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în prezența secretarului general al partidului,

președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

ieri a avut loc

I

«sal-

electrica

în cadrul 
tehnologice.

r samsari

illil
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a partici
pat, marți dimineața, la plenara co
mună a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și ger
mană.

La sosirea în șală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu entu
ziaste aplauze și ovații, participanții 
reafirmînd dragostea și recunoștința 
fierbinte, devotamentul profund pe 
care oamenii muncii de naționalitate 
maghiară și germană din țara noas- 
Tră le nutresc față de partid și 
secretarul său general, pentru condi
țiile asigurate de, a participa efectiv, 
în condiții de egalitate, la întreaga 
viață politică, economică și socială, 
la conducerea societății, de a-și ma
nifesta plenar capacitățile creatoare 
în toate sferele de activitate, de a se 
bucura din plin de cuceririle socia
lismului, pentru locul demn ce-1 
cupă în mareâ și unita familie 

' României socialiste.
în prezidiul ședinței, alături

tovarășul Nicolae Ceaușescu, au luat 
loc tovarășii Virgil . Cazacu, Constan
tin Dăscălescu. Janos Fazekas, Gheor- 
ghe Pană, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Uie Verdeț, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Vasile Marin, 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Con-

o-
a

de

siliului de Stat, președintele Consi
liului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, Eduard Eisenburger, 
membru al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană, precum 
și vicepreședinții Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghiară 
și ai Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană.

Au participat, de asemenea, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni de știință, artă și cultură.

în deschiderea ședinței a luat cu
vîntul tovarășul Ștefan Peterfi, care, 
în numele consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și ger
mană, a salutat cu deosebită stjmă, 
cu multă căldură și bucurie prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la lu
crările plenarei comune a celor două 
consilii.

Au continuat dezbaterile pe margi
nea expunerilor, prezentate în cadrul 
plenarelor celor două consilii.

Au luat cuvîntul tovarășii Puskas 
Gheorghe, profesor la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Tîrgu Mureș. 
Michael Welter, inginer-șef la între
prinderea „Porțelanul" din Alba Iu- 
lia, Domokos Geza, directorul editu
rii „Kriterion", secretar al Uniunii

scriitorilor. Therese Necsasz. inspec
tor general adjunct la Inspectoratul 
școlar al județului Timiș. Szabo Bela, 
strungar' la întreprinderea „înfră
țirea" din Oradea. Paul-Mihai Ber
ger, brigadier la C.A.P. Criș-Daneș. 
județul Mureș, Dancsuly Andrei, pro
fesor la Universitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj-Napoca, Josef Eckenreiter, 
secretar al Comitetului județean Si
biu al P.C.R., și Ma.iai Adalbert, pre
ședintele Consiliului județean Har
ghita al oamenilor muncii, de națio
nalitate maghiară.

în numele membrilor celor două 
consilii, al tuturor 
plenara comună.
Peterfi a rugat pe 
Ceaușescu. secretar
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, să ia 
cuvîntul.

Primit cu celg
mente, eu însuflețită 
fundă satisfacție, a

parti ci pan ți lor la 
tovarășul Stefan 
tovarășul Nicolae 
general al Parti-

mai calde senti- 
bucurie și pro- 

luat cuvîntul

tovarășul Nfcotae Cecwșescu.
Cuvintarea secretarului general al 

partidului a fost urmărită cu deose
bită atentie și larg interes, cu depli
nă aprobare, ea. fiind subliniată. în 
repetate rînduri. de prelungi aplauze, 
urale și ovații. Cuvîntarea se va da 
publicității. \

La încheierea , cuvîntării. pârtiei- 
panții aclamă . din nou îndelung, cu 
înflăcărare, pentru gloriosul Partid 
Comunist Român, pentru conducăto
rul iubit al partidului si statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. - 
pentru patria comună, liberă, inde
pendentă și înfloritoare — Republica 
Socialistă România. Sînt momente 
care relevă cu puterea adevărului, a 
celei mai vii realități, coeziunea 
strînsă a oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară si germană în ju- . 
rul partidului și al secretarului său 
general, forța si unitatea societății 
noastre socialiste.

Ședința a fost închisă de' tovarășul 
Eduard Eisenburger.
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participanților la dezbateri

TIMIȘOARA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, marți după- 
amiază, delegația Partidului Muncii 
din Israel, condusă de Shimon Peres, 
președintele partidului, care face o 
vizită oficială in țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte Haim Bar 
Lev, membru al Biroului partidului, 
Moshe Shachol, membru al Biroului 
partidului, președinte al fracțiunii 
parlamentare a Frontului Unit Mun
citoresc (MAARAH), și Isr(iel Gat, 
șeful secției internaționale a parti
dului.

La primire au participat Virgil Ca
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al -P.C.R.

în numele membrilor delegației, 
oaspetele a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru primirea 
acordată, pentru invitația de a vizita 
România. Președintele Partidului 
Muncii a evocat impresiile deosebite 
pe care le-a produs asupra membri
lor delegației vizita în țara noastră, 
exprimind aprecieri elogioase

cu 
in-

că 
dc-

adresa poporului român, a succeselor 
sale pe calea progresului și prosperi
tății, a construcției socialiste.

în timpul întrevederii s-a procedat 
■ la un schimb de păreri cu privire la 

activitatea și preocupările celor două 
partide, la relațiile dintre România 
și Israel, precum și în legătură 
unele probleme actuale ale vieții 
ternaționale.

De ambele părți s-a apreciat 
vizita întreprinsă în România de
legația Partidului Muncii din Israel 
constituie un moment important în 
dezvoltarea relațiilor dintre' cele 
două partide, contribuind la extin
derea colaborării dintre România și 
Israel în interesul cauzei înțelegerii 
și păcii internaționale. Președintele 
Partidului Muncii a invitat o dele
gație a P.C.R. 
Invitația a fost

Abordindu-se 
ternaționale. a 
ocuparea celor 
situația din Orientul Mijlociu, față 
de perpetuarea tensiunii din această 
zonă, care pune în pericol pacea si 
securitatea internațională.

în acest cadru s-a acordat o aten
tie deosebită căilor și mijloacelor 
înfăptuire pe cale politică a păcii

să viziteze Israelul, 
aceptată cu plăcere.
unele probleme in- 

fost evidențiată pre- 
două partide fată de

de
în

zonă, evidențiindu-se convingerea 
celor două partide că rezolvarea si
tuației complexe din Orientul Mijlo
ciu implică mobilizarea tuturor for
țelor politice realiste, responsabile si 
iubitoare de pace, din regiune și țlin 
afara ei, pentru a se ajunge la con
venirea unor soluții care să ducă1 la 
stingerea conflictului. Ia conviețuirea 
și conlucrarea pașnică a tuturor po
poarelor și țărilor din zonă. în con
formitate cu interesele generale ale 
păcii și înțelegerii internaționale;

Reafirmînd poziția Partidului Co
munist Român și a Republicii Socia
liste România față de situația din 
Orientul Mijlociu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea Ide 
a se ajunge de urgență la o regle
mentare- politică cuprinzătoare, care 
să ducă la o pace justă și trainică, 
ceea ce presupune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967. la înfăptui
rea aspirațiilor naționale legitime ale 
poporului arab palestinian — inclli- 
siv a dreptului său la. autodetermi
nare și la constituirea unui stat pro
priu și independent — la asigurarea 
integrității și securității tuturor sta
telor din regiune.

întrevederea s-a desfășurat într-H 
atmosferă cordială, prietenească. .1

o

La Combinatul siderurgic din Galați

peste plan
Acționind pentru îndeplinirea 

exemplară a -sarcinilor de plan 
la producția fizică și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă, colectivele din unită
țile ce aparțin întreprinderii 
electrocentrale Mintia-Deva au 
produs și pulsat în rețeaua sis
temului energetic național, pes
te sarcinile de plan aferente pe
rioadei care a trecut din acest 
an, 40 milioane kWh energie 
electrică. Sporul de producție 
s-a obținut îndeosebi pe seama 
aplicării unor măsuri și acțiuni 
eficiente care s-au concretizat, 
între altele, în perfecționarea 
tehnologiilor de lucru, utilizarea 
la parametri ridicați a agrega
telor și instalațiilor și reducerea 
duratei reparațiilor.

Tipuri noi de
transformatoare

La întreprinderea „Electro- 
putere“-Craiova au fost rea
lizate cele dinții transformatoa
re din gama de puteri cuprin
se între 400 și 2 800 kVA, desti
nate echipării cuptoarelor elec
trice cu inducție pentru topit 
oțel. Concepute de specialiști ai 
institutului de cercetări și pro
iectări din cadrul unității, trans
formatoarele respective asigură 
alimentarea cu energie electrică 
a cuptoarelor cu inducție de ca
pacități pînă la 1,5 tone. Noile 
transformatoare permit automa
tizarea procesului de topire a 
metalului, asigurînd astfel scurta
rea duratei de elaborare a șar
jelor și o calitate ridicată a oțe
lului. (Agerpres)

J început să producă
a doua fabrică de aglomerare
Pe platforma Com

binatului siderurgie de 
la Gaiați a .început să 
producă, 
probelor 
prima dintre cele două 
benzi ale fabricii de 
aglomerare numărul 
2, care — alături de 
prima fabrică cu ace
lași profil — asigură 
aglomeratul feros pen
tru furnalele combi
natului. Proiectul noii 
fabrici a fost elaborat 
de IPROMET Bucu
rești, iar lucrările au 
fost executate de în
treprinderea de con
strucții și montaje si
derurgice Galați. O- 
biectivul este dotat 
aproape în întregime 
cu utilaje fabricate in 
tară — la „Progresul" 
din Brăila. „1 Mai" 
din Ploiești. între
prinderea mecanică 
din Timișoara ș.a.
Fată de prima unitate, 
fabrica 
noutate 
introducerea în fluxul 
de fabricație a aglo
meratului feros a unui 
pat de omogenizare, 
ceea ce contribuie la 
reducerea consumului 
specific de cărbune și 
cocs, pe baza dozării

prezintă o 
tehnologică :

A început 
construcția 

unui nou cartier 
de locuințe

în partea de nord-est a muni
cipiului Timișoara a început 
construcția unui nou cartier de 
locuințe. Pînă la sfirșitul anului, 
aici vor fi date în folosință 1 400 
apartamente, de care vor bene
ficia oameni ai muncii de la în
treprinderile mecanică. „Mo
dern". „1 iulie". „Industria linii" 
și alte unități situate in împre
jurimi. în final, noul cartier va 
cuprinde peste 4 000 de aparta
mente : în cadrul lui se vor con
strui o școală, o cresă. o grădi
niță. unități comerciale si pres
tatoare de servicii etc. Concomi
tent. continuă în ritm susținut 
lucrările in zonele Calea Girocu- 
lui. Dîmboviței. Calea Toronta- 
lului. unde au prins contur noi 
și moderne cartiere de locuințe. 
Zestrea urbanistică a Timișoarei 
va spori in acest an cu aproape 
6 500 de apartamente si nume
roase dotări social-culturale 
si edilitar-gospodărești., (Cezar 
Ioana).

Prima caracteristică a 
oricărei opere literare de 
valoare este adevărul, esen
ța vieții care cristalizează 
realist în versurile sau pa
ginile de proză ce freamă
tă de bucuria de a trăi, de 
a aspira și a fi activ per
petuu 
unei 
cială. 
loare 
tălie 
dusă 
pentru 
rului și de pe poziții rațio
nale. căci creatorul, artis
tul nu este un gînditor ab
stract care să uite de reali
tatea lumii înconjurătoare. 
Spiritul său. iluminat struc
tural de o viziune vast 
realistă, materialist-dialec- 
tică, despre lume și natură, 
nu se rătăcește in mean
drele unui itinerar metafi
zic.- Un creator de artă au
tentic sapă totdeauna. în 
primul rind, în zăcămintele 
sufletului său, emblematic 
pentru conștiința colectivi
tății a cărei fibră sensibilă 
și ecou profund sonor este, 
colorînd realitatea'cu tona
litatea unică a gîndirii și 
sentimentelor sale. Orice 
operă de artă valoroasă este 
de aceea și o extraordinară 
mărturisire, o confesiune 
dramatică despre propria

viață împletită cu a celor 
mulți, despre structurile și 
adevărul marilor probleme 
ce agită viața noastră con
temporană și de' ale cărei 
unde fremătătoare nimeni 
nu se poate izola pe insule 
solitare. Seva care vitali-

pentru edificarea 
lumi de dreptate so- 
Orice operă de va- 
înseamnă și o bă- 
împotriva inerției, 

cu o deosebită grijă 
respectarea adevă-

propriei naturi este deter
minată de. climatul social 
apt să favorizeze modelarea 
și înflorirea personalității 
umane, în orice arie a ac
tivității, fără absurde ierar
hii. Căci eroul epocii, socia
liste nu este un supraom, el

ideii de valoare 
în conexiune inț- 
cu aceea de par
ia efervescența 
unanimă a între-

solidarea 
personală 
disolubilă 
ticipare 
creatoare
gului popor, în osmoză cu 
viața unei lumi în perpetuă 
mișcare și transformare, o

Literatura si adevărul•>

vieții
însemnări de Alexandru BĂLĂCI

zează creația, izvoarele me
reu vii ale operelor auten
tice există, cum se știe, în 
însăși viata societății noas- 
stre, în experiența socială 
fără precedent în istoria 
'umanității pe care o repre
zintă înfăptuirea revoluției 
socialiste pe pămîntul 
României. în acest proces ia 
naștere un univers uman 
inedit care poate genera o- 
pere de cea mai mare ori
ginalitate. pătrunse de ade
văr, de aspirația spre per
fecțiune. Perfecționarea

are calități și defecte, tră
iește bucurii și amărăciuni, 
visează și iubește, se zbu
ciumă ca un om autentic și, 
mai presus de toate. îl ca
racterizează patosul revolu
ționar al idealului socialist, 
spiritul de dăruire, punerea 
mai presus de orice a inte
reselor colectivității. Aceas
tă concepție de inalt spirit 
etic, fundamentală caracte
ristică a noului umanism 
romanesc, este bazată pe 
dezvoltarea potențialului e- 
nergiei individuale, pe con-

lume care se reînnoiește 
mereu pe drumurile sale 
ascensionale. Qrice operă 
de valoare este de aceea și 
o lecție de elevație spiri
tuală și morală, o lecție de 
comportament existențial și 
de demnitate umană. Orice ' 
operă de valoare nu este 
altceva decît o interferare a 
vieții generale cu cea indi
viduală, o mărturisire în 
care realitatea‘este transfi
gurată de către artă.

Creatorul se destăinuie 
cu îndrăzneală și sinceri-

tate în fața întregii lumi, 
punîndu-și întrebări, cău- 
tînd răspunsuri. El se a- 
pleacă în permanență. în- 
tr-o mistuitoare combustiu- 
ne interioară, asupra unel
telor atît de greu de mi- 
nui.t ale artei, meditînd la 
„marile lucruri" pe care, le 
ridică viata și pe care le 
trăiește cu intensitate. El 
răsfrînge razele experien
ței sale existențiale asupra 
personajelor operei pe care 
o lansează omenirii, asu
pra întregii vieți contem
porane. în realitate, o ope
ră de artă este un examen 
al conștiinței creatorului, 
suflet și rațiune complexe, 
armonice, multilaterale, ca
pabile să cuprindă și să 
răsfrîngă în apele de lumi
nă ale verbului pe sine în
suși și întreaga umani
tate a epocii respective. 
Un creator concentrează în 
personalitatea sa. care nă
zuiește să îmbrățișeze toate 
aspectele multiforme . ale 
realității contemporane.' în
treaga psihologie a vremii, 
frămîntările și năzuințele 
poporului. Această reduce
re a universalului la uni
tatea psihologică umană 
este o altă caracteristică a
(Continuare in pag. a 111-a)
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a

optime a aglomera
tului.

— Construcția fabri
cii de aglomerare nu
mărul 2 — menționa, 
ing. Traian Stăncic, 
directorul grupului de 
construcții siderurgice 
din cadrul I.C.M.S. 
Galați — a impus o 
serioasă mobilizare din 
partea noastră. Pentru 
urgentarea intrării in 
funcțiune, aici a lu
crat în ultimul timp 
un număr sporit de 
montori cu înaltă ca
lificare.

în discuțiile cu con
structorii și . montorii 
au fost evocate o se
rie de 
sebite 
acestui 
de la 
spunea 
ță Anghelina. secreta
rul comitetului 
partid pe grup — 
fost determinați 
accelerăm execuția u- 
nor obiective cum 
sînt : stația de dozare 
și de sortare, silozul 
tampon, statia electri
că. pentru a respecta 
prevederile din grafi
ce. Astfel, am izbutit 
să construim obiective
le amintite în numai 
un an. față de un an 
și șase luni, cît ar fi

momente deo- 
în realizarea 
obiectiv. „încă 
început — ne 

maisirul Ioni-
de 

am 
să

fost necesar în mod 
normal, să așigurăm 
intrarea în producție 
a celei dinții benzi de 
aglomerare din noua 
fabrică". La construc
ția noii fabrici au lu
crat colectivele șantie
relor 10 și 72 ale 
grupului de construcții 
siderurgice, cărora li 
s-au alăturat colective 
ale altor grupuri din 
întreprinderea de con" 
strucții și montaje. 
S-au remarcat maiștrii 
Radu Panaitescu. Va
sile Mistreanu. Tache 
Mitrea. șefii de echipă 
Cuprian Demidov. Ma
tei Popa. Voicu Rota
ru. Aurel Roșea și 
alții.

