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0 vastă acțiune economică si socială:

„înfăptuirea programului național de 
sistematizare va contribui la realizarea 
unuia din cele mai importante obiective ale 
edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comunism - 
dispariția treptată a deosebirilor esențiale 
dintre oraș și sat, satisfacerea tot mai bună 
a necesităților materiale și spirituale ale ce
tățenilor din toate localitățile țării, ridi
carea generală a gradului de cultură și 
civilizație".

NICOLAE CEAUȘESCU
In perioada care a trecut de la 

Congresul al XI-lea al partidului s-a 
desfășurat și în domeniul sistemati
zării o vastă activitate de concepție, 
organizatorică și normativă, inspirată 
și indrumată de către secretarul ge
neral al partidului. De curînd a fost 
adoptat Decretul Consiliului de Stat 
privind organizarea și funcționarea 
Comisiei centrale de partid și de 
stat pentru sistematizarea teritoriu
lui și a localităților urbane și rurale. 
Prin schitele de sistematizare au 
fost stabilite coordonatele dezvoltă
rii în perspectivă, pînă în 1990, a 
tuturor localităților, iar prin detaliile 
de sistematizare — obiectivele eco
nomice, social-culturale și edilitare ale 
actualului plan cincinal. Pînă în pre
zent, conducerea partidului a exami
nat și aprobat schițele de sistemati
zare pentru 207 municipii și orașe, 103 
viitoare centre urbane și 20 așezări 
rurale afectate de seismul de la 
4 martie. Odată cu aceasta, s-a în
cheiat, practic, prima etapă de elabo
rare și înfăptuire a Programului na
țional de sistematizare. Este pentru 
prima dată în istoria României cînd 
amplasarea obiectivelor economice și 
social-culturale se analizează în strîn- 
să legătură cu perspectiva fiecărei 
localități, a întregii țări, cînd siste
matizarea își exercită rolul de in
strument puternic al politicii parti
dului de dezvoltare armonioasă a tu
turor așezărilor.

Rezultatul cel mai important al 
primei etape a programului național 
de sistematizare îl constituie, fără 
îndoială, trecerea la o formă superi
oară de, organizare și dezvoltare a 
așezărilor urbane și rurale. Astfel, au 
fost stabilite in fiecare localitate zone 
funcționale distincte, care răspund 
atât necesităților actuale, cit și de 
perspectivă ale dezvoltării așezărilor. 
Este vorba de zone de locuit, indus
triale, de odihnă și. agrement, care 
sint legate între ele prin artere de 
circulație și principalele rețele edili
tare și care asigură totodată o strîn- 
să ^interacțiune între funcțiile lor 
economice și sociale. Corespunzător 
acestei concepții, promovată de 
secretarul general al partidului, au 
fost stabilite 179 de zone și plat
forme cu funcțiuni industriale, care 
au determinat schimbări calitative în 
dezvoltarea armonioasă a orașelor și 
comunelor, in amplasarea mai judi
cioasă a locuințelor. în corelarea 
construirii acestora cu nevoile cetă
țenilor de a fi cit mai aproape de 
locul de muncă. Semnificativ in acest 
.sens, și cu implicații directe în viața

oamenilor, este faptul că, anul tre
cut. peste 60 la sută din numărul to
tal al apartamentelor nou construite 
au fost amplasate în apropierea plat
formelor industriale sau zonelor 
adiacente, iar în 1978 ponderea aces
tora va depăși 70 la sută.

Concomitent, s-a trecut la reorga
nizarea centrelor civice ale munici
piilor și orașelor, care să exprime în 
mod elocvent forța orânduirii noastre, 
dragostea de frumos a poporului. 
Schițele și detaliile de sistematizare 
asigură afirmarea puternică, în cadrul 
localităților, a zonelor centrale și a 
arterelor magistrale, promovarea unei 
arhitecturi românești tradiționale, 
amplificarea dotărilor și serviciilor 
spre a conferi acestora toate func- 
ționalitățile unor orașe puternic dez
voltate. în cadrul acestei orientări, 
pentru un număr important de mu
nicipii, orașe și viitoare centre ur
bane și așezări rurale se elaborează 
în prezent documentații de sistemati
zare modernă a centrelor civice.

Preocuparea partidului nostru pen
tru satisfacerea tot mai bună a ce
rințelor materiale și spirituale ale 
cetățenilor țării, indiferent de națio
nalitate, pentru ridicarea generală a ' 
nivelului de dezvoltare al localităților 
s-a materializat și în încheierea stu
diului privind cele 129 de loca
lități rurale care urmează să de
vină. pînă in 1980, centre urbane. 
Este transpusă astfel in viată una 
din indicațiile conducerii partidului 
de a se intensifica procesul de urba
nizare, astfel incit, pînă la sfirșitul , 
actualului cincinal, fiecare județ să 
aibă cel puțin 6—7 orașe.

Progrese remarcabile s-au înre
gistrat și în ce privește sistemati
zarea celorlalte așezări rurale, care 
nu vor deveni centre urbane pînă în 
1980. în prezent. toate comunele 
dispun de schite de sistematizare — 
dezbătute și aprobate de cetățeni. 
Procesul de sistematizare a localită
ților rurale se va intensifica si prim 
construirea la sate, în actualul cinci
nal, a 50 000 de apartamente pentru 
personalul muncitor și cadrele de 
specialitate care își desfășoară acti
vitatea în comune. Pentru accele
rarea acestui proces s-a stabilit, 
totodată, ca populația de la sate să 
fie sprijinită mai direct în aplicarea 
Legii sistematizării, prin proiectarea 
in mod gratuit a documentațiilor ne
cesare. Ca urmare, pentru locuitorii 
așezărilor rurale s-au asigurat în 
mod gratuit circa 800 de proiecte tip

Adunarea generală a 
cooperatorilor de la C.A.P. 
Traianu, din Ialomița, a 
fost „grea". Poate cea mai 
grea de cind ființează 
cooperativa.

— ...dar rodnică, tine să 
adauge brigadierii! Dumi
tru. Năstase. secretarul de 
partid al cooperativei. Pen
tru că...

Pină la un punct, totul a 
decurs ca și-n alti ani. 
S-a vorbit despre recoltele 
obținute : atit la griu. atit 
la porumb, atit la sfecla de 
zahăr. S-a vorbit și despre 
ploile care n-au căzut la 
timp, despre secetele de 
săptămini întregi care au 
împiedicat sporuri mai 
mari de recolte. Dar s-a 
subliniat, și nu fără temei, 
că in anul 1977 recoltele au 
fost mai bune decît anul 
precedent. La prima vedere, 
nimic care să fi făcut adu
narea „grea" ; părea că ni
meni nu are vreun motiv 
de nemulțumire. Cînd, 
deodată...

Totul a început de la evi
dențierea fruntașilor în 
producție, adică a celor de 
ia ferma numărul doi. care 
au obținut in cultură neiri
gată cite 6 060 kilograme 
de porumb boabe la hectar. 
Ar fi trebuit să se bucure, 
nu ? Ce. parcă e ușor să 
obții atita recoltă ?

— Păi eu. a zis unul 
dintre ei, cînd trec prin 
Smirna, pe Ia rude, nici nu 
deschid gura de așa ceva. 
Cum să mă laud față de 
Nicolae Titirișcă atunci 
cind știu că echipa lui a 
obținut 10 150 kilograme 
porumb la hectar ? ! Pă- 
mintu-i la fel ca al nostru, 
dar uite că nu ne putem 
compara la rezultate.

— Chiar așa, i-au întă
rit spusele alti oameni in 
adunare. Avem loturile ho

Ieri au început în Capitală:

Lucrările plenarei 
Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate maghiară
(ÎN PAGINILE A 11-A Șl A lli-A)

Lucrările plenarei 
Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate germană
(ÎN PAGINILE A IV-A ȘI A V-A)

Economii de metal
La întreprinderea de 

construcții de mașini 
Reșița, prelucrarea su
perioară a metalului, 
prin asimilarea de noi 
agregate și utilaje cu 
performante ridicate și 
îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație 
se înscriu ca obiective 
prioritare în acțiunea 
de reducere a consu
murilor de materii pri
me pe fiecare produs 
realizat in acest an. 
Astfel, la noua familie 
de compresoare, de 
tipul L-100 și L-50, 
proiectate de specia
liștii reșițeni, greuta
tea specifică a fiecă
rui agregat s-a redus

cu aproape 50 la sută, 
ceea ce, la producția 
planificată pe 1978, re
prezintă o economie 
de 200 tone de metal. 
Au fost, de asemenea, 
puse în aplicare noi 
procedee . tehnice de 
construcție a unor ăn- 
samble și subansam- 
ble pentru agregate e- 
nergetice. Pe această 
cale, camera mare a 
rotorului turbinelor de 
tip Kaplan se reali
zează .acum intr-o 
nouă variantă tehnică, 
soluție ce duce la^ eco
nomisirea a peste 23 
tone de metal, iar prin 
matrițarea unor piese

de la hidrogeneratoa
re, in loc de forjare li
beră, se economisesc 
anual mai mult de 27 
tone de metal. Apli
carea tuturor măsuri
lor cu caracter tehni- 
co-gospodăresc, elabo
rate de colective de 
specialiști, formate din 
proiectanț.i, ingineri, 
economiști și construc
tori de mașini din ca
drul întreprinderilor a- 
mintite, vizează eco
nomisirea, la un volum 
sporit de produse pre
văzut pentru acest an, 
a unei cantități totale 
de aproape 7 500. tone 
de metal.

(A-gerpres)

Combinatul chimic din Tirnăveni. Aspect de muncâ din sectorul cuptoare 
Foto : S. Cristian(Continuare în pag. a V-a)
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tar în hotar, dar cînd e 
vorba de recolte... Si nici 
zece ani n-au trecut de 
cind ne măsurăm cu veci
nii de. la egal la egal. Ba, 
prin '72. noi aveam chiar 
un kilogram și ' ceva mai 
mult fată de ei la recolta 
pe hectar. Pe cind acum...

în prezent, deși despăr
țite doar de citiva salcîmi, 
cooperativele Traianu și 
Smirna — cu același pă- 
mint, cu aceiași oameni —

cunoșteau bine situația. 
Era un-răgaz pentru adu
narea gîndurilor ce se ce
reau spuse cu voce tare. în 
primul rind. răspunsuri la 
numeroasele întrebări ..de 
ce ?“ care-i frămîntaseră.

— Cu sfecla de zahăr ? 
Păi cum să dea mai mult 
de 14 000 de kilograme hec
tarul neerbicidat ! Au apu
cat-o ploile zile-n șir. bu
ruienile au înăbușit planta 
utilă. De ce n-a fost erbi-

rectă președintelui coope
rativei, Constantin Burghel.

Ce-i drept e drept, cu
vintele aspre n-au fost în
dreptate numai spre con
ducerea cooperativei. Oa
menii și le-au adresat și 
lor inșile, cu aceeași necru- 
tare. De pildă, in legătură 
cu fostul inginer agronom 
Constantin Grigoriu. „Fost", 
pentru că, începînd de la 
1 ianuarie, la cererea co
operatorilor, i s-a desfăcut

program de acțiune pentru 
a-i ajunge din urmă pe ve
cinii lor. Concret, gospodă
rește, fără întîrziere. Se în
vață, se acționează. De 
exemplu :

Cu ochii la vecinul harnic
\

se vede... mai departe
se află la mare distantă în 
ce privește rodnicia. De 
unde și nemulțumirea ce
lor de la Traianu. care văd 
cu ochii lor că :

O recolta de griu de la 
Smirna a fost in 1977 de 
6 005 kilograme la hectar ; 
cea de la Traianu — de 
4 750 kg ;

O la porumb, cei din 
Smirna au avut o recoltă 
medie de 7 400 kilograme 
la hectar (recordul „local" 
de 10150 kilograme a fost 
obținut pe o suprafață de 
30 hectare) ; la Traianu — 
aproximativ 3 800 kilogra- 
ne la hectar : („recordul" 
de 6 060 kilograme este mai 
mic chiar decît media la 
vecini) ;

® sfecla de zahăr a dat 
la Smirna 40 000 kilograme 
la hectar ; la Traianu — 
14 000 kg.

Tăcerea lăsată în, sală a 
fost de scurtă durată. Toți

cidată cultura 7 Pentru că 
nu s-au găsit în cooperati
vă oameni pricepuți la 
treaba asta !

Făcînd haz de necaz, 
cineva a spus că trebuie 
întocmite „forme de depla
sare" pină la Smirna, cale 
de mai puțin de un... kilo
metru, să învețe meșteșu
gul erbicidatului de la cei 
de acolo. Poate pe viitor...

— Cu porumbul, la fel : 
din cele 1133 hectare cul
tivate. au fost erbicidate 
numai... 200. Pentru că s-a 
tot aminat trimiterea după 
substanță, pină cînd baza 
a repartizat-o altcuiva. 
„Decît să umbli din ședin- 
ță-n ședință pentru amina- 
rea unor împrumuturi pe 
care le avem la stat, mai 
bine te-ai fi îngrijit de er- 
bicide, că dacă am fi scos 
recoltă bună am fi avut 
acum cu ce plăti datoriile" 
— 1 s-a spus cu adresă di-

contractul de muncă. Cer
tat cu disciplina si cu 
munca, dăruit plăcerilor 
paharului, fostul inginer a 
fost lăsat să-și facă de cap 
un an întreg, cu pămintul 
și cu oamenii.

La capitolul situației fi
nanciare — unde se reflec
tă de asemenea „distanta" 
dintre Traianu și Smirna, 
cineva a evocat un fapt 
simplu dar nu lipsit de 
semnificație. Astfel, de la 
o vreme, casierul coopera
tivei face ce face numai să 
nu se întîlnească in aceeași 
zi la bancă cu colegul său 
de la Smirna, care vine cu 
cecul gata semnat, pe cînd 
el trebuie să alerge pe la 
diferite birouri pentru for
mele de împrumut.

Nemulțumirea de sine a 
oamenilor de Ia Traianu, 
hotărirea lor de a înlătura 
„bătuta pe loc" s-au trans
format intr-un adevărat

— președintele Constan
tin Burghel l-a vizitat pe 
vecinul său Vasile Berbe- 
cel,. președintele C.A.P. 
Smirna, cu care s-a sfătuit 
la ora... 3 dimineața. Cam 
nepotrivită oră. dar acesta 
atunci avea o „fereastră". 
Urma să-și vadă vițeii de ’ 
rasă, abia fătati. după 
care trebuia să plece după 
niște erblcide. „Că primă
vara bate la ușă. iar in 
timpul lucrărilor n-ai cum 
pleca".;

— brigadierul Dumitru 
Oprea, promovat în funcția 
de șef de fermă, a stat 
îndelung de vorbă cu 
„campionul pe ’77 al po
rumbului" din Smirna, șe
ful de echipă Nicolae Titi
rișcă. Acolo, lingă ham
barele cu hibrizi pentru ’78.

• i-a împărtășit gîndurile 
sale de a obține și la 
C.A.P. Traianu 10 000 kilo
grame porumb boabe la

! hectar.
...în aceste- zile. Constan

tin Burghel lasă diminea
ța vorbă omului de servi
ciu „pentru oricine-o veni", 
că e plecat la lucrări de 
sezon... urgente.

— Cum vă simțiți cînd 
vă măsurati cu cei mai 
buni ?

— Dac-as zice ușor, aș 
greși. Destul de greu. Tre
buie să venim tare din 
urmă. Acum, deocamdată, 
punem sub brazdă. Să ve
nit! la toamnă. Nu că ne 
lăudăm, dar...

Laurențiu DUȚA 
Lucian CIUBOTARU

i

Duminică, t o v a r ă. ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întilnit și 
a avut convorbiri cu tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

Exprimîndu-și deosebita satisfacție 
de a se reîntîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Santiago Car
rillo a transmis secretarului general 
al Partidului Comunist Român, co
muniștilor români un cald salut din 
partea conducerii P.C. din Spania. 
Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
sprijinului și solidarității manifestate 
de Partidul Comunist Român, de to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, 
față de lupta dusă de comuniștii spa
nioli pentru apărarea și promovarea 
intereselor vitale ale poporului spa
niol, pentru dezvoltarea democratică 
și independentă a Spaniei, pentru 
progres economic și social. Totodată, 
tovarășul -Santiago Carrillo a urat 
poporului prieten român să obțină, 
sub conducerea P.C.R., în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi vic
torii pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Salutîndu-1 cu căldură pe oaspete, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru urările transmise și a 
adresat, la rîndul său, conducerii 
P.C. din Spania, tuturor comuniștilor 
spanioli un salut prietenesc, felici
tări cordiale pentru succesele obți
nute sub conducerea partidului, a 
tovarășului Santiago Carrillo. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a urat Con
gresului al IX-lea al P.C. din Spa
nia succes deplin în eforturile pen
tru întărirea forței politice și capa
cității de mobilizare a partidului, în 
activitatea pe care o desfășoară îm
preună cu alte forțe muncitorești, 
progresiste, democratice și patriotice 
pentru adîncirea continuă a procesu
lui de democratizare a vieții politice 
din Spania, pentru realizarea aspira
țiilor fundamentale ale oamenilor 
muncii spanioli, pentru socialism.

în cadrul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale ce
lor două partide și a avut loc un 
schimb de vederi asupra unui larg 
cerc de probleme ale vieții politice 
mondiale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

De ambele părți a fost exprimată 
deplina satisfacție față de bunele 
relații de strînsă prietenie și con
lucrare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Spa
nia și a fost reafirmată hotărirea de 
a întări și în viitor aceste raporturi. 
S-a subliniat că amplificarea in con
tinuare a relațiilor frățești dintre 
P.C.R. și P.C.S. constituie o contri
buție la consolidarea legăturilor tra
diționale de prietenie dintre popoa
rele român și spaniol, la extinderea 
colaborării dintre România și Spa
nia. în acest cadru, a fost evidențiată 
evoluția favorabilă a relațiilor din
tre România și Spania și a fost 
exprimată dorința celor două partide 
de a acționa pentru dezvoltarea și 
mai puternică a raporturilor româno- 
spaniole în domeniile politic, eco
nomic, cultural-artistic și tehnico- 
științific, în folosul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
în Europa și in întreaga lume.

Schimbul de vederi in probleme in
ternaționale a reliefat importanța pe 
care cele două partide o acordă 
transformărilor revoluționare politice, 
economice și sociale care au loc iri

lume ca urmare a afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor de a 
trăi libere și independente, de a-și 
hotărî singure soarta, fără nici un 
amestec din afară, de a pune capăt 
vechii poiitici de dominație și dictat, 
de a se dezvolta de sine stătător, 
intr-o lume a păcii și colaborării. îm 
acest context, s-a arătat că ascuți
rea contradicțiilor internaționale, in
tensificarea luptei pentru reîmpărți
rea lumii in sfere de influență și 
dominație constituie un grav pericol 
pentru pacea, libertatea și suveranita
tea popoarelor. Secretarii generali ai 
celor două partide au relevat impor
tanța luptei unite a maselor popu
lare împotriva acestor tendințe, pen
tru instaurarea în viața internațio
nală a unor relații noi, democratice, 
întemeiate pe egalitate în drepturi, 
pe respectul independenței și suve
ranității naționale, neamestecul in 
treburile interne — singura bază te
meinică pentru asigurarea triumfu
lui păcii, democrației și progresului 
social.

De ambele părți s-a subliniat că 
rezultatele recentei reuniuni de la 
Belgrad sint nesatisfăcătoare, că ele nu 
s-au ridicat la înălțimea așteptărilor 
popoarelor și nu au marcat un pas 
înainte față de spiritul de la Hel
sinki, deoarece, in afara lăsării des
chise a perspectivei continuării acti
vității de edificare a securității eu
ropene, programind ținerea unei noi 
reuniuni, in 1930, la Madrid, nu au 
fost convenite măsuri menite să ducă 
la impulsionarea transpunerii in viață 
a Actului final de. la Helsinki. To- ' 
varășii Nicolae Ceaușescu și Santia
go Carrillo au relevat necesitatea ca 
toate guvernele, toate forțele, poli
tice responsabile, toate popoarele să 
acționeze în comun pentru adîncirea 
și extinderea in continuare a colabo
rării și securității pe continent, pen
tru îmbunătățirea climatului politic 
european, pentru dezvoltarea neîn
grădită a relațiilor economice, pen
tru amplificarea colaborării in do
meniul artei, culturii, invățămintu- 
lui, științei, al contactelor umane.,

Secretarii generali ai celor două 
partide au reafirmat îndeosebi nece
sitatea întreprinderii de acțiuni con
crete pe calea dezarmării și, in pri
mul rind, a dezarmării nucleare, pen
tru reducerea bugetelor și efective
lor militare, pentru depășirea ’di
vizării Europei în blocuri militare 
și, în general, pentru desființarea 
tuturor blocurilor militare. în acest 
cadru, s-a subliniat importanța apro
piatei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată probleme
lor dezarmării.

S-a relevat, totodată, că pacea și 
stabilitatea mondială impun abolirea 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, lichidarea fenomenu- • 
lui subdezvoltării, înfăptuirea aspi
rațiilor 'popoarelor de a fi stăpîne pe 
propriile lor bogății, edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
bazată pe echitate și egalitate, care 
să’asigure progresul mai rapid al tu-

Plecarea di
Tovarășul Santiago Carrillo, secre

tar genera! al Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit luni dimineață 
Capitala.

turor popoarelor și în primul rînd al 
țărilor rămase în urmă.

Conducătorii celor două partide 
s-au pronunțat cu hotărire pentru 
rezolvarea pașnică, pe cale politică, 
a tuturor conflictelor interstatale. în 
acest cadru, ei și-au manifestat în
grijorarea față de perpetuarea con
flictului din Orientul Mijlociu și au 
subliniat că în prezent se impune in
tensificarea luptei politice și di
plomatice pentru realizarea pe cale 
politică a unei păci drepte și trainice, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, la înfăptuirea as
pirațiilor legitime ale poporului 
palestinian — inclusiv a dreptului 
său la crearea unui stat propriu, liber 
și independent — la asigurarea inte
grității și suveranității tuturor sta
telor din zonă.

în cursul convorbirilor, secretarii 
generali ai celor două partide au 
relevat că lupta pentru continuarea 
cursului spre destindere — care 
este fragil, abia la început, și nu 
a devenit ireversibil — pentru 
triumful aspirațiilor popoarelor de 
eliberare națională și socială, pen
tru democrație și independență na
țională, pentru pace și înțelegere 
internațională, impune mai mult ca 
oricînd intensificarea acțiunilor uni
te ale maselor populare, ceea Ice 
implică necesitatea unei conlucrări 
în.tre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Santiago Carrillo au subliniat im
portanța deosebită a întăririi soli
darității și prieteniei dintre partidele 
comuniste. și muncitorești, pe baza 
respectării riguroase a dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili în mod 
autonom, de sine stătător, linia po
litică, strategia și tactica revoluțio
nară, fără nici un amestec din afară.

Cele două partide au dat, totodată, 
o apreciere pozitivă pașilor înregis
trați spre înțelegere, conlucrare și 
elaborare de programe și platforme 
de acțiune comune între partidele 
comuniste, socialiste, social-democra
te, alte forțe progresiste din țările 
vest-europene, care deschid perspec
tiva r.eunirii marii majorității a 
maselor populare, participării lor Ia 
viața politică a țărilor respective, 
creînd astfel premisele unei dezvol
tări noi, democratice a acestor state, 
înfăptuirii unor transformări de
mocratice fundamentale, conlucrării 
tot mai fructuoase a popoarelor în 
lupta pentru pace, destindere și în
țelegere internațională.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie tovă
rășească. t

★
După convorbiri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a reținut la dejun pe 
tovarășul Santiago Carrillo. A luat 
parte tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

n Capitala
La aeroportul Otopeni, tovarășul 

Santiago Carrillo a fost condus de 
tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit luni pe dr. Ahmet Taner 
Kîșlali, ministrul culturii din Turcia, 
care a făcut o vizită in țara noastră la 
invitația Consiliului Culțurii și Edu
cației Socialiste.

La primire a participat tovarășul 
Miu Dobrescu. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste.

A fost de față Nahit Ozgiir. amba
sadorul Turciei la București.

Ministrul turc a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut căl
duros din partea președintelui Repu
blicii Turcia, Fahri Koriitîirk, și a 
primului ministru, Biilent Ecevit.

NICOLAE CEAU
ministrul culturii

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său. 
un salut cordial si cele mai bune 
urări președintelui Republicii Turcia 
șl primului ministru.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare dintre 
România șl Turcia, care cunosc Un 
curs ascendent îndeosebi după întil- 
nirile și convorbirile la nivel înalt de 
la București și Ankara, care au des
chis perspective noi pentru extin
derea colaborării bilaterale in dome
niile politic, economic, cultural, teh- 
nico-știintific. în interesul celor două 
popoare, al cauzei generale a păcii și 
înțelegerii internaționale.

din Turcia
A test exprimată dorința de a in

tensifica legăturile culturale romăno- 
turce. schimburile în acest domeniu, 
pentru mai buna cunoaștere recipro
că. pentru întărirea prieteniei si con
lucrării tradiționale dintre cele două 
țări. •

A fost subliniată necesitatea lăr
girii contactelor bilaterale si multi
laterale dintre țările balcanice în ve
derea. întăririi climatului de pace, 
colaborare. înțelegere și bună vecină
tate în această zonă. în interesul 
păcii, securității si cooperării în Eu
ropa și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Edificii noi in orașul Gheorghenl (județul Harghita) Foto: E. Dichiseanu
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în Capitală au inceput luni lucrările plenarei Consi
liului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.

La lucrări iau parte tovarășii losif Uglar și llie 
Verdeț.

în cadrul plenarei a avut loc constituirea Consi
liului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, ai 
cărui membri au fost desemnați de plenarele județene 
ale consiliilor oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, șl a fost ales Biroul consiliului.

Ca președinte al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară a fost ales tovarășul Ștefan 
Peterfi, profesor Ia Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca; ca vicepreședinți — tovarășii Ludovic 
Fazekas, prim-secretar al Comitetului |udețean Har
ghita al P.C.R., Ladislau Lorincz, secretar de stat la 
Ministerul Educației șl învățămîntulul, Meliusz Jozsef, 
scriitor, membru în Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al F.U.S., Peter Ilona, maistru la Combinatul 
„Clujana" din Cluj-Napoca, Szabo Adalbert, strungar 
la întreprinderea „înfrățirea" din Oradea, Takacs Lu
dovic, profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca, Vințe Ion, activist al C.C. al P.C.R.; ca 
secretar — tovarășul Kopandl Alexandru, activist al 
C.C. al P.C.R., Iar ca membri ai Biroului — tovarășii

Balint Dionlsle, secretar al C.C. al U.T.C., Bartok Ana, 
maistru la întreprinderea textilă „Oltul" din Sfintu 
Gheorghe, Banyai Ladlslau, membru în Comisia Cen
trală de Revizie a P.C.R., pensionar, Bodor Pal, redac- 
tor-șef la Radiotelevizlunea română, Cseresznyes 
Adalbert, vicepreședinte al U.N.C.A.P., Czege Alexan
dru, președinte al C.A.P. din Salonta, județul Bihor, 
Cslkl loan, furnalist la întreprinderea „Viăhița", Do- 
mokos Geza, director al Editurii Kriterion, secretar 
al Uniunii scriitorilor, Galfalvi Zsolt, redactor la re
vista „A Het", Hegedus Ladislau, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Jakabos 
Csaba Istvan, inglner-șef la întreprinderea de șuru
buri din Tîrgu Secuiesc, Kiss Albert, directorul între
prinderii „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș, Kovacs Mi
hai, președintele Colegiului de partid al județului Har
ghita, Paul Nagy, secretar ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., Pal Arpad, decanul Facultății de matematică 
a Universității „Babeș-Bolyai" din Ciuj-Napoca, vice
președinte al C.N.S.T., Sikos luliu Vasile, maistru la 
întreprinderea de prelucrare a lemnului din Satu Mare, 
Siito Andras, vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, re- 
dactor-șef al revistei „Uj Elet", și Szilagyi Dezlderiu, 
redactor-șef al ziarului „Eiore".

Expunerea președintelui Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

în continuarea lucrărilor plenarei, 
tovarășul ȘTEFAN PETERFI a pre
zentat principalele sarcini care revin 
Consiliului pentru mobilizarea oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră la înfăptuirea hotărirllor si rezo
luțiilor adoptate de către Conferința 
Națională a Partidului Comunist Ro
mân din decembrie 1977.

Plenara Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară — a 
spus președintele Consiliului — are 
loc la cîteva luni de la desfășurarea 
lucrărilor Conferinței Naționale ‘ a 
P.C.R., act politic ce s-a înscris ca un 
eveniment de mare importantă in ' 
viata partidului, a întregului popor. 
Prin caracterul realist si profunda 
lor fundamentare științifică, hotărî- 
rile adoptate de Conferința Naționa
lă, în lumina orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-lea, asigură ridica
rea nivelului calitativ al activității e- 
conomico-sociale si sporirea bogăției 
naționale, creșterea mai accentuată a 
nivelului de trai al poporului nostru, 
înaintarea tot mai hotărîtă pe calea 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate si a comunismului în 
România.

împreună cu întregul popor, oame
nii muncii de naționalitate maghiară 
au primit cu multă bucurie si satis
facție documentele adoptate de Con
ferința Națională. Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretarul general al partidului, care 
constituie un adevărat modei de a- 
bordare creatoare. în spiritul concep
ției materialist-dialectice si istorice, 
a problemelor fundamentale ale dez
voltării societății românești în peri
oada actuală și în perspectivă. Ana
liza cuprinzătoare pe care o face Ra
portul asupra activit'ătii desfăștirate 
în anii care alt- trecut- de la. Congre
sul al XI-lea. direcțiile și .sajrcinile-pe 
care le stabilește ..pentru- activitatea 
viitoare întrunesc acordul deplin al 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, asemenea tuturor fiilor pa
triei.

Vorbitorul a relevat, apoi, pe larg, 
rezultatele deosebite obținute în asi
gurarea progresului economico-social 
al tării, în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a obiectivelor cincinalului, 
subliniind că aceste realizări reflectă 
dezvoltarea echilibrată si, în ritmuri 
înalte a economiei naționale, adînci- 
rea proceselor de modernizare a ra
murilor producției materiale, accen
tuarea laturilor calitative ale activi
tății economice, extinderea schimbu
rilor comerciale externe. S-a arătat, 
de asemenea, dă. prin aplicarea cu 
fermitate în viată a măsurilor stabi
lite de partid, a avut loc o creștere 
mai accentuată a nivelului de trai, 
material și spiritual, al populației.

