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■nța tovarășului laușescu, secre- 1 al Partidului Român, pre- Republicii So- omânia. joi a n Capitală șe-• una a consiliilor . r muncii de naționalitate maghiară și germană.La sosirea în sală, conducătorul partidului și statului nostru a fost în- timpinat cu vii aplauze și ovații, participanții ex- primind, în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, sentimentele de înaltă stimă, de profundă prețuire și fierbinte care de Ceaușescu pentru condițiile de deplină egalitate asigurate tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru garantarea dreptului de a participa, cu întreaga energie creatoare. la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la înfăptuirea măreței opere . de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul României. A- ceste gînduri și simțăminte ilustrează înalta apreciere a întregului popor român față de . preocuparea statornică a secretarului general al partidului pentru întărirea , și perfectionarea . democrației noastre socialiste, pentru largile posibilități oferite tuturor oamenilor muncii de a lua parte la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor privind dezvoltarea multilaterală a patriei, sporirea continuă a bunăstării întregii națiuni.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. in prezidiul ședinței au luat loc tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Ludovic

recunoștință pe le nutresc față tovarășul Nicolae

Fazekas, Petru Enache, Mihai Gere, Iosif Szasz, Richard Winter.Din prezidiu au făcut ’ parte, de asemenea, reprezentanți ai consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană.La ședință au participat membri ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat si ai guvernului. reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, oameni de știință, artă și cultură.Deschizînd lucrările ședinței. tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate ră, a spus :Mult iubite mate tovarășe Ceaușescu,Stimați tovarăși, .Declarând deschisă ședința comună a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și Conciliului muncii germană. Socialistă rog să-mi în numele țenilor aparținind acestor naționalități din patria noastră; «ă- exprim deosebita bucurie și profunda gratitudine pentru prezenta la lucrările ședinței a celui mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii. eminent conducător al partidului și statului nostru, înflăcărat luptător pentru binele și prosperitatea patriei, proeminentă personalitate a vieții politice internaționale.Salutăm cu multă satisfacție prezenta la lu-

dențiate bunele raporturi între România și statele arabe, raporturi care cunosc un curs ascendent. S-a apreciat că un rol determinant în promovarea acestor legături l-au avut vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu într-o acordurile și în- cu aceste prile-
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat cu acest prilej poziția României față de conflictul din Orientul Mijlociu, subliniind că o pace globală, justă și durabilă în a- ceastă zonă impune retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, rezolvarea problemei palestiniene prin recunoașterea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului la autodeterminare și- la crearea unui stat palestinian propriu și independent, asigurarea securității și existenței tuturor statelor '■ din zonă.în acest context a fost relevată, de asemenea, necesitatea retragerii Israelului din Liban și asigurării condițiilor pentru ca poporul libanez să-și poată soluționa singur, fără nici un amestec din afară, problemele interne, în conformitate cu aspirațiile sale de libertate și independență. Totodată, s-a subliniat necesitatea de a se pune capăt conflictului dintre Irak și Iran, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor dintre cele două state.De comun acord s-a relevat însemnătatea întăririi solidarității sindicatelor din țările arabe, a clasei muncitoare arabe în lupta pentru depășirea unor divergențe, pentru soluționarea globală, pașnică,' a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nucleară, pentru destindere, pace, pentru o nouă ordine economică internațională. ,întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, delegația Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe (C.I.S.A.), condusă de Ehmeid Abu Bakr Jalud, secretar general al confederației, care efectuează o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România (U.G.S.R.).. La întrevedere a luat parte tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Șeful delegației a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele clasei muncitoare din țările arabe, un salut cordial și cele mai bune urări, iar poporului român succese în opera de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate. El a exprimat, totodată, calde mulțumiri pentru primirea acordată, pentru invitația de a vizita România și pentru posibilitatea oferită de a cunoaște realizările remarcabile ale poporului român, precum și activitatea pe care o desfășoară sindicatele din țara noastră și aportul lor la dezvoltarea economico-socială a României.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat ■ conducerii confederației, clasei muncitoare din țările. arabe un salut prietenesc, urări de succese în activitatea pusă în slujba progresului și prosperității popoarelor din această regiune.în cadrul convorbirii au fost evi-
și ' sti- Nicolaemaghia-

oamenilor de naționalitate din Republica România, vă permiteți ca. tuturor cetă-

(Continuare 
în pag. a V-a)