Noul obiectiv de pe 
platforma siderurgică 
gălăț.eană va permite 
furnalului numărul 5, 
cel mai mare agregat 
de acest fel .din țară, 
să funcționeze cit mai 
aproape de 
proiectați, 
fabricii de 
re numărul 
tribui astfel din plin 
la îndeplinirea sarci
nilor mobilizatoare ce 
revin siderurgiștilor 
din Galați în acest an 
și în întregul cincinal. 
(Dan Plăeșu).

parametrii 
Colectivul 
aglomera- 
2 va con-
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Produse de înaltă tehnicitate, 

consumuri mai reduse de metal
La întreprinderea mecanică din 

Suceava. înnoirea producției se si
tuează intre obiectivele prioritare 
ale activității specialiștilor si mun
citorilor unității. Acțiunile între
prinse aici iși găsesc expresia în 
primul rînd in asimilarea unor pro
duse de înaltă tehnicitate, cu con
sumuri mai reduse de metal. Fe
răstrăul circular cu ciclu automat, 
de pildă, este in momentul de față 
cu 1 000 kg mai ușor față de pro

dusele de același tip existente in 
tară. La alte produse se aduc sub
stanțiale îmbunătățiri de funcțio
nare. Tot pentru acest an a fost 
prevăzută extinderea gamei de li
nii tehnologice (agregate complexe) 
pentru industria chimică. Numai 
pe această cale, constructorii de 
mașini suceveni vor contribui la re
ducerea efortului valutar al econo
miei naționale cu aproape 100 mi
lioane lei valută. (Agerpres).
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Plenara comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană
în deschiderea lucrărilor plenarei 

comune, tovarășul ȘTEFAN PE- 
TERFI a spus : în numele consi
liilor oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană, vă salu
tăm cu deosebită stimă, cu multă 
căldură și bucurie. Prezența dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la lucrările plenarei co
mune a celor două consilii reprezin
tă o nouă dovadă a grijii perma
nente a partidului și statului nostru 
pentru a asigura participarea efecti
vă a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în con
diții de deplină egalitate, la întrea
ga viață politică și socială a țării.

Permiteți-ne să vă raportăm că, 
în cursul zilei de ieri, s-au consti
tuit cele două consilii și au fost 
alese, în unanimitate, organele exe
cutive — birourile acestora.

Participants la discuții și-au ex
primat adînca lor satisfacție față de 
marile realizări obținute de oamenii 
muncii din țara noastră, sub condu
cerea partidului, în îndeplinirea o- 
biectivelor social-economice și au 
dezbătut pe larg sarcinile care ne 
revin pentru înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Lucrările plenarelor au evidențiat 
faptul că Raportul prezentat de 
dumneavoastră la Conferința Națio
nală, documentele adoptate au făcut 
un cuprinzător bilanț al succeselor 
obținute prin munca eroică a între
gului popor și au jalonat direcțiile 
fundamentale ale dezvoltării socie
tății românești în perioada actuală 
și în perspectivă. Totodată, in ședin
țele plenare a fost exprimată hotă- 
rirea consiliilor, a tuturor oamenilor 
muncii maghiari și germani de a 
participa, împreună cu întregul po
por, cu toate forțele. Ia realizarea 
tuturor hotărârilor adoptate de Con
ferința Națională a partidului.

Participant» au subliniat cu pro
fundă satisfacție că rezultatele pri
milor doi ani ai cincinalului, precum 
și obiectivele stabilite pentru anii 
următori reflectă cu pregnanță jus
tețea și realismul politicii partidu
lui de repartizare judicioasă a for
țelor de producție pe întreg terito
riul țării, de dezvoltare economică 
armonioasă a tuturor județelor, ceea 
ce asigură baza materială pentru 
realizarea în fapt a egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, pen
tru manifestarea și afirmarea plena
ră a capacităților lor creatoare în 
sfera producției de bunuri materiale, 
în toate sectoarele de activitate.

Plenarele au dat o înaltă apreciere 
principialității consecvente și modu
lui creator în care Partidul Comunist 
Român a rezolvat problema națio
nală, rolului dumneavoastră deter
minant, de însemnătate excepțio
nală, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea și înfăptui
rea politicii naționale a partidului, 
care asigură deplina egalitate în drep
turi a oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, întărirea unității șl frățiși tuturor 
fiilor țării.

Cele două consilii ale oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană au relevat și au dat o înaltă 
apreciere grijii și preocupărilor dum-. , 
neavoastră, mult. _ stihia'tdi .tovarășir1: 
Nicolae Ceaușescu,' pentru continua 
dezvoltare a democrației socialiste în 
toate sectoarele de activitate, printr-o 
participare mai activă a maselor la 
dezbaterea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

In cadrul lucrărilor celor două ple
nare s-a evidențiat cu o multitudine 
de fapte că îrivățămintul în limba 
maternă, existența ziarelor și revis
telor, a programelor de radio și tele
viziune, a editurilor, a teatrelor și a 
altor instituții de cultură constituie 
factori reali, care concură la educa
ția în limba maternă, la păstrarea și 
cultivarea tradițiilor proprii, la dez
voltarea vieții spirituale a naționali
tăților conlocuitoare.

Totodată. în plenare s-au accentuat 
necesitatea asigurării unui caracter 
mai activ Și mai concret întregii ac
tivități a consiliilor, precum și ce
rința ca ele să aducă o contribuție 
mai substanțială la examinarea, în 
spiritul politicii partidului, a proble
melor care privesc viața și activita
tea naționalităților conlocuitoare.

Plenarele, exprimînd și cu acest 
prilej acordul deplin al oamenilor 
muncii maghiari și germani față de 
politica internațională a partidului și 
statului, dau o înaltă apreciere acti
vității prodigioase a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, ro
lului dumneavoastră decisiv în 
elaborarea politicii externe a parti
dului și statului nostru. con
tribuției dumneavoastră remarcabile 
la marele efort al apropierii 
între toate popoarele lumii, la in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale care să 
așeze relațiile dintre state pe prin
cipii noi. activității neobosite, recu
noscută pe toate continentele globu
lui, pe care o desfășurati pentru 
promovarea în relațiile dintre toate 
statele a principiilor egalității în 
drepturi, suveranității și indepen
dentei naționale, neamestecului în 
treburile interne, a dreptului fie
cărui popor de a-și stabili singur 
orânduirea socială și politică în ra
port cu condițiile concrete sociale si 
istorice din fiecare țară și cu aspira
țiile poporului respectiv.

în cuvîntul său. tovarășul PUSKAS 
GHEORGHE. profesor la Institutul 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș, a 
spus : Reprezint generația mai veche 
din patria noastră, care am trăit și 
am văzut ceea ce au făcut regimurile 
burghezo-moșierești și pe urmă fas
cismul. pentru interese străine, pen
tru interesele claselor dominante, 
dar în nicL un caz nu în interesul 
maselor largi sau în interesul na
ționalităților care au trăit de veacuri 
pe aceste meleaguri. împreună cu 
poporul român. Aceste vremuri sînt 
ale trecutului, dar amintirile triste 
au rămas în mintea noastră, și poa
te că este bine așa. pentru a apre
cia si mai mult prezentul.

Cînd spun prezentul, am în vedere 
perioada de după eliberarea patriei 
noastre și, în mod deosebit, perioada 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului nostru. Mă gîndesc la 
regimul nostru socialist, mă gîndesc 
la patria noastră care s-a trans
format fundamental din toate punc
tele de vedere în decursul acestor 
peste trei decenii.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Convingerea mea este că Programul 
partidului privind problema naționa
lă. Constituția patriei noastre — 
initiate de partid, de secretarul ge
neral al partidului nostru — asigură 
tuturor cetățenilor, inclusiv ce’or din 
rândul naționalităților, afirmarea lor 
deplină în toate sectoarele vieții 
noastre sociale.

Reamintind trecutul și comparîn- 
du-1 cu realitatea luminoasă a anilor 
construcției socialiste, prof. Pușkas 
a spus : Era greu, eram considerați 
străini și de multe ori asa ne-am și 
simțit. în mod intenționat s-a dus o 
politică șovină atît de burghezia 
română în perioada dinaintea celui 
de-al doilea război mondial, cit si de 
cea maghiară în perioada 1940—1944, 
cu scopul de a crea un spirit de duș
mănie între cele două nații, de a ser
vi interesele claselor dominante, inte
resele capitalului străin, interesele 
păturilor cu legături peste hotarele pa
triei noastre, contra intereselor mase
lor largi populare. Eu încă de copil 
am trăit într-o regiune unde erau ro
mâni, maghiari și germani, vorbeam 
trei limbi, ne înțelegeam bine între 
noi. Mai tîrziu am avut multi prie
teni români, și care, în unele cazuri 
destul de delicate, m-au ajutat, așa 
cum am procedat și eu față de prie
tenii mei români atunci cînd s-a 
schimbat temporar situația statală 
din regiunea respectivă.

Vorbitorul a spus apoi : Aș vrea să 
mă refer la încercarea unor cercuri 
reacționare de peste hotare de a se 
amesteca în treburile noastre inter
ne. Dar, înainte de toate, .vreau să 
amintesc că. cu multi ani în urmă, 
cînd în afara hotarelor noastre au 
apărut știri tendențioase, care nu co
respundeau realității, eu am luat ati
tudine fată de acestea, am spus 
foarte răspicat că problemele noas
tre le cunoaștem noi, și noi si numai 
noi le vom rezolva, nu avem nevoie 
de nici un așa-zis „ajutor" din afara 
granițelor țării. Tot așa de răspicat 
resping și astăzi orice încercare de a 
se amesteca în treburile noastre in
terne. de a încerca să ne dea „solu
ții" pentru rezolvarea problemelor 
noastre proprii cu scopul de a pro
voca dezbinare in interesele vitale 
ale poporului nostru.

Problemele fundamentale ale națio
nalității maghiare au fost rezolvate 
— a spus în încheiere vorbitorul. 
Viata noastră este însă în perma
nentă mișcare, dezvoltare : noile 
trepte ale dezvoltării socialismului 
aduc în mod firesc noi probleme, 
care, atunci cînd apar, trebuie exa
minate cu grijă și soluționate cu res
ponsabilitate. așa cum ne învață 
partidul. ’

Tovarășul MICHAEL WELTER, in- 
giner-șef la întreprinderea „Porțe
lanul" din Alba Iulia. a spus :

O expresie elocventă a politicii 
consecvente a partidului nostru de 
dezvoltare armonioasă și echilibrată 
a tuturor zonelor și localităților pa
triei, elaborată de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o oferă ritmul de-a drep
tul impresionant al dezvoltării ju
dețului Alba, acest străvechi plai 
românesc pe care, înfrățiți în muncă 
și idealuri, oamenii muncii români, 
maghiari și germani, într-o unitate 
deplină de voință și acțiune, își con
sacră toate forțele, întreaga lor 
energie creatoare înfăptuirii sarcini
lor stabilite de partid. Județul Alba, 
ca întreaga țară, a beneficiat, an de 
an, de un volum tot mai mare de 
investiții.

în continuare, vorbitorul ă spus : 
Anii actualului cincinal marchează 
cea‘-mai rodnică etapă în dezvolta
rea-vertiginoasă a potențialufui eco
nomic și productiv al județului nos
tru. Prefigurând tabloul economico- 
social al județului Alba în perspec
tiva obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea, a importantelor 
sarcini trasate de Conferința Națio
nală a partidului din decembrie 
1977, trebuie’să subliniem cu deose
bită mândrie că el va cunoaște o 
nouă și strălucită îmbogățire. La 
baza acestei dezvoltări spectaculoase 
stă un vast program de investiții 
în valoare de 15,8 miliarde lei. Mai 
mult de 60 la sută din aceste fon
duri sînt orientate spre construirea 
a 48 de noi obiective industriale 
amplasate în mod rațional pe întreg 
teritoriul județului. Toate acestea 
vor permite ca, în anul 1980, jude
țul Alba să realizeze o producție 
globală cu 1 miliard de lei mai mare 
decît întreaga producție industrială 
a României anului 1938.

Ca rezultat nemijlocit al industria
lizării, al construirii și punerii în 
funcțiune a noilor obiective si capa
cități de Producție, în anii actualului 
cincinal se vor crea peste 27 000 de 
locuri de muncă, atît în industrie, 
cît și în celelalte activități neagri
cole.

Realizări de o deosebită semnifica
ție se obțin și pe linia creșterii ni
velului de viață al oamenilor muncii. 
Numai în acest cincinal se vor con
strui din fondurile statului circa. 
17 000 de apartamente, 4 spitale cu
plate cu policlinici în orașele Ocna 
Mureș. Blaj, Aiud și Cîmpeni. două 
noi case de cultură la Cugir și Zlat- 
na, peste 40 000 mp spații comerciale, 
două stadioane sportive la Alba Iu
lia și Cîmpeni, săli de sport si mul
te alte obiective cu caracter edilitar- 
gospodăresc.

în județul Alba, ca și în întreaga 
țară, ca o expresie a rezolvării mar
xiste a problemei naționale, românii 
și germanii sînt legați între ei nu nu
mai prin cei peste 800 de ani de 
muncă și viață comună. înfrățită, ci 
și ' prin drepturile și libertățile 
egale pe care le au. Toți oamenii 
muncii de naționalitate germană au 
largi posibilități de afirmare și îm
plinire conform aptitudinilor si încli
națiilor fiecăruia. După absolvirea 
școlilor generale, tinerii de naționali
tate germană, bunăoară, au posibilita
tea de a urma fie liceele industriale, 
de toate profilurile, existente în toate 
orașele județului, fie scoli profesio
nale. unde se pot califica în mese
riile dorite.

Cu mîndria de a se ști integrați cu 
trup și suflet în efortul general al 
poporului român, de propășire a pa
triei noastre. România, oamenii mun
cii de naționalitate germană din jude
țul Alba se angajează în fata parti
dului. a dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vor 
munci cu dăruire și abnegație, cu o 
înaltă conștiință patriotică si cetățe
nească pentru realizarea tuturor sar
cinilor puse de partid în fata națiu
nii. O vor face cu conștiința clară că 
prin înfăptuirea neabătută a prevede
rilor Congresului al XI-lea. a hotărâ
rilor adoptate de Conferința Națio
nală a partidului vor contribui, cu 
întreaga lor capacitate, la ridicarea 
nivelului de bunăstare și civilizație a 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

După ce a exprimat emoția pri
lejuită de prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la toate întîlni- 
rile, din ultimul deceniu, cu repre
zentanții naționalităților conlocuitoa
re din România, tovarășul DOMO- 
KOS GEZA, directorul editurii „Kri- 
terion" secretar al Uniunii scriitori
lor. a arătat că cuvîntul secretarului 
general al partidului primit, de fie
care dată, cu aprobare unanimă, a 
fost un prețios îndreptar teoretic si 
o călăuză fermă în activitatea de zi 
cu zi în toate sferele vieții sociale.

nostru în 
spus vorbi- 
clare. Fi

șau alta a 
exista mai

Principiile partidului 
problema națională — a 
torul — sint juste și 
rește, într-o problemă 
construcției socialiste pot
multe modalități concrete de rezol
vare. Se poate întîmpla ca la un mo
ment dat soluțiile practice să nu co
respundă întru totul principiilor ac
ceptate ; nu e exclusă nici posibili
tatea comiterii unor erori. Ele pot 
apărea în toate domeniile vieții, in
clusiv în abordarea unor probleme 
cotidiene cu specific național. Dorim 
cu ardoare perfecțiunea, mobilul tu
turor eforturilor umane. Dar viața 
este de multe ori mai complexă de
cît ne închipuim, oamenii care sînt 
chemați să aplice în practică hotă
rârile juste, prevederile legale sînt 
diferiți în ceea ce privește experien
ța. cunoștințele, sensibilitatea, stilul 
de a acționa. în această situație, 
principialitatea, cunoașterea profundă 
a realităților, printre care și a reali
tăților naționale, a intereselor gene
rale și particulare, capacitatea de au- 
tocorectare și, nu în ultimul rând, 
spiritul democratic au un rol de
terminant în luarea măsurilor cerute 
de politica partidului și a statului 
nostru socialist. Legat de aceas- 

Consiliul oamenilor muncii 
naționalitate maghiară tre- 
să-și aducă contribuția în- 
mai mare măsură la acest 

Continuitatea în activitate, 
de lucru al plenare-

ta, 
de 
buie 
tr-o 
efort,
caracterul 
lor și mai ales al ședințelor de bi
rou — a spus el — schimbul de ex
periență, informarea, dezbaterea se
rioasă, sinceră a problemelor sînt 
cerințe firești ale muncii, ale obiec
tivelor politice puse în fața consi
liului de către conducerea partidului.

Referindu-se apoi la măsurile a- 
sigurate pentru cultivarea limbii 
materne, vorbitorul a subliniat : 
Putem afirma că naționalitatea ma
ghiară din România vorbește o lim
bă bogată, expresivă, care și-a păs
trat vechile valori atît în lexic, cît și 
în sintaxă.^fără a renunța 
ni zare, 
noilor 
greșul 
putut 
prezentate 
gură cu 
unui vast sistem de instituții și așe-

rare și proliferare a învățămîntului 
liceal oferă largi posibilități de a- 
firmare, de creativitate pentru toți 
tinerii, conturează șanse egale tutu
ror elevilor, fără deosebire de na
ționalitate, de împlinire a năzuințe
lor și idealurilor lor în viață. La 
încheierea studiilor liceale, absolven
ții liceelor și secțiilor cu limba de 
predare germană 
ze în producție 
studiile în orice 
țămînt superior
Arătînd în continuare că la școlile 
și secțiile cu limba de predare 
germană din județul Timiș funcțio
nează 194 învățători. 289 profesori. 
15 ingineri și maiștri instructori, 
vorbitoarea a relevat grija cadrelor 
didactice de naționalitate germană 
de a pune tînăra generație în situa
ția de a învăța muncind, producind 
bunuri 
muncă 
măsură 
asigure 
lității umane, ____ _______
făuritorilor de bunuri materiale. în 
felul acesta, ca niciodată în trecut, 
a spus ea, învățămîntul în limba ger
mană și viața se contopesc 
alta, cu consecințe profund 
toare în economia, știința si 
județului nostru.