Rezultatele obținute în înfăptuirea 
Programului partidului, a prevederi
lor planului cincinal de dezvoltare 
intensă, multilaterală a tării — a sub
liniat vorbitorul — sînt rodul muncii 
comune desfășurate în strinsă unitate 
de toti oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate. S-a evidențiat 

, cu claritate și în perioada primilor 
doi ani ai cincinalului politica parti
dului nostru de repartizare teri
torială a forțelor de producție ca 
parte componentă a orientărilor de 
dezvoltare generală economică, so
cială si culturală a patriei. De roa
dele acestei politici au beneficiat. în 
continuare. într-o măsură importan
tă și județele in care împreună cu 
oamenii muncii români trăiesc și 
muncesc și muncitori, țărani coope
ratori și intelectuali de naționalitate 
maghiară. Este semnificativ că în 
județul Covasna volumul producției 
globale a crescut. în ultimii doi ani, 
cu 35,8 la sută, in județul Harghita 
cu 30,3 la sută, iar în județul Sălaj 
cu 54,5 la sută.

Politica partidului nostru de repar
tizare rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării este 
singura in măsură să asigure lichi
darea discrepantelor dintre zone și 
localități moștenite din trecut, să 
creeze cele mai favorabile condiții 
pentru egalitatea în drepturi si a- 
firmarea neîngrădită a tuturor oa
menilor mUncii. fără deosebire de - 
naționalitate, în toate domeniile 
vieții.

Pătrunși de justețea politicii gene
rale a partidului nostru comunist — 
a spus vorbitorul — însuflețiți de 
această concepție realistă, oamenii 
muncii de naționalitate maghiară. în 
strînsă unitate și frăție cu întregul 
popor, își aduc deplina lor contri
buție la realizarea tuturor sarcinilor 
economice, politice, sociale si cultu
rale.

Referindu-se la profundul demo
cratism al societății noastre, vorbi
torul a spus : Caracteristica dominan
tă a vieții noastre sociale socialiste o 
formează participarea neîngrădită a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la viata po
litică și socială a tării, la soluțio
narea problemelor locale și naționa
le. la conducerea societății. Cadrul 
organizat cel mai larg privind parti
ciparea întregii populații la condu
cerea treburilor obștești il reprezin
tă organele centrale și locale ale pu
terii de stat. Asigurarea dreptului ju
ridic si a posibilităților efective pen
tru alegerea deputaților prin vot e-

★
In conformitate cu politica națio

nală revoluționară a Partidului Co
munist Român, aplicată cu consec
ventă în toate domeniile vieții so
ciale — se arată în informarea pre
zentată de tovarășul LADISLAU 

gal. direct și individual constituie 
una din realizările fundamentale ale 
partidului, ale orinduirii noastre noi. 
Naționalitatea maghiară din Româ
nia participă, la toate nivelurile. îm
preună cu toti fiii patriei. în con
diții politico-sociale și juridice ega
le la propunerea candldaților și ale
gerea deputatilor. Caracterul larg, de
mocratic de participare liberă a tu
turor oamenilor muncii la exercitarea 
acestui drept fundamental este eloc
vent demonstrat de competenta or
ganelor centrale și locale ale puterii 
de stat Cu prilejul ? alegerilor din 
1975, din totalul deputaților Marii A- 
dunări Naționale. 8,2 la sută au fost 
aleși din rîndul oamenilor muncii ma
ghiari. iar în consiliile populare ju
dețene ponderea lor este de 8,1 la 
sută. Din numărul total al deputați- 

, lor aleși. în toamna anului trecut, 
în consiliile populare municipale 9,44 
la sută sînt de naționalitate maghia
ră. iar în cele orășenești 9,48 la sută, 
în județele în care oamenii muncii 
de naționalitate maghiară trăiesc in 
număr mai mare și numărul deputa
tilor este sporit, reflectind procen
tul lor. în cadrul populației totale 
din județul respectiv. Astfel, ponderea 
deputatilor de naționalitate maghiară 
în consiliile municipale din județul 
Harghita este de 86,49 la sută. în ju
dețul Satu Mare de 47,06 la sută, iar 
în județul Bihor de 40,68 la sută. în 
consiliile orășenești din județul Har
ghita 73.16 la sută, din județul Co
vasna- 66,67 la sută, iar în județul 
Cluj 27,40 Ia sută sînt deputati de 
naționalitate maghiară.

Constatăm cu satisfacție că odată 
cu dezvoltarea economico-socială și 
culturală a tării se adîncește demo
crația socialistă,, șe -amplifică •; posi

bilitățile de afirmare în viata -publi
că a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Folosirea 
acestor posibilități presupune însă o 
atitudine corectă, de înaltă respon
sabilitate civică și patriotică. Aceas
ta constituie o cerință de prim or
din pentru toți oamenii muncii, o 
condiție esențială a progresului ge
neral al societății noastre socialiste.

în expunerea prezentată se subli
niază că rezolvarea marxist-leninistă 
a problemei naționale de către parti
dul nostru reprezintă una din marile 
cuceriri revoluționare ale societății 
noastre socialiste, că egalitatea in 
drepturi, în toate domeniile vieții, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, este o reali
tate vie, incontestabilă în patria 
noastră. învățămîntul în limba ma
ghiară, dreptul de folosire a acesteia 
în activitatea socială, existența zia
relor, revistelor, programelor dp ra
dio și televiziune, a editurilor, tea
trelor, a instituțiilor de cultură, siste
mul cuprinzător al culturii de masă 
sint factori reali, care concură la 
educația in limba maternă, la păstra
rea și cultivarea tradițiilor naționale, 
la dezvoltarea naționalității maghiare 
din România și a culturii sale origi
nale.

După prezentarea unor date semni
ficative privind bogăția vieții cultu
rale a naționalității maghiare din 
țara noastră, care își aduce contri- 
buția sa specifică la îmbogățirea te- 

* zaurului spiritual comun' al patriei, 
vorbitorul a spus : Desigur, aspectele 
relevate nu reprezintă imaginea 
completă a muncii și rezultatelor pri
vind viața politică, economică, socia
lă și culturală a naționalității ma
ghiare .din România. Credem însă că 
ele sînt suficiente pentru orice om 
de bună credință ca să probeze con
vingător faptul că activitatea de fău
rire a bunurilor materiale și spiri
tuale ale acestei naționalități nu a 
fost niciodată atît de rodnică, atît de 
bogată și de multilaterală ca în zi
lele noastre. Sint întrunite toate con
dițiile politice, ideologice, organiza
torice și materiale ca această activi
tate să obțină succese tot mai 
însemnate. înfăptuirea Programului 
partidului asigură înaintarea fermă a 
țării spre comunism. .înflorirea na
țiunii române, dezvoltarea plenară a 
științei și culturii, a artei și litera
turii românești și creează, în același 
timp, condiții optime pentru dezvol
tarea naționalităților conlocuitoare, 
pentru afirmarea vieții lor spirituale, 
a specificului lor național.

Relevînd activitatea Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară. ca organism component al 
Frontului Unității Socialiste, vorbito
rul a arătat că toti membrii consi
liului au militat in sfera lor de acti
vitate pentru realizarea exemplară a 
tuturor sarcinilor economice, politice, 
sociale și culturale, pentru accelera
rea progresului material și spiritual 
al tuturor județelor, pentru ridicarea 
tării pe noi trepte ale civilizației so
cialiste.

O atenție deosebită a fost acordată 
aplicării neabătute în viată a politi
cii naționale a partidului, cimentării 
unității. și frăției tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, cultivării sentimentului patrio
tismului socialist, al atașamentului 
fată de partid, fată de măreața operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Totodată, trebuie să spunem des
chis — a arătat vorbitorul — că ac-

W
LORINCZ, secretar de stat la Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui — în țara noastră a fost creată 
și funcționează o largă rețea școlară 
care asigură toate condițiile ca ti
nerii aparținînd naționalităților con- 

tlvitatea noastră ar fi fost mai rod
nică dacă ar fi avut un caracter mai 
riguros, mai sistematic — mai ales 
prin tinerea ședințelor de Birou — și 
dacă toti tovarășii din consiliu ar fi 
manifestat, permanent, suficientă 
maturitate și conștiinciozitate in 
muncă.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Plenara noastră, în numele oameni
lor muncii de naționalitate maghiară, 
își exprimă deplina sa satisfacție fată 
de concluzia Conferinței Naționale a 
partidului potrivit căreia viața, evo
luția evenimentelor din ultimii ani au 
confirmat întru totul justețea și clar
viziunea aprecierilor Congresului al 
XI-lea, ale Programului P.C.R. cu 
privire la situația internațională, a 
orientărilor și activității partidului și 
statului în domeniul politicii externe. 
Consiliul nostru dă o înaltă aprecie
re activității prodigioase a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, rolului 
său decisiv în elaborarea politicii 
partidului și statului nostru.

Marile realizări obținute în dez
voltarea multilaterală a României — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
oglindesc uriașa forță de creație a 
întregului popor, munca pașnică des
fășurată în strînsă unitate de toti oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, rolul conducător și marea 
autoritate a partidului, care ne-a 
făurit un Program luminos pentru 
prezentul și viitorul nostru, al tuturor.

Trăim împreună — români, ma
ghiari, germani și oameni ai muncii 
de altă naționalitate — de o mie de 
ani și avem o patrie comună, liberă, 
socialistă, făurită de noi, toti, care ne 
asigură demnitatea 'umană și drepturi 
egale de afirmare în toate domeniile 
vieții. Ne unesc trecutul comun, 
lupta comună pentru libertate și 
neatîrnare, bătăliile de clasă în cars' 
am pășit, cot la cot, conduși de 
partid, împotriva oricăror forme de 
asuprire și discriminare. Am înfrun
tat vicisitudinile timpurilor și am în
vins greutățile. Am fost mereu îm
preună și la bine și la rău. împreună 
am găsit soluțiile și am rezolvat pro
blemele, fie că ele au fost mari sau 
mici. Am ridicat țara din ruinele 
războiului, muncind umăr la umăr și 
am făurit o economie nouă, modernă 
cu care ne putem mîndri în fata 
lumii.

Avînd în vedere trecutul, prezentul 
și viitorul nostru comun se pune în
trebarea : pe baza căror „drepturi", 
a căror „judecăți rationale" și „uma
nitare" 1 încearcă unii să se amestece 
în treburile noastre interne, încearcă 
să ne dea soluții pentru rezolvarea 
problemelor noastre proprii.

Ne este clar că scopul acestor în
cercări, ale unor cercuri ultrareacțio- 
nare, neofasciste, revizioniste și im
perialiste, este de a semăna dezbi
nare cu arma otrăvită a naționalis
mului și șovinismului, de a lovi în 
interesele vitale ale poporului nostru, 
în politica noastră democratică de 
pace și progres, de apărare a inde
pendenței și suveranității naționale a 
tării.

După cum am găsit și pînă în pre
zent soluțiile cele mai potrivite pen
tru rezolvarea tuturor problemelor 
economice, politice și sociale, le vom 
găsi fără îndoială și în viitor, fără 
„ajutorul" unor așa-ziși „binevoi
tori" din afara granițelor țării. De 
aceea, consiliul nostru. în numele 
tuturor oamenilor muncii maghiari 
din România, respinge cu fermitate 
orice încercare de amestec în tre
burile noastre interne, de lezare sub 
orice formă a intereselor poporului 
nostru, de învrăjbire îndreptată îm
potriva relațiilor de profundă și sta
tornică frăție și unitate socialistă a 
tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, din patria 
noastră comună socialistă.

Poporul român este unit astăzi 
mai mult ca oricînd în jurul parti
dului, al secretarului general al par
tidului și președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, unitate izvo- 
rîtă din idealul comun, din politica 
înțeleaptă a partidului nostru de e- 
galitate și echitate, din realitatea vie 
a societății românești în care fiecare 
om și fiecare colectivitate etnică își 
dezvoltă și își desăvîrșește persona
litatea.

Avînd profunda convingere că ho
tărârile adoptate de Conferința Na
țională exprimă fidel interesele fun
damentale ale poporului, că ele vor 
asigura ridicarea țării pe o nouă 
treaptă de dezvoltare economică și 
socială, sporirea continuă a bunăstă
rii oamenilor muncii, consiliul nostru, 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
maghiari se angajează solemn în fata 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, că vor acționa 
cu dăruire și elan revoluționar, în 
strînsă unitate și frăție cu toti fiii 
țării, pentru înfăptuirea tuturor o- 
biectivelor și sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională, pentru edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre .comunism.

★
locuitoare să poată învăța atît în 
limba maternă, cît și în limba ro
mână, după dorința fiecăruia. „în
tregul învățămînt al patriei noastre, 
inclusiv învătămîntul superior — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 

cuvîntarea rostită la recenta Confe
rință a U.A.S.C.R. — este larg des
chis tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, fără deosebire de națio
nalitate. Acordăm o atenție deosebită 
creării condițiilor ca tineretul pro
venit din rîndurile clasei muncitoare 
și țărănimii să aibă asigurate toate 
posibilitățile pentru a urma fără 
grijă cursurile oricărei instituții de 
învățămînt".

Rețeaua unităților de învățămînt 
cu predare în limba maghiară cu
prinde toate tipurile de școli din 
sistemul învățămintului nostru, în- 
sumînd la cursurile de zi, în anul 
școlar 1977—1978, un total de 2 481 
unități și secții, dintre care 1098 
grădinițe (672 unități și 426 secții), 
1271 școli generale (555 unități, 715 
secții) și 12 licee și 100 secții liceale. 
Stabilirea rețelei școlare, a număru
lui de clase în învățămîntul primar, 
gimnazial și liceal, este în funcție de 
numărul copiilor de vîrstă școlară, 
în același timp, se are în vedere 
crearea unor unități școlare puter
nice, bine dotate, care să asigure con
diții tot mai bune de pregătire și in
struire tinerei generații. Începînd 
cu actualul an școlar, în consens cu 
orientarea generală a învățămintului 
liceal, s-a asigurat și în învățămîntul 
cu predarea în limba maghiară o 
pondere crescută liceelor cu profil 
industrial. Ca urmare, în prezent 
funcționează 72 licee și secții cu pro
fil industrial, 10 agroindustriale și 
silvice, 2 economice, 2 pedagogice, 2 
de artă, 15 de matematică-fizică, 3 de 
științe ale naturii și 6 de filologie- 
istorie. În afara celor 2 481 de unități 
și secții cu predare în limba ma
ghiară de la învățămîntul de zi, în 
această limbă mai funcționează la 
învățămîntul seral 35 secții de licee 
și 163 secții gimnaziale, numărul 
acestora fiind stabilit potrivit solici
tărilor cetățenilor. Este demn de re
marcat că licee cu limba de predare 
maghiară cu vechi tradiții — „Bethlen 
Gabor" din Alud, „Bolyai-Farkaș" 
din Tg. Mureș, „Brassai Samuel" și 
Liceul nr. 3 din Cluj-Napoca, Liceul 
nr. 1 din Miercurea-Ciuc și Liceul 
nr. 1 din Sf. Gheorghe — își continuă 
activitatea, fiind reprofilate potrivit 
cerințelor noi ale orașelor și județe
lor respective. Această dezvoltare și 
diversificare a rețelei a asigurat ac
cesul larg al copiilor și tinerilor în 
toate formele de învățămînt. în acest 
an școlar, unitățile și secțiile cu pre
dare în limba maghiară sint frecven
tate de 252 553 copii și elevi, din care 
52 580 preșcolari, 170 945 elevi în 
școli generale și 29 028 elevi în 
licee. în urma sporirii simțitoare a 
liceelor industriale, a crescut în mod 
considerabil și numărul elevilor de 
naționalitate maghiară care învață în 
aceste licee, în limba lor maternă. 
Astfel, fată de 12 218 elevi în anul 
școlar 1976/1977, în acest an școlar în 
licee industriale învață 20 526 elgvi, 
ceea ce reprezintă o creștere de a- 
proape 60 la .sută. în același timp, 
1904 elevi învață în licee agroin
dustriale. 373 în licee economice, 468 
în licee pedagogice, 136 în licee de 
artă, 3 654 în licee de matematică- 
fizică, 755 în licee de științe ale na
turii și 1212 în licee de filologie- 
istorie. Totodată, uri număr de 26 614 
elevi studiază în licee cu predare in 
limba română, numărul total al ele
vilor de' naționalitate maghiară în în
vătămîntul liceal ridicîndu-se astfel 
la 55 642. ■

’ Realitățile înfățișate ne îndreptă
țesc să afirmăm cu deplin temei că 
rețeaua școlară existentă și școlariza
rea în unitățile și secțiile cu predare 
in limba maghiară corespund. în con
cordanță cu structurile actuale ale în- 
vățămîntului. cerințelor părinților și 
tineretului de naționalitate maghiară 
de a invăta în limba maternă. In 
viitor va trebui să acordăm o mai 
mare atenție atît perfecționării rețe
lei pe tipuri de profile, cît și îmbu
nătățirii orientării școlare și profe
sionale a copiilor, în pas cu cerin
țele pregătirii forței de muncă pe 

«. plan national și în fiecare județ.
Activitatea instructiv-educativă în 

unitățile și secțiile cu predare în 
limba maghiară este organizată și se 
desfășoară potrivit normelor gene
rale. stabilite în mod unitar pentru 
întregul învățămînt din țara noastră, 
în același timp, pentru studierea 
limbii materne și însușirea limbii 
române au fost elaborate noi pro
grame. îmbunătățite in raport cu cele 
de pînă acum, pe baza unei largi 
consultări a cadrelor didactice și spe
cialiștilor. Pentru obiectele care se 
studiază în limba maternă au fost 
asigurate și manuale corespunzătoa
re. Astfel, numai în anul de învăță- 
mînt 1976/1977 s-au editat pentru șco
lile în limba maghiară 102 titluri de 
manuale într-un tiraj de 1 162 000 
exemplare, în valoare de aproape 7 
milioane lei. în anul 1978 vor fi edi
tate 114 titluri într-un tiraj de 
1 153 000 exemplare.

Pentru anii următori, Ministerul 
Educației și învățămintului va asi
gura elaborarea și tipărirea si a altor 
titluri de manuale pentru învătămin- 
tul liceal în limba maghiară, inclusiv 
pentru disciplinele de specialitate. 
Pentru ușurarea însușirii cunoștințe
lor tehnice, manualele de specialita
te editate în limba română pentru 
învătămîntul în limbile naționalități
lor conlocuitoare vor conține la sfîr- 
șit un vocabular în limba maternă al 
principalelor definiții, noțiuni și ex
presii din domeniul specialității res
pective, iar cele editate în limba ma
ternă vor conține un asemenea vo
cabular in limba română.

în învătămîntul în limba maghiară 
se studiază în limba maternă marea 
majoritate a obiectelor de învăță- 
mint. Ponderea orelor în limba ma
ternă este de 76,2 la sută in învă- 
țămintul primar, 83,6 la sută în în
vătămîntul gimnazial și între 59—70 
la sută, în funcție de profil, în învă
țămîntul liceal.

Studiul limbii materne și al limbii 
române se realizează pe toată durata 
școlarizării în același număr de ore 
pe săptămînă. cu excepția claselor 
I—IV. unde. în mod firesc, ponderea 
orelor în limba maternă este mai 
mare, asigurînd însușirea temeinică 
și folosirea corectă atît a limbii ma
terne. cît și a limbii române.

Avînd sprijinul comitetelor jude
țene de partid, Ministerul Educației 
și învățămintului și inspectoratele 
școlare județene au asigurat înca
drarea unităților și secțiilor cu pre
darea în limba maghiară cu personal 
didactic calificat, în acest an școlar 
numărul total al cadrelor didactice 
fiind de 13 064.

De asemenea, conducerea unităților 
cu predarea în limba maghiară este 
asigurată cu cadre de conducere de 
naționalitate maghiară. în total, în 
acest an școlar funcționează în uni
tăți de învățămînt un număr de 1 961 
directori și directori adjunct! de na
ționalitate maghiară.

Pentru îndrumarea și controlul șco
lilor cu predarea în limba maghiară 
în cadrul inspectoratelor școlare din 
județele în care există asemenea uni

tăți și secții funcționează inspectori 
școlari de naționalitate maghiară sau 
care cunosc această limbă. în două 
județe (Harghita și Covasna) inspec
torul- general este de naționalitate 
maghiară, in alte 5 județe există cîte 
un inspector general adjunct ma
ghiar, iar numărul total al inspecto
rilor școlari județeni de naționalitate 
maghiară este de 61.

Posibilități largi sînt. de asemenea, 
deschise tuturor tinerilor, fără deo
sebire de naționalitate, care doresc 
să-și continue studiile în învătămîn
tul superior. în anul universitar 
1977/1978, în institutele de învățămînt 
superior studiază 7 497 studenți de na
ționalitate maghiară, respectiv cu 10,0 
la sută mai mult decît în anul uni
versitar precedent. Se constată o 
orientare mai pronunțată a studenți
lor spre specialități tehnice, fapt (ca
racteristic, de altfel, întregului sistem 
al învățămintului superior din țara 
noastră. în prezent, cei 7 497 studenți 
de naționalitate maghiară sînt cu
prinși pe specialități și profile după 
cum urmează : 3 463 la învățămîntul 
tehnic, 513 la învățămîntul agricol, 
373 Ia învățămîntul economic, 1491 
la învățămîntul medical, 57 la învă- 

' țămîntul juridic, 1 353 la învătămîn
tul universltar-pedagogic și 247 la 
învățămîntul artistic. La unele insti
tute de învățămînt superior, limba 
maghiară este alături de limba româ
nă și limbă de predare. Astfel, la 
unele facultări de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai". Conservatorul „Gh. 
Dima“, Institutul de arte plastice 
„Ion Andreescu" din Cluj-Napoca. 
Institutul de medicină și farmacie și 
Institutul de învățămînt superior din 
Tg. Mureș, un număr de discipline se 
predau și în limba maghiară. La In
stitutul de teatru „Szentgydrgyi Ist
van" din Tg. Mureș, pentru pregă
tirea actorilor și regizorilor, necesari

★
însuflețită de ideile cardinale 

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, de sarcinile programati
ce rezultate din documentele de 
partid, activitatea politico-educativă 
s-a situat la cotele superioare ale 
exigențelor societății noastre — a 
spus în informarea prezentată tova
rășul HEGEDUS LADISLAU. secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste.

în acest climat de edificare a cul
turii socialiste, aplicînd cu fermitate 
politica marxist-leninistă a Partidu
lui Comunist Român privind proble
ma națională, de realizare a egalită
ții depline în drepturi a tuturor oa
menilor muncii, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste a desfășurat o 
vastă activitate de stimulare a crea
ției valorilor spirituale ale naționali
tăților conlocuitoare. A fost îmbună
tățit sistemul instituțional, atît la ni
velul aparatului, central, cît și al 
comitetelor județene și instituțiilor de 
cultură. în cadrul Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste funcțio
nează un serviciu pentru activitatea 
cuitural-educativă în rîndul naționa
lităților conlocuitoare, care participă 
direct și eficace la organizarea, în
drumarea și controlarea activității in 
acest domeniu. Condiții asemănă
toare au fost create la nivelul comi
tetelor județene, municipale și orășe
nești de cultură și educație socialis
tă, după cum s-a asigurat o repre
zentare corespunzătoare în consiliile 
de educație politică și cultură socia
listă la toate eșaloanele. Instituțiile 
de cultură ale naționalităților conlo
cuitoare se bucură de condiții mate
riale mereu mai bune, asigurindu-se 
un curs ascendent activității, in con
cordanță cu profilul fiecăreia.

în întreaga lor activitate, scriitorii, 
artiștii plastici, oamenii de teatru, 
creatorii maghiari din toate dome
niile au răspuns chemării adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la ședința comună 
a consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană: „De
sigur. să veghem pentru a se crea 
condiții ca oamenii să poată citi, să 
poată asculta o poezie, un cor, o 
piesă de teatru în limba pe care o 
înțeleg mai bine. Dar trebuie să ne 
gindim în primul rind la limba co
mună — care este concepția noastră 
revoluționară, , materialist-dialectică 
șl istorică despre lume și viață. Ex- 
primîndu-ne în diferite limbi, tre
buie să vorbim o unică limbă revo
luționară, marxist-leninistă ! Atunci 
activitatea educativă va fi într-ade- 
văr corespunzătoare !“

Favorizată de cadrul emulator 
al Festivalului național „Cintarea 
României", activitatea cuitural-edu
cativă de masă a cunoscut o puterni
că intensificare, reflectată atit în 
creșterea numărului acțiunilor, cît si 
în substanțiala îmbunătățire a con
ținutului lor. Cele 2 916 formații ar
tistice maghiare, care își desfășoară 
activitatea. în forme specifice dife
ritelor genuri de creație, la casele de 
cultură, cluburile și căminele cultu
rale, reunind peste 41 000 de membri, 
au prezentat spectacole în fata a a- 
proape 600 000 de spectatori. Scoțînd 
în evidentă tradițiile artistice speci
fice. aducind note originale pe pa
leta policromă a festivalului. 38 de 
formații ale artiștilor amatori ma
ghiari au fost distinse cu premii, 
care se adaugă celor 22 de premii 
obținute de instituțiile profesioniste, 
de creatori și interpreti consacrați.

Cele 32 de ziare și reviste care au 
apărut în anul 1977, într-un tiraj de 
peste 100 milioane de exemplare — 
printre care multe publicații literare 
și cultural-artistice — și-au adus o 
contribuție de prim ordin la educa
rea comunistă a maselor, la stimula
rea și orientarea creației literar-ar- 
tistice.

A crescut considerabil aportul 
radioteleviziunii la formarea si dez
voltarea conștiinței socialiste a na
ționalității maghiare. Dacă în urmă 
cu 10 ani la televiziune se afectau 
78 de ore, actualmente se acordă 156 
de ore anual. în aceeași perioadă, 
numărul de ore-emisiune radio a 
crescut de la 1 500 la 2 072 ore anual. 
A cunoscut o puternică dezvoltare 
dramaturgia originală, care într-o 
amplă deschidere tematică si într-o 
diversitate de modalități artistice con
semnează aspecte semnificative din e- 
fervescența procesului de edificare so
cialistă sau evocă momente încărcate 
de profunde înțelesuri izvorîte din is
toria naționalității maghiare, din lupta 
comună dusă alături de români pen
tru libertate socială si națională. Ală
turi de noile piese ale lui Siito An
dras, Kocsis Istvân. Mehes Gydrgy, 
Szabd, Lajos. Csâvossy Gyorgy, Kom- 
zsik Istvân. Tomory Peter, prezentate 
în premieră absolută, au fost realizate 
noi montări cu piesele viabile reali
zate în trecut. Teatrele maghiare 
și-au cîstigat merite deosebite prin 
consecventa cu care au valorificat în 
spectacole de înalt relief artistic dra
maturgia română clasică si contem- 

teatrelor în limba maghiară, funcțio
nează o secție cu predarea tuturor 
disciplinelor in limba maghiară.

în instituțiile de învățămînt supe
rior din țara noastră funcționează, în 
acest an universitar, un număr de 687 
cadre didactice de naționalitate ma
ghiară, din care 97 profesori. 121 con
ferențiari, 248 lectori și 221 asistenți, 
în același timp, 4 rectori, 4 prorec
tori, 9 decani, 8 prodecani și 25 șefi 
de catedră din instituțiile de învăță
mînt superior sînt de naționalitate 
maghiară. Elevii și studenții din rîn
dul naționalităților conlocuitoare be
neficiază deopotrivă cu colegii lor 
români de burse și celelalte forme de 
sprijin material din partea statului, 
participă laolaltă cu întregul tineret 
al României la activitatea politico- 
ideologlcă, cultural-artistică și spor
tivă, fiind prezenți în cadrul marilor 
manifestări inițiate de secretarul 
general al partidului — „Cintarea 
României" și „Daciada", la întreaga 
Viață social-politică a țării.

Am prezentat, în numele condu
cerii Ministerului Educației și învă- 
țămîntului, situația de ansamblu a 
învățămintului în limba maghiară 
din țara noastră în etapa actuală — 
a spus în încheiere vorbitorul. Fap
tele și cifrele atestă pe deplin că și 
în domeniul învățămintului se aplică 
consecvent politica națională revolu
ționară a Partidului Comunist Ro
mân. Egalitatea deplină în drepturi, 
condițiile egale de manifestare pen
tru toți cetățenii țării fără deosebire 
de naționalitate sînt coordonate de
finitorii și în domeniul invățămîntu- 
lui. Rețeaua școlară în limba maghia
ră, de la grădinițe pînă la instituțiile 
de învățămînt superior, a devenit în 
ultimii ani mai cuprinzătoare, ea răs
punde azi mâi deplin cerințelor dez
voltării sociale, precum și manifestă-

★
porană. într-o enumerare care nu-si 
propune să fie exhaustivă, pot fi 
menționate piesele Iui Caragiale, V. I. 
Popa. Aurel Baranga. Paul Everac si 

r alții. Piesa „Interviu" de Ecaterina 
Oproiu a fost lansată pe scena Tea
trului maghiar din Cluj-Napoca. iar 
două dintre spectacolele dedicate 
centenarului Independenței de stat a 
României au fost distinse cu, premii 
ale Festivalului „Cintarea României" 
(„Patetica ’77“ de Mihnea Gheorghiu 
la Teatrul maghiar din Cluj-Napoca 
si „Două ore de pace" de D. R. Po
pescu la Teatrul din Tg. Mureș, sec
ția maghiară).

Au fost diversificate formele de 
spectacol. Teatrele de păpuși maghia
re și-au potentat funcția educativă 
realizînd spectacole de calitate.

Sînt suficiente temeiuri să afirmăm 
că cele peste 4 200 de spectacole pre
zentate de teatrele dramatice, de pă
puși și de Opera maghiară au avut 
un puternic ecou asupra publicului, 
fapt atestat de cei peste 1 600 000 de 
spectatori ai ultimelor două stagiuni.

