patriei. Declarăm din adîncul conștiinței noastre : interesele noastre cele mai vitale, datoria noastră de cetățeni ne cer să ne aducem contribuția, în continuare, alături de întregul popor, Ia realizarea actualului plan cincinal, pentru dezvoltarea neîntreruptă a patriei noastre socialiste comune.Dorim să asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a ne achita cu cinste de această sarcină de o- noare. Declarăm totodată că România este și rămîne patria noastră scumpă, țara strămoșilor noștri, țara viitorului nostru comun cu poporul român și celelalte naționalități, a tuturor celor ce fac parte din marea familie a României socialiste.
★Sînt unul dintre aceia care, acum trei ani, au avut fericita ocazie de a fi de față la acea întilnire cu secretarul general al partidului, de la care a pornit o întreagă emulație în munca politică, educativă dusă în rînducile naționalităților conlocuitoare — a spus tovarășul NIKOLAUS BER- 

WANGER, președintele Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii de naționalitate germană, redactor- șef al ziarului „Neue Banater Zei- tung“. Astăzi, îmi permit să afirm, sincer și simplu, că s-a procedat just atunci cind s-a chemat la o tratare diferențiată și specifică a problemei naționale, cind s-a inițiat o muncă concretă, un stil de muncă eficient în realizarea politicii naționale. Mărturisindu-și admirația și adeziunea totală față de eforturile necontenite ale conducerii partidului de a crea climatul politic cel mai propice pentru o participare deschisă, curajoasă a fiecărui cetățean la rezolvarea problemelor ce se pun în această țară, pentru ca fiecare cetățean, fără deosebire de naționalitate, să-și poată aduce deplina contribuție la cauza comună a socialismului, vorbitorul a informat apoi plenara asupra, unor rezultate ale activității Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii de naționalitate germană. Printre acestea, el a amintit adunările comemorative închinate poetului muncitor Shuster Herineanu și cărturarului progresist sas Stephan Ludwig Roth, care au o- ferit în același timp prilejul de a evoca trecutul de luptă comun cu poporul român, cu celelalte naționalități de pe meleagurile patriei noastre, lupta comună împotriva fascismului.Vorbitorul. a subliniat, de asemenea, interesul manifestat pentru serile politico-culturale, la care participant au dezbătut în limba maternă sarcinile cetățenilor aparți- nînd naționalităților conlocuitoare, cetățeni egali în drepturi și îndatoriri față de patria noastră comună.în colaborare cu comitetul județean pentru cultură și artă, consiliul a inițiat crearea unui grup de cercetări folclorice și înființarea unor formațiuni culturale.Infățișînd altă aspecte ale activității consiliului, vorbitorul a amintit editarea de antologii de lirică și proză în dialectul șvăbesc, reorganizarea muzeului Lenau în comuna natală a acestui mare poet revoluționar, născut în Banat, organizarea expoziției Eger la Jimbolia, prin care s-a adus un omagiu binemeritat celui mai îndrăgit pictor de naționalitate germană de pe plaiurile bănățene. Toate aceste manifestări culturale, de mare importanță pentru populația germană, cu un conținut profund patriotic și socialist, au un apreciabil efect educativ.Cu concursul larg al unor oameni competenți și pasionați — a continuat vorbitorul — consiliul nostru județean a reașezat pe baze laice serbările rurale șvăbești denumite chirvaiuri, le-a transformat în manifestări ale atașamentului față de patrie și partid. Un moment culminant al acestor serbări anuale a avut loc recent în comuna Giarmata, unde peste 2 000 de participanți din 3 500 de locuitori de naționalitate germană și-au închinat manifestarea* lor celei de-a 50-a aniversări a partidului nostru. Totuși, mai există unii tovarăși care nu înțeleg și nu văd cu ochi buni aceste manifestări — ale unei populații care de sute de ani trăiește pe aceste meleaguri și care aici își are patria — califi- cîndu-le ca pe un fenomen al izolării naționale. La Giarmata, spre exemplu, 300 de participanți la serbarea portului șvăbesc cîntă „Hora Unirii" și cîntece populare românești, își exprimă sentimentul sincer al frăției cu poporul român. Poate că dacă tovarășii de pe la noi care consideră aceste manifestări populare drept izolare națională ar fi fost și ei de față, și-ar fi schimbat părerea. După părerea mea, munca politică cu populația germană, într-un ținut cu peste, 110 000 cetățeni care aparțin acestei naționalități, ar trebui să constituie o preocupare majoră a tovarășilor din conducerea directă a județului. Consider că ar fi bine ca, într-un județ ca Timiș, unde 37 la sută din populație face parte din rîndul minorităților naționale — a- dică 18 la sută germani, 12 la sută maghiari și 7 la sută sîrbi — un secretar al comitetului județean, sau un secretar al comitetului municipal de partid, sau un șef de secție la comitetul județean de partid să fie de naționalitate germană, care să Cunoască problematica populației noastre, care să fie de acolo și care să poată ajuta partidul în acest sens. Vorbitorul a citat apoi și alte exemple de manifestare a rutinei, de înțelegere îngustă a muncii în rîndul populației de naționalitate germană, de piedici puse, cum a fost cazul unui cor de copii din Timișoara.Este adevărat — a spus el — comitetul nostru județean de partid se preocupă de munca în rîndul populației germane și, mai ales la tovarășul prim-secretar găsim întotdeauna uși deschise ; dar la secția care răspunde direct de activitatea noastră se pare că există părerea că munca politică ar trebui desfășurată exclusiv de Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană. Nu sint de acord cu părerea formulată, mai în șagă, mai în serios, că noi am fi un fel de responsabili pentru problemele nemților ; responsabilul este numai 

partidul nostru, iar noi, comuniștii, activiști de naționalitate germană, sprijinim partidul in rezolvarea problemelor specifice ale populației din care facem parte. Partidul — a spus el — ne-a acordat încredere și noi ne-am angajat cu toată pasiunea de care sîntem capabili în această muncă, în toate cite le-am făcut pină acum am respectat indicațiile conducerii de partid, ale secretarului său general, care pledează pentru o muncă vie, creatoare, după criterii științifice, pentru o muncă concretă și actuală ; pentru aceste fapte noi îl stimăm, fără margini, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, și vom persevera în a- ceastă orientare, în acest stil de muncă, încrezători în destinul comun al marii noastre familii socialiste.După ce a făcut unele propuneri pentru îmbunătățirea activității în rîndul populației germane, vorbitorul a ținut să asigure partidul, pe tovarășul ' secretar general, Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de naționalitate germană din județul Timiș își cunosc datoria cetățenească, patriotică, față de țară, că la începutul noului cincinal ei sînt hotărîți ca — umăr la umăr cu frații lor români, maghiari, sîrbi — să-și facă din plin datoria, pentru înflorirea și fericirea patriei noastre socialiste.La începutul cuvîntului său, scrii- 
torul FRANZ STORCH, consiIicr la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, redactor-șef al revistei „Volk und Kultur", a arătat că frăția dintre populația de origine germană din România și poporul român este rezultatul unui proces istoric îndelungat, se bazează pe conviețuirea de veacuri pe aceste pămînturi, pe comunitatea destinului lor, pe lupta comună pentru o viață mai bună. Este o solidaritate care pornește din cele mai adînci straturi ale sentimentelor, de la dragostea față de locul natal, din interesul profund și satisfacția omenească pentru tot ceea ce se realizează zi de zi în fiecare colț al țării și pînă la angajarea profundă, bogată în satisfacții, în vasta operă de înflorire și dezvoltare a patriei comune.Asemenea trăsături definitorii pentru starea de spirit a cetățeniloi- de naționalitate germană și-au găsit teren de afirmare și mai largă în ultimii ani. Aici este cazul să vorbim despre climatul politic, social și cultural deosebit de favorabil creat din inițiativa conducerii de partid și de stat pentru toți fiii patriei, indiferent de limba pe care o vorbesc, sau, în cazul meu, și al colegilor de breaslă, indiferent de limba în care scriu ; este climatul dezvoltării nestingherite a personalității umane, al dialogului permanent între partid, guvern și popor, al solicitudinii deosebite față de creația cultural-artistică dedicată realităților contemporane ale patriei noastre comune.Mă gîndesc la două întîlniri ale conducerii, de partid cu oamenii de cultură și attă, a tovarășului secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,— una în urmă cu cîțiva ani, iar cea de-a doua chiar în această lună. Comparînd materialul dens al celor două discuții, reiese absolut în mod clar că drumul parcurs între timp a fost acela al transformării cuvintelor rostite pe atunci în faptele de astăzi și de mîine. în contextul avîntului general al creației, scriitorii și toți oamenii de cultură de naționalitate germană au reușit să-și pună mai amplu în valoare talentul și inspirația.Faptul că s-a găsit de cuviință să existe în cadrul C.S.C.A. și un consilier pentru problemele activității culturale în rîndul populației germane este o dovadă în plus a grijii și atenției cu care se urmărește realizarea unei vieți culturale cores- . punzătoare cerințelor reale ale zile-7 lor noastre ale acestei populații, a specificului său. preocupărilor sale de a contribui într-adevăr la îmbogățirea patrimoniului comun al țării noastre socialiste.Subliniind în continuare grija deosebită a partidului pentru înflorirea artei, culturii, pentru stimularea creației artistice, vorbitorul s-a referit la puternicul ecou produs în rîndul scriitorilor, artiștilor de naționalitate germană, de recenta întîl nice a secretarului general al P.C.R. cu oameni de cultură și artă, emoționant îndemn spre făurirea unor opere durabile, care, reflectînd năzuințele poporului, să înfrunte veacurile. In acest context de avint general al creației, a spus vorbito- rul, de responsabilitate înaltă a scriitorului, oamenii de litere de limbă germană se simt deplin angajați, răspund, printr-o largă diversitate de teme și stiluri, comenzii sociale, comenzii contemporaneității.Relevînd atenția pe care statul nostru o acordă creării unui cadru cît mai propice manifestărilor spirituale ale oamenilor muncii de naționalitate germană, vorbitorul a a- bordat pe larg unele probleme ale activității culturale de masă, ale răs- pindirii culturii. El a făcut propuneri în legătură cu modul în care trebuie să se desfășoare manifestările cultural-artistice în limba germană la casele de cultură și. căminele culturale din localitățile cu populație germană. în legătură cu atenția acordată cultivării unor vechi datini, tovarășul Fr. Storch a arătat că se cuvine ca manifestările prilejuite de acestea să fie orientate cu tact și în cunoaștere de cauză, spre a servi zilele noastre și intențiile noastre comune, pe baza unor texte originale, izvorîte din necesitățile interioare ale populației germane.Subliniind că în activitatea editorială s-a făcut deosebit de mult în ultimii ani și mai ales se preconizează foarte mult, vorbitorul a arătat necesitatea lărgirii gamelor de lucrări editate în limba germană. Lucrări istorice nu pot fi editate peste noapte, elaborarea lor este un proces mai îndelungat, dar trebuie realizate.în încheiere, vorbitorul a spus : Mă angajez ca, în calitate de scriitor, îndeplinindu-mi munca ce mi s-a încredințat, consilier al președintelui C.S.C.A. pentru problemele culturii oamenilor muncii de limbă germană, să contribui la dezvoltarea artei și culturii noastre, puse în slujba cultivării idealurilor nobile ale socialismului, ale dragostei față de patria comună. România socialistă.Noi. comuniștii, și toți cetățenii devotați patriei — a spus la începutul cuvîntului său tovarășul EWALT 