Vorbitoarea a amintit, de 
nea. o serie de acțiuni cultural-edu
cative organizate în școlile județu
lui, în care trăiesc și învață împreu
nă copii români și germani, acțiuni 
care constituie momente de educare 
comunistă, revoluționară, patriotică 
și cetățenească, de întărire a priete
niei și unității dintre 
mani, de afirmare a 
cultivare a tradițiilor 
românești și șvăbești.

pot să sg 
sau să-și 
instituție 
din țara

încadre- 
continue 

de învă- 
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utile, de a o forma prin 
și pentru muncă, singura în 
să dea satisfacții reale, să 

afirmarea deplină a persona- 
stima și prețuirea

una în 
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cultura
aseme-

români și ger- 
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la moder- 
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de pro- 
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documentele
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societății.

retine și 
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impuși
După
din 

statul român asi-

Sînt strungar Ia „înfrățirea" Ora
dea — a spus SZABO BELA. Am 
vrut să încep această luare de cu- 
vînt cu numele uzinei mele, pentru 
că îmi place cuvîntul ; lucrez la 
„înfrățirea" de aproape 20 de ani — 
și lucrăm cu toții, de multe decenii, 
de multe secole, sub semnul în
frățirii.

Dacă aș vorbi mai bine românește, 
aș fi venit fără hîrtie la această tri
bună, pentru că ceea ce gîndește o- 
mul în mod sincer poate fi spus și

cazna părinților noștri, români, ger
mani și maghiari, asupriți în același 
fel pentru o bucată de pîine.

După ce a relevat dezvoltarea ver
tiginoasă a bazei tehnice a agricul
turii în județul ~
munca țăranului 
bitorul a spus : 
diții de muncă, ne bucurăm și 
condiții de viață din ce în ce 
bune. Bătrânii noștri au pensii 
mari, pentru copii primim alocații de 
stat, aprovizionarea satelor, ca și 
serviciile către populație devin tot 
mai asemănătoare cu cele de la oraș, 
în vetrele comunelor noastre, țăra
nii își fac case mai mîndre ca ni
ciodată din răsplata muncii lor cin
stite. De aceea, ca oameni dintr-o 
bucată, cu dragoste pentru pămîn
tul patriei unde ne-au dat viață pă
rinții, ne mirăm cînd auzim de cîte 
unul sau altul ce-și caută rosturile 
aiurea, umblînd vraiște prin lume. 
Căci lesne se poate observa că, în 
general, aceștia sînt oameni de un 
fel aparte, de felul acelora fără că- 
pătîi, care dau din colț în colț să 
se ferească de muncă. Și dacă nu 
și-au clădit aici nici un vis din pro
priile lor eforturi, sigur că apleacă 
urechea la ademeniri străine și cau
tă fel de fel de motive ca să plece 
din tară, de aici, unde au crescut 
și au făcut școală, unde au fost o- 
crotiți cu grijă părintească de în
treaga noastră societate.

Apreciind preocuparea Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județul Mureș în di
recția educării oamenilor muncii în 
spiritul dragostei nețărmurite față de 
patrie și partid, fată de cuceririle 
revoluționare ale poporului muncitor, 
vorbitorul a subliniat în continuare : 
Consider însă că trebuie să acțio
năm mai hotărât în această direcție, 
folosind mai mult munca de lămu
rire, de la om la om, pentru a nu 
lăsa pe acești oameni șovăielnici 
pradă unor influente tendențioa
se. care să-i determine să facă 
pași pe care să-i regrete toată 
viața și care să-i ducă la distruge
rea fericirii lor. Acționînd în acest 
fel. vom reuși ca cetățeni români de 
naționalitate germană să nu se a- 
runce orbește în valurile nesigure ale 
vieții capitaliste, alergînd după niște 
iluzii deșarte, fiind obligați să mă-

său, care a făcut 
mai spornică, 
La asemenea

vor- 
con- 

dc 
mai 
mai

pus să se examineze posibilitatea 
perfecționării continue a activității 
de editare și difuzare a cărții în 
limba maghiară, a învățămîntului cu 
limba de predare maghiară din tara 
noastră.

în încheiere, vorbitorul a spus : Aș 
dori să subliniez hotărârea noastră 
de a munci în continuare în așa fel 
îneît să se întărească în permanentă 
unitatea, solidaritatea și frăția tutu
ror cetățenilor tării, fără deosebire 
de naționalitate. în activitatea și 
lupta pentru înflorirea patriei comu
ne — Republica Socialistă România.

Din cuvîntul participanților la dezbateri
_ ______________________________________________________________________________

zăminte, chemate să se îngrijească 
și de păstrarea nealterată a limbii 
noastre materne, să asigure dezvol
tarea ei armonioasă. îmi desfășor 
activitatea la editura „Kriterion" ; 
cele peste zece milioane exemplare 
de carte — din care peste patru mili
oane exportate în multe țări ale lu
mii — tipărite de noi în limbile ma
ghiară, germană, sîrbo-croată, ucrai
neană. idiș, dovedesc, fără drept 
de tăgadă, forța și vitalitatea, capa
citatea de înnoire a acestor limbi în 
România socialistă, posibilitatea lor 
de afirmare liberă în țară și peste 

. hotare.
Vorbitorul s-a oprit apoi pe larg la 

; necesitatea folosirii tuturor instru
mentelor asigurate de statul nostru 
socialist — școală, presă, carte etc — 
pentru cultivarea și perfecționarea 
continuă a limbii materne. Dar — a 
precizat el — încă apar cărți, in
clusiv în editura noastră — care nu 
numai că sînt mediocre sau chiar 
slabe artistic, dar rămîn datoare 
publicului și sub aspectul limbii, 
neputînd să îndeplinească menirea 
adevăratei opere literare de a fi în
dreptar în vorbirea și scrierea ele
vată. întîlnim și în coloanele presei, 
în emisiunile de radio și televiziune 
materiale cenușii, uneori chiar inco
recte din punct de vedere al stilu
lui, al pronunției. Iată deci că noi. 
cei din sfera propagandei, educației, 
culturii, avem sarcini sporite în 
stimularea respectului și dragostei 
față de limba maternă. Cărțile, 
rubricile speciale de cultivare a lim
bii în presă, la radio și televiziune 
sînt o necesitate stringentă, o com
ponentă organică a educației socia
liste, patriotice.

După ce a evidențiat rolul școlii 
în formarea omului pentru muncă și 
viață, vorbitorul a spus în încheiere : 
M-am hotărât să ridic aceste proble
me aici, în fața partidului. între noi, 
comuniști români, maghiari si ger
mani, pentru că aici, și în asemenea 
foruri, e locul de dezbatere si de re
zolvare a tuturor problemelor mari 
și mici care ne preocupă. Nu simțim 
nevoia de a primi sfaturi si reco
mandări care nu își au obîrsia în 
realitatea, în viața noastră. învă
țămintele istoriei comune sînt în 
această privință edificatoare si noi 
nu vrem să le uităm niciodată !

Azi ne cunoaștem mai bine posibi
litățile reale, natura și complexitatea 
sarcinilor noi și a celor rămase drept 
grea moștenire de la o lume re
volută. Sîntem încredințați că. sub 
conducerea partidului. a dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vom obține succese tot 
mai mari în munca și lupta noastră 
pentru socialism și comunism. 
Ne stă în putere să eliminăm — 
poate mai lent decît am dori, dar 
temeinic — tot ceea ce este vechi, 
fals, condamnat de istorie și de ra
țiunea umană și să înălțăm tot fnai 
sus ceea ce este onest și frumos în 
noi și în buna noastră țară.

în cuvîntul său. tovarășa THERE- 
SE NECSASZ, inspector general ad
junct la Inspectoratul școlar al ju
dețului Timiș, a spus: Permiteti-mi 
ca și eu să-mi alătur glasul celorlalți 
vorbitori și să subliniez cu adîncă re
cunoștință rolul de însemnătate ex
cepțională al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și înfăptui
rea politicii naționale a partidului, 
care asigură deplina egalitate în 
drepturi a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani, întărirea solida
rității și frăției tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de naționalita
te, pentru înflorirea patriei comune 
— Republica Socialistă România.

Vorbitoarea s-a referit apoi la re
zultatele deosebite obținute în jude
țul Timiș — ca de altfel în întrea
ga tară — în aplicarea hotărâ
rilor Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. din iunie 1973. cu 
privire la dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului, arătînd că, în 
prezent, în cele 89 de școli generale 
și secții cu limba de predare ger
mană existente în județ sînt cu
prinși 7 914 elevi, copiii și tinerii de 
naționalitate germană avînd astfel 
asigurate toate condițiile să studie
ze în limba maternă și. în același 
timp, să învețe limba română, să se 
pregătească în toate profesiile • con
form aptitudinilor și potrivit nece
sităților social-economice locale și 
ale întregii țări.

Subliniind dezvoltarea continuă a 
rețelei de licee de diferite profiluri 
cu limba de predare germană, vor
bitoarea a spus : Actuala structu-

fără hîrtie — și chiar ipai bine. Și a- 
poi dumneavoastră nu așteptați de la 
mine cuvîntări bune de tipărit în 
manualele de ziaristică.

Voiam să vă povestesc — deși nu 
fac aici un raport de producție — că 
la noi. Ia „înfrățirea", ne simțim bine 
împreună — românii și maghiarii ; 
vorbim împreună ba românește, ba 
ungurește, și ne înțelegem bine cu 
mașinile noastre în ambele limbi. Iar 
mașinile astea deștepte pe care le 
producem noi sînt de-a dreptul poli
glote : ele vorbesc și suedeza, și ger
mana, și rusa, și engleză. în total 
vreo 40 de limbi — toate limbile țări
lor în care le exportăm. Și sînt ma- 
șini-ilnelte bune, mai ales noile mes,e 
rotative pentru mașini de, frezat și 
alezat orizontal, centre de prelucrare 
orizontală și verticală, și altele. Doar 
le-ați văzut și dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu. căci ne-ati vizitat nu 
o dată și ne-ați văzut cum am lucrat 
la ele. ț

Nu-mi plac frazele pavoazate ca la 
sărbătoare, dar mașinile astea sînt pe 
undeva ca niște steme ale înfrățirii 
noastre. E adevărat, cam mari ste
me. cam grele — dar au o stabilitate 
mare, o valoare mare și funcționează 
perfect, ca prietenia dintre toți biho- 
renii care am muncit la ele. sfătuin- 
du-ne românește, ungurește, muncito- 
reste.

Sînt membru al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară din România de la înființarea 
sa. deci de 10 ani. Pot spune că acest 
consiliu este un lucru bun. este un 
organism important. în măsura în 
care noi. membrii săi, ne luăm în se
rios îndatoririle fată de oamenii pe 
care îi reprezentăm și față de partid. 
Căci, tovarășe Ceaușescu. anul acesta 
producem mese rotative de frezat si 
alezat, anul viitor ne veți da sarcina 
să facem mașini și mai complicate. 
Cam așa este și în viata de toate zi
lele a societății : cu-ceea ce ieri am 
luat nota 10. mîine poște abia mai 
trecem examenul. Și în viata ma
ghiarilor sint probleme noi sau pro
bleme de ieri care cer azi alt subler, 
altă bormasină. altă piatră de șlefuit. 
Și pe mine mă enervează, de exem
plu. dacă tînărul de lingă mine din 
uzină vorbește pocit si ungurește, și 
românește — și știu că noi. ăi bă
trâni. răspundem și pentru asta, nu 
numai pentru meseria lui. Răspun
dem și pentru ca să se simtă bine la 
bibliotecă. în echipa de dansuri, să 
meargă la teatru' si să-și prețuiască 
limba. Frăția, înfrățirea cer muncă, 
multă muncă cinstită, si nu numai la 
strung.

Există un strung la care modelă-fn 
materialul cel mai fin, cel mai sen
sibil, cel mai fragil : sufletul. Sufle
tul omului. Eu cred că sînt strungar 
destul de bun — chiar dacă orator 
prea bun nu sînt — dar la strungul 
care modelează sufletele trebuie să 
lucrăm, cu toții, cu aceeași grijă 
mare și să urmărim tot timpul acel 
desen tehnic — și nu 
— pe care ni l-a pus : 
dul.

La acest strung nu ; 
mîini străine. Lucrăm 1 
tuindu-ne românește;, _ . .
munci,torește. Și nu există probleme 
pe care să nu le rezolvăm așa, îm
preună — la „înfrățirea" Oradea și 
în înfrățirea din toată țara.

nînce din pîinea amară a emigran
tului. Multi abia după ce au făcut 
acest pas greșit au avut posibilita
tea să-și dea mai bine seama ce în
seamnă mult trâmbițata libertate 
„de dincolo", unde principiile uma
nitare, demnitatea sînt călcate in 
picioare.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți să asigur partidul, pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de naționalitate germană din 
județul Mureș nu-și vor precupeți 
eforturile și energia pentru a-și a- 
duce contribuția la înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialise multilateral dezvol-' . 
tate și înaintare a României spre co
munism, făcînd prin aceasta dovada 
patriotismului nostru socialist, a 
atașamentului fierbinte față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru.

numai 
în față

tehnic 
parti-

căutaau ce
la el noi, sfă- 

, ungurește,

în numele țăranilor cooperatori 
de naționalitate germană de pe me
leagurile județului Mureș, a spus în 
cuvîntul său tovarășul PAUL-MIHAI 
BERGER, brigadier la C.A.P. Criș- 
Daneș, județul Mureș, aduc fierbinți 
mulțumiri conducerii partidului și 
statului nostru, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai, iubit al în
tregului nostru popor, pentru grija 
acordată împlinirii tuturor idealuri
lor oamenilor muncii, pentru egali
tatea deplină de care ne bucurăm 
cu toții în munca și viața de fiecare 
zi în patria noastră — România so
cialistă. Astăzi. în județul nostru, 
românii, germanii, maghiarii, 
oamenii muncii, fără deosebire 
naționalitate, trăiesc și muncesc 
strânsă prietenie și frăție, iar activi
tatea lor este mai bogată în reali
zări ca oricind pentru că politica 
partidului este strâns legată de nă
zuințele noastre, ale tuturor. Ne 
bucurăm de cele .mai bune condiții 
de muncă pentru a spori rodnicia 
pămîntului. A rămas numai în amin
tire truda de altădată a țăra
nului, așa cum, de pildă, a fost și 
în satul nostru, Criș — comuna Da
nes. sat iobăgit, cuprins pe pămân
turile unui grof ce-a stăpînit toată

toți 
de 
în

La rândul său, 
DANCSULY ANDREI, 
Universitatea 
Cluj-Napoca, a spus : 
ca. în numele Consiliului 
Cluj al oamenilor muncii 
ționalitate maghiară, să 
adeziunea noastră deplină 
politica, internă și externă, 
dului nostru, dragostea și atașamen
tul nostru față de partid, fată de 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, hotărârea noastră 
neclintită de a nu precupeți nici un 
efort pentru a traduce în viată mă
rețele obiective ce ne stau în față.

Relevînd realizările deosebite ob
ținute de județul Cluj în domeniul 
economico-social, în sfera invăță- 
mîntului. științei, culturii si artei, 
vorbitorul a arătat : Ca urmare a 
unei activități desfășurate cu hărni
cie și pricepere de oamenii muncii 
din industrie, transporturi, construc
ții și desfacerea mărfurilor, județul 
Cluj a ocupat pentru a doua oară, 
în 1976, locul întîi în întrecerea so
cialistă. Rezultatele obținute în anul 
trecut ne dau speranță că vom 
ocupa din nou un loc de frunte.

Aceste realizări încorporează și 
munca oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și de alte naționali
tăți. care, 
prietenii lor de muncă 
nu precupețesc nici un efort 
prosperitatea și înflorirea 
noastre comune. în uzine si 
pe ogoare, pe șantiere, în 
toare. în școli și institute, peste tot 
unde pulsează viața înnoitoare a 
construcției socialiste. întîlnim efor
tul comun, gîndul și voința unită a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate.

Aceasta este mărturia cea mai grăi
toare a patriotismului lor, a dragostei 
nemărginite față de partidul nostru, 
față de conducătorul nostru iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De fapt, aici, în procesul muncii, 
prin limbajul comun al muncii, se 
cimentează și mai mult unitatea și 
frăția de nezdruncinat dintre oamenii 
muncii români și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoare.

Minunat 
talentelor, 
reciprocă 
„Cîntarea 
măiestriei 
mațiile clujene la finala ediției I a 
festivalului sînt cele 132 premii cîști- 
gate, din care 
soane care au 
ghiară.

Vorbitorul a 
tate deosebite 
meniile de activitate merită a fi pe 
larg popularizate, deoarece ele con
stituie argumente convingătoare pen
tru a combate acele încercări răuvoi
toare ale unor cercuri reacționare, 
imperialiste, din străinătate de a de
natura realizările poporului nostru, 
inclusiv cele obținute în rezolvarea 
problemei naționale.

Referindu-se apoi la activitatea 
Consiliului județean Cluj al oameni
lor muncii de naționalitate maghiară, 
vorbitorul a arătat că aceasta n-a 
fost ritmică, că au fost prea puține 
probleme examinate în ședințele de 
birou și în cele plenare. El a subli
niat că pe viitor se impune dezba
terea sistematică în cadrul ședințelor 
atît a modului în care consiliul își 
aduce contribuția la realizarea poli
ticii partidului, la popularizarea și 
traducerea 
partid și a 
blemelor 
maghiare.

în același timp, vorbitorul a pro-

tovarășul 
profesor la 

„Babeș-Bolyai" din 
Permiteți-mi 

județean 
de na- 

exprim 
fată de 
a parti-

împreună cu tovarășii și 
lor de muncă români, 

pentru 
patriei 
fabrici, 
labora-

prilej de manifestare a 
de cunoaștere și prețuire 
a constituit Festivalul 

României". Ca o dovadă a 
cu care s-au prezentat for-

34 de formații și per- 
activat în limba ma-

arătat că aceste rezul- 
dobîndite în toate do-

în viată a hotărârilor de 
legilor tării, cit si a pro- 
specifice naționalității

Arătînd că lucrările plenarei co
mune a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germa
nă se înscriu firesc în vasta și con
tinua preocupare a conducerii parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a se sfătui permanent cu oame
nii muncii, pentru a stabili îm
preună căile și mijloacele pentru în
deplinirea cu succes a mărețelor o- 
biective conținute în hotărârile Con
gresului al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale, tovarășul JOSEF 
ECKENREITER, secretar al Comite
tului județean Sibiu al P.C.R., a 
spus : Este o realitate ușor de con
statat că politica cu adevărat mar- 
xist-leninis.tă promovată de-a lun
gul anilor de partidul nostru în pro
blema națională se leagă strâns, in
disolubil, de complexul efort con
structiv pe care întregul nostru 
popor, toți oamenii muncii, români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, l-au depus și-l depun 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
țării, pentru creșterea potențialului 
economico-social al tuturor județe
lor României. Numai o asemenea 
dezvoltare, în primul rind economi
că, este în măsură să creeze adevă
rata bază a egalității depline 
drepturi, aspirații și împliniri, 
rog să-mi permiteți să afirm 
mindrie că muncesc intr-un 
care reprezintă o reflectare de înaltă 
valoare semnificativă a politicii par
tidului, a ideilor secretarului gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind realizarea în fapt a egali
tății autentice a tuturor fiilor pa
triei, indiferent că limba lor este 
cea în care au scris Eminescu, Roth 
sau Petofi.