Succese importante au obținut in 
creația lor și compozitorii maghiari 
în ,diferite genuri de creație muzi
cală. Din multitudinea lucrărilor rea
lizate in perioada la care ne referim 
se remarcă „Regele Istros". operă de 
Szarvady Gyula. montată la Teatrul 
liric Constanta, si baletul „Trandafi
rul galben", de Harry Bela. Ș-au bu
curat de un deosebit succes poemul 
simfonic „In memoriam Jozsa Bela", 
de Szabo Csaba. „Baladă pentru Lu- 
peni — 1929", de Hencz Jozsef (pe 
versuri de Kanyadi Sandor), alături 
de care amintim lucrările „Patru 
schițe pentru coarde", de Csiky Bol- 
dizsar, „Simfonia a III-a“ de Zoltan 
Aladar, „Recitative" de Vermessy 
Peter etc. Au fost realizate, de ase
menea, 16 discuri ale compozitorilor 
si interpreților maghiari, difuzate în- 
tr-un tiraj de 160 415 exemplare.

Un puternic avînt a cunoscut si 
creația in domeniul artelor plastice in 
toate genurile, amplu valorificate în 
expoziții personale sau în cadrul ex
pozițiilor colective. Au fost organi
zate expoziții retrospective artiștilor 
Mohi Sandor. Erdos Păi, Molnar Joz
sef. Numeroși pictori, sculptori, gra
ficieni și-au prezentat noile lucrări 
în expoziții personale, dintre care ci
tăm pe cele ale lui Gy. Szabo Bela. 
Szasz Dorian, Domokos Lehel, Ko- 
rondy Jeno, Benczedy Sandor, Bara- 
bas Eva, Plugar Sandor, Gall Andras. 
In domeniul artei monumentale se 
impun atenției statuia lui Gheorghe 
Doja de Szobotka Andras, dezvelita 
la Dalnic — Covasna, bustul lui Jozsa 
Bela realizat de Ferenc Ernd la O- 
dorhei și cel al lui Ady Endre de 
Fekete Jozsef, dezvelit în comuna 
Ady. Numeroși artiști plastici de na
ționalitate maghiară au expus in 
străinătate, printre ei numărîndu-se 
Gy. Szabo Bela. Gergely Istvân, Feszt 
Laszlo. Zemleny Csaba. Bencsik Ja
nos și alții.

înflorirea scrisului maghiar din 
tara noastră își găsește o convingă
toare expresie în dinamica activită
ții editoriale. Dacă în 1975 cele 216 
titluri publicate erau tipărite in 
1 647 000 exemplare, in 1976 tirajul 
celor 223 titluri însuma 2 500 000 e- 
xemplare, înregistrînd, așadar, o 
creștere de peste 800 000 exem
plare. nivel menținut și în 1977. 
Importul de carte maghiară de peste 
o jumătate de milion de exemplare 
anual întregește stocul și sortimen
tul necesar unei populații a cărei 
sete de lectură este în continuă 

• creștere. Structura tematică a pro
ducției editoriale dezvăluie cîteva 
tendințe semnificative, dintre care se 
cere subliniată cu prioritate ponderea 
importantă acordată literaturii so- 
cial-politice, la loc de frunte situîn- 
du-se operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Au mai" fost publicate 
„Studii din istoria naționalităților 
conlocuitoare ,și conlucrarea lor fră
țească cu națiunea română", selecții 
din oprele lui Marki Sandor, Veress 
Sandor, Vasile Goldiș, Bitdy Arpad, 
alte lucrări de educație cetățenească, 
ateistă și etică. O poziție dominantă 
ocupă și creația beletristică originală. 
Este semnificativ că cele mai de 
seamă succese au fost înregistrate cu 
lucrările ce oferă o imagine cuprin
zătoare a prefacerilor de esență ale 
societății, opere ce situează în cen
trul lor omul înaintat al timpului 
nostru. Romane, nuvele și poezii, 
semnate de fruntași ai scrisului, ca 
Meliusz Jozsef, Siito Andras, Panek 
Zoltan, Laszloffy Aladar, Szemler 
Ferenc, Bajor Andor, Horvath Ist
van. Horvath Imre, Szilagyi Domo
kos, Kanyadi Sandor, alături de care 
se afirmă talentata generație a tine
rilor creatori, surprind. într-o varie
tate de formule artistice, fascinan
tele deplasări produse de socialism 
în gindirea și sensibilitatea oameni
lor. Cele mai bune opere ale litera
turii române contemporane semnate 
de Marin Preda, Eugen Barbu, Ale
xandru Ivasiuc ș.a., publicate în tra
ducere, completează seria lucrărilor 
care conturează cronica vie a socie
tății socialiste. 

rii multilaterale a personalității 
umane.

Desigur, sîntem conștiențl de fap
tul că realizările obținute pînă în 
prezent reprezintă doar o etapă în 
dezvoltarea și perfecționarea învăță- 
mîntului românesc.

Traducind în viață în mod neabătut 
linia politică a' Partidului Comunist 
Român in domeniul învățămintului, 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui, împreună cu instituțiile de învă
țămînt sînt preocupate în continuare 
de perfecționarea conținutului învă- 
țămîntului în limbile naționalităților 
conlocuitoare, ca de altfel al între
gului învățămînt, de împletirea sa cît 
mai strînsă cu cercetarea și produc
ția, de ridicarea nivelului de pregă
tire a personalului didactic și al ac
tivității instructiv-educative, de creș
terea rolului școlii în pregătirea 
tinerei generații prin muncă și pentru 
muncă. Ca și pentru celelalte insti
tuții de învățămînt, o atenție deose
bită se impune să acordăm asigurării 
bazei materiale și cadrelor didactice 
necesare, îndeosebi pentru pregătirea 
tehnico-practică a elevilor, în con
cordanță cu noile structuri și exi
gențe ale învățămintului liceal din 
țara noastră.

Ne angajăm să desfășurăm o acti
vitate neobosită pentru instruirea și 
educarea unei generații devotate cau
zei partidului și poporului, pentru 
formarea unui tineret viguros, pă
truns de sentimentele patriotismului 
revoluționar, care, urmînd cu înflă
cărare îndemnul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să trăiască și să mun
cească în chip comunist, în strînsă 
prietenie și frăție, pentru edificarea 
celei mai drepte societăți pe pămîn- 
tul patriei noastre comune — Repu
blica Socialistă România.

★
A crescut, de asemenea, numărul 

cărților care, în domeniile istoriei, 
literaturii, artei, fixează traiectoria 
în istorie a conviețuirii maghiarilor 
alături de români, lupta lor comună 
pentru drepturi sociale, politice și 
naționale, subliniază schimburile de 
bunuri spirituale realizate pe baza 
comunității de interese. Menționăm 
printre acestea scrierile „Mihai 
Viteazul și secuii" de Demeny 
Lajos, „Philobiblon transilvan" de 
Jako Zsigmond. Sprijinul larg oferit 
de oamenii muncii din rîndul națio
nalităților la obținerea independentei 
de stat a României a fost evidențiat 
în cîteva lucrări de solidă factură 
științifică precum „Reminiscențe de 
război" de Fialla Lajos și „1877, 
războiul de independentă si Transil
vania" de Csuesuja Istvan și Dan Be- 
rindei.

Au apărut lucrări de etnografie și 
folclor. Alături de culegeri de texte 
populare — „Cîntece populare ma
ghiare din România", ediție îngrijită 
de Jagamos Janos și Farago Jozsef, 
„Basme din Gornești", ediție de1 Sza
bo Judit — au fost publicate studii 
privind trăsăturile artei populare ma
ghiare din Transilvania : „Arta popu
lară maghiară din Cașin", „Arta 
populară maghiară din Sălaj" de Kos 
Karoly, Nagy Jeno, Szentimrei Judit, 
„Portul popular maghiar din Călățe- 
le“ de Farago Jozsef, Nagy Jeno, 
Vamszer Geza-, „Pe pămîntul balade
lor" de Farago Jozsef. Succese deo
sebite au fost înregistrate in dome
niul lingvisticii : „Dicționarul istoric 
al lexicului maghiar din Transilva
nia" de Szabo T. Attila, vol. I (al 
doilea se află la tipar), „Limba ma
ghiară contemporană", compendiu al
cătuit de Balogh Dezsd, Galffy Mo
tes, Nagy Margit, „împrumuturile 
românești ale dialectelor maghiare" 
de Marton Gyula. Pentek Janos. Voo 
Istvan etc. în domeniul științelor 
exacte, semnalăm prezenta lui Pe- 
terffi Istvan, Rado Ferenc. Banyai 
Laszlo, Maros Tibor, Kelemen Arpad.

Valorificarea moștenirii culturale, a 
tradițiilor progresiste ale naționalită
ții maghiare constituie, in mod firesc, 
o preocupare vie, constantă, inițiată 
cu rigoare critetială și ideologică. 
Printre edițiile de semnificație deo
sebită amintim reeditarea operelor 
lui Apaczai Csere Janos și Papai 
Pariz Ferenc.

în ansamblul activității politico- 
ideologice, învățămîntul politic a con
stituit un cadru organizatoric de o 
deosebită importanță pentru creșterea 
nivelului ideologic și politic al oa
menilor muncii, un număr de 7 003 
cercuri de partid și U.T.C. desfășu- 
rindu-și activitatea în limba maghiară.

Chiar și din aceste succinte referiri 
se încheagă un tablou cuprinzător 
de înfăptuiri deosebite, ce configu
rează talentul și energia naționali---'’ 
tații maghiare în valori spirituale au
tentice. care aparțin, prin ceea ce au 
mai reprezentativ, culturii socialiste 
a României și, prin aceasta, lumii 
întregi. Am auzit, nu o dată, elemen
te ce nu au nimic comun cu socialis
mul, proferînd injurii și calomnii la 
adresa unui popor pe care nu-1 cu
nosc sau nu vor să-1 cunoască, am 
auzit elemente care ar dori să scin
deze oamenii muncii prin diversiuni 
naționaliste, proprii claselor exploa
tatoare, făcînd afirmații potrivit că
rora în România naționalitatea 
maghiară nu s-ar bucura de dreptul 
de a munci, de a gîndi și de a se 
afirma în libertate. Acestora, reali
tățile României contemporane le dau 
o replică usturătoare, fără drept de 
apel. Profund indignat de asemenea 
calomnii, consider de datoria mea 
să spun tuturor că naționalitatea 
maghiară din România trăiește, mun
cește, gîndește în cea mai deplină 
libertate și egalitate, o egalitate rea
lă, cum n-a mai cunoscut pînă acum, 
o libertate și egalitate care își îm
bogățesc conținutul pe măsură ce 
patria noastră înaintează tot mai 
mult pe treptele civilizației socialis
te. Acestor voci, care vin dintr-un 
trecut ireversibil, le cerem să as
culte pulsul sănătos al României so
cialiste, le cerem să asculte cîntecul 
unor oameni care făuresc cu hărnicie 
și cutezanță prosperitatea patriei lor, 
însuflețiți de chemarea lucidă și 
demnă, profund revoluționară și u- 
manistă a partidului nostru, de a ac
ționa „în mod conștient pentru»asi- 
gurarea tuturor condițiilor de mani
festare plenară a națiunii și a na
ționalităților".

în ansamblul preocupărilor sale 
menite să asigure înfăptuirea sarci
nilor de mare răspundere încredin
țate de partid — a spus in încheie
re vorbitorul — Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste va acționa în 
continuare pentru perfecționarea căi
lor și mijloacelor de dezvoltare a 
culturii naționalităților conlocuitoare, 
pentru descoperirea și afirmarea de 
noi surse de creativitate în care să 
răsune profund, în timbrul specific 
al naționalității, gîndirea revoluțio
nară marxist-leninistă a partidului 
nostru.

-V
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După ce a relevat caracterul 

profund științific al politicii pro
movate de partid pentru rezolvarea 
problemei naționale in tara noastră, 
politică ce evidențiază cu putere con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de creare a posibilităților egale de 
participare a tuturor locuitorilor tă
rii. indiferent de naționalitate. Învia
ta economică și socială, la conducerea 
societății, tovarășul JAKABOS CSA- 
BA ISTVÂN, inginer-șef la în
treprinderea de șuruburi din Tg. 
Secuiesc, a spus printre altele : 
Rezultatele acestei politici sînt 
ilustrate șl de puternica dezvol
tare economico-socială a județu
lui Covasna. Beneficiind de un vo
lum de investiții de 2,4 ori mai mare' 
decit cel din cincinalul trecut, pro
ducția industrială a județului nostru 
se va dezvolta în actualul cincinal 
intr-un ritm de peste 24 la sută, su
perior mediei pe tară, ajungind în 
1980 la peste 10 miliarde lei. adică 
de aproape 3 ori mai mare decit in 
1975. Profunde mutații calitativi va 
cunoaște industria construcțiilor de' 
mașini. în acest context, el a înfă
țișat puternica dezvoltare industria
lă a orașului Tirgu Secuiesc și a 
întreprinderii unde lucrează. Ca ur
mare a acestui fapt — a spus el — 
populația orașului a crescut de la 
12 000 la 16 000, de locuitori, s-au con
struit in această perioadă peste 2 000 
de apartamente și alte construcții so- 
cial-culturale și edilitar-gospodărești.

înfățișind viata nouă pe care o tră
iesc locuitorii județului Covasna, vor
bitorul a condamnat manifestările ele
mentelor iredentiste din unele țări oc
cidentale. care încearcă să denigreze 
prin mijloace anacronice rezolvarea 
justă a problemei naționale in țara 
noastră, subliniind că toate aceste 
încercări sînt îndreptate de fapt îm
potriva socialismului si comunismu
lui. iar autorii lor sînt dușmani ai 
națiunii noastre socialiste și trebuie 
tratați ca atare.

înfățișind puternica dezvoltare 
economică pe care a cunoscut-o mu
nicipiul Cluj-Napoca in cincinalul 
trecut, cînd producția industrială a 
crescut de 2,1 ori, precum și mutațiile 
calitative intervenite in structura in
dustriei, tovarășul RACZ ERNEST — 
secretar al Comitetului municipal 
Cluj-Napoca al P.C.R., a spus: Toate 
acestea constituie expresia concretă 
a principiului consecvent urmărit si 
aplicat de partidul nostru și în mu
nicipiul .Cluj-Napoca, ca de altfel 
în întreaga țară, potrivit căruia fac
torul hotărîtor al asigurării egalită
ții depline în drepturi îl constituie 
egalitatea in muncă, asigurarea tu
turor condițiilor pentru ca toți oa
menii muncii, indiferent de naționa
litate, să poată participa efectiv cu 
întreaga lor pricepere și energie la 
producția bunurilor materiale, pen
tru că însăși democrația noastră so
cialistă se fundamentează înainte de 
toate pe o democrație economică 
autentică.

O dezvoltare dinamică Si echilibra
tă. in concordantă deplină cu struc
tura națională, a spus apoi vorbito
rul, a cunoscut municipiul nostru si 
in domeniul culturii și artei. Noi a- 
preciem cu deosebită satisfacție că 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" — inițiat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca o amplă întrecere 
socialistă in domeniul culturii si e- 
ducației prin criteriile organizării și 
desfășurării lui, este expresia auten
tică a democrației socialiste, cadrul 
politico-organizatoric apt să stimu
leze eforturile tuturor categoriilor so- 
cio-profesionale și de virstă ale popu
lației, fără deosebire de naționalitate.

în același timp, vă rog să-mi per
miteți să apreciez că, după părerea 
mea, aceste fenomene rămîn încă 
insuficient de profund reflectate în 
literatura noastră soclal-politică, în 
presa culturală, în emisiunile de ra
dio și televiziune de limbă română 
și maghiară.

Referindu-se la activitatea pretin
șilor specialiști în problema mino
rității maghiare din România, care 
vorbesc din umbra cercurilor mono
poliste cu intenția de a reînvia epoci 
și evenimente de tristă amintire, 
vorbitorul a spus : Știm, că în tara 
noastră mai sînt de rezolvat numeroa
se probleme economice, sociale, cul
turale: de organizare a muncii și con
ducerii, de perfecționare a democra
ției, de satisfacere in continuare a 
nevoilor materiale și spirituale ale ce
tățenilor. Dar acestea sînt probleme
le întregii țări, ale întregului popor 
și ele se vor pune mereu. Dar de 
aici pină la a nega sau a blama re
alizările obținute, condițiile de mun
că și de viață. înfrățireâ.și unitatea de 
nezdruncinat a poporului român in 
care se includ cu drepturi pe deplin 
egale și maghiarii, și germanii, și ce
lelalte naționalități care convie
țuiesc pe meleagurile românești, e o 
distanță pe care nu o putem trece 
cu vederea.

Cred că ar trebui să înțeleagă o 
dată pentru ' totdeauna toți cei care 
„ne poartă de grijă", stind la perife- < 
ria existentei'noastre de aici, că, sfa
turi ni se pot da numai de forumul 
de netăgăduit al vieții și înțelepciunii 
noastre, care este Partidul Comunist 
Român, și că, sub conducerea lui. toti 
cei 'ce muncim și trăim pe aceste 
meleaguri avem siguranța si mîndria 
de a aparține aceluiași popor, ca fii 
ai aceleiași patrii.

GALPAL SUSANA, președinta
Comitetului județean al femeilor 
Mureș, a spus : în județul Mureș, 
unde trăiesc și muncesc împreună de 
secple români, maghiari, germani, 
viața a cunoscut, in anii construcției 
socialiste, o puternică dezvoltare. Ca 
urmare a politicii juste promovate 
de partid, de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor țării, producția in
dustrială a județului nostru depă
șește astăzi 20 miliarde lei. iar agri- • 
cultura se află îfi continuă creștere 
și modernizare. De asemenea. în ju
dețul Mureș se desfășoară o viață 
cultural-artistică efervescentă. Dis
punem de trei institute de învățămint 
superior și o largă rețea' școlară. în 
facultăți cursurile sint audiate în 
mod egal în limba română, ca și în 
limba maghiară ; 48 000 de elevi ur
mează cursurile școlilor cu limba de 
predare maghiară, iar alți 3 300 sînt 
înscriși la școlile în care se predă 
in limba germană. Există peste 300 
de formații reunind 5 600 artiști ama
tori, care cîntă viața nouă, frăția 
noastră în limbile maghiară și ger
mană.

Muncim, . construim și conducem 
viata economică și social-politică, in 
mod firesc, împreună —- români, 
maghiari, germani — iată izvorul 
succeselor noastre, a spus vorbitoa
rea. întemeindu-ne viața și munca 
pe înaltele principii umaniste ale 
egalității în drepturi, ale aprecierii 
oamenilor după faptă, care stau la 
baza politicii partidului, a spus vor
bitoarea, nu vom permite nimănui 
să știrbească cituși de puțin aceste 
principii. Condamn și resping orice 
încercări dușmănoase la care recurge 
propaganda calomnioasă susținută, de 
cercuri răuvoitoare de peste hotare 

împotriva trecutului și a prezentului 
poporului nostru.

Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județul 
Mureș, a spus vorbitoarea in inche- 
iere, s-a angajat să-și aducă o con
tribuție substanțială la înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, 
la adincirea frăției oamenilor muncii,

Evocind personalitatea unor luptă
tori revoluționari de naționalitate ma
ghiară din Transilvania, scriitorul 
BODOR PALL a arătat că. ori de 
cite ori istoria ’acestei țări a strigat 
apelul celor care sînt gata să-si dea 
viața pentru libertatea omului si tării, 
ei au răspuns: PREZENT! gindindu- 
se la viitor. Ei sînt ambasadorii con
științei noastre revoluționare din tre
cut, trimișii noșiri plenipotențiari in 
istorie, și morti fiind sint martorii 
unității noastre vii. Si ne cer aceeași 
cinste, curaj in opinii si fapte, ace
lași patriotism al maghiarului din 
România. Au luptat pentru libertatea 
socială a întregului popor, pentru li
bertatea națională a națiunii române 
și pentru libertatea națională a na
ționalității maghiare. Ei au știut foar
te bine, că dincolo de libertatea in
dividuală a dreptului la muncă, exis
tă o libertate colectivă a întregului 
popor, a întregii națiuni, a întregii 
naționalități. Ei știau foarte bine că. 
fără abolirea capitalismului, a mize
riei. și fără descătușarea forței eco
nomice. nu există în realitate nici un 
fel de libertate — dar știau că ridica
rea economică a tuturor zonelor si 
tuturor oamenilor e • fundamentul 
înălțării națiunii ca națiune, a națio
nalității ca naționalitate.

Comuniștii maghiari, cei mai buni 
patrioți maghiari ai României — a 
spus vorbitorul — și-au dat viata 
pentru viitorul socialist al României. 
Maghiarii din România își iubesc pa
tria — și dacă ar trebui să-și dea din 
nou viața pentru ea. ar face-o fără 
ezitare. Nu am tras chiulul nici in 
istorie, nici larevolutie, nici în mun
că. Conducerea partidului și tării 
poate conta pe noi ; națiunea romană 
poate avea deplină încredere în noi. 
sintem niilitanții integrității teritoria
le, a suveranității, a independentei 
patriei. Știm, că toate problemele vie
ții sint problemele noastre interne și 
■comune, noi le ridicăm, noi le rezol
văm. Stilul de muncă revoluționar și 
democratic al tovarășului Ceaușescu 
a transformat întreaga țară într-o i- 
mensă uzină a socialismului, in care 
lucrăm cot la cot, și care este totoda
tă m'area adunare națională a între
gului popor. Sintem întrebați si con
sultați — ca de exemplu astăzi — ne 
sfătuim, căutăm si găsim împreună 
soluțiile problemelor care se. ivesc pe 
acest drum greu, care nu este o plim
bare. Și de cite ori istoria României 
va striga apelul celor care vor s-o 
slujească cu toată patima — noi vom 
striga întotdeauna : Prezent — și ne 
vofn gîndi și la viitor.

Doresc să exprim și cu această 
ocazie — a spus în cuvintul său 
KOMUVES ANTONIU. președintele 
C.A.P. „Avîntul" Pecica, județul A- 
rad — adeziunea totală a oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
comuna Pecica ' la politica marxist- 
leninistă, profund umanistă a Parti
dului Comunist Român, să dau glas 
celor'mai calde sentimente de stimă 
și recunoștință pe care le nutrim cu 
toții față de cel mai iubit fiu ăl na
țiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită ce 
o manifestă dezvoltării și afirmării 
plenare a tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste, fără deosebire de na
ționalitate, pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășoară in interesul 
progresului și prosperității țării, spre 
binele întregului nostru popor. Reali
tatea, viața demonstrează cu putere 
justețea politicii partidului nostru în 
problema națională.

în continuare, vorbitorul a înfă
țișat date și fapte semnificative din 
munca înfrățită a țăranilor români și 
maghiari din comuna Pecica, care 
contribuie la îmbunătățirea nivelului 
lor de trai material și spiritual, la 
ridicarea gradului lor de civilizație.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Partidul ne învață că cea mai înaltă 
expresie a dragostei față de patrie 
o constituie munca plină de abnega
ție pentru creșterea avuției naționa
le și spirituale a societății, lupta pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Noi ne iubim țara 
in care ne-am născut, in care trăim 
și muncim împreună cu oamenii 
muncii români și cei aparținînd altor 
naționalități conlocuitoare, in care ne 
bucurăm de grija deosebită a Parti
dului Comunist Român. în care ne 
sint asigurate cele mai largi drepturi 
și libertăți, democratice, de afirmare 
plenară a personalității umane.

în cuvintul său, KISS ALBERT, 
directorul întreprinderii „Metaloteh- 
nica" Tirgu Mureș, a arătat că dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a județului Mureș exprimă cit 
se poate de grăitor grija deosebită 
pe care partidul, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o manifestă in mod consecvent pen
tru repartizarea forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, asigurării 
unei depline egalități în drepturi pen
tru toți cetățenii, indiferent de . na
ționalitate.'

Pe această bază, a spus vorbito
rul, oamenii muncii români, maghiari 
și germani din județul Mureș au 
realizat, in primii doi ani ai cinci
nalului, o producție globală supli
mentară evaluată la 1,9 miliarde lei 
și un avans de 70 zile fațți de sar
cinile ne anii 1976—1977.

în întreprinderea noastră — a spus 
vorbitorul — activitatea oamenilor 
muncii români și maghiari s-a con
cretizat, in primii doi ani ai cinci
nalului, în obținerea .unei producții 
suplimentare de 150 milioane lei.

De asemenea, în primii doi ani ai 
cincinalului au fost introduse în fa
bricație 31 tipodimensiuni de utilaje 
noi și reproiectate și piese de schimb 
de mare complexitate, prin reduce
rea ciclului de asimilare în medie 
de 1.9 ani și a ciclului de reînnoire 
a produselor sub 4 ani.

Avem un program precis, sarcini 
deosebit de clare în activitatea noas
tră productivă și politico-educativă. 
Ne mîhnește și dezaprobăm imixtiu
nile din afara țării în climatul de 
înțelegere deplină între oamenii mun
cii români și maghiari. Nu înțelegem 
cu ce drept se amestecă unii in tre
burile noastre interne, incercînd să 
creeze disensiuni intre naționalitățile 
conlocuitoare, să lovească în frăția și 
armonia de muncă cimentate de 
veacuri pe aceste meleaguri. Dorim 
să fim lăsati să realizăm mărețul 
program de dezvoltare economico-so
cială in condițiile pe care ni le-ani 
propus și nimeni, din afară, să nu 
ne mai dea sfaturi !

Referindu-se în cuvintul său la 
preocupările teatrului in limba ma
ghiară ’ din România, HORVATH 
BISZTREI MARIA, directoarea Tea
trului maghiar de stat din Cluj- 
Napoca, a subliniat că acesta are 

menirea de a exprima vox uma
na pămintului natal, care nu este 
altceva decit mesajul frăției, an
gajarea pentru înfăptuirea sar
cinilor mărețe ce le revin artiști
lor din prevederile documentelor de 
partid pe tărimul formării omului 
nou, al promovării artei militante și 
mobilizatoare, care propagă ideile 
nobile ale umanismului revoluționar. 
Astfel, considerăm că unul din prin
cipiile de bază ale menirii noastre, 
care ne cinstește — a spus vorbi
toarea — este sprijinirea integrării 
organice a naționalității maghiare 
din România în viața socială, cimen
tarea frățieii dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare.

în continuare, vorbitoarea «-a re
ferit la încadrarea teatrului maghiar 
în viața spirituală a țării ca urmare 
a posibilităților create de partid, a 
drepturilor de care se bucură oame
nii muncii de naționalitate maghiară 
datorită politicii consecvente mar- 
xist-leniniste a partidului nostru, 
profundelor indicații date de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în rezolvarea 
problemei naționale, în urma minu
natelor condiții spirituale și mate
riale asigurate.

Arătînd că desăvîrșirea culturii de 
limbă maternă in zilele noastre este 
o dovadă cît se poate de grăitoare, 
pozitivă, despre condițiile de exis
tență a naționalității maghiare din 
România, vorbitoarea a prezentat pe 
larg activitatea teatrală în limba ma
ghiară, participarea artiștilor la for
marea conștiinței socialiste a ma
selor. •'*

în acest context, vorbitoarea a for
mulat și unele .critici la adresa aces
tei activități, arătînd că nu s-a făcut 
încă totul ca toate zonele locuite de 
naționalitate maghiară să fie aco
perite de turneele teatrelor, de dife
ritele manifestări culturale, ca și 
prin intermediul culturii in limba 
maternă, toți cetățenii să beneficieze 
de mesajul educativ al acestei arte, 
că se impune o creștere a numărului 
regizorilor din teatrele de limbă ma

Din cuvintul participanților la dezbateri
ghiară, precum și o conlucrare mai 
bună cu teatrele de limbă română.

Subliniind că naționalitatea ma
ghiară din România, prof ițind de 
drepturile asigurate, își afirmă din 
plin capacitatea sa creatoare pe baza 
unei culturi specifice de limbă ma- 

’ ternă, vorbitoarea a spus în înche
iere : Dau glas sentimentelor sincere 
ale confraților mei, exprimînd pro
funda noastră indignare față de orice 
încercare care vrea să denatureze 
această situație reală. Această si
tuație reală este singurul fapt pe 
baza căruia se poate și trebuie, dacă 
rămînem cinstiți, să apreciem modul 
de muncă și de viață al poporului 
român și naționalităților conlo
cuitoare.

î.n cadrul politicii generale a par
tidului de edificare a noii societăți— 
a arătat in cuvintul său KOVĂCS 
LUDOVIC, președintele Consiliului 
județean Bihor al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară — un ele
ment de seamă, care explică și con
tribuie intr-o mare măsură la creș
terea forței orînduirii noastre, îl re
prezintă rezolvarea de către partidul 
nostru a problemei naționale în spi
ritul marxlsm-leninismulul creator și 
democratismului consecvent. Roadele 
acestei politici se regăsesc în orașe
le. comunele și satele bihorene, ele 
exprimindu-se din an în an în apor
tul sporit al acestui județ la creș
terea producției industriale și agri
cole și a venitului național.

Prezentînd în continuare o serie 
de neajunsuri existente în activita
tea consiliului județean privind sti
lul său de. muncă, vorbitorul a sub
liniat ajutorul forurilor de resort 
pentru completarea rețelei de așe
zăminte culturale in unele localități 
bihorene.

Aș dori și cu acest prilej — a spus 
el — să mulțumesc conducerii par
tidului. personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită ce 
o poartă rezolvării problemelor spe
cifice ale naționalităților conlocui
toare în contextul general al sarci
nilor ridicate de etapa actuală a 
construcției socialiste în țara noas
tră, pentru că România de astăzi 
oferă cu adevărat cele mai grăi
toare argumente ale faptului că nu
mai socialismul rezolvă definitiv și 
pe deplin egalitatea , in drepturi a 
tuturor cetățenilor.

El a combătut încercările unor 
cercuri și grupări din străinătate de 
a se amesteca în treburile noastre 
interne.

în cuvintul său. MATYAS IOAN, 
brigadier la C.A.P. Braniște, a pre
zentat, pe larg, realizările oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani 
— înfrățiți în muncă și idealuri, de la 
această unitate a agriculturii bistri- 
tene. Ei au depus si depun toate e- 
forturile — a arătat vorbitorul — în 
vederea realizării sarcinilor mobili
zatoare ce le revin din documentele 
partidului ce .privesc creșterea pro
ducției agricole.