ZWEIER, redactor șef al ziarului „Hermannstădter Zeitung" din Sibiu,— știm că rezolvarea cu adevărat 

marxist-leninistă a problemei naționale de către partidul și statul nostru este o înfăptuire însemnată. Este politica deplinei egalități în drepturi, consfințită prin Constituția țării, este o realitate a zilelor noastre ridicată azi la rang de politică de stat. Constatăm cu satisfacție și recunoștință că in multe cuvîntări ale dv., stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați evidențiat această frăție și unitate trainică dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, pentru care vă purtăm multă recunoștință. Justa aplicare în România a politicii naționale marxist- leniniste întrunește aprecieri pozitive nu numai în țară, ci și peste hotare.Participarea oamenilor muncii de naționalitate germană la opera comună este o realitate. în biruințele cincinalului încheiat este înmagazinată munca colectivelor din care fac parte români, germani și maghiari. Dar și în viața spirituală se constată același lucru. Noi mulțumim conducerii de partid și de stat pentru multele înfăptuiri din ultimii ani care au îmbogățit viața spirituală a județului Sibiu, cum ar fi Facultatea de filologie, cu catedre dm limba germană și română, și Teatrul de stat, cu secția germană, înființată acum 15 ani. Am avut trei festivaluri „Cibi- nium" și activează corul „Bach". Sint informat că televiziunea noastră va extinde programul actual în limba germană. Populația de origine germană dă o înaltă apreciere acestei politici înțelepte.Vorbitorul a evidențiat apoi pe larg activitatea depusă de cei 900 de învățători, profesori și educatoare care predau în limba maternă a populației germane.Combătînd unele concepții greșite despre problema reunificării familiei, el a subliniat că există multi oameni, legați trup și suflet de patrie, care vor să fie confirmată în mod public poziția lor de dezaprobare a ideii așa-zisei emigrări. Aceștia formează marea majoritate. Reunifica- rea familiei poate și trebuie să fie înțeleasă și altfel decît o înțeleg unii — și anume să vină și să se stabilească în România cei de peste hotare care doresc să Se unească cu familiile lor aflate in țara noastră.în această ordine de idei, vorbitorul a subliniat necesitatea ridicării la un nivel și mai înalt a educației patriotice a tineretului — muncitorii, maiștrii, intelectualii de miine, și a făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană din Sibiu, diversificarea activității cultural-artistice, folosirea unor inscripții bilingve sau chiar trilingve pe unele monumente istorice din Sibiu, editarea unei publicații bilingve, în care să se adune ceea ce are mai bun creația literară română și germană etc.Noi — a spus el în încheiere — a- vem datoria să folosim orice prilej care servește cimentării frăției, să-l folosim cu mai multă vigoare în a- firmarea politicii noastre juste în problema națională, pentru că această politică — o știe o lume întreagă — este o politică model. Ea s-a consolidat în mod organic și are rădăcini adînci în istorie, începînd de la Gheorghe Doja, în 1848, în 1918, și pină în zilele noastre.Ca membru al Partidului Comunist Român, partid al tuturor fiilor acestei patrii comune, declar cu toată răspunderea că sînt hotărît să contribui și de acum înainte, cu toate puterile mele, ca și noi, sașii din Ardeal, să răspundem încrederii acordate de conducerea de partid și de stat populației de naționalitate germană din patria noastră, ca fidelitatea față de patrie să ne fie legămînt.Tovarășa JOHANNA HENNING, director adjunct al Liceului nr. 21 cu limba de predare germană, din București, a exprimat adînca sa recunoștință pentru prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană. Ea s-a referit apoi pe larg la unele aspecte ale desfășurării procesului de învățămînt în școlile și secțiile cu limbă de predare germană. Reliefînd succesele dobîndite în instruirea și e- ducarea elevilor din liceul german din Capitală', vorbitoarea a reamintit că în ultimii zece ani absolvenții liceului au reușit la concursurile de admitere în universități și institute politehnice în proporție variind între 87 și 93 la sută. Totodată, ea a făcut unele propuneri cu privire la noul local al liceului, care a devenit necorespunzător, încadrarea mai bună a acestei școli cu personal de specialitate, la îmbunătățirea procesului de pregătire a viitoarelor promoții de profesori de limba și literatura germană, desfășurarea activității organizațiilor de pionieri și U.T.C. din școlile și secțiile cu limbă de predare germană.Cu toată dragostea pe care o a- vem pentru munca noastră — a spus în încheiere vorbitoarea — cu toată dragostea care o avem pentru patria noastră, vom depune toate eforturile ca să educăm un tineret care să ne facă cinste.La începutul cuvintării sale, tovarășul EMIL SPELL, președintele Consiliului Județean Brașov al oamenilor muncii de naționalitate germană, inginer-șef la Trustul de construcții nr. 5 Brașov, a spus : Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană se desfășoară astăzi în condiții deosebite prin prezență la lucrări a conducerii de partid și de stat. Această participare este o cinste pentru noi, o dovadă elocventă a preocupării conducerii partidului nostru, a secretarului său general, pentru problemele naționalităților conlocuitoare. Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la contribuția oamenilor muncii germani la marile succese dobîndite în anii cincinalului recent încheiat, care în județul Brașov și în alte localități din țară lucrează alături de frații lor români și maghiari în uzine, pe ogoare și șantiere. Totodată, el a analizat activitatea Consiliului județean Brașov al oamenilor muncii de naționalitate germană, care și-a axat activitatea sa îndeosebi pe munca politică de masă, pe o muncă cultural-educativă care să contribuie la promovarea unui sentiment de dragoste față de patrie, față de munca comună în construcția socialismului. Vorbitorul a relevat. între altele, ecoul larg pe care l-a avut reevaluarea unor obiceiuri specifice ea serbarea lalelelor la Cin- cu, serbările recoltei la Codlea, Rîș- nov și alte localități cu populație română și germană. In orașul Brașov 

s-a reorganizat anul trecut formația de teatru de amatori în limba germană, corul Paul Ristter și o formație de muzică de cameră. Populația germană din județul și municipiul Brașov a salutat aceste inițiative și a participat în număr deosebit de mare la aceste activități culturale. In multe cazuri, organe locale de partid și de stat și populația română au luat parte la aceste manifestări, adîncin- du-se prin aceasta cunoașterea și înțelegerea reciprocă. Vom continua acest drum.Pentru o activitate mai competentă, mai direct legată de probleme, tovarășul Emil Spell a propus, în lumina liotărîrilor luate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., completarea consiliilor județene cu oameni din toate domeniile de activitate, din toate localitățile mai reprezentative cu populație germană, precum și atribuirea de sarcini concrete fiecărui membru al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, potrivit cu pregătirea și specificul activității sale.Vorbitorul a formulat apoi o seamă de sugestii cu privire la atribuirea numelui unor oameni progresiști de naționalitate germană cîtorva străzi din Brașov.Vorbitorul a reamintit în continuare că anumiți cetățeni de naționalitate germană au cerut plecarea din țară sau au părăsit tara. Aceasta s-a datorat și faptului că nu s-a explicat pină acum suficient de clar ce înțelegem prin „reîntregirea familiilor". Sînt de părere — a spus vorbitorul — ca în viitor toate cererile formulate în acest sens să capete răspuns într-un termen limitat.In încheiere, vorbitorul a spus : A- preciez activitatea depusă de Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană, sprijinul acordat consiliului nostru județean, prin participarea la multe activități organizate în localitățile județului nostru. Totodată, fac observația că o parte din membrii consiliului, care efectiv lucrează în județul nostru, nu au depus o activitate satisfăcătoare, la nivelul cerințelor. Propun deci ca consiliul să precizeze mai bine sarcinile membrilor săi, să urmărească ca fiecare să-și aducă contribuția concretă, pentru a putea vorbi într-adevăr de o conducere colectivă și la consiliul nostru.în numele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană din Brașov, asigur conducerea de partid că oamenii muncii germani din județul nostru vor depune toate eforturile, alături de oamenii muncii români și maghiari, pentru a transpune în viață sarcinile trasate de Congresul al X-lea al partidului nostru.La începutul cuvîntării sale, tovarășul ANTON BREITENHOFER, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, re- dactor-șef al ziarului „Neuer Weg", a arătat că in cadrul unor în- tilniri cu cetățeni din comune ale județului Timiș — români germani și maghiari — aceștia și-au manifestat acordul deplin cu documentele de partid și de stat privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, cit și nu hotăririle recentei plenare a C.C. al P.C.R. Cetățenii de naționalitate germană — a spus el — și-au dat deplinul acord la politica națională a partidului nostru, pe care o consideră justă și dreaptă.Salutul și mesajul dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, adresat tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru contribuția lor la realizarea planului cincinal, au fost primite cu căldură și satisfacție de naționalitățile conlocuitoare. Astăzi, cetățenii din rîndul acestor naționalități sint, într-adevăr considerați și apreciați din toate punctele de vedere ca cetățeni egali în drepturi ai patriei noastre.Constatăm cu satisfacție că în anii care au trecut de la întîlnirea dumneavoastră cu oameni de știință și cultură din rîndul naționalității germane, în 1968, majoritatea problemelor discutate, deși nu au fost nici puține și nipi ușor de rezolvat, au fost soluționate bine, spre marea mulțumire a populației de naționalitate germană. Noi vedem în aceasta o manifestare a grijii partidului față de toți fiii patriei noastre socialiste, o expresie a înaltei principialități, a justeței politicii naționale, marxist- leniniste_, a partidului nostru. Străduința și perseverența depuse pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congreselor al IX-lea și al X-lea ale partidului, stilul de muncă personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se întîlni și sfătui des cu oamenii muncii, stil de muncă operativ, legat de viață, sint o vie dovadă că între țelurile partidului și înfăptuirea lor, intre vorbe și fapte există o deplină concordanță.Vorbitorul și-a exprimat dezaprobarea față de acei oameni de naționalitate germană care, fără o temeinică justificare, au cerut să se stabilească în străinătate, printre ei fiind și unii tineri care au studiat cu mijloace materiale și spirituale ale statului nostru socialist.Patria noastră are nevoie de toți fiii credincioși, născuți pe acest pămînt — a spus el. Construim o lume nouă, socialistă, unde fiecare om capabil, fără deosebire de naționalitate, își găsește un loc de muncă și de viață potrivit pregătirii și aptitudinilor sale.Vorbitorul a propus rezolvarea pozitivă a situației materiale a unor țărani în vîrstă din unele comune din județul Timiș, care nu sînt pensionari C.A.P. și nu primesc ajutor social. El a relevat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii muncii politice în rîndul populației germane. Aceasta — a spus el — nu trebuie lăsată numai în sarcina Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, pentru că ea este in primul rînd o muncă de partid, a activiștilor de partid, a organizațiilor de tineret și sindicale, care trebuie să vorbească în fața oamenilor muncii de naționalitate germană despre activitatea' și lupta poporului nostru, despre patria noastră comună, despre problemele care trebuie soluționate.Doresc să vă asigur, tovarășe Ceaușescu — a spus vorbitorul — că majoritatea absolută a populației germane este atașată cu trup și suflet patriei noastre socialiste, muncește cu hărnicie și are deplină încredere în viitorul strălucit al țării noastre.In cuvîntul său, ANTON Pl- 
LASCH, maistru la Uzina constructoare ele mașini din Reșița, a subliniat că oamenii muncii re- 

șițeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — participă cu însuflețire la transpunerea în viață a prevederilor noului cincinal care a început, pregătindu-se să întimpine cu noi succese în muncă apropiata aniversare a semicentenarului partidului. Muncitorii reșițeni — a spus vorbitorul — vor aniversa, de asemenea, în acest an un eveniment important in viața orașului nostru — împlinirea a 200 de ani de la crearea uzinelor din Reșița. Mulți muncitori, ingineri și tehnicieni din Reșița sîntem de naționalitate germană, sîntem strănepoți ai unora dintre aceia care au pus temeliile uzinei. Locul nostru, patria noastră este acest pămînt, unde au trăit și au trudit strămoșii noștri, iar noi, continuatorii muncii, ai meseriei pe care ne-au transmis-o din tată în fiu, muncind cu elan, ne vom aduce aportul nostru la construcția socialismului în patria noastră. România socialistă este patria noastră, iar pentru înflorirea ei continuă sîntem hotărîți să facem tot ce ne stă în puteri. Sînt maistru la turnătoria de precizie, unde-mi desfășor activitatea. In schimbul pe care îl conduc, 20 la sută din muncitori sint de naționalitate germană și cred că este foarte semnificativ faptul că marea lor majoritate sint membri de partid, luptători hotărîți care transpun în viață sarcinile trasate de partid. Rezultatele obținute de colectivul nostru, care se adaugă rezultatelor bune ale întregului combinat sint, cred, cea mai grăitoare dovadă că oamenii noștri sînt preocupați în găsirea căilor optime de îndeplinire a sarcinilor stabilite de partid, conștienți că în acest fel vom reuși să sporim avuția națională, de care depinde bunăstarea noastră a tuturor.Vorbitorul s-a referit apoi la cerința de a fi valorificată tradiția pe care o cunoștea Reșița în dezvoltarea unui folclor muncitoresc, antifascist în limba germană. După o perioadă de stagnare, în prezent, activitatea cultural-artistică trece printr-o fază de înviorare, care trebuie încurajată.Vreau să asigur conducerea de partid și de stat, Consiliul național al oamenilor muncii de naționalitate germană că vom depune și în continuare toate eforturile pentru ca rezultatele activității noastre să fie din ce în ce mai bune, ca în cinstea semicentenarului partidului să putem raporta cu fruntea sus că ne-am îndeplinit sarcinile avute.Darea de seamă pe către am ascul-tat-o astăzi — a spus tov. PAUL
SCHUSTER, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, redactor la revista „Neue Literatur", scriitor — subliniază o mulțime de realizări frumoase obținute în ultimii ani în privința satisfacerii unei serii de doleanțe întemeiate ale naționalității germane, exprimate la ședința noastră din iulie 1968, printre care : crearea unui ziar nou de limbă germană, restructurarea celor existente, înființarea editurii Kriterion, introducerea în programul televiziunii a unor programe în limbile maghiară și germană, comemorarea unor personalități marcante din istoria naționalității germane, alegerea mai multor oameni de știință în academiile de științe și decernarea de înalte distincții unor artiști germani din România, organizarea în sute de localități cu populație mixtă a unor tradiționale serbări populare, s-ar mai putea adăuga numărul considerabil de formații corale sau de dans și de fanfare. Toate aceste realizări sînt îmbucurătoare, vizînd un scop major — adîncirea unui climat prielnic pentru o mai largă, mai conștientă participare a populației de limbă germană la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, împreună cu poporul român și cu celelalte naționalități conlocuitoare. Acest scop, în general, s-a atinsîn ciuda acestor succese reale, vizibile, frumoase, mai persistă însă în unele capete o anumită derută în privința atitudinii față de discuțiile purtate în ultima vreme pe tema reîntregirii familiilor. Totodată, mai există doleanțe și critici întîlnite în rîndurile acestei naționalități ce se referă nu la activitatea consiliului nostru, ci la unele domenii asupra cărora consiliul nu are nici o posibilitate de influențare. Sînt neajunsuri desigur remediabile : traducerile în limba germană a manualelor pentru clasele V—XII într-o germană de multe ori greoaie, plină de greșeli, contravenind spiritului limbii, cazuri în care absolvenții români ai diferitelor facultăți au fost repartizați ca profesori la școli germane, iar absolvenți de facultate avînd limba maternă germană ca profesori la școli românești.Mulți cetățeni de limbă germană ar dori o reflectare mai detaliată in lucrările cu caracter istoric tipărite de diferite edituri, a contribuțiilor lor la cultura și civilizația Transilvaniei și a Banatului, recunoscute cu respect, admirație și echitate de Constantin Brîncoveanu, Dinicu Golescu, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Ion Pillat și multe alte spirite luminate din istoria politică și culturală a românilor.Mai departe țin să atrag atenția asupra faptului că, în timp ce aproape nu există o carte scrisă în limba germană în ultimii 20 de ani în țara . noastră care să nu reflecte în mod clar și conștient faptul că trăim în România, sau în care să nu figureze personajele române cu ponderea corespunzătoare acestei realități, trebuie să constatăm că nici unul dintre autorii români de prestigiu din a- ceeași perioadă, apreciat de tot poporul cititor în această limbă frumoasă, bogată, puternică, nu reflectă existența naționalităților maghiară și germană în patria noastră comună, lucru care se răsfrînge asupra stării psihice și morale a acestor naționalități.O știm cu toții că poporul român a fost secole de-a rîndul înghesuit de mari puteri. Știm cu toții că există, decurgind tocmai din propria-i suferință și experiență, o înțelegere profundă pentru naționalitățile mici și foarte mici. Tocmai această înțelegere va rămîne pînă la urmă, împreună cu o privire marxist-lem- nistă asupra problemelor prezentului și viitorului ale lumii și omenirii întregi, baza cea mai bună a unității mcral-politice a întregii populații din patria noastră, indiferent de limbă și naționalitate.