serie de țări arabe, țelegerile convenite juri.De comun acord seninătatea întăririi legăturilor dintre sindicatele din România și țările arabe, între clasa muncitoare din România și statele arabe, subliniindu-se că acest lucru aduce o contribuție importantă la întărirea relațiilor de prietenie și colaborare româno-arabe.In timpul. întrevederii a avut loc, totodată, un schimb de vederi privind activitatea și preocupările sindicatelor din România și țările arabe. S-a exprimat. dorința întăririi relațiilor dintre organizațiile sindicale din România și țările arabe, în folosul clasei muncitoare din România și statele arabe, al întăririi relațiilor româno-arabe, al cauzei destinderii, păcii, securității, colaborării și înțelegerii în lume.Șeful delegației a evidențiat aportul României, al președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea globală a conflictului din Orientul Mijlociu, ex- primînd înalta considerație pe care clasa muncitoare din statele arabe o poartă președintelui României pentru eforturile depuse pentru rezolvarea problemei palestiniene. în conformitate cu aspirațiile și năzuințele legitime ale poporului palestinian.

s-a subliniat în-

Ministrul transporturilor și comunicațiilor din Republica IrakPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit,, joi, pe Abbdul jabbar 'Abdul ' Râhim-al Âssadi’, ml-' nistrul transporturilor și comunicațiilor din Republica Irak, care, in fruntea unei delegații, face o vizită în țara noastră.La primire au luat parte tovarășii Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.A fost prezent Dhiab M, Al- Algawi, ambasadorul Republicii' Irak la București.Cu această ocazie, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Irak, Saddam Hussein, un salut călduros, iar poporului român

•>urări de noi succese în vasta operă de construcție socialistă pe care o înfăptuiește.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, un salut prietenesc Republicii Irak, împreună cu mai bune urări de pace, progres și prosperitate pentru poporul irakian.întrevederea a prilejuit o trecere în revistă a relațiilor româno-irakie- ne pe plan politic, economic și teh- nico-științific, exprimîndu-se, de ambele părți, satisfacția pentru stadiul acestora, precum și dorința de a adinei raporturile bilaterale în cele mai diverse domenii de activitate.în legătură cu unele aspecte majore ale vieții politice internaționale, s-a subliniat rolul care revine țărilor mici și mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare in lupta pentru reluarea și consolidarea cursului spre

președinteluicele
destindere, pace și respect al independenței naționale a tutur'or popoarelor, pentru adoptarea de .măsuri notarîte'cie dezârfnarei și''în spebial de dezarmare nucleară, rezolvarea prin tratative a tuturor diferendelor și stărilor conflictuale din diferite zone ale lumii, edificarea miei noi ordini economice care să asigure dez- . voltarea neîngrădită a tuturor națiunilor.A fost subliniată necesitatea de a se face totul pentru a se pune capăt războiului dintre Irak și Iran, prin încetarea focului și soluționarea politică a problemelor aflate in disputa între cele două țări.în timpul întrevederii s-a făcut un schimb de opinii în legătură cu necesitatea rezolvării pe cale politică a situației din Orientul Mijlociu.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

CUVlNTAREA
W

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

y

Doresc să încep prin a vă adresa iumneavoastră, tuturor partici- anților la plenarele consiliilor oa- enilor muncii de naționalitate Vjjjaghiară și germană, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, un ■=alut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări, 
'"'plauze puternice, prelungite).\tît în plenarele fiecărui con- .u, ’ cît și în ședința comună a elor două consilii, în centrul dez- .aterilor au stat' măsurile privind înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale a partidului. La Conferința Națională s-a făcut o amplă analiză a stadiului actual al dezvoltării socialismului în România și s-au adoptat o serie de programe și măsuri privind înfăptuirea obiectivului strategic stabilit de Congresul al XIX-lea pentru cincinalul 1981—1985 -L trecerea la un nou stadiu de dezvoltare a patriei noastre și realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile de activitate.După cum este bine cunoscut, marile realizări în construcția socialismului, puternica dezvoltare economico-socială au determinat profunde transformări în structura socială a patriei, au dus la creșterea puternică a bazei tehnico-ma- teriale a societății noastre socialiste, la avuției ternică această iuă aspiritual al poporului — țelul ■uprem al politicii partidului nos- ‘.ru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o dificăm în România, (Aplauze pu- 

rnice, prelungite).Merită subliniată, și în acest cadru, puternica dezvoltare a forțelor de producție în toate județele patriei, ca rezultat al politicii științifice a partidului nostru de am- asare rațională a industriei, agri- Iturii și a altor sectoare econo-

dezvoltarea impetuoasă a naționale, la sporirea pu- a venitului național și, pe bază, la creșterea conti- nivelului de trai material

socialiste multilateral dezvolți de înaintare a României visul de aur al omenirii și al poporului nostru — SO-