El a citat în acest sens numeroase 
realizări in producția agricolă, vege
tală și animală. Peste 90 la sută din 
totalul caselor din comuna noastră 
sînt construite în ultimii ani. Locuin
țele noi construite, după apariția De
cretului privind sistematizarea loca
lităților rurale, respectă normele le
gale. fiind construite cu etaj, balcoa
ne. baie, cu mai multe încăperi, care 
asigură pentru toti membrii familiei 
un confort sporit. în majoritatea a- 
cestor locuințe s-a introdus apa pota
bilă. Sporirea intr-un ritm rapid a 
aparaturilor moderne folosite in lo
cuințele personale vine să dovedeas
că încă o dată modul cum se reali
zează treptat apropierea satului de 
oraș. în comună există în prezent 40 
de autoturisme proprietate personală. 
Pe lingă activitățile economice, edi
litar-gospodărești. cetățenii comunei 
noastre trăiesc si o intensă viată cul- 
tural-educativă și artistică. în raza 
comunei funcționează trei scoli de opt 
ani ; a intrat în tradiție existența mai 
multor formații artistice în limba ro
mână și maghiară, expresie a unită
ții sufletești a locuitorilor comunei.

în încheiere. - el a exprimat anga
jamentul tuturor cetățenilor' din co
mună de a nu precupeți nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor economi
ce și cultural-educative ce le revin.

în cuvintul său, PONGRACZ 
MARIA, secretar al Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Timiș, s-a referit 

la activitatea politico-ideologică și 
cultural-educativă desfășurată de 
consiliu în rîndul oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară.

Legat de aceasta, vorbitoarea a 
făcut și .unele propuneri menite a 
ridica calitatea generală a acestei 
activități, a stimula interesul pentru 
participarea oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară la viața spiri
tuală a județului.

în acest cadril, ea a propus înfiin
țarea unei secții maghiare la tea
trul din Lugoj, precum și o colabo
rare mai strînsă cu publicațiile și 
emisiunile maghiare de radio și TV.

In continuare, vorbitoarea a spus :■ 
Mulți oameni ai muncii timișoreni au 
exprimat dorința de a vedea statuia 
lui Gh. Doja, simbol al tradițiilor 
istorice nobile, ale luptelor frățești 
ale poporului român și ale naționa
lităților conlocuitoare. Cu 2—3 ani in 
urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a 
stabilit, ca o sarcină pentru organele 
în drept, valorificarea acestei tradi
ții, prin personificarea figurii mare
lui revoluționar țăran. Rezolvarea 
acestei sarcini însă întîrzie. Sintem 
convinși că elanul creator declanșat 
de Festivalul național „Cîntarea 
României" ar găsi o frumoasă și 
mult dorită realizare prin îndepli
nirea acestei datorii față de cinstirea 
și prețuirea înaintașilor noștri, a 
tradițiilor noastre frățești.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Cu această ocazie trebuie să dau 
glas indignării noastre profunde față 
de propaganda reacționară, ostilă ță
rii noastre, care prin falsificarea re
alităților existente în țara noastră 
difuzează pe diferite canale afirma
ții neîntemeiate, chiar jignitoare, la 
adresa politicii partidului nostru, la 
adresa poporului nostru. Munca 
noastră de toate zilele, atașamentul 
nostru revoluționar constituie o do
vadă elocventă că oamenii muncii 
maghiari, împreună cu toată țara, 
muncesc cu însuflețire pentru înde
plinirea hotăririlor trasate de mă
rețul program al Congresului a! 
XI-lea al P.C.R., program ce asigură 

creșterea nivelului de trai, bunăsta
rea și fericirea poporului.

GERGELY IOAN, președintele 
Consiliului județean Satu Mare al oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, a arătat: Oamenii muncii de 
naționalitate maghiară, alături de în
tregul nostru popor se bucură în ega
lă măsură de toate cuceririle pro
gresului si civilizației, de bunăstarea 
materială și spirituală din patria 
noastră. în județul Satu Mare se des
fășoară o bogată și valoroasă activi
tate cultural-educâtivă. ,

Teatrul de Nord, cu cele două sec
ții, secția română și secția maghiară, 
Filarmonica de Stat și Filiala Uni
unii artiștilor plastici în cadrul că
rora activează și artiști de naționa
litate maghiară — cercurile și cena
clurile artistice — cenaclul literat 
„Ady Endre" din municipiul- Satu 
Mare, cele 43 de universități cultu- 
ral-științifice în cadrul cărora avem 
39 de cursuri în limba maghiară, des
fășoară o activitate susținută pentru 
ridicarea nivelului de cultură a oa
menilor muncii, de educarea lor în 
spiritul pqliticii partidului, a dragos
tei față de patrie și partid, în spiri
tul prieteniei, frăției și unității cu 
poporul român.

In cadrul primei ediții a Festiva
lului național „Cîntarea României" 
artiștii profesioniști și artiștii ama
tori au obținut 20 premii.

în anul 1977 am sărbătorit cente
narul nașterii marelui poet revolu
ționar Ady Endre, născut în județul 
nostru. în afară de cunoscutele ma
nifestări omagiale, s-a organizat un 
simpozion cu concursul mai multor 
specialiști din țară, un recital bilingv 
realizat de actorii celor două secții 
ale Teatrului de Nord, o expoziție de 
artă plastică cu lucrări inspirate din 
viața și opera lui Ady Endre reali
zate de artiștii plastici sătmăreni.

Ca urmare a politicii naționale 
marxist-leniniste a partidului nostru, 
și în județul .Satu Mare tinerii de na
ționalitate maghiară, alături de între
gul nostru tineret, se bucură de con
diții egale și din ce in ce mai bune 
pentru însușirea cunoștințelor de 
cultură generală și profesională, 
pentru realizarea plenară a persona
lității fiecăruia. ,

înainte de a încheia, aș dori să fac 
citeva propuneri : Am dori ca scrii
torii și alți oameni de cultură din 
Capitală să ne onoreze mai des cu 
prezența lor ; in județul nostru avem 
scriitori, muzicieni, plasticieni — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — cărora uniunile de 
creație ar trebui să le acorde mai 
multă atenție ; în cea de-a Il-a edi
ție a Festivalului național „Cîntarea 
României" am obținut pină în pre
zent unele rezultate. Totuși, simțim 
nevoia unei îndrumări mai eficiente 
din partea Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste.

Nouă, celor care am crescut și am 
fost educați în anii construcției so
cialiste, ne sînt străine naționalismul 
și șovinismul. Le spunem deschis însă 
acelora care caută din nou să stre
coare asemenea idei străine nouă că 
nu au nici o șansă de reușită. Noi 
știm că aici ne este patria. In ștrin- 
să unitate frățească cu poporul ro
mân vom realiza împreună minuna
tul program al dezvoltării comuniste 
a patriei.

în cuvintul său, tovarășul SOOS 
ANDREI, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Hunedoara, a 
subliniat cu deosebită satisfacție că 
organele și organizațiile de partid 
s-au preocupat in mod deosebit pen
tru atragerea în partid a celor mai 
buni muncitori, țărani cooperatori și 
intelectuali din rindul oamenilor 
muncii maghiari.

Ne exprimăm deplina satisfacție — 
a continuat el — că la marile în
făptuiri ale județului în care trăim 
și muncim înfrățiți, la toate reali
zările ne-am adus și noi contribuția.

Este demn să spunem că si activi
tatea culturală de masă s-a desfășu
rat în cadrul Festivalului „Cîntarea 
României" cu o intensitate tot mai 
mare și mai bogată în conținut, la 
care au participat în deplină unitate 
de gînduri și acțiune, alături de oa
menii muncii români, și cei de na
ționalitate maghiară.

Vorbitorul a formulat, totodată, 
unele propuneri privind perfecțio
narea profilului unităților școlare 
din județ și intensificarea prezen
tei ansamblurilor artistice profesio
niste în localitățile din' zonă.

Sîntem cu toții convinși — a con
tinuat vorbitorul — că. așa cum 
omul are o singură mamă, nu poate 
avea decit o singură patrie, un, sin

gur pămînt natal. Nici. noi. oamenii 
muncii maghiari din România, nu 
avem decit un singur pămînt natal, 
iar îndatoririle noastre sint multe 
față de patria comună — România 
socialistă, in care ne-am născut, am 
crescut, patrie care ,.ne asigură o 
viață demnă, libertate, independentă, 
egalitate deplină tuturor fiilor săi. 
indiferent de limba pe care o vor
besc.

în cuvintul său, scriitorul GAL- 
FALVI ZSOLT a arătat că. dim
preună cu literatura română și a 
celorlalte naționalități conlocuitoare, 
literatura maghiară din România slu
jește cauza formării conștiinței so
cialiste — Inseparabilă de autocu- 
noașterea naționalității și adincirea 
frăției cu poporul român. Cei mai 
buni reprezentanți ai literaturii ma
ghiare din România, a subliniat el, 
au considerat dintotdeauna că tre
buie să rezolvăm problemele noas
tre vitale. împreună cu cei alături de 
care trăim. Una din problemele fun
damentale pentru cărturari este a- 
ceea de a exprima activitatea co
mună, interesele comune, idealurile 
pomune ale poporului român și ale 
naționalității maghiare, contribuind 
prin aceasta la adincirea frăției ce 
ne leagă. Preocuparea comună a tu
turor scriitorilor români, maghiari, 
germani și de alte naționalități care 
ne-am însușit politica partidului 
nostru. Idealurile umanismului so
cialist este aceea de consolida frăția 
cu fiecare cuvînt al nostru, indife
rent dacă scriem despre prezent sau 
despre drumul care ne-a călăuzit 
pină la acest prezent.

Referindu-se la răspunderea ce re
vine scriitorilor pentru afirmarea ta
lentului confraților mai tineri, pen
tru ca acest proces să beneficieze de 
condiții cît mai favorabile, vorbito
rul a prezentat activitatea rodnică 
desfășurată în acest domeniu de U- 
niunea scriitorilor, reviste si edituri, 
mai cu seamă Kriterion. El a fost 
de părere că sprijinul acordat tine
relor talente trebuie să devină in 
viitor mai sistematic si a propus ca 

de îndrumarea cenaclurilor literare 
și a debutanților să răspundă in pri
mul rînd Uniunea scriitorilor, ca 
organism de specialitate.

După ce a înfățișat rezultatele ob
ținute în primii doi ani ai cin
cinalului de cooperativele agrico
le de producție, tovarășul CSERESZ- 
NYfiS ADALBERT, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P.. a criticat unele nereali- 
zări în producția agricolă, la baza 
cărora se află folosirea necorespun- 
zăloare a pămintului si a bazei ma
teriale, organizarea defectuoasă a 
muncii, neexecutarea la timp și în 
condițiile de calitate prevăzute a lu
crărilor. Ca urmare a criticilor aspre, 
dar drepte, ce ne-au fost adresate de 
secretarul general* al partidului la 
consfătuirea din februarie, a spus 
vorbitorul, în iarna aceasta am luat o 
serie de măsuri care să determine 
realizarea- integrală a sarcinilor de 
plan pe anul 1978. în acest context, 
vorbitorul s-a referit la activitatea 
desfășurată la sate pentru pregătirea 
unor recolte bogate și pentru îmbu
nătățirea muncii în toate sectoarele, 
pentru mobilizarea integrală și folo
sirea rațională a resurselor materiale 
și umane existente în fiecare unitate 
agricolă.

Arătînd că și în agricultură, ca și 
în celelalte domenii de activitate, în
făptuirile și realizările sint rodul ac
tivității _ comune a oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități — vorbitorul 
a spus : Bucuria noastră este deopo
trivă mare la succesele cooperatorilor 
din Scornicești sau Stoicănești, 
Gheorghe Doja sau Salonta. Tomna
tic sau Tușnad. Dorobanțul sau Mă- 
dăraș, Purani sau Cristian. Săcele sau 
oricare altă cooperativă. Nu obișnuim 
să întrebăm de naționalitatea celor 
care au obținut recolte mari. Ne in
teresează metodele folosite de ei pen
tru ca să le putem generaliza.

Evocind politica justă marxiât-leni- 
nistă a partidului nostru in problema 
națională, politică ce realizează ega
litatea deplină în drepturi a tuturor 
oamenilor muncii, vorbitorul a res
pins cu hotărâre încercările unor ele
mente și cercuri reacționare străine 
de a se amesteca în treburile interne 
ale tării noastre, de a semăna neîn
țelegere și vrajbă în rindurile po
porului român.

IIAJDU GYOZO. redactor-șef al 
revistei literare „Igaz Szo", a spus : 
Aș dori ca și de la această tribună 
să exprim, în numele meu si al con
fraților mei, fără deosebire de na
ționalitate. sincerele noastre mulțu
miri conducerii de partid, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru grija permanentă acordată nouă, 
slujitorilor condeiului, grijă ce ne-a 
permis să facem din redacțiile .noas
tre — Igaz Szo, Vatra, Uj Elet din 
Tirgu Mureș — adevărate ateliere ale 
muncii creatoare înfrățite.

_ Această frăție și această unitate ne 
sînt deosebit de scumpe, căci vedem 
in ele întruchiparea uneia dintre vic
toriile istorice ale partidului nostru : 
rezolvarea marxist-leninistă a proble
mei naționale, lată pentru ce sint 
profund convins că noi. scriitorii, fără 
deosebire de naționalitate, avem da
toria sfîntă de a exprima in crea
țiile noastre politica adine interna- 
tionaiistă a Partidului Comunist Ro
mân. ideea înfrățirii creatoare, sen
timentul puternic care ne leagă pe 
noi toti_ de patria comună, pe aceas
tă vatră a frăției. Republica Socia
listă România. I

Putem sta cu conștiința împăcată 
si cu capul ridicat în fața , întregii 
lumi pentru a spune sus și tare că 
patria noastră comună, liberă și in
dependentă. România socialistă, este 
astăzi — ca rezultat al politicii con
secvent revoluționare și profund u- 
mane pe care o duce partidul — o 
tară a frăției înfăptuite, un cămin 
adevărat al oamenilor muncii, care 
se bucură de drepturi egale si își a- 
sumă aceleași îndatoriri.

Știm cu. toții că posibilitățile de 
care dispunem sînt considerabile, for
țele de creație și din județul Mureș 
sint însemnate ; există deci garanția 
deplină că munca noastră de educa
ție politică, nivelul creației artistice 
si scriitoricești. întreaga noastră ac
tivitate de propagandă să se îmbo
gățească in continuare.

Doresc să exprim hotărîrea noastră 
fermă — a spus in încheiere vorbi
torul — de a urma cu fidelitate po
litica partidului nostru, pentru că 
sintem convinși că politica internă 
si externă a Partidului Comunist Ro
mân. consecvent marxist-leninistă, 
înseamnă pentru toti cetățenii tării — 
deci si pentru naționalitatea maghia
ră din România — siguranța unui 
viitor comunist.

Realizările obținute șl perspective
le județului Sălaj, ca și ale tuturor 
județelor patriei noastre in anii, 
viitori — a spus în cuvintul său 
SZILAGYI IULIU, președintele Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară din județul Sălaj, 
confirmă faptul că baza egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor, indife
rent de naționalitate o constituie în
făptuirea politicii Partidului Comu
nist Român de amplasare rațională 
a forțelor de producție pe întregul 
teritoriu al țării.

Vorbitorul a înfățișat apoi pe larg 
rezultatele dobîndite de oamenii 
muncii — români și maghiari — din 
Sălaj tn industrie, agricultură, in
vestiții, transporturi și comerț. în 
dezvoltarea învățămîntului si cultu
rii, în ocrotirea sănătății. De aseme
nea, vorbitorul s-a referit la posi
bilitățile egale create oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
pentru a participa la viața economi
că. socială și spirituală a județului 
și a țării, pentru afirmarea si împli
nirea personalității umane a acestora.

Animați de dorința fierbinte pen
tru înfăptuirea obiectivelor înscrise 
in Programul partidului, in docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului — a spus vorbitorul — 
oamenii muncii de naționalitate ma
ghiară, alături de populația română 
din județul nostru, sint hotăriti să în
treprindă acțiuni menite să pună în 
valoare noi resurse care să deter
mine un ritm rapid de dezvoltare 
economică, socială a județului, adu- 
cindu-și astfel contribuția la reali
zarea Programului partidului.

în cuvintul său. FAZEKAS LU
DOVIC, prim-secretar al Comitetu
lui județean Harghita al P.C.R., a 
spus, intre altele: Realizările mărețe 
obținute de poporul nostru în anii 
construcției socialiste, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, sînt ro
dul muncii unite, al eforturilor co
mune ale oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, producători, proprietari 
și beneficiari deopotrivă ai roadelor 
muncii lor, dovedind fără putință de 
tăgadă că țelul suprem al orînduirii 
noastre socialiste este bunăstarea, 
fericirea și prosperitatea tuturor 
fiilor tării. Argumente dintre cele 
niai grăitoare ne oferă minunatele 
rezultate obținute în dezvoltarea e- 
conomico-socială a județului Har- 

■ ghita, unde, așa după cum se știe.
85 la sută din populație o reprezintă 
oamenii muncii de naționalitate ma
ghiară.

Comparînd situația în care se a- 
flau aceste ținuturi in trecut cu cea 
de astăzi, putem defini mai bine 
semnificația drumului parcurs. Din- 
t.r-o zonă înapoiată, lipsită de indus
trie, cu o agricultură practicată ru
dimentar. cu condiții de viată pre
care, astăzi meleagurile harghitene 
cunosc o dezvoltare tot mai înflori
toare. asigurînd toate condițiile 
pentru a pune în valoare resursele 
locale, priceperea și hărnicia locui
torilor de aici.

Astfel, numai în ultimul deceniu 
s-au creat aproape 42 mii de noi 
locuri de muncă, din care cea mai 
mare parte in industrie, iar fondul 
actual de retribuție pentru persona
lul muncitor al județului este de a- 
proape 86 ori mai mare decît în -1956 
și de peste 26 ori mai mare față 
de 1968.

Coordonatele care jalonează dez
voltarea județului Harghita sînt ne
mijlocit legate de prezența condu
cătorului partidului și statului nos
tru pe aceste meleaguri, poartă pe
cetea gindirii sale revoluționare, a 
grijii părintești pentru bunăstarea 
tuturor fiilor tării, indiferent de na
ționalitate.

Faptul că naționalitățile conlocui
toare au un loc șl un rol bine preci
zat în societatea noastră — a subli
niat vorbitorul — că sintem che
mați să ne dăm contribuția la edi
ficarea noii societăți, că sîntem as
cultați și consultați în rezolvarea 
unor probleme pină la cel mai înalt 
nivel, că problemele noastre speci
fice sînt tratate cu cea mai mare a- 
tenție și, cu grijă părintească din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
ne mobilizează ca și in viitor, alături 
și în strînsă prietenie și frăție cu în
tregul popor, să participăm activ și 
organic la avintul constructiv închi
nat transpunerii in viață a hotăriri
lor Congresului al XI-lea Si ale Con
ferinței Naționale ale partidului.

Tocmai de aceea — a relevat în în
cheiere vorbitorul — respingem cu 
hotărîre încercările unor asa-ziși 
„apărători" din Occident ai dreptului 
naționalităților conlocuitoare din 
România, care în mod vădit intențio
nat încearcă să denatureze realități
le, să lovească în unitatea și priete
nia trainică făurită de-a ldngul 
veacurilor în lupta și munca comună 
â oamenilor muncii români si de 
alte naționalități. Naționalitatea ma
ghiară din România nu are nevoie de 
astfel de apărători, pentru că adevă
ratul apărător al drepturilor noastre 
este Partidul Comunist Român, sta
tul socialist., care asigură și garan
tează ' pe deplin adevărata egalitate 
între toți oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate.

La rîndul său. DEMfiNY LUDO
VIC. cercetător principal la Institu
tul de istorie „Nicolae Iorga". a re
levat : Noi. istoricii de naționalitate 
maghiară, ne-am străduit să parti
cipăm cu toată capacitatea noastră la 
inflorirea istoriografiei marxiste din 
România, la lămurirea aspectelor 
fundamentale ale istoriei poporului 
român și a naționalității maghiare. 
Recent, după apariția monografiilor 
mele consacrate răscoalei de la Bo- 
bilna. colaborării militare dintre 
Mihai Viteazul și secui, precum și 
răscoalelor secuiești din a doua ju
mătate a secolului al XVI-lea, am 
avut zeci de intîlniri cu cititorii, 
muncitori, țărani și intelectuali, si am 
fost profund impresionat de faptul 
că mesajul lor despre lupta comu
nă. despre tradițiile revoluționare a 
stirnit un ecou atît de larg.

Tin să subliniez că în cadrul Aca
demiei de științe sociale și politice 
unde lucrez domină un climat de 
strînsă colaborare, de adevărată crea
ție științifică, prielnică pentru întoc
mirea unor lucrări fundamentale pri
vind istoria poporului român, istoria 
naționalităților, istoria noastră co
mună. Pot să afirm că în ciuda unei 
propagande bine plătite de a folosi 
istoria patriei in scopuri străine. în
dreptate împotriva unității frățești 
dintre națiunea română si naționa
litatea maghiară, noi. istoricii ma
ghiari din România, nu ne vom lăsa 
înșelați și duși in eroare. Noi cu
noaștem prea bine faptele din care 
rezultă că cei exploatați — români, 
maghiari si de alt neam — au trăit, 
au muncit si au luptat împreună. Și 
făceau acest lucru cu cea mai lucidă 
conștiință, așa cum declara obștea 
țăranilor români și maghiari întru
nită in tabăra de la Bobilna în 1437.

Naționalitatea maghiară aici iși are 
trecutul și prezentul, aici își făurește 
împreună cu națiunea română viito
rul și pe calea intăririi unității noas
tre ne simțim datori să contribuim 

și noi. istoricii maghiari, Împreună cu 
istoricii români, cu toată puterea, 
munca si priceperea noastră, la in
florirea si înălțarea patriei noastre 
comune pe culmile cele mâi înalte 
ale civilizației și culturii. Ne anga
jăm ca. in spiritul programului parti
dului. să făurim din cercetările noas
tre. din știința istorică o puternică 
armă a unității frățești dintre na
țiunea romană și naționalitățile con
locuitoare.

Prof. IZMAEL VASILE, directorul 
liceului „Bethlem Gabor" Aiud, a 
spus : în toate sectoarele de activi
tate. datorită politicii naționale juste 
și umaniste a partidului nostru, dis
punem de condiții minunate pentru 
a ne afirma liber și plenar capacita
tea creatoare, pentru a ne exercita 
nestingherit drepturile și libertățile 
garantate de Constituție. Ca dovadă, 
din cei 1 545 deputați aleși în consi
liile populare din județul Alba, 97 
provin din rîndul naționalității ma
ghiare, ceea ce este proporțional și 
reprezentativ pentru numărul popu
lației maghiare ce trăiește în județ.

în județul nostru este asigurată o 
puternică bază materială pentru ca 
fiii oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară să poată urma cursurile 
școlii în limba maternă. Iată de pildă, 
in acest an funcționează in limba 
maghiară peste 50 unități și secții de 
învățămint preșcolar primar și gim
nazial. in care învață și se instru
iesc pentru muncă și viată 3 000 elevi. 
Unitatea noastră, devenind liceu in
dustrial, asigură elevilor săi condiții 
optime pentru însușirea viitoarei 
profesii în limba maternă. Dispunem 
astăzi de numeroase edificii de artă 
și cultură, unde putem să ne expri
măm nestingherit virtuțile artistice, 
talentul de creatori și interpreți. Nu
mai în județul nostru activează in 
limba maghiară peste 50 de formații 
artistice de teatru, cor. dansuri, gru
puri vocale, brigăzi artistice, teatre 
de păpuși, cercuri artistice. în care 
sint cuprinși mai bine de 1 000 artiști 
amatori.

Iată de ce consider că una din cele 
mal importante sarcini ale noastre 
este să acționăm cu toate forțele și 
hotărîrea pentru dezvoltarea produc
ției materiale, pentru obținerea de 
noi realizări in fiecare domeniu de 
activitate, avind convingerea că nu
mai în acest fel contribuim la'reali
zarea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la creș
terea in continuare a prestigiului in
ternațional al României.

Este un adevăr de necontestat — 
a arătat in cuvintul său RACZ AL
BERT, redactor la ziarul „Banyavi- 
deki Faklya" — că politica națională 
în România socialistă nu se rezumă 
doar la recunoașterea constituțională 
a egalității în drepturi si in îndatoriri 
a tuturor cetățenilor tării, ci asigură 
și in fapt afirmarea ei. Egalitatea in 
drepturi se realizează în primul rînd 
prin ridicarea gradului de dezvoltare 
economico-socială intensă, multilate
rală a tuturor zonelor tării. Si sub 
acest aspect Maramureșul a devenii 
în anii construcției socialiste. în mod 
deosebit în perioada de după Congre
sul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, un județ in care forțele de 
producție au cunoscut un puternic a- 
vînt. o zonă ce oferă tuturor locui
torilor' săi posibilități de a se afirma.

După ce a făcut o amplă trecere în 
' revista a rezultatelor obținute, vor
bitorul a subliniat : Scriem în limba 
maghiară, dar Ia baza activității 
noastre stă limba comună — concep
ția noastră revoluționară, materialist- 
dialectică. Faptele dovedesc că nimic 
nu ne poate abate de pe drumul pe 
care ne-am înscris pașii, de la sar
cina noastră istorică de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. de construire a comunismului 
pe pămîn.tul patriei noastre comune.

Scopurile diferitelor cercuri care 
aruncă în arena vieții politice inter
naționale lozinci revizioniste, reac
ționare, menite să incite la schimba
rea cursului normal al evenimentelor, 
să submineze relațiile de colaborare, 
întrajutorare, de respect reciproc si 
de coexistență pașnică intre popoare, 
sint sortite eșecului.

Trăim și muncim intr-o tară libe
ră. independentă, în care masele 
populare sînt stăpîne pe soarta lor 
si nu există nici o forță care să le 
poată abate de pe calea trasată de 
Partidul Comunist Român : făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

CSIKI PARASCHIVA, secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R., a spus : Județul nostru cu
noaște o puternică dezvoltare a forțe
lor de producție, a întregii vieți so
ciale. Aici s-au produs schimbări ca
litative deosebite, ca o expresie eloc
ventă a traducerii în fapte a politicii 
naționale a partidului, a grijii pe care 
secretarul generai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o poartă dezvoltării tu
turor zonelor, asigurării celor mai 
bune condiții de viată și muncă tu
turor fiilor patriei.

în continuare, vorbitoarea a înfă
țișat pe larg eforturile făcute de stat 
pentru dezvoltarea județului, arătind 
că în anii 1978—1980, la construcții- 
montaj se va realiza un volum de 
investiții de peste 2 miliarde lei. ceea 
ce va însemna punerea in funcțiune 
la termenele stabilite a 59 de obiec
tive noi. dezvoltarea de capacități 
productive și industriale, crearea a 
30 obiective agrozootehnice și a 24 
obiective social-culturale. precum si 
construirea a 9 000 de apartamente.

După ce a prezentat și alte fapte 
care atestă realizarea in fapt a egali
tății în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, vorbitoa
rea a spus : Aș vrea să mă refer a- 
cum la unele probleme legate de po
ziția unor cercuri din Apus, a mij
loacelor de informare în masă, care 
in numele unei false democrații, al 
unei libertăți rău-întelese. încearcă 
să vehiculeze tot felul de teorii du
bioase. reacționare, dușmănoase cu 
privire la integritatea teritorială a 
României, continuitatea poporului ro
mân etc. „Personalități" așa-zis știin
țifice, în fond niște transfugi, născo
cesc. tot felul de teorii nestiintifice. 
în contradicție cu realitatea istorică, 
cu mărturiile arheologice, lingvistice, 
culturale, incontestabile, ce atestă 
continuitatea milenară ne aceste me
leaguri a poporului român. încercă
rile diferitelor oficine de propagandă 
din Occident de a denatura adevărul 
istoric, de a nega lucruri evidente, 
marile realizări ale oamenilor muncii 
români, ce trăiesc, și muncesc azi in 
România in deplină frățietate cu oa
menii muncii maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități, primesc o ri
postă cuvenită din partea noastră, a 
tuturor. în numele oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din județul 
•Covasna exprim de la această tribu
nă totala dezaprobare fată de ase
menea practici dușmănoase, ce con
stituie un amestec grosolăn în trebu
rile interne ale unui stat independent 
și suveran, practic! ce contravin 
cursului general manifestat actual
mente în lume, pentru destindere, 
pace, colaborare și progres social.
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Luni au inceput în Capitală lucrările plenarei Con
siliului oamenilor muncii de naționalitate germană.

La lucrări iau parte tovarășii Virgil Cazacu șl losif 
Banc.

în cadrul plenarei a avut loc constituirea Consi
liului oamenilor muncii de naționalitate germană, al 
cărui membri au fost desemnați de plenarele consi
liilor județene ale oamenilor muncii de naționalitate 
germană, și a fost ales Biroul consiliului. Ca pre
ședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționali
tate germană a fost ales tovarășul Eduard Elsen- 
burger, redactor-șef al revistei „Karpaten-Rundschau" 
din Brașov; ca vicepreședinți — tovarășii Nikolaus 
Berwanger, redactor-șef al ziarului „Neue Banater 
Zeltung" din Timișoara, Ernest Breitenstein, redactor- 
șef al ziarului „Neuer Weg", Margarete Krauss, secre
tar al Comitetului orășenesc de partid, primar al ora
șului Codlea, |udețul Brașov, Nikolaus Pilly, șef de 
atelier furnale la uzina „Victoria"-Călan, județul Hune
doara, Richard Winter, ministru secretar de stat la

Ministerul Aprovizionării Tehnlco-Materlale șl Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe; ca secretar — to
varășul Adalbert Millltz, activist al C.C. al P.C.R., iar 
ca membri al biroului — tovarășii Hermann Baler, 
director al Școlii generale nr. 3 din Sighișoara, ju
dețul Mureș, Josef Bartl, activist al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R.. Anton Breitenhofer, scrii
tor, Karl Lutsch, activist al Comitetului |udețean Alba 
al P.C.R., Johann Maldet, pensionar din Reșița, ju
dețul Caraș-Severln, Michael Petla, președinte al 
C.A.P. Bacova, |udețul Timiș, Erich Pfaff, director al 
Liceului „Nikolaus Lenau" din Timișoara, Peter Reln- 
gruber, director al Liceului nr. 5 din Arad, Georg 
Scherg, șef de catedră la Facultatea de filologie-isto- 
rle din Sibiu, Friedrich Schindler, președintele C.A.P. 
Felmer, |udețul Brașov, Heinrich Sitzler, secretar al 
Comitetului municipal de partid șl viceprimar al mu
nicipiului Sibiu, Andreas Weingărtner, prlm-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid șl primar al ora
șului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

Expunerea președintelui Consiliului oamenilor muncii-

în continuarea lucrărilor, tovarășul 
EDUARD EISENBURGER a prezen
tat principalele sarcini ce revin con
siliului pentru mobilizarea oameni
lor muncii de naționalitate germană, 
la Înfăptuirea hotărîrilor și rezoluți
ilor adoptate de către Conferința Na
țională a Partidului Comunist Ro
mân din decembrie 1977.