(Continuare în pag. a V-a)
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Lucrările Congresului Uniunii Tineretului Comunist

de naționalitate germană
(Urmare din pag. a IV-a)Tovarășul WILLY HEINZ,secre_ tar al comitetului de partid din comuna Teremia Mare, județul Timiș, a relevat că un aspect al construcției socialiste la sate îl constituie procesul de urbanizare a localităților rurale.în cincinalul trecut, unitățile agricole au obținut rezultate deosebite. De exemplu, I.A.S. — Teremia Mare, profilată pe viticultură, a realizat în anul 1969 un beneficiu de peste 19 milioane lei. C.A.P. — Nerău, în anul 1970, an cu condiții defavorabile a- griculturii, a achitat harnicilor membri cooperatori pe zi cite 29 lei numerar, plus produse cerealiere. în recenta adunare generală, membrii a- cestei cooperative, aplicind cu încredere indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea din 23 noiembrie 1970, au votat pentru retribuirea muncii în numerar. Pe linie de gospodărie comunală s-au a- menajat în ultimii cinci ani peste 38 000 metri pătrați trotuare de beton și 18 km drum asfaltat. Comuna Teremia Mare a fost prima în Banat care a introdus apa potabilă în casele cetățenilor, asigurîndu-le un confort sporit. Consider demn de semnalat că această lucrare, care s-a ridicat la o valoare de peste 3,5 milioane lei, a fost realizată exclusiv prin muncă patriotică, neplătindu-se nici un leu pentru manoperă. Aceste ac- țiuni gospodărești, care au permis să \ocupăm un loc de frunte in întrecerea patriotică din județul Timiș, au fost popularizate și preluate de alte comune.Numai traducerea în viață a politicii partidului, înfrățirea românilor cu celelalte naționalități din comuna noastră au asigurat un cadru propice dezvoltării comunei noastre, realizarea obiectivelor fiind o expresie u- nanimă a aprobării politicii Partidului Comunist Român, în frunte cu ovarășul Nicolae Ceaușescu.Vorbitorul s-a referit apoi la munca politică care s-a desfășurat și trebuie dusă în continuare în rîndul oamenilor muncii de naționalitate germană pentru explicarea temeinică a politicii naționale a Partidului Comunist Român, care asigură deplina egalitate în drepturi și datorii tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate. El a propus, totodată, să se stabilească criterii clare în ce privește problema reîntregirii familiilor. în același timp, a propus să se rezolve mai operativ unele cereri de vizite, a căror soluționare acum durează prea mult.în numele comitetului comunal de partid, al întregii populații din comuna Teremia Mare, a spus in încheiere vorbitorul, asigur conducerea partidului și a statului, pe tovarășul Ni.colae Ceaușescu personal, că ..ne vom aduce pe deplin contribuția la construirea socialismului, la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Populația de naționalitate germană din județul Șatu-Mare — a spus tovarășul ERNST HAULER, profesor la Liceul ..Mihail Eminescu" din Satu-Mare — cunoaște, alături de poporul român, o mare înflorire economică. Viața culturală din județul Satu-Mare ține pas cu acest progres social-economic, cunoaște în ultimii ani un avînt. S-au constituit două echipe culturale, coruri, o fanfară de copii. Teatrul de stat german din Timișoara și formații culturale germane din Banat au vizitat județul nostru și au impulsionat, de asemenea, viața culturală.Vorbitorul s-a referit, totodată, la unele aspecte ale desfășurării procesului de învățămînt și a făcut propuneri cu privire la îmbunătățirea organizării învățămîntului in limba germană în județul Satu-Mare. El a relevat în continuare că o dată eu impulsionarea vieții culturale a crescut și numărul abonaților la publicațiile în limba germană.Datorită politicii naționale mar- xist-leniniste promovate de partidul și statul nostru, datorită condițiilor de deplină egalitate în drepturi, asigurate celor ce muncesc fără deo- ■'Asebire de naționalitate, s-a dezvoltat /puternic și în județul Satu-Mare / unitatea și frăția în lupta și munca pentru făurirea noii orînduiri sociale. Pentru ca să se cimenteze și mai mult această colaborare, propun în numele multor cetățeni de naționalitate germană din județul Satu-Mare constituirea unui consiliu, al oamenilor muncii de naționalitate germană și în județul Satu-Mare.în încheiere, vorbitorul a spus : Din județul Satu-Mare n-au emigrat ' germanii și nici nu există dorință de emigrare. Șvabii locuiesc în comunele unde au locuit. Prețuirea și recunoștința față de partid, față de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, populația germană din județul Satu-Mare o exprimă prin munca susținută pe care o desfășoară în toate domeniile vieții industriale, sociale și culturale.Tovarășa HEDWIG HAUSER, membru supleant al C.C. al P.C.R., redactor-șef la editura „Kriterion", s-a ocupat de unele aspecte, ale activității editoriale în limba germană. Relevînd că editura Kriterion a publicat anul trecut numeroase titluri, printre care și 25 lucrări origi- . nale ale scriitorilor germani din România, cu un bogat conținut de idei, scrise cu măiestrie artistică, care s-au bucurat de aprecierea publicului și a criticii literare, vorbitoarea a arătat că în valorificarea moștenirii literare se realizează ediții critice complexe, serii de opere, antologii, O • atenție deosebită se acordă valorifică- . rii în spiritul marxîsm-leninismului a moștenirii culturale progresiste din trecut, cu accentuarea acelor momente care dovedesc continuitatea gîn- dirii democratice, revoluționare, a acelor trăsături care contribuie la u- nitatea poporului român și a naționalităților conlocuitoare și care, înfățișînd specificul fiecărei naționalități, îmbogățesc moștenirea culturală a patriei comune. Am publicat .și publicăm operele cele mai valoroase din tezaurul literaturii române, inte- grînd prin aceasta valorile culturale naționale românești in conștiința cititorilor germani din țara noastră si, in același timp, contribuind prin ex

portul de carte sau prin realizarea u- nor coeditări cu edituri străine la răs- pîndirea valorilor culturale românești dincolo de hotarele țării. în legătură cu aceasta, vorbitoarea a subliniat necesitatea îmbunătățirii calității hîrtiei și a tiparului, pentru o prezentare grafică de ținută a cărților. De asemenea, a apreciat ca nejust faptul că alte edituri nu au folosit toate posibilitățile de editare a unor lucrări în limba germană, potrivit profilului lor, deoarece editura Kriterion nu reușește să satisfacă cererea de carte germană în toate domeniile. Cantitatea insuficientă de hîrtie face ca numărul de titluri, cît și tirajele să nu satisfacă deplin cererea de cărți germane.în continuare, vorbitoarea a înfățișat o serie de deficiențe ale centrelor de librării. în timp ce județul Sibiu este bine aprovizionat cu cărți germane, la Timișoara se găsește un număr redus de cărți.Problema insuficienței cărții germane este importantă mai ales în urma faptului că lacunele existente sînt uneori umplute cu reviste și cărți de prost gust și de o factură îndoielnică, aduse pe diverse căi în țară și difuzate în rîndurile populației ger- i mane.în continuare, vorbitoarea a făcut o serie de propuneri pentru satisfacerea cerințelor de carte germană și îmbunătățirea difuzării ei. De asemenea. a propus publicarea unei reviste pentru copii în limba germană.La începutul cuvântării sale tovarășul HANS HUGEL, sirun^ la fabrica „Nicovala" din Sighișoara, a prezentat un amplu tablou al realizărilor din județul Mureș, subliniind că ele exprimă justețea politicii marxist-leniniste de industrializare a patriei noastre, de dezvoltare armonioasă a forțelor- de producție pe întregul teritoriu al țării. Sighișoara, de pildă — a spus vorbitorul — a fost și ea lovită foarte puternic de inundațiile din anul trecut și s-a văzut intr-adevăr a- tunci, cum spune proverbul românesc : „La nevoie se cunoaște prietenul". Toată lumea — indiferent de virstă, de naționalitate — a luptat împotriva furiei apelor și a urmărilor inundațiilor. Ca urmare, orașul Sighișoara, cu o populație de sub 50 000 de locuitori, a obținut pentru a doua oară titlul de oraș fruntaș pe țară. în acțiunea de înfrumusețare și de îngrijire a bunurilor orașului.Asigurăm conducerea noastră de partid că și noi, sighișorenii, ca și toți oamenii muncii, sîntem convinși că patria noastră este aici în România, aici, unde s-au născut părinții noștri, strămoșii noștri. Și în viitor vom ră- mine aici ; nici în clipele cele mai grele de după inundații, cind am rămas fără bunuri șl cind am suferit ca și ceilalți oameni din țara noastră care au fost inundați, nu ne-am gîndit o clipă să plecăm, să părăsim patria. străbună.în cuvîntul său, vorbitorul a făcut unele propuneri în legătură cu reprezentarea oamenilor muncii germani — corespunzător spiritului marxist-leninist al politicii Partidului Comunist Român în problema națională —. în. unele organe locale și organisme obștești. Totodată, a formulat unele sugestii pentru emisiunea în limba germană . a televiziunii române, opinînd, între altele, pentru prezentarea mai amplă a tradițiilor culturale progresiste ale populației germane. El a subliniat, de asemenea, necesitatea ca munca politică din localitățile cu populație germană să se desfășoare în mai mare măsură în limba germană, pentru a fi mai lesne receptată.în încheiere vorbitorul a spus : a- sigurăm conducerea noastră de partid, asigurăm pe tovarășul secretar general, că atunci cind ne va vizita orașul, municipiul Sighișoara, vom raporta rezultate deosebite în toate domeniile de activitate, dovedind că sîntem intr-adevăr patrioțî, cetățeni ai patriei noastre socialiste, România.Tovarășul RUDOLF R’O’SLER, președintele Consiliului județean Bis- irița-Năsăud al oamenilor muncii de naționalitate germană, inginer Ia inspectoratul silvic județean, după ce a exprimat atașamentul oamenilor muncii de naționalitate germană din acest județ față de conducerea de partid,, personal față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus :Oamenii muncii de naționalitate germană de pe plaiurile Bistriței- Năsăudului, alături de toți oamenii muncii din județ, români, maghiari și de alte naționalități, au muncit și muncesc zi de zi pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini care revin județului, fiind convinși că și părticica lor de efort va constitui o modestă cărămidă la mărețul șantier al patriei noastre comune. Ei își exprimă încă o dată calda adeziune la politica partidului nostru, convinși fiind că numai efortul comun poate încununa ceea ce am început și ceea ce trebuie realizat pentru fericirea tuturor cetățenilor republicii noastre.în decursul celor doi ani de existență, consiliul județean, sub îndrumarea organelor județene de partid și de stat, a obținut rezultate destul de bune, contribuind la rezolvarea multor probleme, mai mari sau mai mărunte, dar care au făcut să crească necontenit prestigiul politicii partidului, au contribuit la mobilizarea populației germane din partea de nord a țării.Așa cum în fiecare an mărțișorul reprezintă simbolul primăverii și al belșugului — a spus vorbitorul — doresc să aduc, bineînțeles în cuvinte, din partea oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Bistrița-Năsăud, următorul mărțișor :Vom munci astfel ca primăvara cincinalului să se soldeze cu o toamnă bogată, ca șirul de mărgăritar al cincinalelor noastre să fie îmbogățit cu noi perle. Asigurăm Comitetul nostru Central, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de naționalitate germană din județul Bistrița-Năsăud, alături de colegii lor de la diferite locuri de muncă, români și maghiari, vor munci astfel incit noile sarcini care ne revin să aibă rezultatul scontat, înflorirea continuă a patriei comune, România socialistă.