înfățișînd dezvoltarea impetuoa
să a județului Sibiu, unde a- 
proape 25 la sută din populație o 
formează oamenii muncii de națio
nalitate germană, județ care reali
zează în 1978 o producție industrială 
de peste 30 miliarde lei, pe harta 
sa economică apărând în ultimul de
ceniu circa 600 de obiective noi. vor
bitorul a arătat că toate acestea 
sînt argumente foarte puternice care 
oglindesc faptul că s-au creat si se 
creează permanent bază ■ si condiții 
materiale mereu mai bune pentru 
realizarea în practică a drepturilor 
fiecărui locuitor de a-și împlini ta
lentul si personalitatea sa. Deosebit de 
concludente în acest sens, a arătat 
el, sînt și realitățile politice și so
ciale din județul nostru. La ultimele 
alegeri în consiliile populare comu
nale. orășenești și municipale au fost 
aleși 301 deputați de naționalitate 
germană ; în prezent, în județ mun
cesc 10 secretari de comitete de 
partid comunale. 20 secretari ad-. 
juneți ; în 113 grădinițe și școli 
există clase și cu limba de predare 
germană, dispunem de 1361 cadre 
didactice, iar în marele Festival 
„Cîntarea României" sînt angrenate 
circa 300 formații cu 3 754 artiști 
amatori. La acestea se adaugă numă
rul mare de conducători ai procese
lor de producție, în 
cultură, in domeniul 
Plecînd de la aceste 
care nici un om de 
de aici ori de peste .
poate nega — în centrul preocupă- 
ridor noastre situăm educația patrio
tică, revoluționară pentru accentua
rea participării tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea Programului 
partidului.

Arătînd că marea majoritate a 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană sînt luptători activi, con- 
știenți în marele front al bătăliei 
pentru accelerarea dezvoltării eco
nomico-sociale, pentru ridicarea pa
triei noastre comune. România so
cialistă, pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului, vorbitorul 
a relevat că în activitatea politico- 
educativă de formare a omului nou 
și în educația patriotică îndeosebi 
nu s-a făcut totul pentru a contracara 
teoriile unor publicații străine care 
prezintă denaturat succesele noastre, 
care fac apologia modului de viață 
capitalist și a societății de con- 

care propagă cosmopolitis- 
și nihilismul național sau 
încearcă să acrediteze ideea

> in
Vă 

i cu 
județ

industrie, agri- 
social-cultural. 
realități — Pe 
bună credință, 
graniță, nu le

sum. 
mul 
care ______  — ------------
că existenta germanilor din Româ
nia este în pericol — cum o face cu 
mult zel ziarul Landsmannschaft-ului 
„Siebenbiirger Zeitung" din Miin- 
chen. încercînd să submineze pe 
asemenea căi frăția de veacuri 
dintre poporul român și naționalita
tea germană. Respingem cu hotărâre, 
a spus vorbitorul, de pe pozițiile 
partidului nostru, orice idei si mani
festări cosmopolite sau naționaliste, 
indiferent de unde parvin. Am con
siderat și considerăm aceasta necesar 
cu atît mai mult cu cît este știut 
faptul că mai există un număr de 
oameni care sînt îndemnați de pro
paganda străină să-și părăsească 
patria. Nu mă refer aici la reu
nirea familiilor, care la noi în tară 
a fost soluționată cu mult înaintea 
semnării Actului final de la Helsinki, 
ci la cei care aleargă după un mod 
de viață ușor, care nu au înțeles că 
aventura părăsirii înseamnă trădare 
față de rude, prieteni, față de moșii 
și strămoșii lor care au trudit și au 
luptat pe acest pămînt pentru ca ei, 
urmașii de azi. să se înalte tot mai 
sus pe treptele progresului, care nu 
au înțeles că poporul, tara unde 
merg le pot acorda găzduire — fiind 
interesați în racolarea forței de mun
că gata calificate — dar nu le vor 
acorda niciodată încredere și căl
dură.

Sînt încredințat — a spus MAJAI 
ADALBERT, președintele Consiliului 
județean Harghita al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară — 
că dau glas celor mai sincere sen
timente de satisfacție ale tuturor 
oamenilor muncii din județ, fără de
osebire de naționalitate, față de con
secvența și clarviziunea cu care 
partidul nostru a militat întotdeauna 
pentru rezolvarea justă marxist-le- 
ninistă a problemei naționale, ere* 
înd toate condițiile făuririi unei e- 
galități adevărate în drepturi, în 
toate domeniile de activitate.

Putem să afirmăm cu deplină cer
titudine că rezolvarea în spirit mar- 
xist-leninist a problemei naționale, 
ca parte integrantă a revoluției și 
construcției socialiste, este una din 
cele mai de seamă victorii ale po
liticii Partidului Comunist Român. 
Tot ce s-a realizat în această pri
vință, ca și în toate domeniile vie
ții noastre economice, politice și so
ciale, este indisolubil legat de acti-

vitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de contribuția sa 
hotărâtoare Ia elaborarea și înfăptui
rea politicii naționale a partidului.

Oamenii muncii din județul nos
tru au înțeles profund că factorul de 
bază al realizării deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalita
te, îl constituie dezvoltarea rapidă a 
forțelor de producție, repartizarea 
lor rațională pe întreg teritoriul ță
rii. Această teză fundamentală a poli
ticii partidului nostru, promovată cu 
atîta consecventă de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
•este materializată pe deplin și în 
dezvoltarea, fără precedent, a jude
țului Harghita, care în ultimul dece
niu a pășit pe calea unei dezvoltări 
economico-sociale impetuoase. Dacă 
acum zece ani valoarea producției 
industriale a județului a fost de nu
mai 2 miliarde lei, la sfîrșitul acestui 
an vom ajunge la 10 miliarde lei. în 
prezent, fiecare al treilea locuitor al 
județului este personal-muncitor.

Și viata spirituală a județului Har
ghita. care se încadrează armonios în 
viata spirituală a întregii țări, de
monstrează prin forța faptelor că la 
noi. în România socialistă, sînt crea
te toate condițiile pentru afirmarea 
multilaterală , și nestingherită a per
sonalității umane. în egală măsură 
pentru toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate.

în acest cadru, vorbitorul a relevat 
numărul mare de reviste, ziare și 
cărți ce apar în limba maghiară și 
care sint larg difuzate pe cuprinsul 
județului.

Totodată, vorbitorul a nropus tra
ducerea în limba maghiară a unor 
lucrări tehnice, de economie, filozo
fie. de istorie, care ar facilita ridi
carea nivelului muncii politice și 
ideologice din județ.

în continuare au fost înfățișate 
unele aspecte ale activității cultural- 
artistice din județ care reflectă viața 
nouă, munca comună, plină de abne
gație a oamenilor muncii români și 
maghiari.

Subliniind că școala este un factor 
principal de educație și formare a 
tineretului, vorbitorul a arătat că, in 
procesul general de dezvoltare și 
perfecționare a învățămîntului de 
toate gradele a fost creată. în județ, 
o rețea -largă de instituții de învăță- 
mînt în limbile naționalităților con
locuitoare, astfel îneît, din totalul de 
590 grupe din unitățile preșcolare, 
500 funcționează în limba maghiară, 
iar din cele 2 632 clase ale școlilor 
generale și liceelor, în 2 106 predarea 
se desfășoară în limba maghiară. în 
acest context, el a propus ca Mi
nisterul Educației și învățăm intului 
să acorde o atenție mai mare per
fecționării în limba maternă a ca
drelor didactice 
maghiară.

Referindu-se la 
liului județean al 
de naționalitate maghiară, care parti
cipă activ, în cadrul Frontului Uni
tății Socialiste, la dezbaterea și so
luționarea tuturor problemelor ce 
privesc dezvoltarea economico-so- 
cială a județului, vorbitorul a arătat 
că în viitor este necesar să se asi
gure îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale consiliului.

de. naționalitate
activitatea Consi- 
oamenilor muncii

Luind rtivîntul în încheierea lucră
rilor plenarei,' tovarășul EDUAltD 
EISENBURGER a spus : Am ascultat 
cu viu interes și cu profundă mîndrie 
patriotică cuvînîa-rea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care, pentru noi 
toți, este un document de o excepțio
nală importanță teoretică și practi
că, ce sintetizează succesele ample 
obținute în perioada ce a trecut! de 
la Congresul al XI-lea al partidului 

țara 
ger- 

în 
<Je

de către toți oamenii muncii din 
noastră — români, maghiari, 
mani și de alte naționalități — 
înfăptuirea obiectivelor stabilite 
partid.

Ni s-au prefigurat aici, din 
perspectiva obiectivelor fundamen
tale ale dezvoltării economico-socia
le a patriei noastre socialiste în ur
mătorii ani ai cincinalului, sarcinile 
de mare însemnătate ce stau în fața 
oamenilor muncii din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate.

Expunerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general al partidului, președinte al 
republicii, jalonează în același timp, 
cu fermitate revoluționară, direcțiile 
perfecționării continue a activității 
pe care consiliile oamenilor muncii 
maghiari și germani, sub îndrumarea , 
.comitetelor județene de partid, trei 
buie să o desfășoare în viitor, în ve
derea sporirii rolului acestor orga
nisme, componente ale Frontului U- 
nității Socialiste, la Înfăptuirea mo
bilizatoarelor sarcini ce ne revin.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că în perioada imediat următoare 
vom dezbate, cu toți oamenii muncii 
maghiari și germani, în organis
me create din inițiativa dumneavoas
tră, obiectivele ce se desprind din 
clarvăzătoarea expunere pe care ați 
binevoit să o faceți în fata ședinței 
comune a consiliilor oamenilor mun
cii maghiari și germani si vom sta
bili măsurile menite să sporească 
tot mai mult contribuția noastră la 
înfăptuirea exemplară a hotărârilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Văzînd în politica Partidului Co
munist Român propria noastră po
litică, înțelegînd că participarea 
activă la construirea socialismului și 
comunismului în patria noastră co
mună, Republica Socialistă Româ
nia. reprezintă o îndatorire patrio
tică fundamentală a fiecărui cetă
țean, oamenii muncii de naționalitate 
maghiară și germană se angajează 
solemn în fața partidului. în fata 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, ca, împreu
nă cu toți oamenii muncii din Româ
nia, sub conducerea gloriosului nos
tru partid comunist, să muncească 
cu deplină dăruire pentru 
tuirea destinelor națiunii 
după propria sa voință. L... 
stăpînă pe numea sa, pentru 
mădi, pe plaiurile milenare 
nești. o civilizație modernă, 
listă.

Ne exprimăm, încă o dată, 
mentele noastre de profundă pre
țuire. dragoste și atașament deplin 
fată de partid, față de întreaga po
litică internă și externă a partidu
lui și statului, față de dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — ctitorul Româ
niei moderne, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane — și vă 
urăm multă sănătate și putere de 
muncă. în fruntea partidului și sta
tului. spre binele întregului popor 
înfrățit al României socialiste.

Cu aceste alese gînduri de înaltă 
stimă, vie prețuire si recunoștință, 
vă mulțumim încă o dată pentru 
această istorică întîlnire cu dum
neavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. care 
v-ați dedicat și vă dedicați întreaga 
viață. întreaga energie pentru edifi
carea pe pămîntul României a celei 
mai drepte și umane societăți.

nou,

înfăp- 
române 

liberă și 
a plă- 
româ- 
socia-
senti-
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ÎNTOARCEREA DE LA LIBREVILLE 

A REPREZENTANTULUI P. C. R.
Marti s-a întors în Capitală de 

la Libreville tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care a reprezentat Partidul Comu
nist Român la festivitățile organizate

cu prilejul celei de-a X-a aniversări 
a creării Partidului Democrat Gabo- 
nez. La sosire a fost prezent 
tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

(Agerpres)

Miting de solidaritate cu oamenii muncii 
și popoarele din Africa australă

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10,10 întrebări și răspunsuri
10,30 Teatru TV : ,,O întâmplare ciu

dată" de Carlo Goldoni
12,00 Telex
12,05 închiderea programului
15,00 Turneul internațional de box 

„Centura de aur“. Transmisiune 
directă de la Palatul sporturilor 
și culturii

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă germană
17,05 Tragerea Pronoexpres
17,15 Telecronica pentru pionieri
17.35 Volei feminin : Dinamo Bucu

rești — Penicilina Iași (finăla

campionatului național). Transmi
siune directă de la Brașov

19,00 Din cartea naturii : Vînători de 
pană

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Noi, femeile ! Emisiune despre 

rolul femeii în societatea noastră 
socialistă

20.20 Telecinemateca : „Lumea* nouă", 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor suedeze. Partea a Il-a a 
filmului „Emigranții"

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.50 Desene animate : Woody — ciocă- 
nitoarea buclucașă

20.15 Interpreți de muzică populară
20,35 File de istorie : Mărturia fîntînilor
20,55 Țară de dor. Emisiune de versuri
21.15 Telex
21.20 Bijuterii muzicale ,
21.50 Mai aveți o întrebare ? Electronica 

sub microscop

în cadrul Anului internațional de 
luptă împotriva apartheidului, marți 
a avut loc la întreprinderea de rul
menți din Bîrlad un miting de soli
daritate cu oamenii muncii și po
poarele din Africa australă, la care 
au participat numeroși muncitori, 
specialiști ai unității.

Exprimînd sentimentele de solida
ritate militantă ale întregului colec
tiv al uzinelor bîrlăderie cu popoa
rele din Africa australă, Mircea Tăz- 
lăoanu, președintele comitetului sin
dical al întreprinderii, muncitorii 
Victoria Spanache, Eracle Toma și 
inginerul loader Berlea au arătat, 
în cuvîntul lor, că oamenii muncii 
bîrlădeni, la fel cu întregul nostru 
popor, condamnă cu hotărîre politica 
de discriminare practicată de cercu
rile conducătoare .rasiste din Africa 
australă. Ne ridicăm cu hotărîre gla
sul și cerem încetarea acțiunilor re
presive împotriva popoarelor din A- 
frica de Sud și din Rhodesia, care-și 
cer dreptul legitim de a trăi liber 
în propria lor țară, încetarea neîn- 
tîrziată a ocupării ilegale a Namibi
ei. în spiritul politicii sale princi
piale de solidaritate cu lupta po
poarelor Africii australe, au subli
niat vorbitorii, țara < noastră desfă
șoară o activitate susținută în ca
drul diferitelor organisme interna

ționale pentru adoptarea unor mă
suri de natură să ducă la lichida
rea vestigiilor colonialismului și ra
sismului ’în Africa, lâ asigurarea 
dreptului la existență liberă al po
poarelor africane.

Noi, muncitorii întreprinderii de 
rulmenți din Bîrlad. susținînd întru 
totul poziția partidului și guvernu
lui nostru . — au spus. în încheiere 
vorbitorii — înfierăm cu energie cri
mele săvîrșite împotriva populației 
din Africa australă, ne afirmăm, 
totodată, solidaritatea cu oamenii 
muncii și popoarele din Zambia, 
Mozambic, cu oamenii muncii și po
porul Zimbabwe, cu lupta majorității 
populației din Rhodesia și din Afri
ca de Sud împotriva regimurilor ra
siste de apartheid. Cerem să se pu
nă capăt pentru totdeauna politicii 
rasiste, represiunilor și discriminări
lor de tot felul practicate în Africa 
australă, să înceteze agresiunea re
gimului de la Salisbury împotriva 
Zambiei, Mozambicului și Botswa- 
nei. Sîntem convinși că lupta oa
menilor muncii, a mișcărilor de eli
berate națională a popoarelor din 
Africa australă, sprijinită de miș
carea sindicală mondială, de toate 
forțele progresiste și democratice din 
lume, va triumfa.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII CENTENARULUI ELIBERĂRII BULGARIEI 
DE SUB DOMINAȚIA OTOMANĂ

Adunarea festivă din Capitală
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boX: „Centura de aur“
Cu excepția a două întîlniri (Gh. 

Niță — Robu Niță și N. Neagu — Gh. 
Ciochină), 
neașteptate, 
competiției
Centura de aur“, desfășurată marți 

,.<e ringul Palatului sporturilor și cul
turii din Capitală, s-a caracterizat în 
general prin partide de o modestă 
factură tehnică. în schimb, au plă
cut cele două victorii repurtate de 
pugiliști mai puțin cunoscuți, care au 
reușit să elimine doi internaționali 
de vază ai boxului nostru. Sibianul 
Gheorghe Niță (cat. muscă) l-a în
vins la puncte pe brăileanul Niță 
Robu, care a fost și numărat, iar la 
cat. pană N. Neagu (Oțelul Tîrgoviș- 
te) l-a scos din luptă pe campionul 
țării, stelistul Gh. Ciochină. Expediat 
de 3 ori la podea în repriza a 2-a, 
Ciochină a fost abandonat de arbitru. 
O luptă rudimentară, bogată în ob
strucții, a caracterizat partida „semi
greilor" C. Dafinoiu — C. Văran, în 
care primul a cîștigat prin abandon 
în rundul 3. Alte rezultate : pană : 
Viorel Ioana b.p. A. Esparagoza (Ve
nezuela) ; C. Buzduceanu b.p. Săli 
Iuseim ; M. Ploeșteanu b. k.o. 3 Gh. 
Sorescu ; Naudy Piniero (Venezuela) 
b.p. I. Guță ; Gh. Oțelea b.p. I. An
tone ; semigrea : D. Văleanu b. k.o. 1 
N. Trenkov (Bulgaria) ; grea : T. 
Pirjol b.ab. 2 pe Masis Hambarsou- 
miang (Iran) ; P. Ungureanu b.p. C. 
Riviera (Venezuela) ; T. Stevenson 
(Cuba) b.ab. 1 pe Gică Axente.