Hotărirlle adoptate de Conferința 
Națională a partidului, de o inesti
mabilă valoare teoretică si practică 
— a spus președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană — au îmbogățit experiența 
partidului nostru, tezaurul gîndirii 
creatoare a marxism-leninismului. ,a 
practicii mișcării comuniste si mun
citorești internaționale, au potentat 
eforturile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, români, germani, 
maghiari și de alțe naționalități, la 
îndeplinirea conștientă, responsabilă 
a sarcinilor cincinalului revoluției 
tehnico-știintifice, a programului su
plimentar de dezvoltare economico- 
socială a tării, la creșterea avuției 
naționale și. pe această bază, a ni
velului de trai material și spiritual 
a! întregului popor. Problematica 
abordată în mod strălucit in Rapor
tul prezentat Conferinței Naționale a 
partidului, orientările si conținutul 
ideilor, tezelor și hotărîrilor adopta
te. .poartă amprenta puternică a 
personalității proeminente a secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care și 
de această dată a avut rolul hotărî- 
tor în elaborarea în spirit novator a 
strategiei fundamentale de ridicare 
calitativă a întregii activități de fău
rire a noii orinduiri socialiste in pa
tria noastră.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la succesele mari dobindite în primii 
doi ani ai actualului plan cincinal in 
toate domeniile vieții ' economico- 
sociale si spirituale din țara noasțră, 
care confirmă din plin justețea și 
realismul, caracterul științific al ho
tărîrilor Congresului al XI-lea. 
Programului partidului, al întregii 
politici interne și externe a partidu
lui și statului nostru, arătind că în 
toate aceste mari împliniri se regă
sește încorporată in mod organic și 
munca creatoare, plină de abnegație 
și responsabilitate a oamenilor mun
cii de naționalitate germană, care, 
într-o unitate indestructibilă cu toți 
oamenii muncii, au adus o va
loroasă contribuție la ridicarea pa
triei comune pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

In vederea aplicării hotărite în 
viață a sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea și de Conferința 
Națională ale partidului, a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate, germană — a subliniat în 
continuare vorbitorul — va acționa 
pentru mobilizarea tuturor muncito
rilor. tehnicienilor. inginerilor, lu
crătorilor din agricultură, intelectua
lilor. tuturor oamenilor muncii de 
naționalitate germană, pentru ca îm
preună cu ceilalți oameni ai muncii 
să-și sporească contribuția la creș
terea avuției naționale, a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului.

In expunere se subliniază sarcinile 
deosebit de importante ale consiliu
lui în mobilizarea tuturor energiilor 
creatoare ale oamenilor muncii de 
naționalitate germană pentru trans
punerea în viață, cu precădere, a 
sarcinilor legate de transformările 
calitative prevăzute în ultimele do
cumente ale partidului nostru.

Marile obiective economico-sociale 
stabilite de recenta Conferință Na
țională a partidului — se arată in 
expunere — presupun cu necesitate 
perfecționarea continuă a formelor de 
conducere a societății, a democrației 
socialiste, a cadrului organizatoric 
corespunzător pentru participarea ne
mijlocită și activă a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. la conducerea întregii acti
vități social-economice a comunelor, 
orașelor, județelor, a întregii țări. 
Materializarea acestor cerințe obiec
tive ale dezvoltării societății noastre 
implică din partea tuturor oamenilor 
muncii, deci și a populației de na
ționalitate germană, indiferent de lo
cul pe care-1 ocupă in societate, să 
participe cu răspundere. în mod e- 
ficlent, la dezbaterea, elaborarea, si 
înfăptuirea liniei politice a partidu
lui și statului nostru, la conducerea 
treburilor de stat si obștești.

O confirmare elocventă a lărgirii 
și adîncirii continue a democrației 
socialiste din patria noastră — a 
arătat vorbitorul — a deplinei egali
tăți in drepturi a tuturor fiilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, o 
constituie și recentele alegeri gene
rale de deputati pentru consiliile 
populare municipale, orășenești si 
comunale, cu care prilej au fost aleși 
în organele locale ale puterii de stat 
și 890 de deputati de naționalitate 
germană.

Crearea condițiilor de participare 
efectivă si a populației de naționali-

★
în cadrul preocupărilor permanen

te ale partidului și statului nostru, 
ale tovarășului Nicolae Ceausescu 
personal, pentru continua dezvolta
re și modernizare a învătămintului 
de toate gradele — s-a relevat în 
informarea prezentată de tovarășul 
HERMANN SCHMIDT, reprezentant 
al Ministerului Educației si învătă
mintului — o atenfie deosebită s-a 
acordat si se acordă perfecționării 
învătămintului cu predarea în limbi
le naționalităților conlocuitoare, asi- 
gurind accesul tuturor copiilor oa- 

tate germană. împreună cu întregul 
popor, la viata economico-socială și 
politică, la edificarea noii societăți 
socialiste în patria noastră este o 
reflectare elocventă a politicii con
secvente a partidului și statului nos
tru în problema națională, a asigu
rării deplinei egalități in drepturi a 
tuturor fiilor tării, fără deosebire de 
naționalitate, confirmind justețea po
liticii marxist-leniniste a partidului 
nostru, după care problema națională 
reprezintă o parte a revoluției și con
strucției socialiste și comuniste, a po
liticii generale a partidului.

Ne bucurăm astăzi cu toții de roa
dele politicii de dezvoltare rațională, 
judicioasă a forțelor de producție pe 
teritoriul tării, al județelor si loca
lităților în care locuiesc și oameni 
ai muncii aparținind naționalităților 
conlocuitoare, de cuceririle civiliza
ției contemporane, de bunurile mate
riale și spirituale create de societate. 
Numai in măsura in care se dezvoltă 
forțele de producție se creează con
dițiile obiective pentru participarea 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la activitatea 
socială, se poate realiza de facto o 
adevărată egalitate în drepturi, o po
litică națională justă.

Atenția deosebită acordată de partid 
problemei naționale, soluționării co
respunzătoare a tuturor laturilor 
vieții și activității oamenilor muncii 
aparținind naționalităților conlocui
toare este reflectată și de faptul că 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in de
sele vizite de lucru în județe, s-a in
teresat și de modul de înfăptuire a 
politicii naționale pe plan local, s-a 
întîlnit în mai multe rînduri cu re
prezentanții cetățenilor de naționali
tate germană, a onorat cu prezența 
sa lucrările a trei plenare ale con
siliului nostru, dînd de fiecare dată' 
indica’ții prețioase atît pentru activi
tatea noastră proprie, cît. și., pentru 
întreaga muncă desfășurată de orga
nele de partid și de stat în rîndul 
naționalităților conlocuitoare.

Vorbitorul a relevat apoi grija de
osebită manifestată de organele de 
partid și de stat pentru desfășurarea 
activităților politico-educative și cul- 
tural-artistice în rîndul populației de 
naționalitate germană și promovarea 
nestingherită a valorilor ei culturale 
progresiste, parte integrantă a cultu
rii socialiste a patriei noastre.

După ce a evidențiat creșterea con
tinuă a bazei materiale a învățămin- 
tului, culturii și artei în limba ger
mană, vorbitorul a arătat că, în con
tinuare. consiliul va acorda o atenție 
deosebită perfecționării mijloacelor 
și formelor politico-educative consa
crate educării oamenilor muncii de 
naționalitate germană în spiritul pa
triotismului socialist, al dragostei și 
devotamentului față de patrie și par
tid, al cuceririlor revoluționare ale 
poporului din anii socialismului, com
baterii cu intransigență a oricăror 
forme și manifestări antisociale, na
ționaliste, care pot aduce atingere 
unității și frăției dintre oamenii mun
cii români și naționalitățile conlo
cuitoare.

In munca politico-educativă, un loc 
important va trebui să-l ocupe cul
tivarea sentimentului că marile rea
lizări actuale sînt opera comună a 
muncii și luptei tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. că tot ce se înfăptuiește și se 
va înfăptui în viitor nu poate fi 
decît opera colectivă a întregului 
popor, a tuturor fiilor tării, care 
umăr la umăr vor trebui să acțio
neze cu fermitate revoluționară pen
tru aplicarea în viată a. Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism.

Subliniind justețea aprecierilor, 
concluziilor si orientărilor Congresu
lui al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului cu privire la evoluția 
evenimentelor internaționale, con
tribuția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar generai 
al partidului, președintele Republi- 

' cil Socialiste România, la fundamen
tarea si elaborarea politicii externe 
a partidului și statului nostru. la 
adîncirea colaborării și cooperării 
economice, științifice, tehnice, cultu
rale cu țările socialiste, cu celelalte 
țări ale lumii, indiferent de sistemul 
lor social, vorbitorul a spus : de o 
mare valoare teoretică și practică 
este contribuția secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea și fundamentarea noii 
ordini economice și politice interna
ționale, la soluționarea litigiilor și 
conflictelor pe calea tratativelor, 
mobilizarea forțelor păcii și progre
sului împotriva pericolului unui nou 
război mondial, împotriva diverselor 
mijloace folosite de unele grupări de 
state pentru împărțirea și reîmpăr
țirea lumii in zone de influențe etc. 
Consiliul își exprimă deplina satis
facție și mîndrie pentru activitatea 
secretarului genera! al Partidului Co-

★
menilor muncii, indiferent de națio
nalitate, la cuceririle învățămîntului, 
științei și culturii, atît în limba ma
ternă. cit și in limba română, după 
dorința fiecăruia.

Pe baza hotărîrilor de partid șl de 
stat. în ultimii ani s-au întreprins o 
serie de măsuri care au determinat 
o mal bună așezare a rețelei școla
re și în limba germană. îmbunătă
țirea conținutului învătămintului în 
concordantă cu noile cerințe ale so
cietății contemporane. Rețeaua învă- 
țămîntului cu predarea în limba ger- 

munișt Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția 
originală la analizarea și abordarea 
concretă a marilor probleme inter
naționale ale contemporaneității, care 
au dus la cunoașterea și creșterea 
prestigiului tării noastre pe toate 
meridianele lumii, la dezvoltarea 
relațiilor multilaterale ale României 
cu toate popoarele iubitoare de pace, 
libertate și progres, concretizată și 
prin numeroasele solii de prietenie, 
prin întîlniri și convorbiri cu con
ducători ai altor state si partide. 
Aceasta dovedește înaltul prestigiu 
și reputația internațională de care se 
bucură Republica Socialistă Româ
nia, marele om politic și de stat, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană — a spus în 
continuare vorbitorul — îi revin sar
cini importante pentru popularizarea 
și cunoașterea politicii externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
explicarea caracterului științific al 
poziției statului nostru în rezolvarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății. in interesul vital al maselor 
largi populare. O atenție deosebită va 
trebui să acordăm combaterii ferme, 
intr-un .mod militant, a diferitelor 
influente din afară, a concepțiilor si 
manifestărilor naționaliste si sovinis- 
te care au loc pe plan international 
și care, uneori, se pot reflecta si în 
concepția unor oameni din tara noas
tră. în același fel trebuie desfășurată 
activitatea politică, educativă de 
combaterea tendinței de emigrare a 
unor cetățeni de naționalitate germa
nă, care sub influenta unor zvonuri 
și a propagandei diverselor posturi 
occidentale se lasă ademeniți de pro
misiuni deșarte, manifestîndu-și do- 

, rinta de a-si părăsi' patria.
Consiliul oamenilor muncii de na

ționalitate germană — a spus vorbi
torul — ca si celelalte consilii ale 
naționalităților conlocuitoare, consti
tuie o expresie elocventă a justeței 
politicii naționale marxist-leniniste a 
partidului, a lărgirii si adîncirii con
tinue a democrației socialiste în țara 
noastră. La baza activității Consiliu
lui se află Programul Partidului Co
munist Român, activitatea lui desfă- 
șurîndu-se sub conducerea și îndru
marea directă a Comitetului Central 
al partidului. Consiliului îj revin o 
seamă de atribuții de importanță de
osebită de a ajuta Comitetul Cen
tral al partidului, organele centrale 
de stat și obștești în examinarea 
problemelor specifice ale naționali
tății germane, în scopul de a se găsi 
cele mai bune soluții. în concordan
ță cu interesele generale ale socie
tății noastre socialiste.

Ca membru al Frontului Unității 
Socialiste, consiliul participă activ la 
dezbaterea publică a principalelor 
documente de partid și de stat. El 
își aduce contribuția la participarea 
tot mai activă a oamenilor muncii 
de naționalitate germană. împreună 
cu întregul popor, la elaborarea si în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului si statului nostru, mili- 
tind neobosit pentru întărirea frăției 
si prieteniei dintre oamenii muncii 
români și cei aparținind naționalită
ților conlocuitoare, pentru întărirea 
continuă a unității întregului popor 
in jurul Partidului Comunist Român. 
Atribuții importante revin Consiliu
lui în domeniul activității politico- 
educative desfășurate de partid și 
organizațiile obștești în rîndul oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană, in stimularea creației științi
fice, artistice, literare in limba ma
ternă, valorificării moștenirii pro
gresiste și a tradițiilor înaintate, 
cultivării patriotismului socialist, a 
devotamentului față de patria noas
tră comună, pentru ridicarea conti
nuă a conștiinței socialiste a cetă
țenilor de naționalitate germană.

Dorim să asigurăm conducerea 
partidului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România — a spus in încheiere vor
bitorul — că membrii consiliului nos
tru. toti oamenii muncii de naționa
litate germană. însuflețiți de măre
țele hotăriri adoptate si de chemarea 
adresată oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani si de alte naționa
lități — de către Conferința Națională, 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru ca, în cadrul marii noastre familii 
socialiste, ca fii ai aceleiași patrii, să 
ne aducem contribuția deplină la în
deplinirea înaltelor obiective cuprinse 
în Programul partidului, ale Congre
sului al XI-lea. că grijii constante 
fată de naționalitățile conlocuitoare, 
a politicii consecvente marxist-leni
niste în problema națională, ii vom 
răspunde cu dăruire deplină pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii, a 
propășirii ei pe cele mai înalte culmi 
ale progresului si civilizației, pentru 
edificarea societății socialiste si co
muniste ne pămîntul României.

★
mană cuprinde grădinițe, scoli gene
rale și licee. însumind la cursurile de 
zi. în acest an școlar. 692 unităti si 
secții, dintre care 321 în invătămîn- 
tul preșcolar. 334 în învătămîntul 
primar si gimnazial si 37 in invă- 
țămintul liceal, cu 21 unităti si secții 
mai mult fată de anul școlar prece
dent S-a îmbunătățit și structura pe 
profile a unităților de învățămînt li
ceal în limba germană. Astfel, dacă în 
anul școlar 1972/1973 existau 17 unități 
și secții real-umaniste și una pedago
gică. în prezent funcționează 27 
asemenea unităti și secții cu profil 

Industrial, una agroindustrială. 7 de 
matematică-fizică, una de filologie- 
istorie și una pedagogică. In afara 
celor 692 unităti și secții de la în
vătămîntul de zi. în limba ger
mană mal funcționează la Învă
tămîntul seral două secții liceale si 
trei secții gimnaziale. Școlarizarea 
copiilor șl elevilor de naționalitate 
germană se asigură atît în unităti si 
secții cu predarea în limba germană, 
cît și în unităti și secții cu predarea 
în limba română.

In total, în unitățile si secțiile cu 
predarea în limba germană învață 
58 486 de copii și elevi, din care 
13 712 în grădinițe, 39 662 în scoli ge
nerale șl 5112 in licee. în același 
timp, un număr de 9 994 elevi de na
ționalitate germană studiază in licee 
cu predarea in limba română. La în- 
Yățămintul liceal, numărul total al 
elevilor care frecventează treapta a 
Il-a este de 2178.

Corespunzător modificărilor Inter
venite în structura rețelei școlare, 
școlarizarea elevilor pe tipuri și 
profile de licee (cursuri de zi) cu 
predarea în limba germană. în anul 
școlar 1977—1978, se remarcă o creș
tere considerabilă a elevilor cuprinși 
în licee industriale. Astfel, din tota
lul de 5 112 elevi : 3 011 învață în li
cee industriale, 28 în licee agroin
dustriale. 263 în licee pedagogice.
1 094 în licee de matematică-fizică, 
146 în licee de științe ale naturii si 
570 în licee de filologie-istorie.

In învățămîntul superior, in anul 
universitar . 1977/1978, sînt cuprinși
2 208 studenți de naționalitate ger
mană, față de 1965 în anul univer
sitar 1976/1977, ceea ce reprezintă o 
creștere a numărului cu 11 la sută.

în toate ciclurile de învățămint or
ganizate și în limba germană s-au 
asigurat asemenea ponderi ale disci
plinelor studiate în această limbă in
cit să permită însușirea temeinică a 
acesteia. Astfel, ponderea orelor pre
date în limba maternă este de 80,4 
la sută la clasele I—VIII și de 64,7 
la sută la învățămîntul liceal (61,8 
la sută la tipul industrial, 60,3 la sută 
la agroindustrial și silvic, 64,8 la sută 
la matematică-fizică. 66,0 la sută 
la științe ale naturii, 70.0 la sută 
la filologie-istorie si 68,0 la sută 
la pedagogic). Numărul orelor de 
limba maternă în planurile de 
învățămînt ale școlilor cu predarea 
în limba germană este în genere 
egal cu numărul de ore repartizate 
pentru studierea limbii române in 
unitățile cu predarea în limba ro
mână. Noile programe și manuale, 
precum și mijloacele de învățămint 
specifice au dus la obținerea unor 
rezultate mai bune privind însușirea 
cunoștințelor. La clasele liceale s-a 
încheiat acțiunea de introducere a 
programelor și manualelor realizate 
într-o concepție nouă, acțiune re
zolvată pentru prima oară în învă
țămîntul în limba germană din țara 
noastră.

Disciplinele care se predau în 
limba română sînt : limba română, 
Istoria României și Geografia Repu
blicii Socialiste . România, iar la 
licee și „Pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei". disci
plinele care asigură „Pregătirea 
în domeniul meseriei", precum și 
obiectul „Organizarea întreprinderii 
și legislația economică". în toate ti
purile de licee, unble discipline care 
asigură pregătirea în domeniul me
seriei și instruirea practică pot fi 
predate în limba germană, dacă e- 
xistă cadre care pot realiza predarea 
în condiții corespunzătoare. în pre
zent însă numărul acestor cadre este 
încă redus. Este, de asemenea, ne
cesar ca în continuare să se acțione
ze pentru recrutarea unor cadre bine 
pregătite, cunoscătoare ale limbii 
materne a elevilor.

Din acest an școlar, studierea psi
hologiei, pedagogiei și istoriei peda
gogiei in liceul pedagogic cu limba 
de predare germană se face în limba 
maternă, ceea ce garantează o maț 
bună însușire a noțiunilor de bază 
cu care vor opera viitorii învățători 
și educatoare.

Elevii aparținind naționalității 
germane care frecventează școlile 
sau secțiile cu predarea în limba ro
mână au posibilitatea, la dorința lor 
și a părinților, să studieze și să-și 
perfecționeze cunoștințele de limba 
maternă prin cursuri speciale într-un 
sistem organizat.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
studiere a limbii române în școlile cu 
predarea in limba germană. Ministe
rul Educației și învătămintului a luat 
unele măsuri pentru îmbunătățirea 
programelor și manualelor, pentru 
elaborarea unor mijloace de învăță
mint cu caracter specific (materiale 
didactice și îndrumătoare metodice), 
pentru perfecționarea personalului 
didactic. în acest an școlar, de pildă, 
s-au editat programa și manualul de 
limba română pentru clasa a VIII-a. 
asigurîndu-se pentru prima dată pro
grame si manuale specifice de limba 
română pentru toate clasele I—VIII. 
Atît tematica programelor, cît si con
ținutul manualelor realizate în aceas
tă perioadă contribuie într-o mai 
mare măsură la întărirea frăției între 
oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. la întărirea unității mo- 
ral-politice a poporului român. Pe 
baza programelor destinate învăță
mîntului în limba germană în anul 
1977, au fost editate 49 titluri de ma
nuale originale, prelucrări sau tradu
ceri. într-un tiraj de 164 624. în va
loare de peste un minon iei.

Pentru anul următor, Ministerul 
Educației și învățămîntului urmează 
să treacă la elaborarea și tipărirea 
unor titluri de manuale pentru învă
țămîntul liceal tehnic în limba ger
mană, asigurîndu-se în mod treptat 
toate manualele necesare, potrivit 
prevederilor noilor planuri de învăță
mînt. Totodată, manualele la disci
plinele tehnice editate în limba ro
mână vor conține în final un dicțio
nar de termeni, noțiuni și expresii 
de specialitate in limba germană, iar 
cele editate în limba germană, un 
asemenea dicționar in limba română.

Pentru desfășurarea învățămîntului 
în limba maternă, unitățile si secțiile 
de predare in limba germană sint în
cadrate cu personal didactic calificat, 
în acest an școlar, numărul total al 
cadrelor didactice de naționalitate 
germană care predau in aceste uni
tăți este de 2 792, dintre care 559 
educatoare, 922 invățători, 1 063 țiro- 
fesori și 23 maiștri instructori la cla
sele V—VIII și 225 profesori în licee, 
în același timp 1 192 cadre didac
tice de naționalitate germană lucrează 
în instituții de învățămint cu pre
darea în limba română.

Conducerea unităților școlare cu 
predarea în limba germană este asi
gurată. in general, de directori si di
rectori adjunct! de naționalitate ger
mană, potrivit structurii pe naționa
lități a populației școlare. De ase
menea, la inspectoratele școlare din 
județele in care, alături de populația 
română, trăiește și populație de na
ționalitate germană își desfășoară 
activitatea 2 inspectori generali ad
juncts precum și 10 inspectori de 
naționalitate germană.

Aceste fapte dovedesc încă o dată 
justețea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru în rezolvarea pro
blemei naționale. în spiritul acestei 
politici, aici, în patria noastră comună, 
sînt asigurate condiții largi și egale 
pentru instruirea și educarea tuturor 
copiilor și tinerilor, fără deosebire de 
naționalitate. Statul român asigură 
elevilor și studenților de naționali
tate germană, ca de altfel tuturor 
elevilor și studenților țării. învăță
mint gratuit, burse și alte forme de 
sprijin material. Aceștia au posibi
litatea să participe, fără nici o ingră-

★
Transpunerea în practică a prin

cipiilor formulate în Programul Par
tidului, în celelalte documente ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
în. directivele Congresului educației 
politice si al culturii socialiste, a în
drumărilor date de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului nostru, străbătute 
de o emoționantă grijă pentru pro
pășirea în ritm vertiginos a econo
miei si culturii patriei, au impulsionat 
accelerarea activității in toate sferele 
culturii — a spus tovarășul FRANTZ 
STORCH, reprezentantul Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste.

In conformitate cu evoluția ascen
dentă a vieții noastre social-cultu- 
rale, s-a creat cadrul organizatoric 
adecvat noilor cerințe spirituale ale 
oamenilor muncii. în componenta 
organelor centrale, cît și a celor lo
cale deopotrivă, pe linie de partid si 
de stat, în consiliile de educație po
litică și cultură socialistă. în organi
zațiile de masă șl obștești, activea
ză cu eficientă reprezentanți al 
populației germane, care urmăresc 
dezvoltarea continuă în diverse sec
toare a vieții artistice si culturale, 
aducîndu-și contribuția la adîncirea 
caracterului ei socialist, la sporirea 
valorii ei educative, la întărirea 
coeziunii ideologice a întregului nos
tru front artistic si cultural.

în cadrul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste funcționează, ast
fel, într-o structură lărgită, un com
partiment ale cărui principale atri
buții vizează îndrumarea si coordo
narea activității artistice și culturale 
în rîndul naționalităților conlocuitoa
re. Festivalul național „Cîntarea 
României", atît ediția I, cît și faza 
de masă a celei de-a Il-a ediții, a 
stimulat substanțial această activita
te. La prima ediție a festivalului au 
participat 650 de formații cu circa 
9 000 de membri. S-a dublat numărul 
cursurilor cu limbă de predare ger
mană din cadrul universităților cul- 
tural-științlfice.

Cele două teatre germane desfășoa
ră o activitate susținută în toate ju
dețele unde există și populație ger
mană. în cursul anului 1977, aceste 
instituții profesioniste au prezentat 
334 spectacole în fața a 85 000 de spec
tatori. Repertoriul lor s-a îmbogățit 
în ultimele două stagiuni cu o serie 
de piese noi de actualitate si de evo
care istorică, scrise de dramaturgi 
autohtoni, șvabi și sași, Ludwig 
Schwartz este autorul piesei istorice 
„Matthias Till", jucată cu succes la 
Timișoara. Hans Kehrer, autorul u- 
nor piese jucate de peste 150 de ori, 
a realizat recent' dramatizare^ roma
nului „Meșterul Jakob și copiii săi" ; 
Christian Maurer și Hanns Schu- 
schnig au reconstituit artistic pro
cesul revoluționarului sas Stephan 
Ludwig Roth.

O expresie elocventă a aprecierilor 
de care s-au bucurat formațiile artis
tice și creatorii profesioniști și ama
tori o constituie și numeroasele pre
mii obținute de artiști în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". Printre premiați îi amintim pe 
compozitorul Wilhelm Berger, pe 
prozatorul Joachim Wittstock, pe 
poetul Nikolauș Berwanger, pe grafi
ciană Hildegard Klepper. Menționăm, 
de asemenea, succesele fotografiei 
artistice, domeniu in care s-au re
marcat, între alții, Bruckhardt Zeck 
și Roland Zink.

De o frumoasă apreciere s-au bucu
rat și formațiile artistice de amatori, 
cum ar fi : fanfara Căminului cul
tural Gearmata, județul Timiș, și a 
Casei de cultură „Friedrich Schiller" 
din București, fanfara unită a comu
nelor Bod—Hălchiu, cvintetul de mu
zică populară germană al Casei de 
cultură din Sînnicolau Mare, forma
ția de teatru a Căminului cultural 
Peciul Nou — Timiș. în cadrul ma
nifestărilor festivalului au fost for
mate reale talente literare provenite 
din rîndul oamenilor muncii, ca de 
pildă : poeții Horst Samson și Wil
helm Weiss din Timișoara. Un talent 
deosebit din rindul țărănimii coope
ratiste bănățene este Michael Holzin-

Din cuvîntul
Luind cuvîntul. ANDREAS WEIN- 

GARTNER, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Bistrița al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitaie 
germană din județul Bistrița-Năsăud, 
a exprimat adeziunea deplină a popu
lației germane din județul Bistrița- 
Năsăud față de întreaga politică in
ternă și externă a partidului nostru 
și a adus cele mai calde mulțumiri 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal. în continuare, el a ară
tat că în cadrul amplelor măsuri 
luate pentru repartizarea rațională a 
forțelor de producție ne întreg terito
riul patriei, pentru dezvoltarea armo
nioasă si multilaterală a tuturor ju
dețelor tării, județul Bistrita-Năsâud 
a cunoscut, cu deosebire în actualul 
cincinal, o dezvoltare economico-so
cială dinamică, in 1977 volumul pro
ducției industriale fiind cu 345 la sută 
mai mare fată de 1968. în Bistrița 
patriarhală de altădată au fost am
plasate noi si moderne întreprinderi 
industriale, care vor permite să se 
obțină la sfîrsitul cincinalului o pro
ducție industrială de circa 11.9 mi
liarde lei si să se creeze 33 000 noi 
locuri de muncă.

După ce a prezentat dezvoltarea 
tuturor celorlalte ramuri ale econo
miei. vorbitorul a arătat că ele au 
determinat profunde mutatii de ordin 
social. în felul de a gîndi si trăi al 
oamenilor.

Am tinut să mă refer la aceste as
pecte — a spus vorbitorul — pentru 
a sublinia încă o dată adevărul fun
damental că între vorbele si faptele 
partidului este un deplin acord, că 
drepturile si libertățile prevăzute in 
Constituție pentru toti fiii tării, indi
ferent de naționalitate sau sex. îsi 
găsesc materializarea în minunatele 
condiții de muncă si de viată create 
de partidul si statul nostru. în fie
care zonă. în fiecare iudet al patriei 
noastre.

Mindri că sîntem fiii acestei țări — 

dire, la întreaga viață șl activitate a 
tineretului patriei noastre, să-și for
meze și să-și afirme ' nestingherit 
personalitatea. Toate acestea repre
zintă o măreață cucerire a socialis
mului, a partidului nostru, o expre
sie elocventă a profundului democra
tism șl umanism ce caracterizează 
societatea noastră — a spus în înche
iere vorbitorul. Desigur, va trebui să 
acordăm în continuare o atenție spo
rită unor probleme majore cum sînt : 
consolidarea și generalizarea rezulta
telor bune pe care le-am obținut, 
perfecționarea conținutului procesu-
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ger ’din Comloșul Mic. autorul unei 
piese de teatru remarcabile.

în domeniul creației originale, lite
ratura germană din țara noastră a 
cunoscut o ascensiune evidentă. Au 
apărut în 1977 o seamă de lucrări de 
autentică valoare (73 de lucrări în
tr-un tiraj total de 229 mii exempla
re) receptate ca atare atît de publi
cul cititor, cît și de critică. Mențio
năm că unele din aceste volume au 
fost încununate de premii prestigioa
se ale Uniunii scriitorilor și U.T.C.-u- 
lul (Franz Hodjak pentru volumul 
de poezii „Offene Briefe", lise Hehn 
și Werner Sdllner pentru volumele 
„Flussgebet und Grăserspiel" și 
„Wetterbericht"). O atenție deosebită 
s-a acordat și se acordă în perma
nentă acțiunii de cercetare si valori
ficare a moștenirii literare în ve
derea alcătuirii unor ediții cît mai 
reprezentative din operele înaintași
lor noștri (Erwin Wittstock, Emil Si- 
gerus, Adam Mtîller-Gut.tenbrunn, 
Adolf Meschendorfer și alții).