Reprezentanții celor aproape două milioane și jumătate de uteciști din țara noastră, Întruniți în marea sală a Palatului, in cel de-al IX-lea Congres al U.T.C., au continuat sîmbătă, în cea de-a treia zi a lucrărilor, dezbaterile asupra realizărilor obținute pînă în prezent de tineretul din patria noastră și asupra muncii viitoare a organizației lor revoluționare.în prima parte a ședinței de dimineață au luat cuvintul tovarășii Nicolae Gavrilescu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Vasile Lungu, președintele cooperativei â- gricole de producție Budești, comuna Cotești, județul Vrancea, Maria Co- drea, țesătoare, membră a Comitetului U.T.C. de la Țesătoria de in și cinepă Negrești, județul Satu-Mare, Coriolan Voinea, membru al Biroului C.C. al U.T.C., prim-secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.în cadrul ședinței, Congresul a a- probat ca noul Comitet Central al U.T.C. să fie format din 185 de membri și 80 membri supleanți, iar în Comisia centrală de cenzori să fie a- leși 35 de membri. De asemenea, Congresul a ales comisia de pregătire a propunerilor de candidați în vederea alegerii organelor centrale de conducere ale Uniunii Tineretului Comunist.în continuarea dezbaterilor au mai luat cuvintul Marius Cojocaru, prim- secretar al Comitetului județean Mehedinți al U.T.C.. Magdalena Popa, prim-balerină a Operei Române din București, Ion Dodii Bălaii, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Augustin Mateuț, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C. Bistrița-Năsăud. Anghel Alexe, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Ana Szvedak, tehniciană la Industria locală Zalău, jud. Sălaj, Maria Bor- daș, elevă, secretara Comitetului U.T.C. de la Liceul pedagogic din Blaj, jud. Alba.în aceeași zi a lucrărilor au adus mesaje de salut, exprimind calde urări de succes Congresului al IX-lea al U-T.C. și activității de viitor a organizației de tineret din țara noastră, Roman Cordero Carvajal, reprezentant al Uniunii. Tineretului Socialist din Chile, Hamed Tana Hussein, membru al secretariatului Comitetului Central al organizației „Assalafi" a Tineretului Democrat din R.P.D. a Yemenului, Janssens Maurice Manfred, membru al Biroului Tineretului Socialist Flamand din Belgia, Antonio Mera, reprezentant al Tineretului Comunist din Venezuela, Mehmet Barias, reprezentant al Organizației Naționale a Tineretului Turc, Brosse Johannes Antonius, secretar cu probleme internaționale al Federației de tineret a Partidului Muncii din Olanda, Enrique Sierra, membru al Comitetului Executiv Central al Tineretului Comunist din Columbia, reprezentantul Tineretului Democrat „Lambralcis" din Grecia, Pierre MoungueLLet, vicepreședinte al Uniunii Tineretului Socialist Congolez din Congo-Brazzaville, Rosenbaum Bernard, secretar național al Organizației Tinerilor Socialiști valoni din Belgia. Souliman Mohamed El-Ionsy. reprezentant al organizației de tineret a Uniunii Socialiste Arabe din R.A.U., care in cuvîntul său a dat citire și telegramei adresate tineretului din România de către conducătorul Tineretului Socialist, Naserist din R.A.U., reprezentantul Tineretului Comunist din Grecia, Homateni Kalueiija, membru al C.C. al SWAPO — Organizația
SOSIREA UNOR OASPEJI DE PESTE HOTAREîn Capitală au sosit, pentru a lua parte la lucrările Congresului al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist, Gilbert Conus, reprezentantul Tineretului Socialist din Elveția ; Dahui Joachim Williams, reprezentantul Mișcării Naționale a Tineretului din Dahomey ; Michele Fossa, membru al Direcțiunii Naționale a Federației Tineretului Socialist Italian ; Hani Assaf, vicepreședinte al Tineretului Democratic din Liban ; Fernando Cabrai, repre

MITINGUL DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE 
CU LUPTA TINERETULUI DIN AFRICALa clubul uzinelor „Vulcan" din Capitală a avut loc sîmbătă după- amiază un miting de prietenie și solidaritate cu lupta poporului și tineretului din Africa împotriva imperialismului, colonialismului, rasismului și neocolonialismului. La miting au luat parte peste 500 de tineri muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști, precum și elevi ai școlii profesionale uzinale.Au participat, de asemenea, delegații reprezentind Tineretul M.P.L.A. (Mișcarea populară pentru Eliberarea Angolei) din Angola, Uniunea Tineretului Socialist din Congo-Brazzaville, Mișcarea Națională a Tineretului din Dahomei, Tineretul Revoluției Democratice Africane din Republica Guineea, tineretul Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Capul Verde (P.A.I.G.C.) Asociația Tineretului Democrat din Republica Malga.șă, tineretul Frontului de Eliberare din Mozambic (Frelimo), Organizația Poporului African din Africa de sud- vest (SWAPO), tineretul Uniunii Naționale Africane Zimbabwe-Zanu. Uniunea Poporului African Zimba- bive-Zapu.Mitingul a fost deschis de Ștefan Bucur, secretar al Comitetului U.T.C. al Uzinelor „Vulcan".Tinărul inginer Cornel Dumitrașeu a subliniat în cuvîntul său între altele că eforturile depuse de popoarele și tineretul de pe continentul african pentru cucerirea și consolidarea ’independenței naționale a statelor, pentru făurirea unei vieți libere și demne, pentru dezvoltarea economiei,^ culturii, ea și rezultatele obținute în această direcție se bucură de calde aprecieri în Republica Socialistă România.Adresîfidu-se reprezentanților tineretului african, muncitorul Andi A- bibula a apreciat că lupta popoarelor din țările respective, îndreptate spre obținerea și consolidarea independenței și suveranității naționale. spre înflorirea și dezvoltarea vieții economice și sociale, afirmarea nestingherită a ființei naționale constituie un factor de seamă in lupta pentru pace și progres în ge

Poporului African din Africa de sud- vest, Huotari Tauno Olavi, membru al C.C. al Uniunii Tineretului Social- Democrat (S.S.N.) din Finlanda, Hamid Abdelaziz, reprezentanta Uniunii Tineretului Sudanez, Fernando Cabrai, reprezentant al tineretului Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Capul Verde (P.A.I.G.C.), Hani Assaf, locțiitor al președintelui organizației Uniunii Tineretului Democratic din Liban, reprezentantul Uniunii Tineretului Democrat din Somalia, Gilbert Conus, reprezentantul Tineretului Socialist din Elveția, reprezentantul Tineretului Comunist din Mexic, Michele Fossa, membru al Direcției Naționale a Federației Tineretului Socialist Italian.De asemenea, s-a dat citire mesajelor de salut adresate Congresului al IX-lea al U.T.C. de către Federația Tineretului pe întreaga Indie și Federația studenților pe întreaga Indie, Uniunea Tineretului Comunist din Guadelupa, Tineretul Progresist din Luxemburg și Uniunea Tineretului Comunist din Austria.în cursul după-amiez.ii, lucrările Congresului s-au desfășurat în comisii pe probleme privind : activitatea Uniunii Tineretului Comunist în rîndul tineretului muncitoresc ; în rîndul tineretului sătesc ; în rîndul elevilor ; pentru problemele activității ideologice și cultural-educative ; pentru problemele activității sportive, turistice și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei : pentru problemele statutare, organizatorice și vieții de organizație și pentru problemele activității internaționale a U.T.C.La dezbaterile din cadrul comisiilor au luat parte un mare număr de delegați și invitați. Discuțiile au prilejuit un amplu și fructuos schimb de păreri privind diferitele activități ale organizațiilor U.T.C., căile de ridicare a rolului organizațiilor de tineret în viața politică, economică, socială, culturală a țării, de sporire a participării tineretului la opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Tinerii au împărtășit din experiența dobîndită. au analizat în spirit critic și autocritic diferite aspecte ale activității lor și a organizațiilor care i-au delegat la marele forum al tineretului din țara noastră.în cadrul lucrărilor Congresului s-au făcut numeroase propuneri și sugestii, menite să ducă la valorificarea mai deplină a energiilor și inițiativelor tineretului, pentru perfecționarea metodelor și stilului de muncă, pentru lichidarea formalismului și organizarea mior activități specifice diferitelor categorii de tineri. Totodată, au fost prezentate propuneri ministerelor, instituțiilor, centrale și organizațiilor obștești, culturale, uniunilor de creație, pentru îmbunătățirea colaborării cu U.T.C.La Comisia pentru problemele activității internaționale a U.T.C., au fost elaborate moțiuni cu privire la : situația din Indochina ; Orientul A- propiat : Securitatea europeană ; Problema dezarmării ; Lupta popoarelor și tineretului din Asia, Africa. America Latină ; Mișcarea internațională de tineret și studenți. care vor fi supuse aprobării Congresului.Lucrările Congresului continuă.Reprezentanții organizațiilor de tineret de peste hotare. au vizitat Capitala. în cursul după-amiezii de sîmbătă, iar seara au participat la manifestări cultural-distractive la case de cultură ale tineretului.
zentant al tineretului Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau și Capul Verde (P.A.I.G.C.) ; Souliman Mohamed El-Ionsy și Abdel Aziz M. Jolba. reprezentanți ai Organizației de tineret a Uniunii Socialiste Arabe din R.A.U. ; Brosse Johannes Antonius. secretar cu probleme internaționale al Federației de tineret a Partidului Muncii din Olanda. (Agerpres)

neral. Tineretul întregii Românii socialiste susține cu tărie înfăptuirea acestor deziderate, indisolubil legate de respectarea dreptului fiecărui popor de a-și făuri destinele fără nici o tutelă străină.Niculae Ceauș, prim-secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului .6 din Capitală, a relevat că tineretul român înfierează tentativele imperialiste de a se amesteca în treburile interne ale altor țări, condamnă cu toată hotărârea și energia atacurile banditești ale mercenarilor imperialiști asupra unor state libere și independente, care au pășit pe calea dezvoltării progresiste, și cere să se pună capăt discriminărilor rasiste practicate de unele guverne. în lupta dusă împotriva imperialismului nu sînteți singuri — a spus el. Sute și milioane de tineri sînt alături de voi, fiindcă văd în această luptă dreaptă voința de libertate, independență și suveranitate națională, pace și progres social a întregului continent african.In numele organizațiilor de tineret din Angola, Mozambic, Zimbabwe. Namibia și Guineea Bissau a luat cuvîntul Dahui Joachim Williams, reprezentantul Mișcării Naționale a Tineretului, din Dahomei. Vorbitorul a evocat momente din imixtiunea agresivă a imperialismului internațional în Guineea, arătînd că forțele opresoare au suferit o înfrângere sîngeroasă în fața hotărârii poporului guineez, hotărât să-și a- pere prin jertfă independența, suveranitatea și demnitatea sa națională. în lupta sa -nobilă, poporul din Guineea a fost susținut de toate forțele progresiste din lume. De la această tribună ne exprimăm sentimentele de profundă recunoștință poporului român. partidului său, conducătorului acestuia, Nicolae Ceaușescu, personalitate cunoscută în lumea întreagă, ca luptător neobosii pentru libertate, pentru triumful socialismului.Raphael Benedito Maguni,. reprezentantul Frontului de Eliberare din Mozambic, a făcut o trecere în' revistă a succeselor dobindite în lupta de eliberare de sub jugul imperialist, precum și hotărîrea popoarelor