încheiate cu rezultate 
cea de-a treia gală a 
internaționale de box

Aseară, în cadrul celei de-a 4-a 
reuniuni a competiției internaționale 
de box „Centura de aur“, au fost în
registrate următoarele rezultate teh
nice : cocoș : I. Faredin (România) 
b.p. V. Kuznețov (U.R.Ș.S.) ; N. Popa 
(România) b.p. FI. 
D. Cipere (R.) b.p. 
(Venezuela) ;

Butnaru (R.) ; 
Nelson Trujillo 

Jesus Sollet (Cuba) 
b.p. Dinu Teodor (România) ; semi- 
mijlocie : C. Hoduț (R.) b.p. M. Pav
lov (Cehoslovacia) ; I. Vladimir 
(România) b. ab. 3 pe Raal Guillermo 
(Venezuela) ; Luis Echaide (Cuba) 
b.p. V. Cicu (România).

Astăzi, de la ora 15 și respectiv 19, 
au loc alte două reuniuni.

cite o 
sportive 

lumea

Turneul internațional de șah al României
Aseară, în runda a 8-a a turneului 

internațional de șah al României care 
are loc în Capitală. Uhlmann l-a în
vins pe Lukacs. S-au încheiat re
miză partidele Ungureanu — Ciocîl- 
tea ; Șubă — Stoica, Pîdevski —

Ftacnik și Ghindă — Minev. în cla
sament, pe primul loc se află Ciocîl- 
tea, cu 5 puncte și o partidă între
ruptă. urmat de Alburt (U.R.S.S.), cu 
4,5 puncte și două partide întrerupte. 
Astăzi este zi-,de odihnă.

VOLEI FEMININ

Turneul final al campionatului republican
Marți. în cadrul turneului, final al 

campionatului feminin republican de 
volei, care se dispută la Brașov, e- 
chipa Farul Constanța a furnizat o 
surpriză. învingind. cu scorul de 3—1 
(15—7. 9—15, 15—9, 15—11). forma
ția bucureșteană Dinamo, lidera cla-

samentului. în cel de-al doilea joc, 
Penicilina Iași a întrecut echipa 
Chimpex Constanța cu scorul de 
3—0 (15—3. 15—7, 15—8). Turneul se 
încheie astăzi cu partidele Penici
lina — Dinamo și Chimpex — Farul.

În cîteva rînduri
O în campionatele’europene 'iîe-te

nis de masă care au loc la . Duisburg, 
marți selecționata masculină a Româ
niei a învins cu 5—3 echipa Italiei 
și s-a clasat pe primul loc în grupa 
B (cat. a II-a), cu 16 puncte. Au ur
mat în clasament echipele Italiei — 
14 puncte, Finlandei — 12 puncte; 
Turciei — 10 puncte. Elveției — 6 
puncte etc.

© în primul tur al turneului inter
național feminin de tenis de la Bos
ton, jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a învins-o în două seturi, cu 
7—6, 6—3. pe americana Mona Guer- 
rant.

în proba de dublu, perechea Vir
ginia Ruzici — Mima Jausovec a 
întrecut cu 6—4, 6—4 cuplul Miche
le Tyler — Yvonne Vermaack.

9 Echipa R.P. Chineze a obținut a 
treia victorie consecutivă în cadrul 
campionatelor mondiale de hochei 
pe gheață (Grupa C), competiție 
care se desfășoară în aceste zile la 
Las Palmas (Insulele Canare). în 
cea de-a treia zi a turneului, ho- 
cheiștii chinezi au întrecut cu sco
rul de 12—1 (5—0, 4—0, 3—1) forma
ți Belgiei. Alte rezultate : 
<c- ..........................
Lui 
0-1,, 
-7-^6

în _______  _____  ..
lecționatele țl.P. Chineze și Olandei, 
cu cîte 6 puncte, urmate de forma
țiile 
— 3

s
Din aur, argint și bronz, 

medalie pentru trei mari 
românce, binecunoscute în 
atletismului prin talentul și străda
nia plină de perseverență cu care 
asaltează de-a lungul anilor pozi
țiile fruntașe ale unor probe de 
alergări dintre cele mai dificile. 
Ileana Silai, Natalia Mărășescu și 
Mariana Suman au cules la Milano, 
cu prilejul campionatelor europene 
pe teren acoperit, roadele unei pre
gătiri dure, am zice bărbătești, des
fășurate pe cărările munților în ge
rul și zăpezile iernii. Exemple 
pentru atiția colegi mai tineri, cele 
trei sportive arată tuturor atleților 
noștri, care este drumul pentru a se 

’"impune 'în arena internațională."’’
Cine a privit la televizor fantastica 
alergare a româncelor pe 1 500 me
tri a priceput probabil că Nataliei 
Mărășescu i-a fost cu putință să 
impună cursei un ritm excepțional, 
nu numai prin aptitudinile și tăria 
morală, ci mai ales prin suportul 
fizic pe- care s-au sprijinit celelalte 
calități. Cu siguranță, au impresio
nat fuleul de mare atletă, capacita
tea de sprint și voința Ilenei Silai, 
victorioasă abia pe ultimii' metri și, 
totuși, fără drept de apel pentru 
adversare ; telespectatorii au intuit 
însă că n-aveau de-a face cu o 
surpriză propriu-zisă — performan
ța fusese „anunțată" din săptămî- 
nile premergătoare campionatelor 
europene prin datele unei munci 
fără istovire și prin alte rezultate 
tehnice de răsunet. Ileana Silai, 
vicecampioană olimpică în Mexic — 
1968, campioană europeană la Mi
lano — 1978, pe culmi timp de un 
deceniu, datorită seriozității cu care 
a privit în față obligațiile de perfor- 

înscrie astăzi în galeria 
Iolanda 
Viorica

spune că, asemenea Ilenei Silai, o 
altă personalitate a sportului nos
tru feminin — Maria Alexandru — 
determină rezultate peste • așteptări 
ale întregii formații române. Fie în 
partidele individuale, fie în meciu
rile de dublu, Maria Alexandru a 
hotărît victoria echipei României 
împotriva unor formații atît de re
putate cum sînt de pildă cele ale 
U.R.S.S. și Iugoslaviei. Un mod 
exemplar de a privi obligațiile care 
decurg pentru cei ce s-ap dedicat 
performanței în sport, iată ce oferă 
Maria Alexandru mai tinerilor săi 
colegi.

Ne ; cam • obișnuisem cu succesul
anual al.echipei feminine.Steaua în > -im—.-a»

Cupar EuH>pc^ la floretă. De astă- 
data, floretistele noastre n-au mai

cunoscute ale mediocrității ; cu pu
ține excepții, 'jucătorii și echipele, 
cluburile și antrenorii nu par încă 
destul de conștienți că trebuie să for
țeze barierele rutinei.

După cîteva promisiuni în primele 
etape, Sportul studențesc și Politeh
nica Timișoara au revenit la un fot
bal cenușiu, fără orizont, cu prilejul 
unei partide, chipurile derbi, între 
echipe din fruntea clasamentului. 
Mai vioi, jocul dintre echipa cam
pioană, Dinamo, și ciștigătoarea „Cu
pei României", Universitatea Craio
va — nici acesta însă nu poate fi 
socotit „derbi" al competiției, odată 
,ce ambele formații stau încă așezați;

' : Olan-
6—0, 8—0) ; 
3-3 (1-2,
— Franța

■ Spania 19—0 (5—0, 
rja; — Austria
2—0) ; Danemarca
(2—1, 4—3, 1—2).
clasament conduc neînvinse se-

Austriei — 5 puncte, Bulgariei 
puncte etc.
Cei mai buni 16 jucători de tenis 
lume, printre care Jimmy Con-

©
din ____ ___  .
nors, Ilie Năstase. Bjorn Borg, Guil
lermo Vilas, Harold Solomon. Eddie 
Dibbs. Dick'Stockton. Vitas Gerulai- 
tis, John Newcombe, Rod Laver și 
Adriano Panatta vor participa în
tre 20 și 26 martie, la Las Vegas, la 
marele turneu anual organizat sub 
egida W.C.T., un veritabil campio
nat mondial neoficial pe teren aco
perit.

meră, se 
strălucitelor atlete românce 
Balaș și Mihaela Peneș, 
Viscopoleanu și Lia Manoliu.

Nu dorim ca elogiile la adresa 
unor sportive merituoase să provoace 
o cădere de cortină peste neajunsu
rile atleților noștri. însuși numărul 
cu totul restrîns de reprezentanți la 
campionatele europene pe teren a- 
coperit dovedește dacă nu lipsă de, 
talent, oricum grave carențe de' 
ambiție și pregătire la un șir lung 
de atleți care întîrzie să ne arate 
că intr-adevăr sînt demni de spri
jinul și atenția ce-i înconjoară. Spe
răm că sub impulsul „Siilai, Mără
șescu, Suman", conducători de clu
buri și tehnicieni, sportivi și spor
tive din toate secțiile atletice se vor 
îndemna la o muncă fără preget, 
singurul factor care poate _duce, la 
încununarea talentului.

Campionatele europene la tenis de 
masă sînt în curs de desfășu
rare ; totuși, încă de pe acum putem

(Urmare din pag. I)

Un exemplu
Ileana Silai

adus trofeul la București, fiind în
vinse în meciul final. în schimb, un 
alt reprezentant al clubului bucureș- 
tean dobîndește succese fără prece
dent, calificîndu-se printre cei măi 
buni sabreri din lume. Nici un alt 
sabrer român n-a ' reușit pînă a- 
cum să-i întreacă în serie pe așii 
acestei arme și să cîștige consecutiv 
mari turnee, cum procedează Alexan
dru Nilca. La puține săptămîni după 
victoria în turneul de la Varșovia, 
competiție cu un nivel foarte înalt, 
iată că așii săbiei și-au dat din nou 
întilnire la Hanovra — 118 concurenți 
din 15 țări. Și, din nou, Alexandru 
Nilca i-a întrecut pe cei mai buni ! 
Astfel, în presa sportivă internațio
nală Alexandru Nilca incepe să fie 
considerat ca sabrerul nr. 1.

Din păcate, nu ne este dat să con
semnăm exclusiv realizări pe frontul 
competițiilor internaționale. De ‘ la 
Neubrandenburg ni s-au transmis ’ 
numai vești proaste despre rezultatele 
și calitatea jocului echipei feminine 
de handbal : înfrîngeri la scor, insu
ficiențe grave ale condiției fizice, a- 
patie și dezorientare tactică. în 
handbalul feminin, carențele serioase 
fuseseră evidente cu mult timp îna
intea acelora din ramura masculină. 
Totuși, în loc .să se ia măsuri, anga
jamentele fără acoperire au înlocuit 
înlăturarea numeroaselor lipsuri. Nu 
cumva să se întîmple la fel și în 
handbalul masculin. în. privința că
ruia s-au mai luat angajamente, și 
se mai iau și astăzi !

în fotbal, campionatul se desfășoa
ră mai departe în limitele bine-
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rezultatul de aur al medi-

. tațiilor creatorului în al 
cărui creuzet de artă, la 
mari temperaturi de arde
re. fuzionează, într-un a- 
malgam de mare preț, 
obiectivitatea și individua-. 
litatea, sentimentul perso
nal cu cel colectiv, fante
zia și realitatea, istoria și 
poezia, și care, din cunoaș
terea profundă a legilor 
trecutului, poate să extragă 
viziuni certe asupra viito
rului. Vocea clară a crea
torului dă expresie corali- 
tății conștiinței colective,

1 tuturor frămîntărilor. doru
rilor, contradicțiilor, spe-

creației, care-i asigură, sub 
semnul adevărului, perma
nența valorii și, actualita
tea. Opera de artă de va
loare trece dincolo de li
mitele temporare, iar prin 
paginile sale iradiante lu
minează 
cardinale 
timpului, 
ră aspiră 
sență a gîndirii, a adevă
rului și a cunoștințelor 
omului, a - însumării și 
transfigurării în artă a tu
turor aspectelor realității.

O operă de valoare este

dincolo de axele 
ale spațiului și 

O asemenea ope- 
să fie o chinte-

ranțelor și visurilor pe 
care le întrețese cu mii de 
fire viața tumultuoasă a 
unui popor. Reprezentativ 
pentru întreaga umanitate, 
învestit cu nobilul ei sigi
liu umanist, creatorul este 
el însuși omul viu, ancorat 
adînc în realitate. înrădăci
nat în pămînturile și sub 
cerurile 
patriei 
întreaga 
societății 
fundamentelor 
niciodată în afara timpului 
și a spațiului. Frumusețea 
structurală a artei este tot
deauna dată de apropierea

binecuvîntate ale 
concentrind 
și adevărul 
îi aparține, 
sale etice,

sale, 
viață 
căreia
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de viață, care trebuie să fie 
înțeleasă primordial ca ac
țiune și datorie de împli
nit, ca victorie a rațiunii. 
Afirmînd adevărul, creato
rul trăiește cu intensitate 
viața ființelor plăsmuite 
de arta sa, care erupe din 
miezul viu, fierbinte, al 
realității, și nu din imitații 
și reminiscențe livrești.. 
Noua ființă estetică este o- 
mul contemporan, concret, 
armonios, determinat ideal 
ca om nou, evoluat, cu toa
te sentimentele, pasiunile 
Si faptele sale care îl jus
tifică drept singura ființă 
rațională din univers.

clasamentului. Cu privire la cel'de-al 
treilea presupus meci-derbi, F.C. Ar
geș — Steaua,; să observăm că fazele 
de fotbal bune ale primei echipe de
pind aproape exclusiv de Ceea ce face 
Dobrin, iar la Steaua jocul se des
fășoară cam la nivelul posibilităților 
de astăzi ale lui Dumitru. Ceea ce, 
la urma urmei, înseamnă foarte pu
țin. Repriza a doua, pe care au ur
mărit-o telespectatorii, a cuprins 
cîteva momente de fotbal-spectacol 
inițiate de cei doi jucători : din pă
cate, au fost și alți actori în roluri 
cu totul negative. Mai întîi, nervii 
l-au părăsit pe portarul Iordache. iar 
acesta, la rîndu-i, a părăsit terenul 
fără încuviințarea antrenorului și, 
mâi ales, a arbitrului. Primul aspect 
arată slaba stare de disciplină din 
formația militară și, desigur, puțina 
considerație pe care un jucător o dă 
conducătorului tehnic. Cel de-al doi
lea aspect dezvăluie direct o com
portare antiregulamentară. într-ade- 
văr, regulamentul internațional 
jocului de fotbal ^stipulează că j.__
torul n-are voie să părăsească terenul 
tară încuviințarea arbitrului (cu ex
cepția situațiilor de rănire), în caz 
contrar jucătorul respectiv se face 
vinovat de atitudine nesportivă și se 
pedepsește ca atare. Din păcate, cu 
toate probele teoretice la care sînt 
supuși anual arbitrii noștri, Radu 
Șerban — arbitrul principal al întîl- 
nirii — n-a știut să aplice regula
mentul. Acesta nu numai că nu a 
sancționat purtarea nesportivă a por
tarului stelist, dar a și tratat cazul 
respectiv ca pe o simplă înlocuire de 
jucători. Dacă mai punem la socotea
lă și faptul că, la o încăierare, s-a 
interpus între jucători asemenea 
unui arbitru de box, în loc să-i eli
mine pe vinovați, atunci putem nota 
drept foarte slab, lipsit de autoritate, 
arbitrajul meciului F.C. Argeș — 
Steaua. Și, se pare, n-a fost singura 
partidă condusă fără autoritate ; la 
meciul Corvinul — Jiul s-au produs 
busculade între jucători, s-au dat 
cartonașe de ambele culori, șase la 
număr, fără ca prin aceasta arbitrul 
N. Raab să înlăture tensiunea și a- 
baterile de pe teren.

Desigur, arbitrajul contribuie la ca
litatea și disciplina jocului — de a- 
ceea, să cerem arbitri competenți și 
plini de autoritate la toate meciu
rile. în principal însă, după etapa 
de duminică reținem două elemente 
îngrijorătoare : starea disciplinară de 
dezordine, atît de evidentă in spe
cial la echipa Steaua ; duritățile care 
devin frecvente în campionat. Este 
limpede că, pentru înlăturarea 
indisciplinei și a gesturilor nespor
tive, în primul rind trebuie să inter
vină antrenorii și conducătorii clu
burilor, care, în mod ferm și cu in
transigență, trebuie să extirpeze din 
propriile formații sămînța de chiul, 
dezordine și scandal, să îndrepte 
toată atenția și toate eforturile în di
recția îmbunătățirii pregătirii și ca
lității jocului.

al 
jucă-

Valeriu MIRONESCU

Cu prilejul aniversării centenaru
lui eliberării Bulgariei de sub domi
nația otomană, la Ateneul Român a 
avut loc, marți după-amiază, o a- 
dunare festivă, organizată de Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste. Comitetul municipal 
București al P.C.R., Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și Aso
ciația de prietenie româno-bulgară.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv» al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dales, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, general-locotenent Gheor
ghe Gomoiu, adjunct ăl ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic. Superior al Armatei, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ladis- 
lau Hegedtis, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Radu Enache, secretar al 
C.C. al U.T.C., Cornelia Filipaș, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Maria Stănescu, membră a 
biroului Consiliului Național al Fe
meilor.

Au luat parte Liubomir Levcev, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Culturii din Republica Populară Bul
garia, care se află în țara noastră cu 
prilejul Zilelor culturii bulgare, 
Anghel Bobocov, prim-secretar al 
Comitetului județean Ruse al P.C.B.

Au participat Petar Danailov, am
basadorul Bulgariei la București, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Ro- 
mus Dima, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

A luat 'apoi cuvîntul tovarășul Mi
hai Dalea.