Și în domeniul artelor plastice, al 
muzicii, o seamă de creatori germani 
s-au impus prin activitatea lor va
loroasă, bucurîndu-se de aprecierea 
maselor largi ale publicului. Muzi
cieni ca Wilhelm Berger, Franz Xa- 
ver Dressier, regretatul Norbert Pe
tri, sau interpret! de înaltă talie ca 
Martha Kessler și-au găsit un rodnic 
teren de manifestare, împlinindu-se 
la cota cea mai înaltă a capacităților 
lor artistice. Menționăm astfel ex
pozițiile personale în țară și străi
nătate ale unor pictori și sculptori ca 
Hans Stendl, Friedrich Bomcheș, 
Kurt-Fritz Handl, Simption-Abrosi, 
Harald Meschendorfer, Hans Her
mann, Franz Ferch, Ingo Glass și 
alții. în toate muzeele care funcțio
nează în centrele unde trăiește și 
populația germană există exponate 
reflectînd aspecte din trecutul și pre
zentul oamenilor muncii germani din 
țara noastră (muzeele Brukenthal 
din Sibiu, Banatului din Timișoara, 
din Brașov, Arad etc.).

O activitate rodnică, încununată de 
remarcabile succese, desfășoară și 
oamenii de știință de naționalitate 
germană din țara noastră. Personali
tăți eminente funcționează în învăță
mînt sau au fost cooptate în cadrul 
forurilor științifice importante ale 
țării, aducîndu-și contribuția de sea
mă la îmbogățirea patrimoniului 
spiritual al patriei comune. Nume ca 
ale lui Cari Gollner, Maja Philippi, 
Michael Kroner, Thomas Năgler, 
Erhard Antoni, Roswith Capesius, 
Johann Wolf se înscriu activ alături 
de cele ale cercetătorilor români. 
S-au creat astfel lucrări de o va
loare științifică excepțională. Printre 
acestea menționăm, în primul rînd, 
seria de volume „Siebenbdrgisch- 
săchsisches Worterbuch" (Lexiconul 
dialectului sașilor din Transilvania), 
din care au apărut pînă în prezent 
cinci tomuri, cu aportul substanțial 
al profesorului Bemhard Capesius. 
Amintim, de asemenea, lucrarea 
„Urkundenburch zur Geschichte der 
Deutschen in Siebenburgen" (Docu
mente privitoare la istoria germani
lor din Transilvania), editată de 
cercetătorul Gustav GUndisch, dis
tinsă cu premiul Academiei Republi
cii Socialiste România.

Elaborat de Centrul de științe so
ciale din Sibiu, în anul 1976 a apărut 
în Editura politică primul volum, din 
cinci preconizate, „Naționalitatea 
gerijiană — Studii de istorie a națio
nalităților conlocuitoare din România 
și a înfrățirii lor cu națiunea ro
mână". O contribuție meritorie în 
acest domeniu au și cele două cărți 
„Heimatbilder" de Eduard Eisenbur- 
ger și „Die deutsche Nationalităt" de 
Monica Barcan și Adalbert Millitz, 
ultima apărută recent sub egida In
stitutului de științe politice și de stu
diere a problemei naționale.

In prezent se redactează lucrarea 
„Istoria populației de naționalitate 
germană din România", din care, pri
mul volum, va apărea la Editura Kri- 
terion în 1979, iar în acest an, primul 
volum despre literatura săsească din 
anii 1892—1937, parte a unei lucrări 
exhaustive în mai multe volume 
despre literatura germană în Româ
nia, cu colaborarea unor profesori și 
cercetători ca : Joachim Wittstock, 

participanților
a spus in încheiere vorbitorul — uniți 
în idealuri si năzuințe de nezdrunci
nat, încredințăm ne iubitul si stima
tul secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, că vom 
pune în valoare întreaga noastră ca
pacitate si energie creatoare pentru 
traducerea în viată a Programului 
partidului, pentru prosperitatea si 
înflorirea continuă a scumpei noastre 
patrii comune. Republica Socialistă 
România.

Conștiința , că toate înfăptuirile 
României socialiste de azi sînt rodul 
eforturilor comune ale oamenilor 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, care trăiesc si 
muncesc în deplină înțelegere și fră
ție pe pămîntul patriei noastre, că in 
aceste mărețe realizări se află încor
porată și contribuția noastră de acti
vitate creatoare, ne umple inimile de 
o deosebită satisfacție, de bucurie si 
mîndrie patriotică — a spus GER
TRUD GILBERT, muncitoare la în
treprinderea textilă Arad.

După ce a exprimat adeziunea to
tală a textilistilor arădeni la politica 
internă si externă a partidului și sta
tului nostru, la Programul partidului 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, vorbitoarea a 
arătat că întregul colectiv de muncă, 
format din români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, analizind po
sibilitățile si resursele materiale exis
tente. s-a angajat să dea peste plan 
în acest an 22 milioane lei producție 
globală si 18 milioane lei productie- 
marfă.

Egalitatea deplină în drepturi a tu
turor cetățenilor tării — a spus vor
bitoarea — fără deosebire de națio
nalitate. statornicirea fermă a aces
tei egalități în realitățile noastre so
ciale asigură condiții egale de dez
voltare si manifestare multilaterală a 
fiecărui membru al societății noastre 
socialiste. Afirm cu tărie că dreptu
rile. obligațiile si șansele egale ale 
naționalităților conlocuitoare cu în- 

lui instructiv-educativ, legarea mai 
strinsă a învățămîntului de producție, 
de viață, de nevoile societății. Ast
fel, vom crește un tineret instruit 
temeinic, cu deprinderi solide în 
munca productivă, capabil să se inte
greze rapid în activitatea economică 
și socială, educat în spirit comunist, 
gata să participe activ. în deplină 
prietenie și frăție, la marea operă de 
făurire a noii societăți în patria 
noastră comună, urmind cil încredere 
și devotament nețărmurit Partidul 
Comunist Român, pe secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Georg Scherg, Michael Markl, Peter 
Motzan, Emmerich Reichrath, Horst 
Weber și alții.

S-au format în ultima perioadă și 
activează cu bune rezultate numeroși 
cercetători valoroși din rîndul popu
lației germane în domeniul științelor 
exacte, fizicieni, chimiști, biologi ca : 
Eugen Falk, Heinz Bredt, Karl Fritz 
Lauer, Michael Krauss, Walter Co
pony, Ana Maurer, Josef Gross, Her-, 
bert Knall și alții.

O activitate importantă sub multi
ple aspecte desfășoară ziarele și pu
blicațiile de cultură și literatură in 
limba germană, care au apărut in 
anul 1977 într-un tiraj total de aproa
pe 25 milioane exemplare. Ele valo
rifică potentele creatoare literare din 
sinul populației germane, promo
vează și stimulează tinerele talente 
și fac, totodată, cunoscute, printr-o 
continuă și susținută muncă de tra
ducere, lucrările autorilor români 
printre cititorii germani și constituie 
o tribună de propagare a valorilor 
artei și literaturii socialiste din 
România peste hotare, în zona țărilor 
de limbă germană.

S-a dezvoltat necontenit colabo
rarea firească intre creatorii români 
și germani din țara noastră, activita
tea de traduceri reciproce. Cele două 
teatre germane au pus în scenă în 
versiune germană piese ale scrii
torilor V. I. Popa, Ecaterina Oproiu, 
Eugen Barbu și alții, după cum și au
torii germani — prozatori și poeți — 
au apărut în versiune românească. 
Trebuie menționat faptul că și din 
literatura maghiară din România lu
crări reprezentative au văzut lumina 
tiparului in limba germană (de pildă 
„Un leagăn pe cer" de SiitO Andras).

O importantă deosebită s-a acordat 
extinderii si îmbunătățirii continue 

. a emisiunilor cu caracter cultural- 
educativ și științific la posturile 
noastre de radio și televiziune. în 
momentul de față se emit anual. în 
limba germană. 685 ore-program la 
radio și 104 ore-program la televi
ziune.

Totodată, activează 2 329 propagan
diști germani în sistemul învătămîn- 
tului de partid și U.T.C. care îsi aduc 
o contribuție substanțială la ridica
rea nivelului de cunoaștere, la pre
gătirea politică și ideologică a ma
selor largi de cursanti în limba 
germană.

Rezultatele bune obținute pînă în 
prezent, succesele înregistrate, . pe 
care le-am expus doar sumar, ne 
îndreptățesc să apreciem că există 
toate condițiile pentru dezvoltarea 
în continuare a culturii, artei si lite
raturii. emanație a spiritului creator, 
al oamenilor muncii de naționalitate 
germană, cultură menită să-și aducă 
în mod activ contribuția la forma
rea omului nou. făuritor al orîndui- 
rii socialiste și comuniste în țara 
noastră. Prin grija permanentă a 
Partidului Comunist Român, datorită 
îndrumării înțelepte, plină de căldu
ră omenească, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, există pentru noi reale 
posibilități și perspective de a im
prima un nou și veritabil avînt crea
ției Iiterar-artistice, activității cultu
rale în rîndul populației germane din 
România, care se consideră integrată 
organic în lupta măreață desfășurată 
de întregul popor pe calea construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comu
nism.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Climatul de liberă și rodnică desfă
șurare a vieții populației germane 
din România, înflorirea nestînjeni- 
tă a valorilor ei spirituale nu sînt, 
desigur, pe placul celor care, de pe 
poziții ideologice ostile, urmăresc să 
semene vrajba și neîncrederea. Ti
cluirile răuvoitoare. încercările ne
avenite de imixtiune din partea unor 
oficine străine cu state de serviciu 
prea bine cunoscute se vor izbi. în 
chip firesc, de zidul solidarității 
noastre de nestrăpuns. Strîns uniți, 
umăr la umăr, ne făurim, aici, pe 
pămintul României, patria noastră 
comună, viitorul. Sîntem profund 
convinși că interesele noastre se 
realizează numai laolaltă. într-o in
destructibilă frăție cu poporul, ro
mân, cu toți oamenii muncii, înăl- 
țînd România socialistă pe noi culmi 
ale civilizației și progresului.

la dezbateri
tregul nostru popor sint 6 realitate 
socială, onîniprezentă in viața de 
toate zilele.

Aplicarea principiilor politicii par
tidului in problema națională se evi
dențiază și in componența organelor 
si organismelor de conducere colec
tivă lâ toate nivelurile. Exemplu e- 
locvent în acest sens este si între
prinderea textilă din Arad. în con
siliul oamenilor muncii. în conduce
rea secțiilor. în comisiile pe proble
me sint reprezentati și muncitorii, 
specialiștii de naționalitate germană.

Prezentînd ampla activitate politi
că și cultural-educativă de ridicare 
a conștiinței socialiste a maselor, de 
formare a omului nou. constructor 
al noii orinduiri — NIKOLAUS BER
WANGER, redactor-șef al ziarului 
„Neue Banater Zeitung". din Timi
șoara. președintele Consiliului jude
țean Timiș al oamenilor muncii de 
naționalitate germană, a arătat că au 
fost utilizate acele forme și mijloace 
de înriurire politico-educativă care 
vizează specificul naționalității ger
mane. urmărindu-se o participare cît 
mai largă a oamenilor muncii din 
toate categoriile la manifestările or
ganizate.

învătămîntul în limba maternă, 
cărțile editate în limba germană, a 
spus el. ziarele și emisiunile de ra
dio si televiziune, teatrul in limba 
germană — toate acestea constituie 
astăzi fapte firești, confirmări ale 
politicii naționale juste a partidului 
nostru comunist. El a subliniat apoi 
că una dintre manifestările cu răsu
netul cel mai puternic în rîndurile 
populației germane a fost prima edi
ție a Festivalului național „Cintarea 
României" : din cele peste 1 000 de 
formații artistice de amatori partici
pante din județul Timiș. 165 au fost 
formații germane ale căror progra
me. fie proprii, fie participări Ia di
ferite activități culturale mixte, s-au
(Continuare în pag. a V-a)
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bucurat de un real succes, nume
roase formațiuni germane fiind lau
reate ale festivalului.

Putem spune cu deplin temei — a 
conchis el — că niciodată viata spi
rituală a populației germane nu a 
fost mai bogată si mai diversificată 
ca in ultimii zece ani. Este meritul 
incontestabil al secretarului general 
al partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de a fi găsit, prin crearea 
consiliilor oamenilor muncii de dife
rite naționalități, o formă originală, 
evoluată, a rezolvării problemei na
ționale din tara noastră, fapt ce a 
avut o influentă deosebit de favora
bilă si asupra afirmării oamenilor 
muncii de naționalitate germană în 
toate domeniile vieții.

în cuvintul său, JOHANN LIT- 
SCHEL, muncitor la întreprinderea 
„Automecanica" din Medias, a spus : 
Orașul nostru multisecular, vechi dar 
și nou, traditional dar și modern, 
trăiește azi o nemaiîntilnită emulație 
creatoare în cele mai diverse laturi 
ale vieții economice, sociale și spiri
tuale. Oamenii muncii de la nou 
români, germani — care reprezintă 
20 la sută din populația Mediașului
— maghiari și de alte naționalități, 
se bucură de roadele eforturilor lor 
comune în înfăptuirea Programului 
stabilit de Congresul al XI-lea al 
partidului nostru.

Putem spune cu mare satisfacție și 
mîndrie patriotică — a continuat vor
bitorul — că partidul nostru, pe al 
cărui steag a stat scrisde la crearea 
sa înfrățirea tuturor oamenilor mun
cii fără deosebire de naționalitate, a 
rezolvat problema națională în 
România, asigurînd drepturi egale în 
toate domeniile de activitate pentru 
toți cetățenii patriei. Socialismul a 
lichidat pentru totdeauna atît asupri
rea socială, cit și asuprirea națională, 
asigură adevărata egalitate între toți 
oamenii muncii, posibilitatea ca fie
care cetățean al țării să poată să-și 
pună în serviciul poporului toate cu
noștințele, toată priceperea și să-și 
aducă contribuția la dezvoltarea for
țelor de producție, a științei și cul
turii, la înflorirea patriei noastre.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că industria municipiului va continua 
să se dezvolte, realizind o producție 
globală de 7 miliarde lei ; la cele 6 
licee și 7 școli generale se vor adău
ga altele ; în noul cartier de locuințe 
Vitrometan se vor construi peste 
4 000 de apartamente.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
oamenii muncii din municipiul Me
diaș, fără deosebire de- naționalitate, 
vor face totul pentru a-și aduce con
tribuția la dezvoltarea mai accelerată 
a economiei românești, la ridicarea 
prestigiului țării noastre în lume.

HANS LIEBHARDT, redactor-șef 
adjunct al Radioteleviziunii române, 
prezentînd dezvoltarea continuă a 
programelor de radio și televi
ziune în limbile naționalităților 
conlocuitoare, a arătat că acestea 
constituie una din dovezile democra
tismului societății noastre socialiste, 
a rezolvării problemei naționale de 
către partidul nostru.

Introduse din anul 1969, la iniția- 
tiva'-.consiliilOr oamenilor muncii de 
naționalitate germană și maghiară, 
programele de radio și televiziune au 
crescut continuu în complexitate și 
durată. Începînd din luna februarie 
1978. la televiziune se transmit săp- 
tămînal 2 ore în limba germană și 
3 ore în limba maghiară. La radio 
se transmit săptămînal în limba ger
mană. de la București și Timișoara, 
13 h 10’. iar în limba maghiară de 
la București. Cluj-Napoca și Tîrgu 
Mureș 39h 50’. Pentru anii următori 
se preconizează o creștere substan
țială a acestor programe.

Cred că unul din rezultatele mun
cii noastre constă in faptul că 
ne-am străduit să contribuim la în
tărirea frăției patriotice, socialiste a 
tuturor oamenilor care trăiesc pe pă- 
mintul României, a continuat vorbi
torul.

Privim acest sentiment al frăției 
drept un lucru firesc, crescut istori
cește. exprimat în mod pilduitor de 
mari bărbați ca Ștefan Ludwig. Roth, 
Adam Mtiller-Guttenbrunn sau Ni- 
colae Iorga. exprimat zilnic de mii 
și mii de oameni.

Prin munca noastră ajungem a- 
proape zilnic în contact cu dezvol
tarea economică judicioasă a tuturor 
zonelor tării, aceasta fiind latura e- 
sentială și în rezolvarea problemei 
naționale. Acest proces este fascinant 
' din punctul de vedere al afirmă

rii personalității umane.
O problemă esențială care se 

pune și în activitatea noastră — a 
spus vorbitorul — este cea a depis
tării și pregătirii cadrelor, atît a 
cadrelor de ziariști cit și a cadre
lor artistice. În mod practic trebuie 
să rezolvăm pregătirea unor regizori 
artistici și operatori de film care să 
cunoască limba germană: trebuie să 
folosim mai bine posibilitățile exis
tente pentru pregătirea unor tineri 
ziariști.

Ne aflăm într-o perioadă extrem 
de fructuoasă a activității populației 
germane din România — a încheiat 
vorbitorul — a înfloririi culturii în 
limba germană, toate acestea în ca
drul prielnic al societății noastre 
socialiste, al efortului comun al în
tregului popor. Noi, cei care lucrăm 
în domeniul propagandei sau al cul
turii, nu putem avea un țel mai no
bil decît să oglindim și să susținem 
acest efort.

Ca om al muncii care am cunoscut 
atit greutățile vieții din trecut, cit și 
înfăptuirile mari din anii socialismu
lui, țin să relev și cu acest prilej 
grija deosebită, pe care partidul și 
statul nostru o poartă ridicării con
tinue a bunăstării celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, fapt 
concretizat în Programul de creștere 
a nivelului de trai al poporului adop
tat de marele forum' al comuniștilor
— a spus JOHANN SCHNABEL, 
brigadier la C.A.P. Cristian, județul 
Brașov. Acestor hotărîri minunate 
adoptate de partid, oamenii muncii 
din întreaga țară, alături de care ne 
aflăm și noi, cetățeni români și ger-

participanților
mani din comuna Cristian, le răspun
dem zi de zi prin rezultate tot mai 
bune, la un nivel calitativ nou și cu 
o eficiență sporită. Țin să scot in 
evidentă ajutorul deosebit de prețios 
primit din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei pe care 
a efectuat-o în unitatea noastră la 
1 septembrie 1977, sfaturile și indi
cațiile concrete și practice pe care ni 
Ie-a dat la fața locului sînt un în
drumar permanent în activitatea 
noastră.

în comuna noastră, ca urmare a 
mundi politico-educative deosebit de 
susținute pe care au depus-o orga
nele și organizațiile de partid, parti
ciparea la muncă în cooperativa 
agricolă este o chestiune de înaltă 
conștiință pe care o dovedesc cea 
mai mare parte a locuitorilor ei, ro
mâni și germani. Peste 30 la sută din 
cooperatorii care își aduc contribu
ția permanentă la muncile agricole 
din cooperativă sînt oameni ai mun
cii de naționalitate germană. Apor
tul nostru la progresul economic al 
cooperativei este ilustrat și printr-o 
reprezentare corespunzătoare în con
siliul nostru de conducere.

Sîntem conștienți că avem încă 
multe de făcut pentru a răspunde cu 
cinste tuturor sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului la re
centa consfătuire de lucru în proble- 
mele agriculturii. Sîntem însă hotă- 
rîți, așa cum s-a subliniat cu putere 
la recenta noastră adunare generală 
anuală de dare de seamă, să acțio
năm cu și mai multă fermitate, cu 
dragoste față de cooperativa noastră 
agricolă, strîns imiți de aceeași năzu
ință, români și germani. (

Prin prisma muncii mele, de cadru 
didactic - a spus SUSANA HEISS, 
rector la Institutul de învățămînt su
perior din Tg. Mureș — imaginea 
viitorului se conturează organic și 
nemijlocit în legătură cu tînăra ge
nerație, care reprezintă prin exce
lență acest viitor. Dar ea va fi in 
măsură să-1 realizeze doar dacă va 
fi înzestrată, azi. de către, noi. cu 
valorile ideale și instrumentele de 
lucru necesare. Dispunem pentru a- 
ceasta de tot ce trebuie.

Partidul și statul nostru socialist 
se preocupă constant de a cultiva 
tradițiile revoluționare, patriotice de 
luptă ale poporului român si, alături 
de el, ale naționalităților conlocui
toare, de a evoca și comemora ma
rile valori și momente ale trecutului 
istoric, pentru a racorda sensurile 
majore ale eforturilor generațiilor de 
pină la noi, cu cele ale vremurilor 
noastre. Adevărul simplu, că istoria 
trebuie învățată, în momentele cheie 
ale devenirii noastre istorice, a fost 
recunoscut de predecesorii noștri, de 
un Nicolae Bălcescu, de un Mihail 
Kogălniceanu, de un Ștefan Ludwig 
Roth sau de un Josef Marlin și a de
venit, în momentul de față, o orien
tare fundamentală în întregul nostru 
sistem de învățămînt.

Eforturile făcute pe linie de învă
țămînt sînt susținute de o bogată 
activitate publicistică și editorială, 
științifică și de popularizare a unei 
tematici largi istorice, de la- apariția 
unor lucrări privind momente cheie 
ale istoriei patriei și a partidului, cum 
au fost cele din jurul momentului 
aniversării centenarului cuceririi in
dependenței din 1877 — pînă la lu
crări care privesc contribuția națio
nalităților conlocuitoare la făurirea 
civilizației noastre de-a lungul seco
lelor. Pe plan județean, noi încercăm 
să conjugăm aceste eforturi, propriile 
noastre acțiuni în direcția educării 
patriotice a populației germane. La 
Sighișoara, de pildă, în cadrul uni
versității cultural-științifice funcțio
nează un lectorat cu o tematică is
torică, profesorii de istorie de na
ționalitate germană contribuie la ela
borarea monografiei orașului. Vom 
folosi, în continuare, valențele edu
cative inepuizabile ale istoriei par 
triei .și a partidului in munca noas
tră de educare politică, cetățenească, 
etică a tineretului.

Dați-mi voie să transmit din partea 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județul Timiș înalta a- 
preciere față de modul creator în care 
Partidul Comunist Român a rezolvat 
problema națională, admirația pro
fundă față de personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, cel mai iubit 
fiu al poporului, care militează cu 
principialitate consecventă, asigurînd 
deplina egalitate a tuturor cetățenilor 
țării — a spus, în cuvintul său, 
JOHANN LEITNER, lăcătuș la în
treprinderea „Tehnometal“ Timișoara, 
membru al consiliului oamenilor 
muncii.

Asemenea tuturor județelor tării, și 
județul Timiș, in care conviețuiesc 
români, germani, maghiari, sîrbi și 
alte naționalități, a inregistrat în ul
timii ani mutații complexe în struc
tura sa economică și socială. Conco
mitent cu realizarea unor capacități 
complet noi, cum sînt întreprinderile 
constructoare de mașini „Electroti- 
miș", I.A.E.M., Fabrica de tramvaie, 
I.U.P.S. — Lugoj, s-au dezvoltat pu
ternic întreprinderile mecanică Timi
șoara. „Electrobanat". „Electromotor" 
și „Tehnometal". Ni s-au încredințat 
în acest fel valori de miliarde lei și 
vreau să asigur conducerea superioa
ră de partid, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom depune, 
înfrățiți și uniți, toate eforturile pen
tru a livra economiei naționale ma
șini și utilaje, agregate și piese de 
schimb de calitate tot mai bună și în 
condiții de eficiență sporită.

Nouă, tuturor, fără deosebire de 
naționalitate, ne sînt asigurate posi
bilități de perfecționare profesională, 
satisfacții în activitatea de zi cu zi, 
posibilități largi pentru copiii noștri 
de'a-și însuși rheseria dorită, de a 
se forma ca cetățeni egali în drep
turi și îndatoriri.

Angajamentul nostru solemn față 
de partid — a spus in încheiere vor
bitorul — față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostit într-un glas de către toți oa
menii muncii de naționalitate germa
nă, este acela de a ne consacra în
treaga energie și capacitate de mun
că pentru a ne aduce o contribuție și

la dezbateri
mai activă, împreună cu Întregul 
popor român, la făurirea societății 
socialiste și comuniste pe pămîntul 
scumpei noastre patrii, Republica So
cialistă România.

In cuvintul rostit, tovarășul ȘTE
FAN KNUFF, activist al Comitetu
lui județean Sibiu al U.T.C., a spus: 
Doresc să mă opresc mai concret 
asupra condițiilor care sînt create de 
către partidul și statul nostru tine
rilor de naționalitate germană pen
tru desăvîrșirea pregătirii lor profe
sionale. Este relevant că în județul 
nostru există 16 licee cu profil in
dustrial, în care învață peste 17 650 
tineri, dintre care 1 005 sînt de na
ționalitate germană. Există un liceu 
pedagogic cu o secție de predare în 
limba germană. Tot în Sibiu dispu
nem de un institut de învățămînt 
superior cu o facultate de limbă și 
literatură germană. Relev cu precă
dere condițiile egale de pregătire și 
muncă oferite tuturor categoriilor de 
tineri români, germani și maghiari, 
expresie a politicii științifice a parti
dului și statului nostru de industria
lizare socialistă a tării și a politicii 
naționale juste pe care Partidul Co
munist Român o promovează cu con
secventă. i

Mai buna organizare a rețelei șco
lare a avut drept rezultat posibili
tăți sporite pentru toți tinerii jude
țului, deci inclusiv pentru cei de na
ționalitate germană, de a îmbrățișa 
cele mai diverse meserii si profesii, 
de a fi în mai mare măsură utili so
cietății, de a-și realiza pe deplin 
personalitatea. Tineretul județului 
nostru — români, germani, maghiari 
— este îndrumat spre ramurile de 
bază ale economiei — construcții de 
mașini, sector energetic s.a. Aceste 
perspective edificatoare obligă orga
nizația județeană U.T.C. să-și in
tensifice preocupările de educare în 
spirit, comunist a tinerilor, pentru 
formarea unor oameni cu o înaltă 
măiestrie profesională, cu o conștiin
ță înaintată, capabili să participe 
plenar la opera de edificare a noii 
Românii.

Mulțumesc încă o dată conducerii 
superioare de partid, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal — a 
spus în Încheiere vorbitorul —_ pen
tru grija deosebită ce o acordă for
mării și educării tinerei generații, 
pentru posibilitățile create nouă, ti
nerilor de naționalitate germană, de 
a ne afirma liberi și egali în drep
turi în toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale, de a participa alături 
de toți tinerii la înflorirea patriei 
noastre comune — Republica Socia
listă România.

Luînd cuvintul, PETER REINGRU
BER, director al Liceului nr. 5 din 
Arad, președintele Consiliului jude
țean Arad al oamenilor muncii de 
naționalitate germană, a spus : Cu 
deplină satisfacție putem constata azi 
că rezolvarea în lumina socialismu
lui științific a problemei naționale, 
parte integrantă a politicii înțelepte 
și pline de adine umanism a 
partidului nostru, a asigurat oameni
lor muncii de naționalitate germană 
deplină egalitate în drepturi și reale 
posibilități, de afirmare împreună cu 
ceilalți locuitori ai țării. Sub Condu
cerea și îndrumarea permanentă a 
comitetului județean de partid. Con
siliul județean Arad al oamenilor 
muncii de naționalitate germană des
fășoară o susținută muncă politico- 
educativă și culturală pentru forma
rea și dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii de naționali
tate germană, pentru modelarea lor 
spirituală, pentru promovarea înalte
lor valori morale ale .societății noas
tre socialiste. De o forță mobiliza
toare intensă s-a dovedit a fi parti
ciparea la diverse acțiuni în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal.

La cea de-a doua ediție a acestui 
festival se înscriu în mai mare mă
sură acțiuni strîns legate de pro
movarea noului în toate do
meniile de activitate, manifestări cul- 
tural-artistice, acțiuni de înfrumuse
țare a localităților și altele. Cetățenii 
de naționalitate germană participă 
cot la cot cu oamenii muncii români 
și maghiari la înfrumusețarea tutu
ror localităților. Toate comunele cu 
populație de naționalitate germană 
participă cu formațiuni corale sau 
cu grupuri vocale, cu echipe de dan
suri populare, cu soliști vocali și in
strumentiști, cu formații de teatru și, 
în multe comune, cu formații muzical 
instrumentale.

Sînt numeroase exemple care vor
besc de faptul că sub conducerea 
partidului nostru populația de națio
nalitate germană, și în special tine
retul, se pregătește multilateral și 
temeinic pentru a-și aduce o contri
buție cit mai mare la înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea. Asigurăm conducerea parti
dului că, împreună cu întregul nostru 
popor, oamenii muncii de naționali
tate germană din județul Arad nu 
vor precupeți nici un efort pentru a 
fi la înălțimea sarcinilor încredințate.

REINHOLD SCHNEIDER, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Rîșnov, județul Brașov, a evidențiat 
pe larg activitatea desfășurată de 
Consiliul județean Brașov al oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană în domeniul muncii politico- 
educative și culturale, al educării oa
menilor muncii în spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei nețărmu
rite față de patrie, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare’ a indepen
denței și suveranității țării, pentru 
întărirea și înflorirea continuă a pa
triei socialiste.

în acest context, el a subliniat în
semnătatea pe care o reprezintă 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". La diferitele faze ale con
cursului — a spus el — s-au pre
zentat zeci de formații ale populației 
de naționalitate germană — fanfare, 
coruri, dansuri, multe dintre ele 
avînd o înaltă ținută artistică și un 
bogat conținut educativ. S-au consti
tuit, totodată, și numeroase formații 
cultural-artistice mixte ale români
lor, germanilor și maghiarilor. Tot

pe aceste coordonate se înscriu. în 
cadrul Festivalului „Cîntarea 
Rbmâniei". manifestările cultural- 
educative, tradiționale ale județu
lui. cum sînt : „Serbarea cununei" 
din Cincu și Cincșor, „Serbarea șco
lii" (Schulfest) din Codlea și Rupea, 
săptăminile culturale de la Rîșnov, 
Rupea, Codlea, manifestări cu con
ținut politic educativ organizate cu 
concursul tuturor naționalităților din 
localitățile respective.

După ce a trecut în revistă și alte 
forme ale activității educative, vor
bitorul a spus în încheiere : Consi
liul județean al oamenilor muncii de 
naționalitate germană din județul 
Brașov va intensifica eforturile pen
tru dezvoltarea prieteniei și frăției 
oamenilor muncii români, germani, 
maghiari, antrenîndu-i la îndeplini
rea ■ obiectivelor economico-sociale 
menite să ridice România, patria 
noastră comună, pe noi culmi de 
progres, civilizație și bunăstare.

Modul exemplar în care Partidul 
Comunist Român soluționează con
viețuirea pe teritoriul patriei noastre 
a naționalităților conlocuitoare, in 
marea familie a României socialiste, 
este confirmat și prin afirmarea cul
turii spirituale specifice, a obiceiu
rilor și tradițiilor proprii populației 
de naționalitate germană — a spus 
tovarășul EMMERICH LERM, ingi- 
ner-șef la întreprinderea județeană 
de transport auto Satu Mare, pre
ședintele Consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană.