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILORDe la tribuna Congresului, delegați din întreaga țară, exponenți ai tuturor categoriilor de tineri, au exprimat sentimentele de gratitudine și devotament pe care întregul tineret le nutrește față de Partidul Comunist Român și conducerea sa. Cu deosebită satisfacție, ei au salutat indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind sporirea atribuțiilor organizațiilor U.T.C., prezența reprezentanților lor în organele centrale și locale ale puterii de stat, în organele colective de conducere și unitățile productive și de învățămînt drept o dovadă de încredere în forța dinamizatoare și capacitatea creatoare a tineretului, menită să stimuleze participarea sa activă la întreaga viață economică, politică și socială a țării.în cuvîntul mai multor delegați, printre care Ion Cușnir, Gheorghe Popescu, Maria Codrea, Ana Szvedak, au fost abordate problemele activității U.T.C. în mobilizarea tineretului la realizarea sarcinilor economice în industrie și agricultură — sprijinirea calificării tinerilor, a integrării lor în procesul de producție, formarea trăsăturilor specifice omului înaintat al societății socialiste, în care munca de făurire a bunurilor materiale este o îndatorire primordială, de înaltă responsabilitate și cinste.Una dintre principalele direcții în care organizațiile U.T.C. sînt datoare să-și intensifice eforturile este aceea a calificării profesionale a tinerilor, a spus Marius Cojocaru, prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al U.T.C.Problema calificării și ridicării calificării prezintă trăsături diferite în funcție de domeniile de activitate. Viața șantierelor, de pildă, ridică probleme cu un specific aparte, îii- trucît acolo vin tineri din locuri diferite, îndeosebi din mediul sătesc, și ca atare este necesar ca atît calificarea lor, cît și integrarea în ritmurile de lucru ale șantierului să se facă intr-un timp foarte scurt.Pe cel mai mare șantier hidroenergetic al țării — cel de la „Porțile de Fier" — organizația U.T.C., conlucrînd in mod eficient cu toți factorii responsabili, a asigurat calificarea în diferite profesii a unui număr de peste 2 000 tineri.Sînt președintele Cooperativei a- gricole din Budești, o așezare din vestita zonă a Coteștiului, și afirm cu certitudinea celui care cunoaște bine realitatea că rezultatele bune obținute sînt rodul participării la muncă a tuturor membrilor cooperatori — a spus utecistul Vasile Lungu. Și tinerii — din rîndul cărora, la cei 26 de ani ai mei. fac și eu parte — au constituit, alături de comuniști, exemple de hărnicie și pricepere.în continuare, vorbitorul a arătat că organizația U.T.C. din cooperativă a întocmit un plan de activitate in care a pus un accent deosebit pe formele de educare a tinerilor, menite să le dezvolte atașamentul față de cooperativă, de sat. deprinderea de a munci la lucrările cîmpului și în zootehnie.Un loc important au ocupat în dezbaterea Congresului problemele perfecționării formelor organizatorice, ale stilului de muncă al organelor U.T.C., prevederile de îmbunătățire a Statutului U.T.C.Coriolan Voinea, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C., a relevat că măsurile adoptate de U.T.C.. în spiritul hotărârilor plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1967 au determinat înviorarea și îmbogățirea formelor de participare a uteciștilor la conceperea și realizarea acțiunilor, la conducerea activităților organizației.Salutînd recomandarea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintul rostit de la tribuna Congresului, de a se adinei democratizarea conducerii și activității Uniunii Tineretului Comunist, la nivelul cerințelor dezvoltării democrației noastre socialiste, vorbitorul a spus : In acest spirit, consider că participarea mult mai largă la conducerea activă a U.T.C.. îndeosebi la nivel județean și la Comitetul Central a cadrelor care muncesc nemijlocit în produc

din coloniile portugheze de a do- bindi independența lor națională. El a arătat, între altele, că popoarele din coloniile portugheze — Angola, Mozambic și Guineea Bissau — a- cordă o inaltă considerație sprijinului oferit lor de țările socialiste, de toate popoarele iubitoare de libertate, democrație și pace din lume. Mitingul la care participăm, a continuat el, reflectă cu putere solidaritatea internațională a tineretului de pretutindeni, simpatia deplină a a- cestuia față de aspirațiile nobile ale popoarelor din coloniile portugheze, care luptă pentru dobindirea independenței lor naționale.Homateni Kaluenja, reprezentantul Organizației Poporului African din Africa de sud-est (SWAPO), a subliniat că imperialismul contemporan duce o politică de exploatare și subjugare a popoarelor din diverse părți ale lumii. Dar aceste popoare, indiferent de culoarea pielii, luptă pentru eliberarea lor economică, politică și socială, pentru construirea unei societăți eliberate de opresiuni, care să asigure tuturor o viață demnă, in raport cu interesele și aspirațiile lor. în luptă, acestea se bucură de sprijinul forțelor progresiste din întreaga lume.A luat apoi cuvîntul Richard Hove, reprezentantul tineretului Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Zanu, care s-a referit la lupta dusă de poporul său, alături de toate popoarele care au de înfruntat oprimarea politică, economică și socială a colonialismului. în acest context al intensificării luptei de eliberare, el a condamnat agresiunea imperialistă americană din Indochina și a exprimat solidaritatea deplină a tineretului african cu lupta popoarelor din Cambodgia, Laos și Vietnam.Cuvîntările au fost subliniate, de cei prezenți, cu puternice aplauze. Sutele de tineri aflați in sală au făcut solilor popoarelor africane, care luptă împotriva imperialismului, colonialismului, rasismului și neocolonialismului o caldă manifestare de simpatie și solidaritate. (Agerpres) 

ție, în diferite sectoare ale economiei, științei și culturii, va conduce cu siguranță la întronarea unui spirit de fermitate împotriva rutinei și osificării, împotriva tendințelor de rezolvare formală și administrativă 
a problemelor cu o importantă semnificație politică în viața organizației noastre, va face să existe mai multă receptivitate la mutațiile din viața tineretului, la cerințele spirituale și profesionale ale acestora.în activitatea viitoare a organizațiilor noastre — a spus delegatul I’avel Constantin, secretar al Comitetului județean Tulcea al U.T.C., se impune necesitatea întăririi spiritului de inițiativă, ca expresie a viabilității și personalității fiecăruia. Există, desigur, acțiuni care sînt comune tuturor organizațiilor, sarcini pe care trebuie să le îndeplinească toți uteciștii. Aceasta nu înseamnă, însă, că aceste acțiuni trebuie să semene una cu alta, ca două picături de apă. Este foarte important ca uteciștii să simtă practic că organizația din care fac parte este a lor. că ei sînt chemați să conceapă și să realizeze acțiunile pe care le consideră potrivite cu obiectivele generale ale Uniunii Tineretului Comunist și cu problemele care preocupă unitățile în care muncesc și trăiesc.Pentru cunoașterea mai aprofundată a preocupărilor tinerilor — a subliniat vorbitorul — este necesar ca Centrul de cercetări pentru problemele tineretului să-și îndrepte mai mult atentia spre organizațiile din tară, cu care să conlucreze mai strins la studierea feluritelor aspecte ale vieții, găsindu-se apoi soluțiile cele mai potrivite pentru îmbunătățirea unor activități.în cuvîntul său, Ștefan Rab. prim- secretar al. Comitetului județean Co- vasna al U.T.C., a exprimat adeziunea tinerilor din județul Covasna, români, maghiari și de alte naționalități, față de politica științifică a partidului în problema națională, a cărei rezolvare în spirit marxist-leninist constituie una din cele mai frumoase pagini ale istoriei noastre contemporane, una din marile cuceriri ale socialismului în România.O dovadă concludentă a rezolvării juste a problemei naționale, în patria noastră — a arătat vorbitorul — o constituie ridicarea economică și so- ciâl-culturală a tuturor județelor țării. în acest sens, el a prezentat exemplul platformei industriale din orașul Tg. Secuiesc, care cuprinde trei dintre cele mai moderne unități din țară, — toate realizări ale cincinalului recent încheiat.în continuare, vorbitorul a înfățișat o serie de forme interesante ale activității U.T.C. în sprijinul integrării

ȘTIRI SPORTIVEu• Peste 40 000 de spectatori au a- sistat la meciul internațional de fotbal dintre echipele Politehnica Iași și Sporting Club Cairo, meci disputat pe „Stadionul Național" din capitala Republicii Arabe Unite. în- tilnirea s-a încheiat cu scorul de 2—0 (0—0) în favoarea fotbaliștilor români.• In prima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Potsdam, selecționata de tineret a R. D. Germane a învins cu 19—15 (12—6) echipa Suediei. într-un alt joc, reprezentativa de juniori a R. D. Germane a dispus cu 14—10 (6—4) de formația Poloniei.• Ca prolog Ia întrecerile pentru Cupa ehalange ..Rene Monal". la Paris a avut Ioc patrulaterul de
Funeraliile

lui Miron Radu ParaschivescuLa Vălenii de Munte au avut loc sîmbătă funeraliile scriitorului Miron Radu Paraschivescu, vechi militant al mișcării muncitorești din tara noastră.în micul orășel în care scriitorul și-a petrecut o bună parte din. viață au venit la locuința celui dispărut spre a-i aduce un ultim omagiu scriitori și alți oameni de artă și cultură, prieteni și cunoștințe apropiate, admiratori ai operei sale, precum și numeroși locuitori. în jurul sicriului erau depuse coroane de flori din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii Scriitorilor, Comitetului județean Prahova pentru cultură și artă, a numeroase publicații la care scriitorul a colaborat, din partea unor edituri și altor instituții de cultură și artă.Erau, de. asemenea, depuse distincțiile pe care Miron Radu Paraschivescu le-a primit în semn de înaltă prețuire a bogatei sale activități literare.La ora 14 a început adunarea de doliu.După ce a evocat personalitatea și creația literară a defunctului, poetul Ștefan Roll s-a referit la activitatea desfășurată de scriitor în anii ilegalității. El a subliniat dăruirea cu care a. luptat Miron Radu Paraschivescu pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, pentru triumful condiției umane. împotriva forțelor oarbe ale fascismului.în cuvintul său, poetul Ion Brad, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a spus, printre altele : Acum mai bine de 20 de ani, la Cluj, Miron Radu Paraschivescu strângea în jurul său un mănunchi de tineri aproape necunos- cuți și edita primul număr al unei reviste intitulate „Almanahul literar". Se deschidea astfel, în anii unei cumpene literare, matca unui izvor de lirism nou, urmărit și călăuzit de Miron pînă la fluvii, piuă la mare. El ne punea într-o mină cărțile marxiste și în cealaltă filele proaspăt tălmăcite de Blaga din „Faust". Numai el putea construi, pentru conștiința artistică în formare, asemenea statornice punți. Era un constructor atît de necesar în c- poca noastră însetată de constructori. Spiritul acesta universal știa să fie un patriot, un comunist.în numele tinerei generații de scriitori a vorbit apoi prozatorul Iulian Neacșu, care subliniind ajutorul pe care l-a acordat scriitorul tinerelor talente a relevat contribuția sa la crearea unei mentalități militante, pusă in slujba mărețelor idealuri ale

LA DEZBATERIactive a tineretului în procesul, muncii, al dezvoltării conștiinței sale socialiste, al valorificării unor frumoasa tradiții folclorice ale ținuturilor co- văsnene.Relevînd condițiile de studii și da viață, asigurate tineretului prin grija partidului și statului nostru, eleva Maria Bordaș, de la Liceul pedagogie Blaj, județul Alba, s-a referit pe larg la activitatea organizației U.T.C., din care face parte. Organizația U.T.C., conlucrînd cu conducerea școlii, cu tovarășii profesori, inițiază acțiuni interesante — a spus ea. Dar, căutăm mijloace adecvate pentru a ne îmbo- găți pregătirea profesională, orizontul de cultură generală. în unele direcții reușim, în altele ni se cere mai multă inițiativă. Spiritul în care se desfășoară lucrările Congresului nostru mă îndeamnă să privesc mai exigent. și modul în care sîntem îndrumați de comitetul orășenesc. Nu pot spune că activiștii nu vin destul de des in școala noastră. Dimpotrivă. Vin atît de des incit;, uneori am impresia că sîntem tutelați și nu îndrumați. Mai ales riimîn cu această senzație cind ni se trasează sarcini mărunte. Cred că o asemenea practică nu e de natură să ne stimuleze inițiativa, sâ ne formeze deprinderi organizatorice. Aș vrea să fiu bine înțeleasă :' sîntem gata să învățăm și să primim îndrumări, dar ar fi bine să fim lăsați să găsim noi soluțiile cele mai potrivite pentru îndeplinirea sarcinilor de organizație.O atenție deosebită a fost^acordată în cadrul dezbaterilor propunerilor privind îmbunătățirea Statutului U.T.C. Modificările ta Statut — a spus Augustin Mateuț. prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al U.T.C., reflectă noile condiții in care își desfășoară activitatea organizația noastră, exprimînd mai clar, caracterul, obiectivele, rolul pe care-1 ocupă Uniunea Tineretului Comunist in viața politică a țării. Prin îmbunătățirile propuse se evidențiază dezvoltarea democrației de organizație, ridicarea calității de membru U.T.C., creșterea răspunderii fiecărui tînăr față de activitatea organizației din care face parte, contribuind la creșterea capacității de influențare și mobilizare a Uniunii Tineretului Comunist.Ca orice lege, statutul și modificările ce se vor aduce vor trebui bine cunoscute de fiecare membru al organizației. Iată de ce consider că atit comitetele județene, cit și celelalte organizații U.T.C. au răspunderi deosebite în asigurarea cunoașterii de către fiecare utecist a tuturor prevederilor statutului, făcînd un moment politic educativ din respectarea lui in toate împrejurările vieții. (Agerpres)

spadă între echipele Italiei, Franței, Ungariei și României. Pe primul loc s-a clasat formația Franței cu 3 victorii, urmată de Ungaria — 2 victorii, Italia și România — nici o victorie.• In nocturnă, la Ciudad de Mexico. a avut loc revanșa întîlnirii internaționale amicale de fotbal dintre reprezentativele U.R.S.S. și Mexicului. Ca și in primul joc. disputat in urmă cu două zile la Guadalajara, scorul a fost, alb (0—0).• Peste 10 000 de spectatori au urmărit la Alger întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționata Algeriei și echipa Ferenc- varos Budapesta. La capătul unui joc echilibrat, scorul a fost egal : 3—3(1-1).