Eliberarea Bulgariei de sub domi
nația otomană, a subliniat vorbito
rul, a constituit o încununare a lup
telor de veacuri purtate de poporul 
bulgar împotriva ocupanților străini, 
pentru împlinirea aspirațiilor sale de 
libertate și independență națională. 
Revoltele spontane și luptele purtate 
timp îndelungat s-au transformat 
treptat într-un proces revoluționar 
organizat, care a culminat cu marea 
răscoală populară din aprilie 1876 
împotriva asupririi străine. In istoria 
poporului bulgar sînt înscrise cu li
tere de aur faptele vitejești ale ce
telor de patrioti care, eonstituindu-se 
într-o largă mișcare ce a cuprins 
masele populare de la orașe și sate, 
au întreprins acțiuni de luptă dîrză, 
în condiții deosebit de grele, care s-au 
intensificat și mai mult după declan
șarea războiului ruso-româno—turc, 
dobîndind un caracter de răscoală 
generală.

Conviețuind de secole ca buni ve
cini și prieteni pe cele două ma
luri ale Dunării, românii și bul
garii au conlucrat și s-au întrajuto- 
rat pentru înfăptuirea aspirațiilor lor 
de emancipare națională și socială, 
în ^întreaga perioadă . de dominație 
străin/k»,poporul;bulgar s-a bucurat 
de dragostea și sprijinul poporului 
român, de solidaritatea și sentimen
tele sale de strînsă prietenie. în 
România, conducătorii mișcării na- 
țional-revoluționare și numeroase or
ganizații ale patrioților bulgari au 
găsit adăpost sigur, sprijin material 
și moral, condiții prielnice pentru 
desfășurarea activității lor politice în 
slujba luptei de eliberare. Așa cum 
au declarat mulți dintre ei. România 
le-a fost ca o a doua patrie. în țara 
noastră au fost editate ziare și cărți 
în limba bulgară, au fost constituite 
asociații culturale, organizații politi
ce revoluționare, s-au format și pre
gătit detașamente înarmate pentru 
eliberarea patriei lor.
' Participarea poporului român la 
războiul din 1877—1878, jertfele osta
șilor români, alături de voluntarii 
bulgari și soldatii ruși, constituie 
mărturii de netăgăduit ale puternice
lor sentimente de întrajutorare și so
lidaritate statornicite între români și 
bulgari.

împlinirea unui secol de la cuceri
rea Independenței de stat a Româ
niei și aniversarea centenarului 
eliberării Bulgariei de sub domi
nația otomană sînt prilejuri deo
sebite pentru a evoca glorioasele 
fapte de arme și victoriile obținute, 
pentru a releva că sîngele vărsat de 
eroii români la Plevna, Grivița, Ra
hova, Smîrdan și Vidin, jertfele date 
de români și bulgari în urmă cu un 
secol au cimentat pentru vecie prie
tenia de veacuri dintre popoarele 
noastre.

Pe români și bulgari îi unesc, de 
asemenea, bogate tradiții de solidari
tate între mișcările muncitorești și 
socialiste, între glorioasele noastre 
partide comuniste, tradiții născute și 
cimentate în bătăliile de clasă pur
tate împotriva reacțîunii, exploatării 
și fascismului, pentru apărarea inte
reselor vitale ale oamenilor muncii.

Prietenia și colaborarea dintre 
partidele și țările noastre, puterni
cele sentimente de prețuire recipro
că ce animă popoarele român și bul
gar constituie temelia de granit pe 
care se clădesc și se dezvoltă necon
tenit relațiile de conclucrare multi
laterală româno-bulgară, în cele mai 
diferite domenii de activitate.

în epoca edificării noii orânduiri 
sociale în România și Bulgaria, a re
levat apoi vorbitorul, aceste relații 
au dobîndit noi valențe marcând un 
-stadiu calitativ superior. O impor
tanță hotărîtoare, determinantă în 
acest sens, au întîlnirile frecvente 
dintre secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și primul 
secretar al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov. Convorbirile dintre cei 
doi conducători de partid , și de stat, 
devenite tradiționale, desfășurate de 
fiecare dată într-o ambianță cordială, 
sinceră, tovărășească, pun în lumină, 
cu tot mai multă putere, sentimen
tele de stimă, prețuire și respect re

ciproc între partidele, țările și po
poarele noastre. Măsurile stabilite, 
acordurile și înțelegerile semnate cu 
aceste prilejuri reprezintă un vast și 
fertil program de colaborare și coo
perare. Ele impulsionează dezvolta
rea relațiilor bilaterale, pentru ca a- 
cestea să constituie un adevărat mo
del de conlucrare rodnică și tovără
șească între două popoare vecine 
care făuresc noua orânduire, care 
merg împreună pe calea bunăstării 
și progresului, hotărîte să folosească 
pe deplin posibilitățile mereu cres- 
cînde ale dezvoltării economice acce
lerate, succesele remarcabile obținu
te în toate domeniile vieții materiale 
și spirituale.

Pe această bază trainică, raportu
rile romârio-bulgare au cunoscut un 
curs mereu ascendent. S-au extins 
relațiile pe linie de partid si de stat 
la toate nivelurile, s-au intensificat 
contactele între diferite localități si 
colective de oameni ai muncii, iar 
colaborarea economică și tehnico-st.i- 
ințifică. cooperarea si specializarea în 
producție cunosc o amploare tot mai 
mare. în acest sens, un exemplu 
grăitor îl constituie dublarea schim
burilor comerciale în actualul cinci
nal, față de cincinalul precedent, rea
lizarea unor importante acțiuni de 
cooperare îrt ramuri de vîrf ale eco
nomiilor noastre naționale, cum ar fi 
construcțiile de mașini, chimie, pe
trochimie etc. Construirea întreprin
derii comune de mașini si utilaje 
grele de la Giurgiu-Ruse. începerea 
într-un viitor apropiat a lucrărilor de 
construcție a hidrocentralei de pe 
Dunăre, de la Turnu Măgurele-Nico- 
pole. au o mare însemnătate si o pon
dere deosebită în dezvoltarea rapor
turilor bilaterale. în consolidarea re
lațiilor noastre de prietenie și bună 
vecinătate. O dezvoltare pozitivă a 
cunoscut colaborarea în domeniile 
științei, culturii, învătămîntului, sănă
tății. și, .turismului... expresie concretă 
a aprofundării procesului de cunoaș
tere reciprocă a valorilor, materiale 
si spirituale ale celor două popoare.

Cu prilejul manifestării de astăzi, 
consacrată prieteniei româno-bul- 
gare — a spus vorbitorul— doresc 
să subliniez cu profundă satisfacție 
că relațiile de colaborare multila
terală dintre . Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia. dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar se 
dezvoltă necontenit, mai ales în ul
timii ani, pe fundalul trainic al co
munității de orînduire socială, al te
lurilor și aspirațiilor comune, pe baza 
principiilor solidarității internaționa
le. respectării independentei si su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne. întrajutorării tovărășești și' 
respectului reciproc.

în continuare, vorbitorul a înfăți
șat realizările obținute de poporul 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei, artei si 
culturii, în ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. în înfăptuirea 
Programului stabilit de Congresul al 
XI-lea.

Referindu-se apoi la ampla activi
tate desfășurată de România pe plan 
internațional, vorbitorul a subliniat 
că politida externă promovată de 
partidul și statul nostru corespunde 
intereselor naționale ale poporului 
român, servește cauzei generale a so
cialismului, progresului și păcii, în
țelegerii și cooperării între toate 
popoarele lumii.

Convinși că succesele statelor so
cialiste în edificarea noii societăți 
reprezintă o contribuție de preț la 
întărirea forțelor socialismului, ia 
creșterea influenței și atracției sale 
pe plan mondial, la promovarea păcii 
și colaborării în lume, oamenii 
muncii din patria noastră urmăresc 
cu viu interes și se bucură sincer 
de realizările obținute de poporul 
frate bulgar, sub conducerea Parti
dului Comunist Bulgar. în dezvolta
rea necontenită a economiei, științei 
și culturii, în ridicarea continuă a 
nivelului său de viată material și spi
ritual.

Partidul Comunist Român, întregul 
nostru popor, nutrind sentimente de 
sinceră prietenie față de Partidul 
Comunist Bulgar, față de poporul 
frate bulgar, au deplina convingere 
că relațiile de colaborare româno- 
bulgare se vor amplifica și adinei 
continuu, spre .binele popoarelor și 
țărilor noastre, în interesul cauzei 
socialismului și păcii.

în încheiere, vorbitorul a transmis 
comuniștilor bulgari, întregului popor 
bulgar prieten cele mai calde felici
tări cu ocazia sărbătoririi centenaru
lui eliberării Bulgariei de sub domi
nația otomană, adresîndu-le cele mai 
bune urări de noi și tot mai mari 
succese în înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, pentru edificarea 
societății socialiste dezvoltate în 
Bulgaria vecină și prietenă.

A luat apoi cuvîntul Liubomir Lev

cev, care a relevat importanța eve
nimentului aniversat, subliniind că, 
după o asuprire de cinci secole, po
porul și statul bulgar au renăsetit 
pentru o viață liberă. La acest jubi
leu — a arătat vorbitorul — noi ne 
plecăm frunțile în fața memoriei 
nenumăratelor jertfe aduse altarului 
eliberării de eroii neîntreruptelor 
răscoale populare, ai revoluției noas
tre de eliberare națională, al cărei 
punct culminant a fost răscoala din 
aprilie 1876.

în aceste zile ale jubileului cente
nar, poporul bulgar își exprimă oma
giul și recunoștința sa față de fiii 
poporului frate român. care s-au 
contopit pentru totdeauna cu răsări
tul eliberării noastre.

Citind cuvintele rostite de tovară
șul Todor Jivkov la ședința festivă 
cu prilejul centenarului eliberării 
Bulgariei, vorbitorul a’relevat că un 
aport important la victorie l-a avut 
armata română. Zeci de mii de os
tași români au participat la asediul 
și cucerirea Plevnei, la eliberarea 
unei părți însemnate din Bulgaria de 
nord.

Poporul bulgar își amintește cu re
cunoștință de acei ani, cînd trecerea 
peste Dunăre însemna salvare pentru 
patrioții bulgari prigoniți, cînd orașe
le si satele României dădeau adăpost 
și sprijin emigrației noastre revolu
ționare. cînd. de pe malul româ
nesc, spre Bulgaria înrobită se 
îndreptau cetele noastre organizate și 
înarmate pe pămîntul românesc. 
Pentru toate acestea și pentru mor
mintele frățești de la Grivița — as
tăzi noi exprimăm din nou poporului 
român sincera noastră recunoștință.
'în continuare, vorbitorul a evocat 
bunele relații care s-au statornicit 
între popoarele noastre, de-a lungul 
veacurilor, în lupta lor pentru liber
tate și dreptate socială, pentru inde
pendentă națională-, legături care cu
nosc. în prezent o puternică dezvol
tare............

Anul, acesta — a spus vorbitorul — 
s-au împlinit trei decenii de la sem
narea primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România. Această 
ahiversare este un bun prilej pen
tru a sublinia, o dată în plus, po- 

. sibilitățile largi, perspectivele pe 
care le are colaborarea multilaterală 
între popoarele noastre vecine, care 
pășesc cu încredere pe calea edifi
cării socialismului și comunismului.

Astăzi vedem cum prietenia noas
tră se înalță pe o treaptă calitativ 
nouă după fiecare întîlnire- a tovară
șilor Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu. Spiritul acestor întîlniri. 
a subliniat vorbitorul, nu 'numai că 
simbolizează prietenia și înțelegerea 
dintre partidele și popoarele noastre, 
dar este și un stimulent al conlucră
rii în toate sferele vieții.

în încheiere, vorbitorul a transmis 
salutul frățesc al întregului popor 
bulgar, relevind sentimentele de dra
goste și prietenie pe care acesta le 
nutrește față de poporul român.

★
A avut loc apoi un concert festiv 

care a marcat deschiderea Zilelor 
culturii bulgare în țara noastră. 
Prima parte a programului a fost 
susținută de corul mixt al Radiodi
fuziunii bulgare, dirijat de Mihail 
Milkov, avînd ca solistă pe soprana 
Emilia Maksimova. în partea a doua 
a programului și-a dat concursul 
orchestra simfonică a Radiodifuziunii 
bulgare, sub conducerea dirijorului 
Vasil Stefanov.

★
La Ateneul Român a avut loc marți 

dimineață o conferință de presă în 
legătură cu organizarea în țara noas
tră, între 14 și 20 martie, a Zilelor 
culturii bulgare cu prilejul aniver
sării centenarului eliberării Bulgariei 
de sub dominația otomană. La. con
ferință au participat și membri ai 
delegației culturale, condusă de Liu
bomir Levcev, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Culturii din R.P. Bulga
ria, precum și reprezentanți ai am
basadei acestei țări la București.

Ca și Zilele culturii românești, care 
au avut loc în primăvara anului tre
cut în Bulgaria, bucurîndu-se de un 
frumos succes. Zilele culturii bulga
re, organizate sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, con
tribuie la mai buna cunoaștere reci
procă a realizărilor cultural-artistice 
ale celor două popoare. Programul, 
bogat și variat; cuprinde numeroase 
manifestări care se vor desfășura la 
București și în alte mari orașe a.le 
țării. La acestea își vor da concursul 
apreciate formații și artiști bulgari. 
Sînt prevăzute concerte susținute de 
orchestra simfonică și corul Radio
difuziunii bulgare, cu participarea 
solistică a unor artiști vocali si in
strumentiști. deschiderea unor expo
ziții de artă plastică ți documentară, 
Zilele filmului bulgar, o seară lite
rară, dezbateri privind creația muzi
cală și plastică.

cinema
o Cheâmă-mă în depărtarea lu
minoasă : VICTORIA — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
© O bucată de cer : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
p Jucăria : PATRIA — 9; 11,15;

(■ 13,30: 15,45; 18; 20,15.
© Ediție specială : SCALA — 9; 

| 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPI-
I TOL — 9,15; 11,30: 13,45: 16: 18.15: 
I 20,30 FLAMURA — 11,15; 13,30;

15,45; 18; 20.

O Tinerețe fără bătrînețe : FLA
MURA — 9.
o Corsarul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
p Regăsire : CENTRAL — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Zmeul de hîrtie : FESTIVAL — 
8,15: 11: 14: 17; 20, FAVORIT — 
9,15; 12,30; 16; 19,15, EXCELSIOR 
— 9: 12,30: 16; 19,30, GLORIA — 9; 
12; 16; 19,15.
p Urgia : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14: 16; 18; 20, MIORIȚA — 9; 
li; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

• Magazinul de antichități : EFO
RIE — 9; 11,45; 14,30; 17; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" î BU- 
CEGI — 9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Jack și vrejul de fașole — 9,30;
11.15, Al șaptelea continent — 13; 
15,30; 17,45; 20 : DOINA.
• Eu, tu și Ovidiu : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 
20,30. MODERN — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30."
• Cei mai frumoși ani ai vieții
noastre (ambele serii) — 9,45;
Destinul doamnei Norris — 14;
16.15, Zi de sărbătoare — 18,30;
20,30 : CINEMATECA.

© Rocco și frații săi : BUZEȘTI
— 9; 12.30; 15,45; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii î 
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Scaramouche : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
POPULAR — 13,30; 15,45; 18: 20,15. 
p Vremea bărbaților : POPULAR
— 9; 11,15.
© Frumoși și nebuni ; DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
© Sandokan — tigrul Malayeziei : 
AURORA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
® Trepte pe cer : PACEA — 16;
18; 20.

• Ziua gloriei : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Revoltă în Cosmos : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.
• Valea prafului de pușcă : FE
RENTARI — 10,30; 12,30; 15; 17; 19. 
© Lupta pentru Roma : COSMOS 
— 15,30; 19.
• îți dăruiesc un trandafir : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Idealistul : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Aripioară sau picior?: ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Judecătorul din Bodrum : FLA- 
CARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20.

• Aripi frfnte : PROGRESUL 
16; 18; 20.

teatre
• C.C.E.S. (Ateneul Român) : 
Concert extraordinar susținut de 
Orchestra simfonică a Radiodifu
ziunii bulgare. Dirijor : Vasil Ste
fanov. Solistă : Milena Mollova 
— pian — 19,30.
p Teatrul Național București 
(sala mare) : Marele soldat —

19.30, (sala mică) : Romulus cel 
Mare — 17; 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital : 
PETRU CSABA — vioară, EDUAR
DO RICCI — pian — 20.
p Opera Româncă : Giselle — 19. 
o Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
6 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
19,30.
© Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.

O Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio Charlie — 19,30,
(sala Studio) : Hamlet — 19.
e Tpatrul Giulești : Războiul vacii
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece
— 19,30.
© Teatrul „Ion Vâsilescu" : Bom
ba zilei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Alice 
în țara minunilor — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10, Omulețul de 
puf — 17.
© Circul București : Arena cura
jului — 19,30.
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LUCRĂRILE CONSILIULUI DE SECURITATE

Vehementă condamnare a manevrelor 
minorității rasiste de Ia Salisbury 

„Orice reglementare internă sub auspiciile regimului lui Smith 
este ilegală și inacceptabilă" — se arată intr-un proiect 

de rezoluție

Tovarășul Erich Honecker a primit 
pe ambasadorul României

14 (Agerpres). — Tova- 
Honecker, secretar gene- 
al P.S.U.G., președintele 
de Stat ai . R.D.G., a

FRANȚA

DE PRETUTINDENI

(Agerpres). 
Consiliului 
examinării

NAȚIUNILE UNITE 14 
— în cadrul dezbaterilor 
de Securitate, consacrate 
situației din Rhodesia, luni a fost pre
zentat un proiect de rezoluție care 
condamnă „toate încercările si mane
vrele regimului ilegal de la Salis
bury vizînd menținerea puterii de 
către, o minoritate rasistă și împie
dicarea realizării independenței de 
către poporul Zimbabwe". Documen
tul declară drept „ilegală și inaccep
tabilă orice reglementare internă 
sub auspiciile regimului ilegal al lui 
Ian Smith și cheamă toate statele să 
nu acorde nici un fel de recunoaș
tere unei astfel de reglementări".