Cei aproape 5 000 de locuitori de 
naționalitate germană din județul 
Satu Mare participă activ, alături de 
oamenii muncii români și maghiari, 
la înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, ale Conferinței Naționale 
ale partidului pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a acestor meleaguri. 
Una din preocupările noastre prin
cipale este antrenarea tuturor oa
menilor muncii la realizarea obiecti
velor actualului cincinal, îmbunătă
țind calitatea muncii și rezultatele 
ei. în acest scop, am sprijinit orga
nizarea unor expuneri în mai multe 
localități, pe teme actuale ale 'poli
ticii partidului. Amintim, de aseme
nea, .organizarea în cadrul Universi
tății cultural-științifice din Satu 
Mare a unui curs de limba germană, 
pe tema „Să ne cunoaștem trecutul 
de muncă și luptă", și a celui inti
tulat „Orizont cultural-științific" în 
anul 1978.

în cadrul brigăzilor științifice au 
fost integrați lectori de limba ger
mană.

Consiliul nostru a acordat un spri
jin susținut în organizarea și desfă
șurarea primei ediții a Festivalului 
„Cîntarea României", cu care prilej 
au fost reactivizate formațiile artis
tice cu tradiții și s-au înființat for
mații noi. Consemnăm un început 
bun al formațiilor noastre artistice 
în direcția Valorificării specificului 
folcloric local, mai ales în domeniul 
cîntecului popular șvăbesc.

în viitor trebuie să ne preocupăm 
mai mult de valorificarea în reper
toriul formațiilor culturale de națio
nalitate germană a unor noi dansuri 
populare, cîntece și obiceiuri locale, 
a ^costumației populare tradiționale 
din diferite localități cu populație 
germană.

în numele - oamenilor muncii de 
naționalitate germană, din județul 
Satu Mare, aș dori să mulțumesc 
conducerii partidului pentru grija 
permanentă cu care rezolvă proble
mele specifice ale naționalităților 
conlocuitoare în contextul general al 
sarcinilor etapei actuale a construc
ției socialiste. Totodată, ne angajăm 
să îndeplinim cu răspundere patrio
tică toate îndatoririle ce ne revin în 
viitor, pentru înflorirea patriei co
mune — România socialistă.

Populația de naționalitate germană 
și de alte naționalități își exercită cu 
demnitate înaltele îndatoriri și drep
turi, * se bucură din plin, alături de 
români și, împreună cu ei, de toate 
libertățile democratice, participă ac
tiv la înfăptuirea programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare' a României spre comunism. în 
județul Caraș-Severin, ca in întreaga 
țară, oamenilor muncii de naționali
tate germană, ca. și de alte naționa
lități, le sînt create toate condițiile 
pentru a-și dezvolta și afirma per
sonalitatea în procesul creației și 
muncii, în viața politică și social- 
culturală — a spus NORBERT 
FLACHSEL, directorul Direcției co
merciale județene Caraș-Severin.

în activitatea creatoare desfășurată 
de întregul popor pe plan politic, 
economic și social oamenii muncii 
români, germani, sîrbi și de alte na
ționalități din județul Caraș-Seve
rin, în frunte cu comuniștii, s-au în
scris cu succese deosebite, contri
buind la progresul operei de edifi
care socialistă a patriei.

Proprietari ai mijloacelor de pro
ducție, producători și beneficiari ai 
bunurilor materiale, alături și îm
preună cu ceilalți oameni ai muncii, 
ne bucurăm din plin de roadele 
muncii noastre comune, ne străduim 
permanent să sporim aportul la în
făptuirea exemplară a sarcinilor iz- 
vorite din Programul suplimentar 
adoptat de către Conferința Națio
nală a partidului din decembrie anul 
trecut.

Ca cetățean de naționalitate ger
mană, născut și crescut pe meleagu
rile cărășene, m-am bucurat din plin 
de drepturile și libertățile democrate 
asigurate de partidul nostru, simțin- 
du-mă cu adevărat numai aici, la 
mine acasă, pe pămîntul românesc, 
unde s-au născut și au trăit de 
veacuri, în bună pace și înțelegere, 
generații la rind, români, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, luptind 
împreună împotriva asupririi din- 
lăuntrul și din afara țării, lăsîndu-ne 
nouă, generațiilor ce le-am urmat, 
drept moștenire dragostea și iubirea 
de țară, îndemnul s-o apărăm cu 
orice preț, s-o facem mereu mai 
frumoasă, mai bogată, demnă în rin- 
dul țărilor lumii.

Este un fapt de toți cunoscut și 
recunoscut că rezolvarea problemei 
naționale in țara noastră se materia
lizează în faptul că toate drepturile

revin în egală măsură tuturor cetățe
nilor țării — a relevat în cuvîntul său 
FRIEDRICH ROMER, președintele 
C.A.P. din comuna Dîrlos, județul 
Sibiu. Tot ce există în țara noastră, 
tot ce s-a clădit de-a lungul timpu
lui prin munca înfrățită a locuitori
lor ei, care au știut să fie împreună 
la bine și la rău, care muncesc și tră- 
iese împreună prin libera lor voință, 
pe această glie străbună, căreia toți 
îi sîntem fii recunoscători, aparține, 
în egală măsură tuturor, noi toți deo
potrivă sîntem producători și pro
prietari ai mijloacelor de producție, 
stăpîni ai întregii avuții naționale. 
Cei care mi-au încredințat mandatul 
de a le rosti gîndurile și sentimen
tele de la această tribună muncesc 
cu abnegație, la fel ca întregul nos
tru popor, pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile economico-sociale ce 
ne revin din documentele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. și ale Confe
rinței Naționale. Sînt convins că a- 
ceastă atitudine de profund patrio
tism și adîncă responsabilitate este 
caracteristică întregii populații de 
naționalitate germană care se bucură 
azi, asemeni tuturor locuitorilor tă
rii, de roadele politicii înțelepte și 
profund umaniste a Partidului Comu
nist Român. Astăzi este creat un cli
mat propice pentru afirmarea liberă 
și deplină a personalității. Realitățile 
din comuna noastră sînt mărturii 
convingătoare. Dacă in această loca
litate, cu cîteva decenii în urmă, stă- 
pîneau cîțiva boieri care exploatau 
crunt munca românilor și germanilor 
și îi lipseau de cele mai elementare 
drepturi omenești și care căutau să 
învrăjbească, astăzi, toți locuitorii 
trăiesc într-o deplină înțelegere și 
armonie. în comuna Dîrlos, funcții de 
răspundere sînt ocupate și de cetă
țenii de naționalitate germană, ca, de 
exemplu : vicepreședinte al consiliu
lui popular comunal, președinte al 
C.A.E,, director al căminului cultural 
și alte posturi. De asemenea, în or
ganele de partid, în organizațiile de 
masă și obștești sînt cuprinși nu
meroși tovarăși de naționalitate ger
mană. Marea majoritate a consăteni
lor au o înaltă ținută patriotică și 
morală, formează o puternică opinie ’’ 
publică cetățenească, se pronunță cu 
hotărîre împotriva celor — puțini — 
care mai trăiesc cu gîndul de a părăsi 
patria. Atitudini ferme de combatere 
a emigrației se manifestă zilnic în 
rîndul locuitorilor de naționalitate 
germană din comună și cei cîțiva 
șovăielnici de care aminteam încep 
să nu mai aibă nici dramul de încre
dere pe care îl aveau în propaganda 
mincinoasă de peste hotare. Mai 
mult, din relatările unor emigranți 
plecați de la noi reiese că nu se 
bucură pe deplin de drepturi, că lu
crurile nu sînt roz pe-acolo. Se în
tâmplă nu o dată ca cei emigrați să 
regrete pasul făcut. Sîntem fii egali 
ai marii familii a României socialiste 
și sîntem mîndri că frăția tuturor oa
menilor muncii din țara noastră este 
o realitate vie. a zilelor noastre.

HANS LINDER, directorul Teatru
lui german de stat din Timișoara, 
a spus, printre altele : Dintotdeauna, 
Teatrul german de stat din Timi
șoara a considerat ca îndatorirea sa 
esențială colaborarea cu dramaturgii 
în vederea îmbogățirii patrimoniului 
de piese care să asigure prin spec
tacole, de calitate educația politico-. 
ideologică1 ă ’riiașgi,' de spectatori.îh; 
timpul celor 25 de ani de existență,... 
în totalul de 180 de premiere și-au 
găsit locul 17 titluri care aparțin 
scriitorilor de limbă germană din țara 
noastră. Bineînțeles, teatrul nostru a 
promovat cu consecvență și creația 
autohtonă românească, prezentînd în 
acest interval mai multe premiere, 
în ultimii 4—5 ani, teatrul a reușit 
să-și creeze un cerc propriu de dra
maturgi, care scriu special pentru 
nevoile teatrului’nostru. Sub condu
cerea organizației de partid, direcțiu
nea și secretariatul literar, anali- 
zînd situația dramaturgiei în limba 
germană din tara noastră, au hotărît 
înființarea unui cerc de autori dra
matici, impulsionînd astfel activita
tea de elaborare a unor texte de va
loare. De asemenea, s-au discutat 17 
titluri, aparținînd a 12 autori, din 
care 7 titluri au fost incluse în re
pertoriul teatrului, iar alte două fi
gurează în proiectul de repertoriu al 
stagiunii 1978—1979. întrunirile cena
clului sînt veritabile ședințe de lucru 
în care se discută posibilitățile de 
îmbunătățire a textului propus de au
tori : în plus, prin aceste discuții des
chise s-a reușit instaurarea unei at
mosfere de creație efervescentă.

Indicațiile Congresului educației 
politice și culturii socialiste, vizînd 
intensificarea colaborării dintre ar
tiștii profesioniști șl artiști amatori, 
s-au materializat printr-o serie de 
acțiuni cu ocazia Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Amintim 
în acest sens ajutorul dat de secre
tariatul literar căminelor și caselor 
de cultură în problema deciziilor re
pertoriale ; 17 actori ai teatrului
nostru au activat ca instructori ai 
formațiilor de artiști amatori. Mem
brii colectivului nostru s-au integrat 
în acțiunea de colaborare dintre a- 
matori și profesioniști nu numai sub 
forma îndrumării, dar și ca parte
neri.

WIELAND SCHNEIDER, director 
adjunct la I.T.A. Deva, a spus: îngă
duiți-mi ca pentru început să dau 
glas simțămintelor populației ger
mane din județul Hunedoara și să 
exprim și de această dată deplinul 
acord și adeziunea la politica internă 
și externă a Partidului Comunist 
Român, politică înțeleaptă și clarvă
zătoare care face ca scumpa noastră 
patrie — România socialistă — să fie 
larg apreciată, stimată și prețuită în 
întreaga lume.

Plenara noastră are loc la o scurtă 
perioadă după ce în întreaga țară au 
avut loc adunările generale ale oa
menilor muncii din unități industria
le, agricole, de construcții, transpor
turi, din institute de cercetare și pro
iectare, din alte unități economice. 
Din aceste foruri de conducere co
lectivă fac parte și numeroși oameni 
ai muncii de naționalitate germană 
— prin care cei ce muncesc, în 
dubla lor calitate, de proprietari și 
producători, participă nemijlocit la

conducerea activității, la buna gospo
dărire a unităților unde lucrează.

Rezultatele dobîndite ne obli
gă la o muncă și mai stăruitoare 
și în mod deosebit la o mai bună or
ganizare a activității ce o desfășu
răm pentru a îndeplini întocmai sar
cinile stabilite de partid, pentru a 
realiza în mod exemplar mobiliza
toarele prevederi ale planului cinci
nal, ale. Programului suplimentar 
adoptat la Conferința Națională a 
partidului. Am înțeles și înțelegem 
că forța economiei noastre socialiste 
este temelia de granit a dezvoltării 
patriei, a ridicării neabătute a. bună
stării poporului nostru, a fiecăruia 
dintre noi.

La aceste eforturi se angajează 
hotărît și plenar și oamenii muncii 
de naționalitate germană. In fața fie
cărui om al muncii, indiferent de loc 
de muncă, sector de activitate sau 
naționalitate, se deschid perspective 
largi de a participa în mod egal la 
conducerea și organizarea activității, 
afirmîndu-și liber, creator capacită
țile, talentul și pregătirea.

KATHARINA ZEMBA, profesor, 
Vișeul de Sus, județul Maramureș, a 
spus : Pînă acum cîteva decenii, 
populația germană din orașul Vișeul 
de Sus era aproape total necunoscută 
în alte părți ale tării, deoarece n-a 
avut posibilitatea de a studia și de a 
se afirma. Acum — și sint bucuroasă 
de acest fapt — pot să afirm că da
torită grijii deosebite a partidului 
nostru, a politicii sale drepte și a 
spiritului creator demonstrat de 
Partidul Comunist Român în rezolva
rea problemei naționale, au ajuns și 
copiii „Zipseri“-lor să învețe carte. 
Avem la ora actuală grădiniță și 
școală generală cu secție germană. 
Majoritatea cadrelor didactice sînt 
cadre calificate prin studii superioa
re sau pedagogice. Biblioteca noastră 
orășenească a creseut considerabil în 
ce privește numărul de cărți cu care 
este înzestrată. Aceasta a permis 
crearea unei secții germane a biblio
tecii. care dispune de cărți în limba 
maternă și care a devenit un puter
nic focar de cultură pentru majori
tatea populației de limbă germană a 
orașului.

Avem în orașul nostru 12 formații 
artistice de amatori, printre care s-au 
remarcat și formația de teatru în 
limba germană, echipa de dansuri 
germane, grupurile vocale și instru
mentale, precum și un cor german 
care a participat la prima ediție 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", iar anul acesta se pregă
tește pentru cea de-a Il-a ediție 
a Festivalului național „Cîntarea 
României".

Ca fiică a acestor meleaguri, do
resc să afirm cu toată convingerea 
că patria noastră, leagănul nostru 
este România, și nu în altă parte, 
pentru că aici ne-am născut, aici am 
trăit și trăim, alături de români și 
la bine și la rău, formînd o familie 
trainică și statornică pe aceste me
leaguri milenare.

Am mandatul populației de națio
nalitate germană din orașul Vișeul 
de Sus să asigur plenara, condu
cerea partidului și statului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
noi, germanii din nord, ca fii demni 
ai patriei noastre, alături de români 
și ceilalți oameni ai muncii din orașul > 
nostru, vom face totul pentru a con-. ■ : 
tribun și mai activ. și< conștient ca pa*’ ■>’ 
tria noastră. Republica Socialistă 
România, să devină tot mai prospe
ră și înfloritoare pe calea înaintării 
ascendente spre comunism.

Drumul dezvoltării ascendente al 
comunei Liebling în anii socialismu
lui este, înainte de toate, rodul 
muncii înfrățite a românilor, germa
nilor, maghiarilor, care locuiesc la
olaltă pe aceste meleaguri — a a- 
rătat JAKOB WEIDENBACH, pre
ședintele C.A.P. Liebling. Toți locui
torii privesc cu mare încredere în 
viitor, încredere bazată pe ceea ce 
s-a realizat pînă in prezent. Și s-au 
realizat multe. Numai întreprinderea 
agricolă de stat ajunge la o produc
ție globală de 49,6 milioane lei. Pes
te 500 de oameni ai muncii din co
mună și-au găsit locuri de muncă 
în această modernă unitate agricolă 
și astăzi nimeni nu te întreabă aici 
dacă ești român sau german, ma
ghiar sau sîrb, te întreabă doar ce 
știi și cum munceștj. Și se muncește 
bine.

Cealaltă unitate agricolă a comu
nei, cooperativa agricolă de produc
ție, al cărei președinte sînt, a cău
tat pe cit posibil să țină pasul cu 
unitatea de stat. Mecanizarea și chi
mizarea au făcut să crească în con
tinuu productivitatea muncii în a- 
cest sector și la un moment dat, la 
noi ca și îh alte locuri, o parte a 
brațelor de muncă au devenit dispo
nibile. Dar prin grija partidului nos
tru, a statului socialist, majoritatea 
acestor brațe au găsit noi locuri de 
muncă chiar în comuna noastră. 

‘Astfel, pentru prima dată în 1970 în 
cadrul comunei a apărut un nucleu 
industrial prin înființarea unui ate
lier al întreprinderii „Electrobanat" 
din Timișoara. în următorii ani a 
mai luat ființă o secție nouă, intro- 
dueîndu-se noi capacități de produc
ție. Această unitate produce azi bu
nuri materiale în valoare de peste 
30 milioane lei anual.

Odată cu dezvoltarea economică a 
comunei s-a schimbat și, viața locui
torilor ei, în prezent există în co
mună un număr de 45 de autoturis
me proprietate personală, 368 tele
vizoare și 650 aparate de radio, 168 
frigidere și multe alte obiecte cas
nice de folosință îndelungată. S-a 
construit un nou cămin cultural cu 
420 locuri, s-au amenajat 22 000 me
tri pătrati de trotuare, s-a moder
nizat și asfaltat șoseaua Stamora Ro
mână — Jebel, un vechi deziderat al 
cetățenilor noștri.

Evidențiind roadele politicii știin
țifice a partidului nostru în proble
ma națională, în numele cetățenilor 
de naționalitate germană din Lieb
ling exprim cele mai calde senti
mente de dragoste și recunoștință 
rață de partid, față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru posibilitățile crea
te, de a participa efectiv, în condi
ții de deplină egalitate, la întreaga 
viață politică, economică și socială ' 
a țării.

în cuvîntul său. EMIL SPELL, in
spector principal la Trustul de con
strucții industriale Brașov, președin
tele Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate germană, 
a arătat că oamenii muncii de națio
nalitate germană din județul Brașov 
sînt antrenați în realizarea obiective
lor economico-sociale din industrie, 
construcții, agricultură, în rezolvarea 
problemelor hotărâtoare ale produc
ției. în cadrul Trustului de construc
ții industriale Brașov, care își des
fășoară activitatea atît în județul 
Brașov, cit și în județele Sibiu. Co- 
vasna și Harghita, muncesc, alături 
de români, și un număr însemnat de 
germani — muncitori, maiștri și in
gineri. Aportul lor se reflectă si în 
numărul mare de fruntași în întrece
rea socialistă. Angajamentele luate de 
oamenii muncii din trustul nostru, ro- 
mâhf. maghiari, germani, au confir
mat atașamentul lor deplin fată de 
patrie și partid si au dovedit că sînt 
hotărîți să contribuie din plin la creș
terea avuției naționale, la prosperi
tatea patriei noastre socialiste.

Este drept că ne confruntăm și cu 
greutăți. Avem înscrise în planul pe 
acest an lucrări care au avut termen 
cu începere în trimestrul IV 1977 și 
trimestrul I 1978, și care nici acum 
nu au proiecte si condiții de atacare. 
Comisia noastră județeană de inves
tiții se ocupă în prezent intens de 
rezolvarea acestor cazuri.- Constructo
rii se străduiesc să ia direct de la 
proiectant! planuri de fundații, schite 
etc., pentru a putea totuși ataca si 
lucrările întîrziate. în paralel sîntem 
preocupați si colaborăm cu proiectan- 
tli pentru a introduce cele mai pro
ductive soluții constructive : prefa
bricate. tehnologii moderne — care 
să permită o activitate de montaj de 
înaltă productivitate.

Constructorii de naționalitate ger
mană, sînt hotărîți să realizeze sar
cinile trasate de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român și de 
Conferința Națională, dovedind astfel 
că sînt cetățeni de nădejde ai patriei 
noastre — România socialistă.

în cuvîntul său. HANS SCHMIDT, 
secretar al Comitetului de partid, pri
marul comunei Biled. județul Timiș, 
a arătat că cele trei așezări care for
mează comuna constituie un exemplu 
grăitor de conviețuire a oamenilor 
muncii români cu cei de alte națio
nalități. Cred că nimic nu poate să 
oglindească mai bine justețea aces
tei afirmări — a continuat el — de- 
cit rezultatele obținute de unitățile 
economice de pe teritoriul acestei co
mune, cît și frumoasele succese pe 
tărim social. Ele sînt rodul colabo
rării tuturor locuitorilor din Biled și 
satele aparținătoare, Sandra si Uihei 
— români, germani, maghiari și de 
altă naționalitate — demonstrînd, tot
odată. justețea politicii partidului 
nostru privind rezolvarea problemei 
naționale.

După ce a exemplificat pe larg a- 
ceastă idee, vorbitorul a relevat că 
rezultatele obținute în dezvoltarea co
munei atestă deopotrivă justețea po
liticii partidului nostru privind re
partizarea teritorială armonioasă a 
forțelor de producție, cît și hotărîrea 
locuitorilor din Biled de a transpune 
în viată istoricele hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român..: j.-7 mfuic-d *.

Concepția materialist-diâlectică des
pre liirtd și sb'cletătb. rtatiifitatea po
litică în gîndire și acțiune devin tot 
mai mult — a continuat el — tră
sături ce caracterizează un număr din 
ce în ce mai mare al oamenilor mun
cii din comuna noastră. Cu toate a- 
cestea. sînt cetățeni care solicită e- 
migrarea din țară, de regulă în R.F.G. 
sau în S.U.A. unde au neamuri. în 
ultima perioadă au părăsit. definitiv 
țara anual 7—8 familii din Biled. Aș 
vrea să remarc aici că majoritatea 
acestora au fost oameni în vîrstă și 
în multe cazuri foști proprietari de 
pămînt care speră să obțină o des
păgubire în R.F.G. O altă categorie 
de cetățeni, ce se lasă mai ușor in
fluențați de propaganda din Apus, 
este tineretul neformat profesional, 
fără o concepție clară despre lume 
și societate. De menționat că majo
ritatea oamenilor maturi, formați de 
societatea socialistă. înzestrați cu o 
conștiință de clasă înaintată, nu do
rește să emigreze.

ERNEST WIST, președintele Cole
giului județean de partid Caraș-Se
verin. a spus : Ca pretutindeni în 
tară, in județul Caraș-Severin de-a 
lungul secolelor s-a demonstrat un ’ 
adevăr fundamental : oamenii mun
cii. indiferent de naționalitate, au 
fost dintotdeauna uniți în lupta lor 
comună pentru dreptate socială, pen
tru libertate și progres. Istoria a do
vedit că învrăjbirea națională nu-și 
poate avea locul intr-un climat mun
citoresc unde sudoarea frunții a picu
rat'fără a tine cont ce limbă vorbește 
proletarul sau țăranul, cei care de 
fapt au posedat o singură și univer
sală limbă : cea a muncii și aspira
țiilor către o viată demnă.

Locuitorii de naționalitate germană 
din acest județ au apreciat si apre
ciază grija partidului și statului. în 
mod deosebit a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru condițiile create 
naționalităților conlocuitoare în ve
derea participării la viața economică 
si spirituală alături de întregul po
por la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Statul nostru a garantat egalitatea 
deplină a naționalităților, garanție ce 
se reflectă nu numai în Constituția 
tării, ci este aplicată în fapte. De 
aici decurge și concluzia că națio
nalitățile conlocuitoare, implicit na
ționalitatea germană, au nu numai a- 
celeasi drepturi, ci și aceleași obliga
ții în efortul măreț pentru progresul 
social, pentru propășirea patriei 
noastre spre un Viitor luminos.

După ce a prezentat o serie de 
date și fapte ilustrând înflorirea cul
turii si artei în această parte a tă
rii. vorbitorul a spus în încheiere : 
Condițiile create prin grija partidu
lui nostru ne îndreptățesc să reafir
măm că aici e patria noastră, pe 
care noi, ca și străbunii noștri, o 
considerăm singurul loc unde putem 
fi într-adevăr acasă, aici este locul 
unde putem să ne aducem o contri
buție însemnată la realizarea progra
mului măreț de făurire a noii vieți.

SISTEMATIZAREA
(Urmare din pag. I)

pentru clădiri cu două pînă la patru 
etaje.

Rezultatele obținute pînă acum în 
sistematizarea localităților, ca si 
deficiențele care mai persistă în 
acest domeniu, au fost analizate pe 
larg în recenta plenară a Comitetu
lui pentru problemele consiliilor 
populare./ O sarcină de primă în
semnătate. care s-a desprins din 
această analiză, se referă la necesi-

LOCALITĂȚILOR
tatea creșterii răspunderii consiliilor 
populare pentru aplicarea întocmai 
a prevederilor legii. Faptul că pri
marii, ceilalți factori cu atribuții in 
acest domeniu nu au vegheat întot
deauna, cu răspundere, la aplicarea 
strictă a legii a făcut ca în unele 
localități rezultatele obținute să nu 
fie pe măsura cerințelor. Sînt de 
semnalat în acest sens deficiente 
atît in respectarea perimetrelor con- 
struibile, cît și în executarea pro- 
priu-zisă a construcțiilor. în mediul 

rural se constată, în continuare, apa
riția unor construcții sau extinderi 
în afara perimetrelor aprobate, exe
cutarea unor clădiri cu un singur 
etaj, amplasarea de clădiri si alte 
edificii care nu se încadrează in re
gimul de aliniere față de stradă, ne- 
respectarea ordinii stabilite de lege 
de a se construi de la centru spre 
margine etc.

Problemele privind sistematizarea 
localităților sînt dezbătute și în ca
drul conferințelor pe județe ale de- 
putaților consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale. Largi 
forumuri democratice, aceste confe

rințe analizează atît reușitele, cît și 
neajunsurile care mai persistă în în
făptuirea programelor stabilite în 
urmă cu doi ani, vor adopta măsuri 
pentru a asigura accelerarea procesu
lui de sistematizare în toate locali
tățile.

Avind în vedere importanța deo
sebită a sistematizării pentru dez
voltarea fiecărei localități, se im
pune mai mult decît pînă acum 
exercitarea unui control temeinic 
din partea tuturor factorilor cu 
răspunderi în acest domeniu, în
cepînd cu consiliile populare comu
nale și pînă la organele centrale de 
resort. Dacă pînă în prezent efortu

rile au fost concentrate mai mult 
asupra activității de organizare ge
nerală a sistematizării, printr-un 
control permanent și sistematic tre
buie să se asigure finalizarea acestor 
eforturi. în înfăptuirea programelor 
de sistematizare ale fiecărei locali
tăți trebuie să crească aportul con
siliilor populare, al primarilor, al 
tuturor factorilor cu atribuții și răs
punderi în acest domeniu. Deputății 
consiliilor populare, ca oameni care 
trăiesc și muncesc în mijlocul cetă
țenilor. care cunosc tot ce apare nou 
în circumscripția lor, sînt cei dinții 
chemați să exercite controlul și asu
pra sistematizării, sînt datori, prin 

mandatul acordat de obște, să ve
gheze cu toată răspunderea la res
pectarea legilor. Este. în același 
timp, imperios necesar ca birourile 
și comitetele executive ale consi
liilor populare să analizeze periodic 
modul în care se înfăptuiesc progra
mele proprii de sistematizare, să ia 
măsuri ca toate comisiile de sistema
tizare — care au în componența lor 
activiști de partid și de stat, specia
liști. oameni ai muncii — să preîn- 
tîmplne, prin controale sistematice, 
orice abatere de la spiritul și litera 
legii.

Răspunderea pentru realizarea pre
vederilor schițelor și detaliilor de sis

tematizare, pentru aplicarea riguroa
să a legii trebuie să crească pe mă
sura cerințelor etapei pe care o stră
batem. Atît pentru că sarcinile ce se 
cer rezolvate în acest domeniu sînt 
din ce în ce mai mari, vizînd direct 
propriul nostru nivel de viată și ci
vilizație. dar și pentru că în etapa 
următoare sistematizarea trebuie să 
marcheze progrese cantitative și ca
litative în toate localitățile, să acce
lereze procesul de dezvoltare a ora
șelor și satelor noastre în concor
danță cu obiectivele fundamentale ale 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

’ /
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Vizita primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mănescu, în Siria

PEKIN

întîlnire prietenească româno-chineză
cu prilejul vizitei delegației Marii Adunări Naționale

DAMASC. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Duminică au 
continuat îa Damasc tratativele 
între primul ministru al Guver-, 
nului Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu. si pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene, Abdel Rah
man Khleifawi. S-a făcut o analiză 
detaliată a stadiului înfăptuirii o- 
biectivelor de colaborare și oooperare 
convenite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, relie- 
fîndu-se cursul ascendent al ansam
blului relațiilor româno-siriene. O 
atenție deosebită a fost acordată exa
minării stadiului realizării obiective
lor economice ce se construiesc în 
Siria în cooperare cu România. A 
fost relevat cu satisfacție faptul că 
lucrările la aceste obiective se des
fășoară în condiții optime.

în cadrul convorbirilor s-a apre
ciat de ambele părți că există im
portante posibilități de realizare a 
unor noi și eficiente acțiuni de coo
perare pe plan economic, tehnico- 
științific și cultural, precum și în alte 
domenii de activitate, in interesul 
țărilor și popoarelor noastre, al cau

soluționarea 
diferendelor 
reprezentantului 

pentru Carta O.N.U.

Pentru 

a
Intervenție a

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— în Comitetul special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției continuă dezbaterile privind spo
rirea capacității de acțiune a insti
tuției mondiale în solutionarea pe 
cale pașnică a diferendelor interna
ționale. Numeroase delegații au 
subliniat în intervențiile lor necesi
tatea perfecționării metodelor și me
canismelor de reglementare pașnică 
a diferendelor și s-au pronunțat pen
tru intensificarea eforturilor menite 
.să ducă la eliminarea folosirii forței 
si amenințării cu forța din raportu
rile interstatale.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ro
mân Ioan Voicu a evidențiat faptul 
că politica de forță nu duce și nu 
poate duce la soluționarea diferen
delor internaționale.

în continuare, reprezentantul ro
mân s-a referit la propunerile țării 
noastre privind înființarea unei co
misii permanente a Adunării Gene
rale a O.N.U. care să îndeplinească

TOKIO

Convorbiri japono ■ bulgare
TOKIO 13 (Agerpres). —■ Președin

tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, Todor Jivkov, aflat la Tokio 
intr-o vizită oficială, a avut luni o 
convorbire cu împăratul Japoniei, Hi
rohito. Au fost examinate probleme 
ale relațiilor dintre. cele două țări, și 
unele aspecte ale situației internațio
nale actuale.

în aceeași zi, la Tokio au început 
convorbirile oficiale dintre Todor 
Jivkov și primul ministru nipon, 
Takeo Fukuda.