poporului nostru. în sufletele noastre, ale tinerilor mesageri ai scrisului românesc, a spus el, memoria celui care a fost pentru noi un adevărat părinte spiritual, va cămine veșnic vie și pilduitoare.în cuvintul său. scriitorul de limbă maghiară Janos Szasz, secretar al Uniunii Scriitorilor, după ce a relevat prețuirea pe carp scriitorii naționalităților conlocuitoare din România o au pentru vasta operă a dispărutului, a spus : încă din anii ’30, el a devenit colaboratorul revistei „Korunk", iar în 1936 a redactat, împreună cu scriitorul de limbă maghiară Gaal Gabor, un număr special al acestei reviste, dedicat în întregime literaturii românești contemporane. legăturilor de prietenie și frăție dintre poporul român și naționalitatea maghiară din România. Miron Radu Paraschivescu — a subliniat vorbitorul — se înscrie ca unul din promotorii cei mai de seamă ai unității de idei și idealuri a scriitorilor din țara noastră, omul care a prețuit slova măiastră și angajată in orice limbă ar 1'i fost ea scrisă.Evocînd activitatea prodigioasă pe care a desfășurat-o cel dispărut la Cluj, Aurel Gurghianu, redactor șef adjunct al revistei „Steaua", a spus : Venise în Clujul de după război, convins fiind că începuturile erau grele.' Trebuiau defrișate noi drumuri în literatură, trebuia să izbucnească în cel mai important centru al Transilvaniei un punct de foc din care să iradieze o poezie și o cultură cu alte semnificații decit în trecut. Cuvintul se cerea rostit in paginile unei reviste, și astfel, Miron Radu Paraschivescu devine ctitorul „Almanahului literar", publicație continuată mai tlrziu de revista ..Steaua". Nu putem uita pe omul și poetul care se consumau fără rezerve spre a transmite din ceea ce știa și celor ce bateau la porțile literaturii, pe cel care era deopotrivă un mare pedagog și un mare estet.Cuvinte emoționante, de respect și venerație, pentru viața și creația celui dispărut, pentru dăruirea totală cu care a slujit el mărețele idealuri ale comunismului, au rostit, de asemenea, romancierul Constantin Chi- riță, Laurențiu Fulga, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, criticul Radu Popescu, redactor-șef al revistei „Teatrul", și tinărul poet Virgil Ma- zilescu.După încheierea adunării de doliu. cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul orașului, unde a avut loc înhumarea. (Agerpres)



SClNTEIA — duminică 21 februarie 1971
■HM

începutâ în cincinalul trecut, noua hald de poduri rulante a Uzinei mecanice din Timișoara se aflâ în plină construcție

S-au investit 8,3 MILIARDE LEI, cu 77 la sută mai mult față de 1961-65

NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE
Șl OBIECTIVE DATE ÎN FUNCȚIUNE

— Dezvoltarea ÎNTREPRINDERII „ELEC- — Dezvoltări la țesătoriile „A" șl „B" de 
TR0M0T0R" din Timișoara, cu un 
spor anual de producție de motoare

de 203,5 MW
— Extinderea capacității UZINELOR TEX- 

TILE DIN TIMIȘOARA cu 5,4 
milioane * țesături pe an

— Dezvoltarea FABRICII „ti IUNIE" din 
Timișoara cu o capacitate de

8,4 milioane tricotaje pe an
— Secții noi de diluanțl șl nltrolacurl la 

ÎNTREPRINDEREA „AZUR"
— NOUA UNITATE DE PÎINE a întreprin

derii de panificație cu o capacitate de

60 tone în 24 ore.

la COMBINATUL TEXTIL LUGOJ, cu o 

capacitate de 10,3 milioane 
m p ȚESĂTURI PE AN.

—- Secția de lanțuri industriale de la 
UZINA „CIOCANUL" NĂDRAG.

— ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A 
TULPINILOR DE CÎNEPÂ DIN SÎNNICO- 
LAUL MARE.

— Noua hală de prese de la secția Căr- 
piniș a FABRICII „CERAMICA" DIN 
JIMBOLIA cu o capacitate de

1,5 milioane cărămizi pe an.
— Creșterea capacității FABRICII DE CĂ

RĂMIZI „MONDIAL" DIN LUGOJ cu 

un milion cărămizi pe an.

DINAMICA PRODUCȚIEI

GLOBALE INDUSTRIALE

RITMUL MEDIU anual de creștere a producției 
industriale în cincinalul 1966-1970 a fost de 

11 la sută
© ponderea construcțiilor de mașini șl a chimiei în 

producția industrială a județului a sporit de la 30 

la sută în 1965, la 40 la sută în 1970.

0 productivitatea muncii pe un salariat a fost în 

1970 cu 43,3 la sută mai mare decît 
în 1965.

® Volumul exportului de mărfuri a crescut de 

2,3 ori
• ÎN 40 DE ȚĂRI SÎNT EXPORTATE MĂRFURILE PRO

DUSE ÎN JUDEȚUL TIMIȘ :

— motoare electrice în 17 țări

— mobilă în 18 țări

— încălțăminte în 14 țări

— corpuri de iluminat și baterii în 16 țări

— țesături, confecții, tricotaje în 12 țări

COMPARAȚII SUGESTIVE
La nivelul anului 1970, în comparație cu 1965, 

în industria județului s-au produs în 8 ore: 
•160 motoare electrice, față de 31 

•130 mc prefabricate din beton, față de 14

• 18 800 perechi încălțăminte, față de 14 800 

® cu 50 la sută mal multe confecții pentru femei

• cu 45 la sută mai multe tricotaje pentru copii 

© cu 40 la sută mal mult unt

• cu 74 la sută mal multe preparate de carne

În 1970, ÎNTREAGA PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ A 
JUDEȚULUI DIN ANUL 1965 S-A REALIZAT ÎN CIRCA 

180 CE ZILE, IAR CEA A ANULU11960 IN NUMAI 

10Q DE ZILE.

INVESTIȚII

© Fabrica de nutrețuri combina
te de la Beregsău cu o capaci
tate de 97 000 t/an

© Complexele pentru îngrășarea 
porcilor de la Bîrda și Bereg
său cu o capacitate de cîte 
150 000 porci grași/an

© Complexe avicole la Giar- 
mata și Orțișoara

® îngrașătorii pentru tineret tau
rin la Grabați și Hodoni cu ca
pacitate de cîte 2100 locuri 

® Complexul de îngrășare a mie
ilor de la Topolovățul Mare

MECANIZARE

Zestrea tehnică a agriculturii 
cuprindea, între altele, în anul 
1970 :

• 6185 TRACTOARE (cu 

1082 mai multe decît în 

1965).
• 3612 COMBINE PENTRU 

PĂIOASE Șl PORUMB (cu 320 
mai multe decît în 1965)

• 850 MAȘINI PENTRU ÎM

PRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE

Bl oilt
Numărul specialiștilor agricoli 

cu STUDII SUPERIOARE a fost în 
1970 de 963 - cu 251 mai 

mulți decît în 1965, iar al celor 
cu STUDII MEDII a ajuns la 574 

- cu 124 mai multi decît în 1965.
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PRODUCȚIE

® în medie, în fiecare an din 
perioada 1966-1970, în jude
țul Timiș s-a realizat o pro
ducție de aproape 800 MII 

tone de cereale, superioară 
mediei celor cinci ani prece
dent.

® Față de primul an al cincina
lului trecut, numărul de bo
vine a fost în 1970 cu circa i 
20300 mai mare, iar cel 

de porcine cu 178 000

® în cinci ani, producția totală 
de legume s-a ridicat la 
600 000 towe-

La Beregsdu, ca și în multe alte localitâji din județ, în modernele complexe de îngrdșare a porcilor se produc în fiecare an mii și zeci de mii tone de earn®
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© Numărul salariaților a sporit cu peste 21 000
@ în 1970, față de 1965, fondul total de salarii a crescut

Nan
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cu circa 1S2 miiiards lei
© Veniturile țăranilor cooperatori au sporit cu 20 îa sută

Lenauheim

® TbpolovSțu Mare iănâșb'ur ĂMÎN T
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© în școlile de cultura generală profe
sionale, post-liceale și în liceele de 
specialitate din Județ au fost în
scriși în anul școlar 1970-71 circa 

95200 elevi față de 73 200 în 

anul școlar 1960/1961.

0 în județ funcționează pentru fiii oa
menilor muncii din rîndul naționali
tăților conlocuitoare:

-89 de școli și secții cu limba de 

predare germană

-50 de școli și secții cu limba de 

predare maghiară

— Școli și secții cu limba de pre

dare sîrbă

— 2 Școli cu limba de predare slovacă

• în 4 instituții de învățămînt superior 
învață 14100 de studenți, cu 

1 600 mai mulți decît în anul univer
sitar 1965/1966.

0 § cămine studențești cu 2 000 de 

locuri au fost date în folosință.
0 în județ își desfășoară activitatea 

teatrele român, german și maghiar 
de stat, o operă de stat, filarmonica 
„Banatul", teatrul de păpuși și ma
rionete, ansamblul de cîntece și dan
suri „Banatul".

-48 de cămine culturale noi s-au 

construit la sate
— La Timișoara apar ziare cotidiene șl 

reviste în limbile română, germană, 
maghiară și sîrbă.

Da aceste construcfii beneficiază studenții timișoreni
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IEȘTI; Au luat ființă în cincinalul trecut:

© Centrul teritorial de calcul
® Filiala Timișoara a Institutului de cercetări și pro

iectări pentru electronică și tehnică de calcul
© Filiala Institutului de cercetări și proiectări pen

tru echipament hidroenergetic și mașini de ri
dicat și transportat

0 Filiala Institutului de cercetări, studii și proiec
tări silvice

© Laboratoarele de cercetare uzinală de la între
prinderile „Azur" și „Solventul"

® 36 de laboratoare în institutele de învățămînt 
superior

® 4 laboratoare de studii și experimentări la Lovrin 
® S-au elaborat 5 206 TEME DE CERCETARE, dintre 

care 3 453 SÎNT CU CARACTER APLICATIV.

© în medie, LA 510 LOCUITORI REVINE M

0 98g7 LA SUTĂ din sale,e îudelu,ui sînt electrificate

® 'jj LOCALITĂȚI RURALE beneficiază de REȚEA DE ALIMENTARE CENTRA

LIZATĂ CU APĂ
© Pentru 70 de comune s-au întocmit proiectele de sistematizare

MEDIC
® în județ lucrează circa : 1 250 MEDIC! (cu 165 mai 
mulți decît în 1965), 3 000 CADRE SANITARE

CU PREGĂTIRE MEDIE (cu 200 mai multe decît în 
1965), 140 DE FARMACIȘTI

® BAZA MATERIALĂ A OCROTIRII SĂNĂTĂȚII cu
prinde : 22 spitale, 14 policlinici, 120 circum
scripții medico-sanitare, 40 dispensare de între
prindere, 57 case de naștere.