Proiectul de rezoluție, prezentat de 
Bolivia. Gabon, India, Kuweit, Mau
ritius, Nigeria și Venezuela, are la 
bază textul de lucru avansat de gru
pul țărilor africane la O.N.U. în ca
drul dezbaterilor de luni, reprezen
tantul Canadei. William Barton, a 
subliniat că „pactul lui Smith ar face 
posibilă pentru minoritatea albă 
menținerea controlului asupra servi-

ciilor polițienești, militare, juridice 
și civile cel puțin pentru un dece
niu". El a calificat așa-zisul acord 
de reglementare internă ca inadecvat 
și a cerut tuturor părților implicate 
să elaboreze un acord viabil. La rîn
dul său. reprezentantul cehoslovac, 
ambasadorul Ilja Hulinsky, a subli
niat că așa-zisul acord de reglemen
tare internă urmărește crearea „unui 
guvern marionetă" al negrilor. în 
timp ce puterea va rămîne în mîinile 
minorității albe. Reprezentantul fran
cez la O.N.U., Philippe Husson, a 
arătat că „nu se pune problema pen
tru Franța să recunoască acest aran
jament*, precizînd că așa-zisul acord 
de reglementare internă include prea 
multe condiții ce contravin normelor 
O.N.U. și nu oferă nici cea mai mică 
șansă de a permite crearea unui 
Zimbabwe cu adevărat suveran și 

. independent. Franța, a spus el. este 
gata să contribuie la eforturile de 
reglementare a problemei rhodesiene.

Dezbaterile Consiliului de Secu
ritate continuă.

BERLIN 
râsul Erich 
ral al C.C. 
Consiliului 
primit marți pe ambasadorul Româ
niei în R.D.G.. Constantin Niță. cu 
prilejul încheierii misiunii sale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, amba
sadorul român a transmis tovarășu
lui Erich Honecker salutări cordiale 
si cele mai bune urări de sănătate 
si fericire, de noi succese în înfăp
tuirea hotărîrilor _____ 2 .2
IX-lea al P.S.U.G.. de continuă în
florire a R.D.G.

Mulțumind, tovarășul Erich Honec
ker a rugat să se transmită tova-

Congresului al

rășului Nicolae Ceaușescu sentimen
tele sale de prietenie, sincere urări 
de fericire și sănătate, de succes de
plin în opera de edificare a socie
tății socialiste în România.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, "s-a exprimat satisfacția față de 
evoluția ascendentă a relațiilor din
tre P.C.R. si P.S.U.G., dintre Româ
nia și R.D.G., ca urmare a întîlni- 
rilor la nivel înalt dintre conducă
torii celor două țări și a aplicării do
cumentelor și înțelegerilor semnate 
cu aceste prilejuri. S-au relevat tot
odată perspectivele largi existente 
pentru continua extindere si diver
sificare a colaborării bilaterale pe 
multiple planuri în interesul po
poarelor noastre.

Reuniune comuna a delegațiilor Partidului Comunist, Partidului 
Socialist și Mișcării Radicalilor de Stînga

și tehnologiei între

Pentru o reglementare reală a problemei rhodesiene
LONDRA 14 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Marii Britanii, 
David Owen, a avut marți o nouă 
rundă de convorbiri în problema 
rhodesiană cu Joshua Nkomo si Ro
bert Mugabe, copreședinți ai Fron
tului Patriotic Zimbabwe.

După întrevedere, cei doi lideri 
africani au declarat că au propus 
șefului diplomației britanice o re
lansare a negocierilor privind regle
mentarea problemei rhodesiene în
cepute cu prilejul recentei conferințe 
din Malta, la care a luat parte și re
prezentantul Statelor Unite. Am in
sistat ca propunerile anglo-america- 
ne să constituie baza acestor noi ne-

gocieri, a precizat. în context. Jos
hua Nkomo.

Cei doi lideri africani au arătat, 
totodată, că au respins propunerea 
ministrului britanic privind organi
zarea unei reuniuni la care să parti
cipe toate părțile interesate din Rho
desia, inclusiv reprezentanți ai gru
purilor care au semnat acordul de 
„reglementare internă" cu guvernul 
lui. Ian Smith.

Acest acord este o parte 
tranzacție 
Ian Smith 
asemenea, 
rîndul său

VIENA 14 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Ion Ursu. a 
avut, la Viena. o întrevedere cu dr. 
Hertha Firnberg, ministrul federal 
pentru știință și cercetare al Austriei. 
Au fost analizate stadiul relațiilor de 
colaborare și cooperare în domeniul14 
'bercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice dintre unitățile de profil

România si Austria«
posibilitățile de promovare în conti
nuare a acestora în spiritul bunelor 
relații statornicite intre cele două 
tari. In acest sens, s-a stabilit cadru) 
de desfășurare a sesiunii Comisiei 
mixte româno-austriece de coopera
re tehnico-științifică. ce va avea loc 
în luna aprilie, la București. ■

La întîlnire a participat Octavian 
Groza, ambasadorul României în

PARIS 14 (Agerpres). — Luni sea
ra s-a desfășurat la Paris o reuniune 
comună a delegațiilor partidelor din 
cadrul Uniunii stîngii din Franța — 
Partidul Comunist. Partidul Socialist 
și Mișcarea Radicalilor de Stînga. 
Delegațiile au fost conduse de Geor
ges Marchais. secretarul general al 
P.C.F.. Franțois Mitterrand, prim- 
secretar al P.S.F.. și Robert Fabre, 
președintele M.R.S.

La încheierea reuniunii, relatează 
agenția France Presse. s-a anunțat 
oficial că reprezentanții celor trei 
partide au semnat o declarație co
mună privind strategia Stîngii la cel 
de-al doilea tur de scrutin, de du
minică 19 martie, al alegerilor legis
lative. în declarație, cele trei parti
de semnatare ale Programului comun 
din anul 1972 „afirmă solemn voința 
lor de a face totul pentru a se ajunge 
la constituirea unei majorități comu
ne ne baza unui program comun pen
tru un guvern al stîngii". Cele trei 
partide au anunțat că au decis „de- 
sistarea reciprocă a tuturor candida- 
tilor lor în favoarea candidatilor 
stîngii celor mai bine plasați după 
primul tur de scrutin".

Declarația sublihiază că prima sar
cină a viitorului guvern de stînga 
va fi să adopte importante măsuri 
sociale care să aducă oamenilor 
muncii îmbunătățirea indispensabilă 
a condițiilor de muncă și de trai.

Declarația arată că Parlamentul va 
lua cunoștință la următoarea sa se
siune de proiectele de naționalizare 
a sectoarelor bancar si financiar și

comune a 
stingă din 

respective 
exprimindu-șl

a grupurilor industriale, precum și 
de un proiect de reformă a fiscali
tății.

La sfîrșitul reuniunii 
partidelor Uniunii de 
Franța, șefii ■ delegațiilor 
au făcut declarații,
convingerea că acordul politic asupra 
căruia au convenit este susceptibil să 
ducă la relansarea dinamică a uni
tății stîngii.

„Este un acord care va genera în 
mod incontestabil un dinamism con
siderabil pe ansamblul țării la cel 
de-al doilea tur de scrutin", a decla
rat secretarul general al P.C. Fran
cez. Georges Marchais. „Consider, a 
adăugat el. că sint create condițiile 
și momentul este oportun pentru ac
tualizarea Programului comun al 
stîngii din 1972, așa cum am conve
nit. Acest acord este bun din toate 
punctele de vedere".

într-un interviu acordat unui post 
de radio francez, primul secretar al 
Partidului Socialist Francez, Franțois 
Mitterrand, a declarat : „Mă bucur 
de acordul stîngii, ruptura a fost o 
dramă și o greșeală politică. Acordul 
este bun". Mitterrand consideră că 
acordul între P.S.F., P.C.F. și Mișca
rea Radicalilor de Stînga realizat 
luni seara la Paris „va face posi
bilă victoria stîngii în cel de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor generale".

Robert Fabre, președintele Mișcă
rii Radicalilor de Stînga, a apreciat 
documentul adoptat drept un „acord 
excelent".

dintr-o 
a regimului ilegal al lui 
și, în consecință, este, de 
un act ilegal, a spus la 
Robert Mugabe.

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul în numele grupului 
statelor în curs de dezvoltare parti
cipante ,1a reuniunea de la Bruxelles 
a miniștrilor de externe ai țărilor

agențiile de presă transmit:

în U.R.S.S.
Marocului, 

dezvoltarea

Comunicatul sovieto-ma- 
fOCanr Publicității la Mosco
va. la încheierea vizitei 
a primului ministru al 
Ahmed Osman,. relevă
continuă a relațiilor bilaterale, con
stată existenta unor premise favora
bile pentru extinderea pe mai depar
te a legăturilor economice dintre cele 
două țări. Examinînd evoluțiile pe 
plan internațional, părțile au abor- 

. dat probleme ale destinderii, dezar
mării. situației din Orientul Apropiat 
și din Africa australă.

Convorbiri filipino-chi- 
H6Z6 Manilă au început con
vorbirile oficiale dintre Ferdinand 
Marcos, președintele Filipinelor. și 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, care 
efectuează o vizită oficială de prie
tenie în Filipine. Convorbirile, la care 
participă și miniștrii de externe ai 
celor două țări, au ca obiect dezvol
tarea relațiilor economice și comer
ciale bilaterale, precum și probleme 
regionale și internaționale de interes 
comun.

Federația locală a Partidului 
Socialist Belgian și Consiliului 
municipal al orașului Saint- 
Gislaine din Belgia au organi
zat la Casa poporului din loca
litate o seară a prieteniei cu 
România. Cu acest prilej, mi
nistrul secretar de stat, Robert 
Urbain, membru al Biroului 
Național al P.S.B., a vorbit des
pre însemnătatea aniversării a 
60 de ani de la formarea statu
lui național unitar român.

In pregătirea Conferinței 
mondiale de dezarmare. La 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite au fost reluate lucrările Comi
tetului special al O.N.U. pentru pre
gătirea Conferinței mondiale de 
dezarmare. Din comitet fac parte re
prezentanții a 40 de state.

Cresc rînduriîe P.C. fta- 
Hail Bupă cum a anunțat ziarul 
„L’Unită", în cadrul campaniei a- 
nuale de preschimbare a documen
telor de partid, 1 615 000 de comuniști 
italieni au primit pînă în prezent 
noile carnete de membru de partid, 
în cadrul aceleiași campanii, peste

75 000 de persoane au intrat în rîn- 
durile partidului.

Pieței comune și ai celor 53 de țări 
din Ațrica, zona Caraibilor și Pacific 
(A.C.P.), ministrul de externe al Ja- 
maicăi, P. Patterson, a declarat 
că „evoluția în direcția unei noi or
dini economice internaționale se des
fășoară prea lent". Țările în curs de 
dezvoltare apreciază că „unele țări 
se eschivează" de la eforturile vizînd 
instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale, iar altele fac „numai 
pași tărăgănați în această direcție". 
Patterson a lansat un apel de a se 
întreprinde inițiative pozitive spre o 
„distribuire mai sănătoasă și mai 
echilibrată a bogățiilor în lume".

Deși a formulat unele aprecieri po
zitive în legătură cu Acordul de Ia 
Lome, încheiat cu doi ani în urmă 
intre C.E.E. și cele 53 de țări în curs 
de dezvoltare, ministrul de externe 
jamaican a criticat faptul că avanta
jele oferite A.C.P. sînt erodate de 
către acordurile .tarifare încheiate de 
Piața comună cu terțe state.

Totodată, el a .respins orice tenta
tivă de a subordona dezvoltarea re
lațiilor economice unor condiții de 
ordin politic, tentative întreprinse de 
reprezentanții „celor nouă", calificîn- 
du-le ca o formă de neocolonialism.

Acord al majorității guvernamentale

privind prezentarea
PARIS 14 (Agerpres). — Reprezen

tanții formațiunilor politice ce fac par
te din actuala majoritate guverna
mentală din Franța, reuniți marți la 
Paris, au ajuns la un acord privind 
prezentarea unui candidat unic la cel 
de-al doilea tur de scrutin al alege
rilor generale, ce se va desfășura du
minică 19 martie. La reuniune au 
participat Jacques Chirac, președin
tele Adunării pentru--republică. Jean 
Lecanuet, reprezentînd Uniunea pen
tru Democrația Franceză, alte for-

unui candidat unic
mațiuni încadrate în majoritatea gu
vernamentală, precum și Bertrand 
Motte, președintele Centrului Națio
nal al Independenților.

Totodată, după cum 
genția France Presse, 
majorității au hotărît
pe candidații formațiunilor lor care 
se mențin în disputa electorală în 
pofida acordului de desistare încheiat 
în favoarea candidatului cel mai bine 
plasat.

precizează a- 
reprezentanții 
să dezavueze

Rezultatele definitive ale primului tur de scrutin

La încheierea misiunii spațiale a navei „Soiuz-27“

Pregătiri pentru revenirea
MOSCOVA 14 (Ager

pres). — După cum trans
mite agenția T.A.S.S. de 
la Centrul de dirijare a 
zborurilor, cosmonauții 
sovietici Iuri Roma
nenko și Gheorghi Gre
ciko au început pregă
tirile pentru întoarcerea 
pe Pămint după ce au 
stabilit recordul de du
rată pentru activitatea 
în spațiul extraterestru.

Cu toate că starea să
nătății celor doi cosmo-

nauți este bună, medi
cii iau in considerare 
faptul că cu cit crește 
durata aflării cosmo- 
nauților in stare de im
ponderabilitate, cu atit 
se va prelungi |durata 
readaptării lor la con
dițiile terestre.

Marți, Iuri Romanenko 
și Gheorghi Greciko au 
trecut la finalizarea 
operațiunilor de conser
vare a stației la bordul 
căreia s-au aflat timp

pe Pămint
de peste trei luni. Ei 
transbordează, de ase
menea, la bordul navei 
„Soiuz—27“ acea parte 
din echipament care ur
mează să fie readusă 
pe Pămint. Restul tim
pului ei îl consacră pre
gătirii „programului de 
revenire", precum, și an
trenamentelor speciale 
pentru mușchii și vasele 
sanguine ale picioarelor 
care vor avea de supor
tat primele „greutățile" 
revenirii pe Terra.

Congresul P. S. din Japo
nia. La To^io au încePut marți lu
crările celui de-al 42-lea Congres al 
Partidului Socialist din Japonia, cel 
mai mare partid de opoziție din Ja
ponia. Deschizînd lucrările, pre
ședintele Comitetului Central Execu
tiv al partidului. Ichio Asukata, a 
subliniat importanța pregătirii P.S.J 
pentru viitoarele alegeri generale. 
El a lansat, de asemenea, un apel 
militanților P.S.J. în vederea organi
zării de acțiuni de perspectivă pen
tru lărgirea rîndurilor partidului.

0 conferință consacrată 
dezvoltării economice a 
Statelor valorificarii superioare a 
resurselor naturale și contribuției ti
neretului la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale și-a în
ceput lucrările la Ciudad de Pana
ma. Participă reprezentanți ai unor 
organisme specializate din întreaga 
lume.

MALI

Dejucarea unei încercări
de lovitură de stat

Comitetului Militar pentru E- 
Națională din Mali în care se 
arestarea a 37 de persoane, 
care membri ai guvernului, 
și ofițeri de politie implicați

BAMAKO 14 (Agerpres). — Postul 
de radio Bamako a difuzat un comu
nicat al 
liberare 
anunță 
printre 
militari
într-o tentativă eșuată de lovitură de 
stat — transmit agențiile France 
Presse si Reuter. Potrivit comunica
tului. printre cei arestați se află pa
tru miniștri, șefii de Stat Major ai 
armatei terestre și jandarmeriei, 
rectorul general al serviciilor 
securitate și alți. ofițeri superiori 
armatei și poliției.

di- 
de 
ai

ITALIA

PARIS 14 (Agerpres). — Ministe
rul francez de Interne a dat publici
tății, marți, rezultatele definitive ale 
primului tur de scrutin al alegerilor 
legislative generale sosite din 
toate cele 491 circumscripții elec
torale. Comunicatul arată că pe lis
tele electorale au fost înscriși 35,204 
milioane alegători, dintre care s-au 
prezentat la urne 29,141 milioane (82,8 
la sută). Au fost exprimate 28,560 
milioane voturi valide. S-au înregis
trat 6,062 milioane abțineri (17,2 la 
sută).

Partidele Uniunii stîngii au obținut 
un total de 12,925 milioane voturi, 
ceea ce reprezintă 45,3 la sută din su
fragiile exprimate. Aceste voturi au 
fost repartizate după cum urmează :

Partidul Comunist Francez — 5,870 
milioane (20,6 la sută) ; Partidul So
cialist Francez — 6,451 milioane (22,6 
la sută) ; Mișcarea Radicalilor de 
Stingă — 603 932 (2,1 la sută).

Majoritatea guvernamentală a ob
ținut 13,276 milioane voturi, 
zentînd 46,5 la sută din cele expri
mate : Adunării pentru republică 
i-au revenit 6,462 milioane (22,6 la 
sută), Uniunii pentru Democrația 
Franceză (U.D.F.) — 6,128 milioane 
(21,5 la sută), altor candidați ai 
mațiunilor politice încadrate în 
joritate — 684 985 (2,4 la sută).