Acțiunea unui comando palestinian 
în israel

TEL AVIV (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă anunță 
că un comando aparținînd organiza
ției palestiniene „Al Fatah", a debar
cat sîmbătă după-amiază la circa 70 
km de Tel Aviv. La puțin timp, ei 
au deturnat un autobuz pe șoseaua 
Tel Aviv-Haifa și au deschis focul 
împotriva unor autocare și automo
bile aflate pe șosea. La periferia ora
șului, comando-ul, care se apreciază 
că număra 13 persoane, a înfruntat 
un baraj militar israelian. S-au în
registrat morți și răniți.

Autoritățile israeliene au declanșat 
o operațiune de mari proporții pentru 
capturarea grupului de comando.

Pe de altă parte, un comunicat ofi
cial dat publicității la Ierusalim a- 

zei progresului și al păcii în lume. 
La convorbiri, desfășurate într-o at
mosferă de lucru constructivă, în
tr-un spirit de deplină înțelegere, au 
participat delegațiile celor două 
părți.

*
în cursul aceleiași zile, tovarășul 

Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, s-a întîlnit cu Mohammad 
Al Ayoubi, vicepreședinte al Fron
tului Național Progresist din Repu
blica Arabă Siriană, la cererea aces
tuia. Cu acest prilej au fost evocate 
bunele raporturi de prietenie și cola
borare statornicite între țările și po
poarele noastre, precum și dorința 
comună de colaborare dintre Frontul 
Unității Socialiste și Frontul Națio
nal Progresist, conlucrare care ser
vește la dezvoltarea pe noi și multi
ple planuri a colaborării româno-si
riene, la transpunerea în viață a în
țelegerilor convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad.

*
împreună cu președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene, Abdel Rahman Khleifawi, 

pe cale pașnică 
internaționale 
român în Comitetul special

funcții de mediere, bune oficii și 
conciliere. El a arătat că însăși Adu
narea Generală a adresat un apel e- 
nergic statelor membre, cerîndu-le 
să depună, eforturi pentru îmbunătă
țirea funcționării mijloacelor și me
todelor de reglementare pașnică a 
diferendelor, iar* posibilitatea ' înfiin
țării de organisme auxiliare este 
consacrată, in mod expres, chiar de 
prevederile Cartei O.N.U.

Referindu-se la propunerea româ
nească de elaborare a unui instru
ment internațional privind rezolvarea 
pe cale pașnică-a diferendelor, repre
zentantul român a arătat că un ase
menea document ar dezvolta și con
cretiza .principiul reglementării paș
nice a diferendelor. Propunerea 
României — a spus vorbitorul — ur
mărește ca. prin elaborarea instru
mentului internațional în materie, 
O.N.U. să aducă o contribuție sub
stanțială la cauza consolidării păcii șl 
securității, la întărirea legalității in
ternaționale.

0 cuvîntare a președintelui 
Gabonului

LIBREVILLE 13 (Agerpres). — 
într-un discurs rostit in cadrul ce
remoniilor organizate la Libreville 
cu prilejul celei de-a X-a aniver
sări a creării Partidului Democrat 
Gabonez, președintele Gabonului, 
Omar Bongo, a evocat o serie de 
probleme ale vieții economice inter
naționale. El a condamnat ! țările 
occidentale industrializate preocupa
te întotdeauna să-și vindă produsele 
la cele mai mari preturi, ceea ce 
contribuie, într-o măsură considera
bilă. la îndatorarea țărilor in curs 
de dezvoltare.

nunță că premierul israelian și mi
nistrul de externe au hotărît să-și 
amine, pentru moment, vizita oficială 
în Statele Unite, care urma să în
ceapă la 13 martie. Postul de radio 
israelian a anunțat, de asemenea, că 
ministrul apărării și-a întrerupt vi
zita în S.U.A., intorcîndu-se de ur
gență în Israel.

Guvernul israelian s-a întrunit, 
duminică și luni, în ședințe extraor
dinare consacrate examinării situa
ției.

în cadrul unei conferințe de presă, 
primul ministru israelian a declarat 
că atacul ..nu trebuie să afecteze și 
nu va afecta" negocierile de pace cu 
Egiptul. 

tovarășul Manea Mănescu a vizitat 
laboratoarele Facultății de mecanică 
a Universității din Damasc.

★
în cursul zilei de luni, la 

Damasc a avut loc o nouă reu
niune de lucru între primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe Si
riene, Abdel Rahman Khleifawi, eu 
participarea miniștrilor, consilierilor 
și specialiștilor, pe grupe de lucru, 
privind cooperarea în domeniile eco
nomic, agricol și al schimburilor 
comerciale.

Au fost elaborate măsuri ce ur
mează a fi aplicate de ambele părți 
în scopul realizării obiectivelor 'de 
cooperare și colaborare economică, 
tehnică, agricolă și din alte domenii 
dintre România și Siria. Totodată, 
au foșt examinate posibilitățile de 
lărgire și diversificare a colaborării 
dintre țările noastre. De ambe’e 
părți -s-au făcut propuneri pentru 
inițierea unor noi acțiuni de coope
rare în diverse sectoare de interes 
reciproc.

Tîrgul internațional 
de la Leipzig 

' > 

Tovarășul
Erich Honecker a vizitat 

standul românesc
BERLIN (Agerpres). — Duminică 

s-a deschis ediția de primăvară a 
Tîrgului internațional de la Leipzig, 
la care țara noastră participă cu o 
gamă largă de produse ale industriei 
construcțiilor de mașini ale industriei 
metalurgice, electronice și electro
tehnicii. cu echipament de foraj, pro
duse agroalimentare și cu o expo
ziție de carte.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, însoțit de tovarășii Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri. Horst Sindermann, pre
ședintele Camerei Populare, de alți 
conducători de partid și de stat, a 
vizitat duminică și standul de mașini- 
unelte al României.

Tovarășul Erich Honecker și cei
lalți oaspeți au fost informați asu
pra caracteristicilor exponatelor și 
perspectivelor de dezvoltare a indus
triei construcțiilor de mașini din țara 
noastră. Pe parcursul vizitării stan
dului s-au făcut aprecieri în ter
meni elogioși la calitatea și nivelul 
tehnic al produselor românești, la 
gama largă a exponatelor.

agențiile de presă transmit:
Conferința P. C. Poriu- 

Șjlî.eZ» La Palatul Sporturilor din 
Lisabona au luat sfîrșit lucrările Con
ferinței Partidului Comunist Portu
ghez consacrate dezvoltării sectorului 
naționalizat al economiei tării. Luînd 
cuvîntul. Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. Portughez, a decla
rat că oamenii muncii trebuie să-și 
consolideze unitatea si să apere cu
ceririle poporului de atacurile efec
tuate de reacțiune împotriva naționa
lizărilor, a reformei agrare si a con
trolului muncitoresc.

Miting organizai do P. C. 
MOKÎCaîl. kuind cuvîntul la Ciu
dad de Mexico. în cadrul unui mi
ting. Arnoldo Martinez Verdugo, se
cretar general al C.C. al P.C. Mexi
can. a relevat că. din octombrie anul 
trecut, peste 100 000 de cetățeni s-au 
pronunțat, prin semnătura lor, pentru 
recunoașterea rolului P.C.M. în viața 
politică a țării.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei ofi
ciale a lui Yasser Arafat, președin

PEKIN 13 (Agerpres). — La Am
basada României la Pekin a avut loc 
luni o întilnire prietenească româno- 
chineză, prilejuită de vizita oficială 
în R. P. Chineză a delegației; Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de Nicolae 
Giosan. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale. Din partea chineză au 
participat Ulanfu. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze. 
Tan Cen-lin, membru al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al A.N.R.P.. Iu Gian, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. alte persoane oficiale.

încheierea vizitei în Egipt a ministrului 
apărării naționale al României

CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo 
s-au .încheiat convorbirile dintre ge
neral-colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, și general de arma
tă Muhammad Abdul Ghani Al Ga- 
massi, vicepremier al Republicii 
Arabe Egipt, ministrul de război și 
al producției militare.

Tovarășul I. Țedenlial a primit pe ambasadorul României
ULAN BATOR 13 (Agerpres). — 

Jumjaaghiin Țedbnbal, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol (P.P.R.MA, pre
ședintele. Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, l-a pri
mit pe Traian Gârbă, ambasadorul 
României la Ulan Bator, cu ocazia 
încheierii misiunii sale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
ambasadorul român a transmis to
varășului Jumjaaghiin Țedenbal un 
mesaj de prietenie, urări de fericire 
personală și de prosperitate poporu
lui mongol.

Mulțumind, tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal a rugat să fie transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, iar poporului român urări de 
noi succese, în construirea socialis
mului.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare româno-mongole, precum și 
rolul întâlnirilor la nivel înalt dintre 

tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
în R. D. Germană relevă că o solu
ționare cuprinzătoare și justă a con
flictului din Orientul Mijlociu nu 
poate fi realizată decit cu participa
rea, pe bază de egalitate în drepturi, 
a O.E.P. — unicul reprezentant le
gitim al poporului palestinian. O pace 
justă în Orientul Mijlociu, subliniază 
documentul, reclamă retragerea tru
pelor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate, garantarea drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului de 
a-și crea un stat propriu, indepen
dent, conform rezoluțiilor O.N.U.

într-o declarație a Corn?.- 
totului Executiv a! P.C» din 
Ftoea Briianie se arata ca ac_ 
tuala situație din Rhodesia cere ca 
guvernul britanic să angajeze con
vorbiri directe cu conducătorii Fron
tului Patriotic Zimbabwe în vederea 
transmiterii puterii către poporul 
Zimbabwe. Așa-numitul acord de „re
glementare ’ internă", se spune in 
declarație, urmărește să mențină la 
putere actualul regim minoritar.

A fost. prezent Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul țării noastre în R. P. 
Chineză.

Tovarășii Nicolae Giosan si Ulanfu 
au rostit alocuțiuni.

Vorbitorii s-au referit la succesele 
obținute de cele două popoare in con
struirea socialismului. în transpune
rea in viață a hotărîrilor Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist Chinez. Ei au exprimat con
vingerea că relațiile de prietenie fră
țească și solidaritate militantă dintre 
cele două partide, țări, parlamente si 
popoare se vor dezvolta necontenit în 
interesul popoarelor român si chinez, 
al cauzei păcii și progresului în lume.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

La încheierea' vizitei pe care a 
făcut-o în Egipt, ministrului român 
al apărării naționale i-a fost conferit, 
printr-un decret al președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat, ordinul „Steaua de 
onoare" — cea mai înaltă distincție 
militară egipteană.

conducătorii celor două partide și 
state în dezvoltarea acestor rapor
turi.

★
Ambasadorului român i-a fost în- 

mînat ordinul „Steaua Polară" pen
tru contribuția la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări.

Președintele Guvernului
R. S. Cehoslovace a primit 
pe ambasadorul țării noastre

PRAGA 13 (Agerpres). — Tovară
șul Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, a primit în vizită 
de rămas bun pe ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș, cu pri
lejul încheierii misiunii sale în R.S. 
Cehoslovacă. Cu acest prilej au fost 
abordate aspecte ale relațiilor româ- 
no-cehoslovace.

în favoarea unificării 
P.S.P. cu P.S.M.S. In cadrul 
unei ședințe desfășurate la Madrid, 
conducerea Partidului Socialist Popu
lar din Spania (P,S,P.). al cărui, pre
ședinte este Enrique Tierno Galvan, 
s-â pronunțat în favoarea unificării 
cu Partidul Socialist , Muncitoresc 
Spaniol (P.S.M.S.).

Solidaritate cu minerii
La Washington a avutgreviști.

loc un miting în sprijinul grevei mi
nerilor declanșate cu peste trei luni 
în urmă. Mitingul s-a încheiat prin- 
tr-o demonstrație. Demonstrații simi
lare de solidaritate cu minerii au 
avut loc si in alte orașe americane.

Mtâiifestâri în memoria 
luptătorilor din rezistență. 
Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de 
la anexarea Austriei de către Ger
mania hitleristă (Anschluss), o serie 
de manifestări consacrate cinstirii 
memoriei luptătorilor din rezistență 
căzuți victimă fascismului au avut 
loc în diferite orașe austriece. Cu 
acest prilej au luat cuvîntul preșe
dintele Austriei. Rudolf Kirchschlae- 
ger, cancelarul federal, Bruno 
Kreisky, președintele 'Partidului Co
munist din Austria, Franz Muhri.

Excelenței Sale Domnului NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, iar poporului prieten 
birmanez noi succese pe calea progresului și bunăstării.

îmi exprim deplina convingere că relațiile de prietenie și colaborare 
•dintre România și Birmania se vor dezvolta în viitor, in interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am primit cu recunoștință mesajul de simpatie pe care Excelența Voastră 

a avut amabilitatea să mi-1 adreseze în legătură cu accidentul de cale ferată. 
Familiile .îndoliate și poporul ghanez sînt profund impresionate de atenția 
Excelehței Voastre.

Doresc ca anii ce vor veni să cunoască întărirea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre cele două țări ale noastre.

Primiți, domnule președinte, asigurarea deosebitei mele considerații și 
stime.

Al dumneavoastră sincer,
General I. K. ACHEAMPONG

Șeful statului și președintele 
Consiliului Militar Suprem

DUPĂ PRIMUL SCRUTIN Al ALEGERILOR LEGISLATIVE
La ora cînd transmitem aceste 

rînduri sînt cunoscute aci. prin co
municatul dat publicității la amiază 
de Ministerul de Interne al Fran
ței. următoarele rezultate ale pri.- 
mului tur de scrutin al alegerilor 
generale desfășurat duminică : AC
TUALA MAJORITATE PARLA
MENTARA a întrunit 46,5 la sută 
din totalul voturilor. în cadrul a- 
cestei majorități. Adunarea pentru 
Republică (gruparea „gaullistă") a 
obținut 22,6 la sută, iar Uniunea pen
tru Democrația Franceză (U.D.F.), 
(grupare constituită la 1 februarie 
1978 și care susține candidați ai ma
jorității apropiati de președintele 
Giscard d’Estaing). a obținut 21,5 la 
sută din totalul voturilor. Alți can
didați care susțin, de asemenea, 
tendințe în sprijinul majorității au 
obținut 2,4 la sută din voturi. Chiar 
adăugind și alte formații de dreap
ta și extremă dreaptă, nu se ajun
ge decît la 46,5 la sută.

Partidele UNIUNII DE STINGĂ 
au obținut următoarele rezultate : 
Partidul Comunist
— 20,5 la sută : 
Partidul Socialist
— 22,5 la sută ; 
Mișcarea radica
lilor de stingă — 
2,1 la sută. Deci, 
un total de 45,1 la sută. In ace
lași timp, alte formațiuni politice 
de stînga, sau care se declară în 
acest Sens au obținut 4,4 la sută. 
Rezultă astfel că aspirațiile spre în
noire socială au raliat, încă din pri
mul tur de scrutin, 49,5 la sută din 
voturi.

în baza acestor date statistice, 
observatorii politici din Paris re
levă că, pentru prima dată în ulti
mii 20 de ani. nu grupările care 
susțin guvernul, ci opoziția obține 
majoritatea în alegeri parlamen
tare. După o părere cvasigenerală 
a comentatorilor politici de aici, 
este vorba de un succes remarca- 
bjl al forțelor de stînga.

■ Numeroase organe ale presei 
franceze, si internaționale, apărute 
luni dimineața, apreciază aceste 
rezultate ca punînd in evidentă nă
zuințele cetățenilor spre o înnoire 
socială profundă și reală. Astfel, 
ziarul „lTIumanite" subliniază că 
rezultatele primului 'tur de scrutin 
„conduc la concluzia că politica de 
austeritate, șoma.) și mizerie a coa
liției aflate la putere a fost respin
să. Majoritatea francezilor s-au pro
nunțat pentru schimbare". în a- 
celasi sens, biroul confederal al 
C.G.T. a asigurat într-un comuni
cat că „Rezultatele votului de la 
12 martie demonstrează dorința 
muncitorilor de schimbare".

Cotidianul „Le Matin", în arti
colul intitulat „Franța la stînga", 
apreciază că, oricare ar fi rezulta
tul final, „ceea ce arată primul tur 
de scrutin constituie deja un fapt 
istoric".

CORESPONDENȚĂ 
DIN PARIS

în baza sistemului electoral exis
tent în Franța, denumit „uninomi
nal majoritar în. două tururi de 
scrutin", din cele 491 de mandate 
in Adunarea Națională doar o mică 
parte — un număr de 68 — au și

fost repartizate la primul tur de 
scrutin. Majoritatea covirșitoare a 
mandatelor se află în balotaj.

Cercurile politice din capitala 
Franței, comentariile ziarelor și a- 
gențiilor sînt unanime în a aprecia 
că rezultatele stingii ar fi putut fi 
cu mult mai semnificative, mai 
marcante dacă grupările de stînga 
ar fi acționat în mod unitar in 
campania electorală. După cum a 
subliniat, într-una din declarațiile 
imediat consecutive cunoașterii re
zultatelor, secretarul general al 
P.C.F., Georges Marchais — „dacă 
timpul pe care l-am pierdut pentru 
a-i convinge pe socialiști că este 
necesar un acord politic limpede ar 
fi fost consacrat ralierii alegători
lor, cu siguranță că rezultatele ar 
fi fost mult mai bune și că majo
ritatea stingii ar fi fost mai mare". 
Totodată, secretarul general al 
P.C.F. sublinia : „trebuie făcut to
tul pentru a concretiza acest prim 
pas către o nouă majoritate", con- 

chizind că „este 
mai necesar ca 
oricind un acord 
politic al partide
lor de stînga asu
pra obiectivelor și 
mijloacelor meni

te să transpună in practică o nouă 
politică".

Comentînd, la rindul său, rezul
tatele primului tur al alegerilor, 
Franțois Mitterrand, prim-secretar 
al. Partidului Socialist Francez, a 
subliniat : „stingă este net majori
tară în țară. Uniți, vom cîștiga vic
toria".

în cursul după-amiezii de luni, re
prezentanții la nivel înalt ai parti
delor de stînga s-au întrunit pen
tru a examina în comun rezultatele 
primului tur de scrutin si perspec
tivele de viitor. La ora cînd trans
mit nu sînt cunoscute rezultatele 
acestor convorbiri și negocieri. Pă
rerea generală dominantă aici este 
aceea că de asigurarea unității de 
acțiune, care a lipsit înainte de pri
mul tur de scrutin, va depinde in 
mod decisiv victoria deplină a -stîn- 
gii în aceste alegeri.

Totodată, si în cadrul formațiilor 
politice ce alcătuiesc „majoritatea 
guvernamentală" au început și se 
desfășoară discuții cu privire la 
realizarea unor alianțe care să ză
dărnicească victoria stingii. în a- 
ceastă ordine de idei, ziarul „Le 
Figaro" arată că „actuala majori
tate păstrează si ea sanse serioase 
de a eiștiga scrutinul decisiv. To
tuși, relevă ziarul, ei ii mai rămîne 
de jucat partida cea mai dificilă, 
căci destinul oscilează".

Apare astfel limpede că esenția
lul ii constituie modul in care parti
dele de stingă, în general toate for
mațiile politice ce-și propun a 
da expresie aspirațiilor de reînnoire 
socială ale francezilor, vor ști să 
dezvolte colaborarea, să transforme 
premisele favorabile de victorie e- 
xistente în prezent intr-o realitate 
efectivă.

Gh. CERCELESCU

Președintele Consiliului de Miniștri ai R. D. Germane,
■ 1 * 

illi Stoph, ia face o vizită oficială de prietenie în țara noastră
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SĂPTĂMÎNA DE SOLIDARITATE CU' POPOARELE Ș! OAMENII MUNCII DIN SUDUL AFRICII ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI

La invitația tovarășului Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Willi Stoph, membru al Biroului Po

Cronica
La invitația Ministerului Transpor

turilor și Telecomunicațiilor a sosit 
luni în Capitală I. G. Pavlovski, mi
nistrul căilor de comunicație din 
U.R.S.S., care întreprinde o vizită in 
tara noastră, în cadrul căreia vor fi 
analizate probleme legate de dezvol- 
tare'a colaborării dintre România și 
Uniunea Sovietică în domeniul trans
porturilor feroviare.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
tele a fost întîmpinat de Traian Du
das. ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor. adjunct! ai ministru
lui. de alte cadre de conducere.

A fost de față V. I. Drozdenko.

ȘTIRI SPORTIVE
© La campionatele europene de 

tenis de masă de la Duisburg, peh- 
tru semifinalele competiției femini
ne s-au calificat echipele României 
(locul I în grupa A), U.R.S.S., Unga
riei (locul I în grupa B) și Ceho
slovaciei. în semifinale, formația ro
mână va întilni pe cea a Cehoslova
ciei.

© Turneul „Centura de aur" a în
ceput ieri după-amiază la Palatul 
sporturilor și culturii prin citeva me
ciuri frumoase ale categoriei semi- 
ușoare (60 kg), la reușita spectacolu
lui pugilistic contribuind și cîțiva ti
neri boxeri — Armando Martinez 

litic al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Geimania, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
va efectua o vizită oficială de prie
tenie în tara noastră în a doua ju
mătate a lunii martie a.c.

zilei
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

’ i -fc
Luni după-amiază a părăsit Capi

tala dr. Ahmet Taner Kîșlalî, minis
trul culturii din Turcia, care a fă
cut o vizită în țara noastră la invi
tația Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost însoțit de 
tovarășul Miu Dobrescu. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. de alte persoane oficiale. Au 
fost de față Nahit Ozgiir, ambasa
dorul Turciei la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

(Cuba) — 16 ani, Rivas (Venezuela) 
— 20 ani și Sandu Lcontin (Prahova 
Ploiești) — 19 ani. Cea mai bună 
partidă, în care a boxat Florian Li- 
vadaru (Steaua) contra campionului 
venezuelean Rivas, s-a încheiat cu 
victoria netă la puncte a românului,

O La Palatul sporturilor din Mi
lano se dispută astă-seară meciul 
atletic dintre selecționata Europei și 
reprezentativa S.U.A. în echipa eu
ropeană feminină, pentru proba de 
1 500 m au fost selecționate atletele 
românce Ileana Silai și Natalia Mă- 
rășescu, medaliate cu aur și argint 
la campionatele vechiului continent.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran t
11.25 în alb și negru — Istețul Boo

merang (I)
12,10 Telex
15,00 Turneul internațional de box
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de JimbA engleză
17,05 La volan
17.20 Din țările socialiste
17.30 Atenție la... neatenție !
17.50 întîlnire cu opera și opereta
18.15 Lauda verbului „A fi“.
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură
19,00 întrebări și răspunsuri
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Vaslui

20.25 Teatru TV : ,,O întîmplare ciudată4* 
de Carlo Goldoni. Premieră TV

21,55 Din cîntecele și dansurile popoare
lor.

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.50 Film serial pentru copii : „Comoa
ra din insulă44

20.20 Viața economică
20.50 Studio ’78
21.15 Telex
21.20 Muzică de cameră
21,45 Inscripții pe celuloid

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

1G și 17 martie. în țară : Vremea va fi 
în general caldă, mai ales în regiunile 
din sudul țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai’ accentuate în Crișana, 
Maramureș, Transilvania și nordul Mol
dovei, unde local va ploua. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, iar cele maxime între 8 
și 18 grade, local mai ridicate în sudul 
țării, spre sfîrșitul intervalului. în 
București î Vremea va fi caldă, cu ce
rul variabil. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperatura în creștere.

La chemarea Federației Sindicale 
Mondiale, forțele progresiste din în
treaga lume marchează, in perioada 
13—20 martie, săptămîna de solidari
tate cu popoarele și oamenii muncii 
din sudul Africii împotriva aparthei
dului. Această acțiune internațio
nală se desfășoară în cadrul ma
nifestărilor prevăzute a avea loc pe 
tot parcursul anului 1978, declarat, 
printr-o rezoluție a O.N.U., AN IN
TERNAȚIONAL DE LUPTA ÎMPO
TRIVA APARTHEIDULUI.

Alături de opinia publică mon
dială, poporul roman, care nutrește 
sentimente de simpatie cu lupta po
poarelor de pretutindeni pentru li
bertate și independență, își reafirmă 
sprijinul ferm și solidaritatea activă, 
militantă cu lupta dreaptă a popoare
lor din Africa australă. Prin docu
mente ale partidului și statului nostru, 
prin glasul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, România socialistă s-a 
pronunțat cu toată vigoarea pentru 
lichidarea definitivă a politicii de a- 
suprire colonialistă și rasistă, pen
tru eradicarea apartheidului, pentru 
respectarea dreptului sacru al po
poarelor din Rhodesia, Namibia, 
•Africa de Sud de a-și hotărî singure 
soarta, de a trăi în deplină libertate 
și independență.

Se știe că odioasa politică rasistă 
promovată de guvernul sud-african a 
fost în repetate rînduri înfierată în 
cadrul Națiunilor Unite drept crimă 
împotriva umanității. Apartheidul în
seamnă, în fapt, legiferarea discrimi
nării rasiale, negarea celor mai e- 
lementare drepturi și libertăți de
mocratice ale populației africane din 
R.S.A. în baza acestei politici, mii 
de patrioți sud-africani zac în în
chisori, sînt torturați și supuși unui 
regim de exterminare fizică.

Politica de apartheid a fost extin
să și în Namibia, teritoriu deținut în 
mod ilegal de R.S.A.

Dar, în pofida represiunilor, lupta 
pentru cucerirea dreptului lor sacru, 
inalienabil la o viață liberă și demnă 
se amplifică. După marile manifes
tații de la Soweto, din urmă cu un 
an și jumătate, AFRICA DE SUD 
trăiește într-o perpetuă frămîntare. 

Pe întreg cuprinsul țării se desfă
șoară frecvent ample demonstrații 
ale populației de culoare și albe îm
potriva politicii de apartheid. într-o 
declarație, președintele Congresu
lui Național African, Oliver Tambo, 
arată- că, „dată fiind modificarea 
echilibrului forțelor regionale din 
Africa australă in favoarea popoare
lor oprimate și a mișcărilor de elibe
rare națională, a luptei politice de 
masă a clasei muncitoare, ritmul ac
țiunilor împotriva apartheidului s-a

a colonialismului, a opresiunii rasiale
accelerat. Noul in desfășurarea luptei 
constă in faptul că au apărut deta
șamente armate, care întreprind ac
țiuni militare contra autorităților de 
la Pretoria".

Știrile sosite din NAMIBIA relevă 
o extindere a luptei pentru dreptul 
la dezvoltare de sine stătătoare a 
poporului din această țară. Așa după 
cum au declarat liderii Organizației 
Poporului African din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), reprezentantul le
gitim al poporului namibian, organi
zație recunoscută de O.N.U., patrioții 
namibieni sint hotăriți să continue 
lupta armată pină la cucerirea inde
pendenței reale a patriei lor.

în același timp, patrioții din ZIM
BABWE, din cadrul Frontului Pa
triotic, dau lovituri tot mai puternice 
regimului rasist de la Salisbury. Așa 

cum s-a anunțat, in încercarea de 
a-și prelungi existența, de a perpe
tua rinduieliie rasiste, colonialiste, 
guvernanții rhodesieni au recurs re
cent la o manevră cu caracter diver
sionist, prin semnarea unui așa-zis 
„acord intern" ■ vizind ralierea ele
mentelor capitularde din rindul 
populației africane — acord respins 
cu indignare de adevărații reprezen
tanți ai poporului Zimbabwe.

Paralel cu politica de asuprire pe 
plan intern, regimurile rasiste din

R.S.A. și Rhodesia își intensifică ac
țiunile agresive in exterior, recurgind 
la tot mai frecvente acte de război 
împotriva popoarelor vecine, care 
s-au eliberat de sub dominația colo
nialistă. Astfel, rasiștii de la Preto
ria și Salisbury se dovedesc a fi un 
centru al forțelor de război de pe 
continent, un permanent focar de 
conflicte și de pericole la adresa 
păcii.

Recenta sesiune a Comitetului de 
eliberare al O.U.A., ca și reuniunea 
Consiliului de Securitate au scos în 
relief că. în actualele condiții, se im
pun eforturi sporite pentru eliberarea 
deplină a Africii, intensificarea spri
jinului acordat mișcărilor de elibe
rare națională. Aceasta ar răspunde, 
totodată, cerinței statornicirii unui 
climat de pace și înțelegere, lichi

dării celorlalte focare de încordare 
de pe continent, imperativelor păcii 
șl securității în întreaga lume.

Potrivit poziției sale principiale de 
solidaritate cu lupta tuturor popoa
relor împotriva- dominației străine, 
pentru libertate și independență na
țională, cu mișcările de eliberare na
țională, România socialistă, poporul 
român se pronunță cu neabătută fer
mitate pentru abolirea definitivă a 
colonialismului, a politicii de apart
heid și discriminare rasială, pentru 
cucerirea independenței naționale și 
făurirea unei vieți libere, in confor
mitate cu interesele și aspirațiile po
poarelor din Africa australă, ale 
cauzei .păcii pe continent și în lume. 
„Sprijinim activ, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, lupta po
poarelor din Rhodesia și Namibia 
pentru independență, ne pronunțăm 
cu hotărire împotriva politicii de a- 
partheid a regimului din Africa tic 
Sud. Acțiunile militare ag'-esive ale 
cercurilor rasiste, reacționare din 
Rhodesia și Africa de Sud împotriva 
țărilor vecine $i a forțelor populare 
din propriile țări demonstrează nu 
forța, ci slăbiciunea lor. România 
condamnă cu toată fermitatea aceste 
acțiuni, fiind convinsă că ele. nu nu
mai că nu vor putea înăbuși, dar vor 
intensifica și mai mult lupta forțelor 
de eliberare națională pentru lichi
darea definitivă a colonialismului, a 
rasismului și apartheidului, pentru 
victoria deplină a cauzei drepte a po
poarelor din Africa australă".

Cu prilejul actualei săptămini in
ternaționale organizate in sprijinul 
popoarelor și oamenilor muncii din 
Africa australă, poporul român iși 
reafirmă energic solidaritatea față 
de lupta de eliberare a popoarelor 
din Africa de Sud, Namibia și Zim
babwe, hotărirea fermă de a le acor
da in continuare întregul său sprijin, 
pe multiple planuri, pentru înfăptui
rea năzuințelor lor fierbinți de a se 
angaja pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, de a-și făuri o viață li
beră si prosperă.

Augustin BUMBAC
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