LOCUITORII JUDEȚULUI
AU CUMPĂRAT ÎN 1970:

Mărfuri în valoare de 3,76 miliarde lei, cu 30 
la sută mai mult decît în 1965, concretizate printre 
altele în: 2 500 autoturisme, 8 200 de frigidere, 2 900 
mașini de cusut, 4 200 mașini aragaz, 20 600 aparate 
de radio și televizoare, 6 500 mașini de spălat rufe, 
13 500 tone de carne și preparate din carne, 37 000 
tone de legume

— S-au înființat 243 noi unități comerciale cu

amănuntul și de alimentație publică

— S-au construit 28 de noi magazine sătești



Plecarea tovarășului 
Maxim Berghianu la MoscovaSîmbătă la amiază a plecat la Moscova, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, care, la invitația Colegiului Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., va lua parte la festivitățile consacrate semicentenarului planificării socialiste a economiei naționale 
a U.R.S.S.Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării va participa, de ase

WfÂIIIIItf CONSACRATA ANALIZEI ACTIVITĂȚII 
umțllor judecătorești în anul 1970La Ministerul Justiției a avut loc recent consfătuirea consacrată analizei activității instanțelor judecătorești în anul 1970.La lucrările consfătuirii au participat Teodor Vasiliu, ministrul justiției, președinții și vicepreședinții tribunalelor județene, președinții tribunalelor militare și cadre cu munci de răspundere din aparatul Ministerului Justiției.In urma dezbaterilor au fost a-

Vizitele delegației guvernamentale 

a R. P. Chineze
Membrii delegației guvernamentale a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian-ko, ministrul comerțului exterior, și-au continuat vizita în țara noastră. In cursul zilei de sîmbătă, ei au fost oaspeții colectivelor de muncă de la Fabrica de mașini- unelte și agregate și Uzinele „23 August11 din Capitală.
Sosirea în Capitală a 
a Republicii AlgerieneLa invitația ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, sîmbătă a sosit în Capitală o delegație economică a Republicii Algeriene Democratice și Populare, condusă de Layachi Yaker, ministrul comerțului, care va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, membri ai conducerii acestui minister și ai Ministerului Petrolului, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Oaspetele, împreună cu colabora-

PLECAREA IA MOSCOVA

Sîmbătă seara a plecat la Moscova 
o delegație a Comitetului național român pentru Conferința Mondială a Energiei, condusă de Octavian Groza, ministrul energiei electrice, vicepreședinte al Consiliului Executiv Internațional al Conferinței Mondiale, președintele Comitetului național, pentru a participa la reuniunea de lucru a Comitetului administrativ al Conferinței Mondiale a Energiei.La plecare, în Gara de Nord, erau prezenți adjuncți ai ministrului energiei electrice, precum și A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. 

menea, la ședința conducătorilor organelor centrale de planificare din țările membre ale C.A.E.R.La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți membri ai conducerii Comitetului de Stat al Planificării.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uftiunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

doptate, în lumina hotărîrilor recentei Plenare a C.C. al P.C.R., măsuri pentru ridicarea continuă a nivelului pregătirii profesionale a judecătorilor, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă.In încheiere, a luat cuvîntul tova- g rășul Leonte Răutu, membru al Co- fj mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

Delegația a fost însoțită de Nico- lae Cocoș, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, de Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
unei delegații economice 
Democratice și Popularetorii săi, va avea întrevederi cu conducători ai unor ministere economice privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări și va vizita obiective industriale din Capitală și din provincie.

★După-amiază, ministrul Layachi Yaker a avut o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior cu ministrul Cornel Burtică. Cu acest prilej, au fost discutate diverse aspecte vizînd dezvoltarea, în continuare, a colaborării economice româno-alge- riene. (Agerpres)
Consfătuirea

Grupului permanent 
de lucru din țări socialiste 

pentru telecomunicații 
spațiale

între 16 și 20 februarie 1971. la București a avut loc consfătuirea ordinară a Grupului permanent de lucru din țări socialiste pentru telecomunicații spațiale.Participanții au discutat probleme ale dezvoltării. în continuare, a colaborării internaționale în domeniul telecomunicațiilor prin folosirea sateliților artificiali ai Pămîntului.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie, în spiritul colaborării și înțelegerii reciproce
vremea

viața internațională

Președintele Tito 
și-a încheiat vizita in R.Â.U.

Forțele patriotice laoțiene 
dau o ripostă hotărită 

interventionistilor
J

© ÎNAINTAREA TRUPELORXIENG QUANG 20 (Agerpres). — Forțele patriotice laoțiene au lansat vineri un puternic atac asupra unei baze logistice saigoneze, situată la 19 km în interiorul Laosului, relatează agenția Reuter. Artileria forțelor patriotice a împiedicat aterizarea elicopterelor americane în perimetrul bazei, obligîndu-le să se retragă. Detașamentele Pathet Lao și-au intensificat atacurile și asupra unităților intervenționiste saigoneze care activează pe direcția Luang Pra- bang. înaintarea trupelor administrației Thieu-Ky în Laos, relata vineri
ȘEDINȚA GUVERNULUI REVOLUȚIONAR9 5 5

PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUDVIETNAMUL DE SUD 20 (Agerpres).— Agenția de presă „Eliberarea" a difuzat comunicatul dat publicității cu ocazia primei ședințe din anul 1971 a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. In cursul acestei reuniuni,' precizează comunicatul, a fost analizată evoluția situației din Vietnamul de sud în anul 1970 și au fost discutate noile sarcini ce revin Guvernului Revoluționar Provizoriu în vederea intensificării luptei forțelor patriotice împotriva agresiunii americane și administrației marionetă de la Saigon. Comunicatul subliniază că victoriile remarcabile obținute pe plan militar și diplomatic de forțele armate de eliberare și de poporul sud-vietnamez au accentuat impasul în care se află forțele agresoare a- mericane și regimul saigonez. Poporul nostru și-a întărit unitatea în lupta de zi cu zi, menționează comunicatul, relevind că oameni din toate □alegoriile sociale — muncitori, stu- denți, ziariști, profesori, preoți etc. — cer încetarea agresiunii S.U.A., retragerea trupelor americane de pe teritoriul sud-vietnamez și înlăturarea administrației Thieu, pronunțîndu-se pentru formarea unui guvern de coaliție națională largă și democratică.Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a- preciază că sarcinile imediate constau în mobilizarea întregului popor și de
Ministrul de externe al Austriei:

Stabilirea relațiilor diplomatice 
cu R. P. Chineză—problemă de mare actualitate

VIENA 20 — CorespondentulAgerpres, P. Stăncescu, transmite : Ministrul afacerilor externe al Austriei, Rudolf Kirchschlăger, a subliniat în raportul prezentat Comisiei de politică externă a Parlamentului că problema stabilirii de relații diplomatice între Austria și R.P. Chineză a devenit de mare actualitate. S-a dovedit, relevă raportul, că în situația prezentă marile probleme internaționale nu pot fi rezolvate fără R.P. Chineză. Documentul menționează, de asemenea, interesul manifestat de cercurile economice aus

agențiile de presă transmit: Conflictele de muncă 
din Suedia

SAIGONEZE A FOST OPRITĂseara corespondentul agenției Reuter, a fost oprită de tirul precis al artileriei forțelor patriotice și de riposta primită din partea unităților acestora.
★Agenția de presă Pathet Lao a a- nunțat că. începînd de la 5 februarie, numărul avioanelor americane dobo- rîte de forțele patriotice în provincia Savannakhet se ridică la 115. De a- semenea, forțele patriotice laoțiene au scos din luptă în ultimele trei zile 500 de soldați aparținind unităților saigoneze.

punerea tuturor eforturilor pentru intensificarea luptei maselor populare de la orașe și sate împotriva „programului de vietnamizare a războiului", a agresiunii americane și a regimului marionetă de la Saigon. Comunicatul exprimă hotărîrea poporului sud-vietnamez de a înlătura orice obstacole în lupta pentru un Vietnam de sud independent, democrat, pașnic și neutru și de a păși spre re- unificarea pașnică a țării.Totodată, comunicatul subliniază că Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud condamnă escaladarea războiului dus de S.U.A. în întreaga Indochină și menționează că G.R.P. acordă o înaltă a- preciere solidarității popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian.Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud — relevă, de asemenea, comunicatul — dorește să exprime sincere mulțumiri popoarelor și guvernelor țărilor prietene, pentru sprijinul acordat luptei juste a forțelor patriotice sud-vietna- meze.
★ROMA. — La invitația „Comitetului italian pentru Vietnam" a sosit la Roma ministrul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh.

triece față de dezvoltarea relațiilor comerciale cu China populară.După cum s-a mai anunțat, raportul a fost aprobat în unanimitate de membrii Comisiei, care reunește de- putați ai celor trei partide reprezentate în parlament.Un purtător de cuvînt al Ministerului austriac al Afacerilor Externe a declarat, ulterior, că tratativele dintre reprezentanții guvernelor Austriei și R.P. Chineze în vederea stabilirii de relații diplomatice pot să înceapă într-un viitor apropiat.

CAIRO 20 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și-a încheiat simbătă vizita oficială de 6 zile în R.A.U., plecînd spre patrie. In aceeași zi, el a sosit la Belgrad.La încheierea convorbirilor purtate cu președintele R.A.U., Anwar Sadat. a fost dat publicității un comunicat comun.
★După încheierea convorbirilor iu- goslavo-egiptene, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a făcut o declarație cu privire la conținutul și rezultatele lor. Este evident, a spus el, că aceste convorbiri s-au referit, în primul rînd, la ceea ce interesează

Evoluții semnificative pe scena 
politică latino-americană

© Președintele Allende re
afirmă hotărîrea guvernu
lui chilian de a înfăptui 

reforma agrarăSANTIAGO DE CHILE 20 (Agerpres). — La Santiago de Chile a avut loc o întîlnire între președintele Salvador Allende și reprezentanții unor organizații țărănești, în cursul căreia a fost examinat modul de realizare a reformei agrare într-o serie de provincii ale țârii. Președintele a arătat că latifundiarii încearcă să împiedice, prin toate mijloacele, traducerea în viață a politicii agrare promovate de guvern. Opoziția latifundiarilor îmbracă forme diverse de la refuzul efectuării însă- mînțărilor sau concedierea muncitorilor agricoli, pînă la provocarea unor ciocniri armate și utilizarea forței împotriva reprezentanților autorităților. Ca urmare, a arătat Salvador Allende. în unele provincii ale
Un raport al lui U Thant 

prezentat Consiliului 
de SecuritateNEW YORK 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a prezentat vineri Consiliului de Securitate un raport asupra situației sectorului arab al Ierusalimului, anunță agenția France Presse. U Thant arată că autoritățile israeliene au întreprins lucrări edilitare in perimetrul rezervat sediului Organizației Națiunilor Unite pentru supravegeherea încet- tării focului (U.N.T.S.O.). El a precizat că, la 26 ianuaire, a adresat guvernului de la Tel Aviv o notă în care a cerut să-i fie comunicat planul de perspectivă întocmit de autoritățile israeliene privind activitățile edilitară în apropierea sediului U.N.T.S.O. „A- ceastă cerere a rămas fără răspuns", a declarat el. în nota sa de la 26 ianuarie, se arată în continuare în raportul citat, secretarul general al O.N.U. s-a referit la lucrările de te- rasare din apropierea sediului U.N.T.S.O. care „par să confirme informațiile publicate în presă privind punerea în aplicare a unui proiect de construcții de locuințe și alte clădiri în acest cartier, ceea ce constituie o încălcare gravă a inviolabilității localurilor O.N.U.". Secretarul general a cerut întreruperea lucrărilor. 

cel mai mult R.A.U., respectiv la criza din Orientul Apropiat. Trebuie să spun că conducătorii R.A.U. dovedesc că doresc pacea, însă o pace fără nici un fel de concesii în privința cererii lor justificate, și anume — că Israelul trebuie să se retragă de pe toate teritoriile arabe ocupate. în ceea ce ne privește, a continuat președintele R.S.F. Iugoslavia, noi le vom acorda sprijin moral și politic.„în cursul convorbirilor, a arătat Iosip Broz Tito, noi am constatat că relațiile economice dintre cele două țări nu sînt adecvate nivelului colaborării și înțelegerii noastre politice și, de aceea, am convenit că trebuie înlăturat ceea ce împiedică extinderea colaborării noastre economice".

țării domnește o atmosferă de tensiune. Președintele a subliniat hotărîrea guvernului de a continua înfăptuirea reformei agrare și de a utiliza, in caz de necesitate, forța, pentru a se pune capăt acțiunilor violente ale latifundiarilor.
© Peru se pronunță în fa
voarea extinderii relațiilor 

cu țările socialisteLIMA. — Ministrul Peruvian al afacerilor externe, Edgardo Mercado Jarrin, a relevat, in cadrul unui interviu acordat revistei „Caretas", „caracterul rodnic" al relațiilor dintre țara sa și statele socialiste. Subliniind „evoluția pozitivă" a legăturilor cu Republica Cuba, ministrul de externe Peruvian a exprimat necesitatea „ridicării de către celelalte state latino-americane a sancțiunilor adoptate împotriva acesteia de către O.S.A." Mercado, s-a pronunțat, totodată. în favoarea stabilirii de relații cu Albania și R.D. Germană.
• „Guvernul Venezuelei nu 
va ceda presiunilor mono

polurilor americane"CARACAS. — Președintele Venezuelei, Rafael Caldera, a exprimat, în cadrul unei conferințe de presă, hotărîrea guvernului de a nu ceda în fața „presiunilor și amenințărilor" concernelor petroliere americane, care operează pe teritoriul țării. El a declarat, totodată, că guvernul are intenția de a institui controlul statului asupra zăcămintelor de gaze naturale ale Venezuelei.Recent, autoritățile venezuelene au luat hotărîrea de a spori impozitele pe profituri plătite de companiile petroliere străine și de a majora prețul țițeiului extras. Aceste acțiuni s-au lovit de opoziția concernelor americane, care, a arătat președintele Caldera, au recurs chiar la un șantaj fățiș.
• Dejucarea unei conspi

rații în BoliviaLA PAZ — Ministrul de interne bolivian, Jorge Gallardo, a anunțat că a fost dejucată o conspirație vizînd răsturnarea actualului guvern al președintelui Juan Jose Torres. „Este vorba de un plan pus 
la cale de mișcarea fostului președin
te Paz Estenssoro și de elemente ale 
cercurilor reacționare", a precizat el, adăugind că autoritățile „controlează 
situația din țară". Ministrul de interne bolivian a declarat că autorii complotului vor fi aspru pedepsiți.