Comunicatul menționează că 
număr de 2,358 milioane voturi, 
prezentînd 8,2 la sută din total, 
revenit- altor formațiuni politice.

repre-

for- 
ma-

un 
re- 
au

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la Anschluss

„Este necesar sa se dea o ripostă comună 

și fermă tendințelor neofasciste"
VIENA. — Cu prilejul împlinirii a 

patru decenii de la anexarea Austriei 
de către Germania hitleristă. in dife
rite localități ale țării au avut loc 
zilele acestea manifestări , în cadrul 
cărora vorbitorii au subliniat nece
sitatea de a se trage învățăminte 
din acest eveniment dramatic și din

Un succes al forțelor democratice, o afirmare a realismului politic
guverna- 
aproape 

Caracte- 
con-

în cursul zilei de luni, noul gu
vern italian, avînd ca premier pe 
Giulio Andreotti, a depus jurămîn- 

. tul. Prin aceasta, criza 
mentală, care a durat 
două luni, s-a încheiat,
ristica cabinetului constituit 
stă în faptul că el va fi sprijinit 
în parlament de „o j ' 
programatică", formată din parti
dele democrat-creștin, comunist, 
socialist, socialist-democratic și re
publican. Astfel, cu toate că demo
crat-creștinii dețin toate portofoli
ile noului cabinet, activitatea gu
vernului se va desfășura, potrivit 
acordului încheiat, sub controlul 
reprezentanților celor cinci parti
de, inclusiv P.C.I. Deci, coopera
rea partidelor participante la acord 
nu se va mai limita la abținerea 
de la vot, ca în cazul cabinetului

■ precedent, ci se realizează prin 
participarea directă la definirea 
programului guvernamental și con
trolul înfăptuirii prevederilor lui. 
După cum subliniază presa italiană 
și internațională, pentru prima oa
ră după 1947 Partidul Comunist 
Italian va face parte, împreună cu 
alte partide, din majoritatea parla
mentară ; dacă aceasta nu înseam
nă încă participarea lui la guvern, 
a fost totuși inaugurată o fază ca
litativ nouă în exercitarea puterii 
de către forțele democratice, pro
gresiste italiene.

Este știut că principalele partide 
politice, făcînd parte din așa-numi- 
tul „arc constituțional", realizaseră, 
la sfîrșitul lunii iulie 1977, un acord 
în termenii căruia ele sprijineau 
guvernul monocolor. în mod condi
ționat. abtinîndu-se în parlament 
ori de cîte ori nu-și puteau exprima 
votul favorabil. Totodată, guvernul 
democrat-creștin trebuia să anga
jeze. periodic, consultări in legătură 
cu programele sale economice, po
litice și sociale.

înțelegerea dintre partidele „arcu
lui constituțional" a marcat, fără în
doială. la origine, un element pozi
tiv în evoluția vieții politice a Ita- 

Evenimentele ulterioare au 
arătat insă că, bucurîndu-se, prac
tic, de un „cec în alb", guvernul 
minoritar menținut prin aplicarea

majoritate
comunist,

tacticii abținerii în parlament de 
către celelalte formațiuni politice 
nu a promovat, după aprecierea 
acestor formații, o politică de abor
dare fermă, eficace a problemelor 
stringente ale tării, de natură să 
răspundă intereselor păturilor ce
lor mai largi. Eficienta redusă a 
acestei politici s-a vădit în persis
tenta fenomenelor de recesiune, în 
agravarea șomajului. îndeosebi în 
rînduriîe tineretului. în creșterea 
costului vieții ; la acestea s-au 
adăugat situația dificilă în care se 
află sudul tării. Mezzogiorno, ca și 
valul de acțiuni teroriste — creîn- 
du-se, astfel, o situație tot mai

le comunist, socialist și republican 
se pronunțau pentru formarea unui 
guvern de unitate și solidaritate 
democratică, din care să facă par
te toate partidele „arcului constitu- 
țional". inclusiv comuniștii, inițial 
democrat-creștinii au propus doar 
„modernizarea programului guver
namental fără schimbări în ceea 
ce privea cadrul politic". Această 
poziție era determinată nu numai 
de presiunile aripii „intransigente" 
a Partidului Democrat-Creștin. mai 
precis a aripii de dreapta a acestui 
partid, de a refuza orice cooperare 
cu comuniștii, ci și de ingerințele 
în acest sens ale unor cercuri ex-

Deși acordul intervenit are limi
tele sale, el marchează un moment 
nou în viața politică italiană, prin
cipala sa semnificație constînd — 
după aprecierile generale ale ob
servatorilor — în faptul că parti
dul comunist face parte din ma
joritate alături de , democrat-creș- 
tini. Revenirea comuniștilor după 
o pauză de mai bine de trei dece
nii ca o forță componentă a majo
rității parlamentare constituie un 
prilej de evocare a împrejurărilor 
de imediat după cea de-a doua 
conflagrație mondială, cînd pentru 
Italia se puneau acut problemele 
atit de complexe ale refacerii. în

PENTRU PRIMA OARĂ DUPĂ TREI DECENII, COMUNIȘTII 
FAC PARTE DIN MAJORITATEA PARLAMENTARĂ

liei.

complexă și acută, care reclama 
măsuri de urgentă, eforturile unite 
ale tuturor forțelor democratice ale 
tării. Pe de altă parte, formula gu
vernului minoritar nu oglindea ra
portul real de forte dintre forma
țiunile politice ale tării, știut fiind 
că la ultimele consultări electorale 
și îndeosebi la alegerile' generale 
din vara anului 1976, partidele de 
stînga. in primul rînd Partidul Co
munist Italian, au înregistrat sub
stanțiale cîștiguri de voturi, expre
sie a dezideratului unei mari părți 
a populației de a se realiza o reîn
noire profundă a societății. în 
aceste condiții, Partidul Democrat- 
Creștin nu s-a mai bucurat de spri
jinul partidelor comunist, socialist 
și republican. în viata politică ita
liană a cîștigat tot mai mult teren 
ideea că singura ieșire posibilă din 
situația creată o constituie conju
garea eforturilor tuturor partidelor 
democrate, un rol important urmind 
să revină partidului comunist — 
forță de bază a societății italiene.

Cu toate acestea, în calea reali
zării unui acord corespunzător 
acestor cerințe au existat nu pu
ține obstacole. în timp ce partide-

terne — respinse de altfel cu hotă- 
rîre de către opinia publică italiană 
și mondială.

Impasul la care se ajunsese la 
un moment dat a putut fi deblocat 
datorită poziției constructive a 
Partidului Comunist Italian,’’ a ce
lorlalte partide de stingă și a unor 
forțe lucide din interiorul Parti
dului Democrat-Creștin care s-au 
opus tendințelor ce urmăreau o 
ruptură și o ciocnire între partide, 
în cele din urmă, prin concesii re
ciproce, criza a fost tranșată la 1 
martie, cînd, în urma unei dezba
teri aprinse, conducerea Partidului 
Democrat-Creștin a acceptat pen
tru prima oară principiul intrării 
comuniștilor într-o majoritate par
lamentară, bazată pe un program 
precis — ale cărui linii generale 
au și fost puse ulterior de acord, 
înțelegerea privind formarea unui 
nou cabinet democrat-creșțin con
dus de Giulio Andreotti a fost o- 
mologată de toate partidele „arcu
lui constituțional", cu excepția 
Partidului liberal (formațiune poli
tică cu influentă redusă, avînd doar 
5 locuri în Camera deputaților), 
care a intrat în opoziție.

acele împrejurări, constituirea unui 
guvern cu participarea partidului 
comunist era reclamată în mod ne
cesar de însăși rațiunea politică, in 
sensul înțelegerii profunde a fap
tului că asemenea probleme nu pu
teau fi soluționate fără o largă u- 
niune a tuturor forțelor naționale. 
După cum se știe însă. îndeosebi 
ca urmare a unor presiuni externe 
si in condițiile intensificării „răz
boiului rece", a fost impusă, con
trar intereselor si necesităților reale 
ale poporului italian, eliminarea din 
guvern a reprezentanților P.C.I. 
Viata a dovedit însă si dovedește 
că. asemenea acțiuni pot să întîr- 
zie pentru un timp expresia nece
sităților progresului istoric, dar nu 
o pot eluda. Fără îndoială, noul 
acord trebuie privit si într-o ase
menea perspectivă.

După cum este cunoscut. în pe
rioada cînd nu a mai făcut parte 
din majoritatea guvernamentală — 
si parlamentară — partidul comu
nist â dezvoltat legăturile cu parti
dul socialist, situarea punctelor de 
convergentă pe deasupra deosebiri
lor ideologice, contactele si convor
birile. desfășurate în spiritul stimei 
reciproce, favorizînd întărirea co-

laborării principalelor forte ale 
stîngii. în același timp. îndeosebi 
în cursul ultimilor ani, partidul co
munist s-a preocupat sistematic 
pentru o largă uniune a tuturor 
portelor democratice, inclusiv de
mocrația creștină, lansînd în acest 
sens chemarea la „compromisul 
istoric", ca modalitatea cea mai in
dicată pentru depășirea greutăților, 
pentru rezolvarea problemelor 
stringente ale tării. Nu ar fi neîn
temeiat să se afirme că un răspuns 
favorabil dat mai devreme acestei 
chemări ar fi avut consecințe po
zitive. ar fi evitat un șir de difir 
cultăti si probleme cu care este 
confruntată in prezent in mod acut 
societatea italiană.

Acordul intervenit acum a fost 
apreciat de P.C.I. ca incomplet. în- 
trucît nu răspunde dezideratului si 
necesităților de a include direct în < 
guvern pe reprezentanții acestui 
partid — ceea ce vădește persis
tenta unei prejudecăți anticomu
niste — însă el constituie, fără în
doială. un pas substantial înainte, 
mareînd. într-o anumită formă, așa 
cum arăta secretarul general al 
P.C.I.. Enrico Berlinguer. „venirea 
comuniștilor la conducerea nolitieă 
a societății si a statului italian". 
Pătruns de sentimentul răspunderii 
pentru destinele națiunii italiene. 
P.C.I. a acceptat actuala formulă, 
apreciind că „situația gravă prin 
care trece tara reclamă o colabora
re între partide, care trebuie ex
primată printr-o majoritate clară 
parlamentară, ineluzind P.C.I.".

Evoluția evenimentelor din Ita
lia. încununată de acordul la care 
s-a ajuns, confirmă justețea poli
ticii inițiate și desfășurate consec
vent de P.C.I. — de conlucrare 
activă cu forțele muncitorești, de
mocratice, cu catolicii, corespun
zător intereselor fundamentale ale 
întregii națiuni italiene. Acest 
acord, cu toate limitele lui, repre
zintă un succes al forțelor demo
cratice. prin ale căror eforturi 
conjugate pot fi găsite soluții co
respunzătoare problemelor urgente 
care stau in fata tării.

C. VARVARA

fenomenele pe care le-a generat, de 
a se acționa în interesul lărgirii de
mocrației și consolidării independen
ței țării.

Luind cuvîntul la o întrunire din 
Viena, președintele Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger, a adresat tinerei ge
nerații apelul de a nu da 
lupta plină de sacrificii a 
austriece de rezistență. La 
său, cancelarul Austriei, 
Kreisky,

uitării 
mișcării 

rîndul 
Bruno 

vorbind la o reuniune a 
partidului său, a arătat că preluarea 
puterii de către fasciști, a 
cauze cu rădăcini în trecutul 
îndepărtat și a subliniat 
de a se întări vigilența.

Deși în 1945 fascismul 
grea înfrîngere, el nu a 
declarat, la rîndul său, președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
Franz Muliri. De aceea — a subli
niat el — este necesar să se dea o 
ripostă comună și fermă, de la bun 
început, tendințelor neofasciste care 
se amplifică.

Pe de altă pai-te, P.C. din Austria 
a dat publicității o declarație în 
care se subliniază necesitatea impe
rioasă de a se trage învățăminte din 
trecut,' avîndu-se în vedere că în 
țară mai acționează forțe care, fățiș 
sau camuflat, pun sub semnul între
bării independența Austriei. Rele- 
vînid că, în conformitate cu Tratatul 
de stat, în Austria trebuie interzisă 
orice activitate neofascistă, declara
ția relevă, totodată, că pe plan ex
tern este posibil și necesar să se 
promoveze o politică activă de pace 
și neutralitate, îndreptată spre con
solidarea independenței naționale.

avut 
mai 

necesitatea

a suferit o 
murit — a

® MUZEUL AFIȘU
LUI. Parisul dispune în pre
zent de un muzeu al afișului 
unde sînt păstrate peste 50 000 
de „piese", dintre care unele 
de mare valoare. Primul afiș 
(in ordine cronologică) datează 
din secolul XVIII și conține 
un îndemn adresat tinerilor 
francezi de a se înrola în ar
mată. Afișul intră însă cu ade
vărat în viata cotidiană a Fran
ței odată cu revoluția indus
trială, devenind un instrument 
indispensabil pentru a face re
clamă atît produselor de tot 
soiul, cît și unor manifestări ar
tistice — concerte, . spectaco
le etc. Arta afișului va a- 
tra-ge în Franța și pictori ce
lebri, ca, de pildă, Toulouse- 
Lautrec sau Bonnard — pre- 
zenți cu un șir de lucrări în 
noul muzeu, ceea ce îi conferă 
acestuia un interes și o valoare 
deosebite, nu numai sub aspect 
sociologic, dar și artistic.

® VACCIN PROFI
LACTIC ÎMPOTRIVA 
TURBĂRII. Un nou vaccin 
antirabic a fost realizat la un 
institut de cercetări din ora
șul vest-geirman Marburg. 
Datorită caracterului său 
profilactic, el este destinat 
în special categoriilor de oa
meni mai expuși riscului con
tractării acestei periculoase boli 
transmise prin mușcătura unor 
animale turbate, categorii din 
care fac parte, bunăoară, vete
rinarii, vînătorii, muncitorii 
forestieri, lucrătorii din aba
toare etc. Noul vaccin este 
mai eficient și mai ușor to
lerat de către organism ; de 
asemenea, este nevoie de un 
număr mult mai mic de injecții 
decît în cazul vaccinului clasic, 
în vreme ce acesta din urmă, 
realizat de Pasteur și perfec
ționat de Babeș, era obținut 
din celulele nervoase prelevate 
de la cîini turbați, noul vaccin 
se obține prin ' contaminarea 
celulelor umane cu virusul tur
bării.

• CENTRU BOTA
NIC VARȘOVIAN. Pai- 
tea de sud a Varșoviei a început 
amenajarea unei noi grădini 
botanice de mari proporții (230 
ha). în prezent se execută lu
crări pe un prim lot de 40 ha. 
Grădina botanică va dispune de 
laboratoare, loturi experimen
tale, un muzeu al evoluției 
plantelor, precum și de terenuri 
destinate diferitelor culturi. Vor 
prezenta interes bogatele co
lecții de plante mediteraneene, 
alpine și acvatice, pădurile de 
stepă și tropicale. O parte a gră
dinii va fi afectată plantelor de
corative. Noua unitate, avînd și 
un rol pedagogic, va fi, totodată, 
un centru de cercetare științifi
că, în cadrul căruia se vor stu
dia probleme de mare interes, 
cum sînt mutațiile genetice ale 
plantelor, selecția plantelor des
tinate agriculturii și a arborilor 
decorativi, rezistenta lor la po
luarea mediului ambiant.

• CEA MAI RAPI
DĂ LOCOMOTIVĂ. ° 
echipă de constructori de la 
căile ferate japoneze a realizat, 
de curînd, un vehicul cu motor e- 
lectric liniar care a atins viteza 
de 301 km/h. Avînd în vedere că 
un vehicul similar, de fabrica
ție franceză, care atinsese 331 
km/h, nu a rezistat testului, de- 
fectîndu-se imediat după aceea, 
noua locomotivă japoneză este 
considerată cel mai rapid vehi
cul feroviar în funcțiune, la ora 
actuală, pe plan mondial. Cu o 
greutate de 10 tone și o lungi
me de 2,7 m,' vehiculul, a cărui 
testare s-a făcut pe o distanță 
de 3,1 km, ar urma să atingă, 
anul viitor, după aprecierea 
constructorilor săi, o viteză . de 
500 km/h,

® FURAJ VERDE - 
ÎNTR-UN TIMP Rf 
CORD. Cu ajutorul ynS ■' 
metode puse la punct în cadrul' 
Institutului de medicină veteri
nară din Viena este posibilă 
obținerea, în sere speciale, de 
furaj verde în timpul record de 
8 zile. Secretul acestei me
tode. aplicabilă în condiții clima
terice din cele mai aspre, fie 
că este vorba de zonele deșer- 
tice sau de cele polare : cunos- 
cîndu-se fazele cele mai impor
tante ale dezvoltării plantei, îi 
sînt asigurate, în aceste faze, 
condiții optime de temperatură 
și umiditate. Cel mai indicat 
pentru aceste scopuri s-a dove
dit orzul. După circa o săptă- 
mînă, mlădițele ating lungimea 
de 20 cm.

©
TETE.

CONTRA MUȘTEI
Musca țețe, răspîndită

în regiuni întinse din vestul 
și centrul Africii, esle un 
dușman deopotrivă al sănă
tății oamenilor și a animalelor. 
La primii provoacă boala som
nului. la cele din urmă o boală 
mortală, „nagana", ce decimea
ză cirezile. împotriva acestui

Comuniștii norvegieni 
despre situația 

economică a țării
OSLO 14. — La Oslo a avut loc 

plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Nor
vegia. Participanții au adoptat o de
clarație cu privire la actuala situație 
economică a țării. în condițiile crizei, 
se spune în document, clasa munci
toare norvegiană trebuie să declan
șeze o ofensivă avînd ca obiectiv 
naționalizarea unor ramuri importan
te ale producției, finanțelor și co
merțului.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
mai multe documente ce vor fi pre
zentate Congresului al XVI-lea al 
partidului, ptogramat să se desfă
șoare între 14—16 aprilie.

flagel s-a pornit o puternică o- 
fensivă, cu mijloace modeme, 
mult mai eficiente decit clasice
le insecticide. Este vorba de 
metoda biologică, care constă în 
sterilizarea prin iradiere a mas
culilor. ceea ce duce, in relativ 
scurt timp, la stîrpirea speciei. 
Un acord în acest sens a fost 
recent încheiat între Nigeria și 
Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.), cu 
sediul la Viena. Metoda a fost 
deja aplicată cu. succes și la 
alte insecte dăunătoare.

© SENZAȚIE ÎN LU
MEA ARHEOLOGILOR.
O adevărată senzație arheologi- „ 
că este considerată de către 
specialiști descoperirea făcută 
în delta Nilului, la 40 km vest 
de Suez. Este vorba de ruinele 
unui oraș cu amenajări por
tuare, care ar putea fi capitala 
hiesoșilor — popor asiatic ce a 
cucerit și stăpînit Egiptul antic 
între 1710—1580 î.e.n.
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