BUDAPESTA

Convorbiri 
economice 

româno-ungare
BUDAPESTA 20 — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Sîmbătă au luat sfîrșit, la Budapesta, convorbirile referitoare la încheierea protocolului comercial privind schimbul de mărfuri și plăți pentru anul 1971 între România și Ungaria. Documentul respectiv a fost parafat, urmînd ca semnarea lui să fie făcuta ulterior, o dată cu acordul de lungă durată dintre cele două țări.

★In ultimele zile, o delegație a Ministerului Industriei Materialelor de Construcții din România, condusă de Silviu Opriș, adjunct al ministrului, a făcut o vizită de lucru în Ungaria. Cu acest prilej, delegația a vizitat unele unități industriale și a purtat convorbiri cu delegația Ministerului construcțiilor și urbanisticii din această țară. în cursul convorbirilor au fost examinate posibilitățile concrete de cooperare economică și tehnică între cele două ministere în diferite domenii ale industriei materialelor de construcții.în urma convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă sinceră, tovărășească, vineri seara a avut loc la Budapesta semnarea unui protocol privind cooperarea economică și tehnică între ministerele de resort din cele două țări.Protocolul a fost semnat din partea română de Silviu Opriș, iar din partea ungară, de Janos Szabo, prim4 adjunct al ministrului construcțiilor și urbanisticii.
TUNIS

Sesiunea Comisiei 
mixte ministeriale 
româno-tunisiene 

de cooperare 
economică și tehnicăTUNIS 20 (Agerpres). — In capitala Tunisiei s-au încheiat lucrările celei de-a 4-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-tunisiene de cooperare economică și tehnică. Cu a- ceastă ocazie, a fost semnat protocolul privind schimburile de mărfuri dintre România și Tunisia pe anul 1971. Protocolul prevede sporirea cu circa 40 la sută a schimburilor reciproce în comparație cu anul 1970. România va exporta mărfuri din sectoarele industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice, industriei ușoare etc., importînd în schimb din Tunisia minereu de fier, fosfați, concentrat de plumb, zinc, citrice, ulei de măsline etc.A fost semnat, totodată, procesul verbal privind stadiul cooperării e- conomice și tehnice dintre cele două țări și perspectivele de dezvoltare în acest domeniu. Documentele sesiunii au fost semnate de Ion Mineu, adjunct al ministrului industriei miniere și geologiei, iar din partea tunisiană de Mekki Zidi, secretar de stat la Ministerul Economiei Naționale.Cu ocazia încheierii lucrărilor sesiunii, Ambasada română la Tunis a oferit un cocteil, la care au participat Mohamed Masmoudi, ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Mekki Zidi, alte oficialități tunisiene, precum și membrii celor două delegații.

CRONICĂPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Valeriu Pop se eliberează din funcția de președinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, primind alte însărcinări.Prin același decret tovarășul Mihail Bujor Sion se numește în funcția de președinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.
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PROGRAMUL I

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. 9,00 Matineu 
duminical pentru copii șl școlari 
o Zîmblți, vă rog ! — emisiune 
distractivă de Erica Petrușa și Ta
tiana Slreteanu (Interviziune) 
o Film serial : Fiul mării. 10,00 
Viața satului. Transmisiune direc
tă din comuna Topologu. 11,30 Al
bumul compozitorilor români: 
Tudor Ciortea. 12,00 De strajă pa
triei. 12,30 în reluare, la cererea 
telespectatorilor. Interprețl prefe
rați de muzică ușoară : Tom 
Jones, Rika Zarai, Hary Belafon- 
te, formația „Mondial". 1315 Ho
chei pe gheață : România — Elve
ția. 15,00 Emisiune în limba ma
ghiară. 16,30 Antologie comică : 
Stan și Bran. 17,00 Cîntare patriei 
— concurs coral interjudețean. 
Participă formațiile corale din ju
dețele Maramureș, Covasna, Timiș. 
18,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. 18,30 Spectacol festiv

Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 
februarie. în țară : procesul de răcire 
va continua șl în zilele următoare, 

, mal ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, mal mult acoperit. 
Vor cădea precipitații mai ales sub 
formă de lapovlță și ninsoare, îndeo
sebi în sudul și estul țării. Vînt po
trivit, cu intensificări din sectorul estic, 
spulberînd local zăpada la începutul 
intervalului în Moldova, Dobrogea și 
Bărăgan. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între —10 și 0 grade, izolat 
mai coborîte în jumătatea de nord a 
țării, iar maximele vor oscila între 
—6 șl +4 grade.

cu prilejul Congresului al IX-lea 
al U.T.C. Transmisiune directă de 
la Sala Palatului. 20,00 Tele
jurnalul de seară. 20,15 ROMANIA 
'71. AZI — JUDEȚUL OLT. Emi
siune de Toma Popescu. 20,45 Film 
artistic : „Key Largo". Premieră 
pe țară. 22,25 Un oaspete al Festi
valului „Cerbul de aur“-Brasov, 
1971 : Charles Trenet. 22,35 Tele
jurnalul de noapte. 22,45 Atletism: 
R.D.G.—Anglia — înregistrare de 
la Berlin. Comentează - ■ 
Țopescu.

Cristian

PROGRAMUL II
personaje 
Momente

20,00 Reîntîlnire cu 
îndrăgite de copii. 20,30 
din baletul „Romeo și Julieta" de 
S. Prokofiev. Dansează : Galina 
Ulanova, I Jdanov, A. Ermolaev, 
S. Koren, A. Lapauri și corpul de 
balet al Teatrului Mare Academic 
din Moscova. 21,30 Buletin de știri. 
21,35 Carnet bucureștean. Din cu
prins : • Din nou despre vîrsta 
Bucureșttulul • „România" și 
„Dacia" — două noi hoteluri. 21,45 
Actualități literare în sunet șl 
imagini. 22,10 Film serial : Inco
ruptibilii. Reluarea episodului „O 
armă pentru un blues".
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Președintele Pakistanu
lui, Yahia Khan, l-a primit pe Yan Chieh, ministrul comunicațiilor al R.P. Chineze, conducătorul delegației guvernamentale chineze care face o vizită în Pakistan, cu care a avut o convorbire cordială și prietenească, informează agenția China Nouă. Generalul Abdul Hamid Khan, șeful Statului major general al armatei pakistaneze, a oferit o masă în cinstea delegației guvernamentale a R.P. Chineze. Cu acest prilej, el a relevat că prietenia dintre popoarele R.P. Chineze și Pakistanului are Ia bază înțelegerea reciprocă.

Herman Gautier, membru al Prezidiului Partidului Comunist German, a declarat că P.C.G. cheamă forțele democratice din R.F.G., sindicatele și organizațiile de tineret să ceară neîntîrziat dizolvarea grupărilor teroriste neofasciste, arestarea și judecarea membrilor acestor organizații.
i

Ambasadorul Franței Ia 
Alger a remis ministrului afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, răspunsul guvernului său la cererea algeriană de a se relua „imediat și serios" negocierile bilaterale în problema petrolului. Surse autorizate ale Ministerului de Externe al Algeriei, citate sîmbătă de presa algeriană, au .relevat că răspunsul guvernului francez nu propune o dată precisă pentru reluarea tratativelor.

La Pekin au sosit Yoshimi Furui și Seiichi Kataoka, membri ai delegației japoneze pentru convorbirile privind memorandumul comercial chino-japonez, relatează a- genția China Nouă. Aceeași agenție anunță sosirea și a unei delegații a asociației de prietenie Japonia—China pentru schimburi agricole.

„Comitetul economic 
R.D.G. - Japonia",care pr°- pune promovarea relațiilor comerciale dintre Japonia și R.D. Germană, a fost înființat de reprezentanții a 25 de companii industriale și comerciale japoneze. In componența comitetului intră corporații din sectoarele de producție ale oțelului, utilajului electric, construcțiilor de mașini, de nave etc.

0 nouă întîlnire Nixon- 
Colombo. Primul ministru italian, Emilio Colombo, aflat într-o vizită oficială in S.U.A., a avut sîmbătă, a doua întîlnire cu președintele Nixon.

Sesiunea „Comitetului 
Eliberării" al Organizației Unității Africane a luat sfîrșit în orașul tanzanian Moshi. Participanții au a- doptat o rezoluție care subliniază necesitatea intensificării sprijinului a- cordat de țările membre ale O.U.A. luptei de eliberare națională a popoarelor din coloniile portugheze Angola, Mozambic și Guineea-Bissau.

Reprezentanții Băncii iu
goslave pentru comerț ex
terior au *ncheiat convorbirile purtate la New York în legătură cu posibilitățile de dezvoltare a colaborării cu unele firme și bănci din Statele Unite. Intr-o declarație făcută a- genției Taniug, reprezentanții iugoslavi au relevat că, în cursul discuțiilor, au fost abordate probleme concrete privind comerțul bilateral, situația reciprocă a reprezentanțelor, participarea pe terțe piețe, colaborarea dintre diferitele organizații ale celor două țări și posibilitatea de a transfera sumele necesare către Banca iugoslavă de comerț exterior.

Discuțiile, au precizat reprezentanții iugoslavi, ar putea duce la rezultate deosebit de pozitive în sfera colaborării, pe baza interesului reciproc.
„Afacerea Guioî". DuPă cum transmite agenția France Presse, vineri a fost pus în libertate elevul de liceu Gilles Guiot, care fusese condamnat inițial la șase luni închisoare, sub motivul că, în timpul unei busculade de stradă, ar fi ultragiat un reprezentant al ordinii publice. Se știe că acest caz a provocat vii discuții în capitala Franței, și că toate liceele pariziene au declarat o grevă generală de protest în semn de solidaritate cu elevul condamnat.
Guvernul Uruguayan « decis să suspende pe o perioadă nedefinită ziarul „Ya“ sub pretextul că acesta ar fi anunțat o posibilă devalorizare a monedei naționale. Personalul de la șapte cotidiene din Montevideo a intrat vineri în grevă in semn de protest contra suspendării ziarului de stingă „Ya“.
La universitatea Hace- 

tepe din Ankara # la Univer- sitatea din Istanbul cursurile au fost suspendate sine die, în urma incidentelor care au avut loc joi între studenți și poliție, anunță agenția de presă „Anatolia".
Un nou cutremur în Ita

lia. In Sicilia și în sudul Peninsulei Italice s-a înregistrat vineri seara un cutremur de gradul șase pe scara Mercalli. Populația din întreaga zonă a coastei orientale siciliene și cea din Reggio Calabria și-a părăsit locuințele. cuprinsă de panică. Potrivit primelor informații, nu există victime și nici pagube materiale

în cercurile din capitala Suediei se consideră că eșuarea tratativelor purtate între Confederația sindicatelor și Federația patronatului este de natură să ducă la o intensificare a încordării sociale.După cum se știe, în primele zile ale anului curent a fost declanșată o grevă a mai multor mii de salariați de la serviciile de electricitate, care a afectat marile orașe, inclusiv capitala țării. A urmat greva feroviarilor și a unor categorii de funcționari re- vendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. în ultimele zile, tensiunea socială a crescut și mai mult, ca urmare a unor măsuri adoptate de autorități. La 13 februarie, majoritatea școlilor și universitățile și-au suspendat cursurile, deoarece guvernul suedez a interzis unui număr de 25 000 de cadre didactice să-și exercite funcția, pe motiv că au sprijinit pe funcționarii de stat și au revendicat, la rîndul lor, majorarea salariilor. Circa 700 000 de studenți și elevi, scrie agenția U.P.I., au fost trimiși acasă. în cursul nopții 

Majoritatea populației masculine din localitatea suedeză Stora Olaasjoen a declarat greva foamei în semn de protest împotriva refuzului guvernului de a da în exploatare o mină de fier, ceea ce ar asigura de lucru locuitorilor acestei așezări. In fotografie : un grup de muncitori în timpul grevei

de vineri spre sîmbătă, prin intrarea în grevă a piloților portuari, activitatea principalelor porturi a încetat aproape cu desăvîrșire. Este, de asemenea, paralizată activitatea căilor ferate și cea a organelor de stat centrale și locale.într-o corespondență din Stockholm, ziarul „Le Monde" scrie că „ansamblul conflictului este de natură politică", fiind vorba de problema stabilirii unor limite inferioare și superioare a salariilor diverselor categorii de salariați. Ziarul arată că situația economică nu oferă perspectiva unei satisfaceri a revendicărilor salariaților, deoarece Suedia „a intrat într-o perioadă a scăderii conjuncturii". Din această cauză guvernul optează pentru „un buget de austeritate", precum și măsuri vizînd reducerea deficitului balanței comerciale — fenomen semnalat începînd din 1964. Modalitățile de soluționare a conflictului social, apreciază cotidianul francez, sînt greu de întrevăzut.
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