CU-

mice și sociale, pe întreg teritoriul patriei, în vederea asigurării condițiilor necesare dezvoltării tuturor zonelor țării, ridicării tuturor oamenilor muncii la o viață nouă, demnă, înfloritoare.în cei 15 ani care au trecut de la noua-organizare teritorial-admi- nistrativă s-au creat zeci și zeci de noi platforme industriale în toate județele, noi centre muncitorești și orășenești. Pe baza faptelor, a realităților, care sînt mai convingătoare decît orice și nu pot fi în nici un fel contestate, se poate spune, cu îndreptățită mîndrie, că partidul nostru a acționat și acționează cu toată consecvența în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare puternică ar bazei teh- nico-materiale a societății noastre, pentru crearea condițiilor înfăptuirii Programului de făurire a societății tate spre decicietatea comunistă ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).O puternică dezvoltare au noscut știința, învățămîntul, cultura — factori de importanță deosebită în făurirea noii orînduiri sociale. Tocmai pe baza dezvoltării forțelor de producție, a științei, învățămîntului și culturii am asigurat condițiile necesare progresului rapid al patriei noastre, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, de viață pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate.După cum este bine cunoscut, una din marile cuceriri ale orîn- duirii noastre socialiste este asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii și fiii patriei noastre comune — Republica Socialistă România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Soluționarea, pe baza principiilor socialismului științific, ale marxism-leninismului, în mod democratic, revoluționar a problemei naționale în țara noastră a lichidat pentru totdeauna, odată cu asuprirea de clasă burghezo-moșierească, și asuprirea națională de orice fel. (Aplauze puternice).

Socialismul a asigurat și asigură manifestarea deplină a personalității umane a fiecărui cetățean, înfăptuind în viață adevărata egalitate a tuturor oamenilor muncii, în toate domeniile de activitate.
In primul rînd, este asigurat dreptul la muncă și la retribuție egală la muncă egală, în conformitate cu principiile echității socialiste, cu principiile de retribuție socialistă în raport cu munca și rezultatele muncii depuse de fiecare cetățean al patriei noastre.Aceste drepturi sînt nu numai afirmate în Constituție, dar și realizate în viață, tocmai ca rezultat al puternicei dezvoltări a forțelor de producție, al amplasării teritoriale a forțelor de producție în toate județele și în multe localități ale patriei noastre — ceea ce asigură înfăptuirea reală în viață a dreptului suprem al omului la muncă, la retribuție egală. Aceasta constituie cea mai puternică cucerire a societății noastre socialiste, a afirmării deplinei egalități în drepturi pentru toți fiii patriei, și români, și maghiari, și germani, și sîrbi, de orice altă naționalitate, pornind de la faptul că toți, indiferent de originea părinților, de limba pe care o vorbesc, sînt cetățeni ai unei patrii unice, sînt fiii României socialiste, sînt membri ăi unui popor muncitor, constructor al socialismului și comunismului. 

(Aplauze puternice, prelungite).
In al doilea rînd, sînt asigurate dreptul la învățătură și gratuitatea- învățămîntului și, în acest cadru, dreptul ’ și posibilitatea reală de a învăța și în limba naționalităților conlocuitoare. în discuțiile din plenarele consiliilor, inclusiv în ședința comună, s-a vorbit de numărul școlilor și claselor cu predare în limbile maghiară, germană sau ale altor naționalități — și nu mă voi mai referi la cifre; sînt bine cunoscute. Ceea ce trebuie însă să subliniem este faptul că numai socialismul a reușit, să lichideze, într-o perioadă scurtă, înapoierea și în domeniul învățămîntului și culturii, să asigure lichidarea analfabetismului, generalizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani și con

diții egale de învățămînt, de însușire de către toți tinerii și toți cetățenii patriei a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane din toate domeniile de activitate. Prin aceasta, învățămîntul patriei noastre, indiferent în ce limbă se desfășoară, asigură însușirea limbii comune a științei, a culturii, a cunoașterii umane, a limbii revoluționare ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

In al treilea rînd, se desfășoară o intensă activitate cultural-artis- tică, de formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a întregului nostru popor, făuritor conștient al propriei sale istorii, al propriului său viitor, liber, demn, independent — viitorul comunist. în acest cadru, sînt asigurate condițiile materiale necesare desfășurării acestei activități cultural-artis- tice și în limbile naționalităților. Despre această vorbesc literatura, presa, teatrele, emisiunile de radio- televiziune, numărul mare de formații artistice de masă în limbile naționalităților, participarea largă, în cadrul Festivalului „Cîn- tarea Români6i“, a unui număr impresionant de formații artis- tice-culturale, a sute și sute de mii de cetățeni ai patriei, între care un număr important de formații și de cetățeni din rîndul naționalităților conlocuitoare. S-au dat și despre acestea cifre ; sînt cunoscute. De aceea nu mă voi referi la ele. Dar trebuie, de asemenea, să subliniem că numai societatea noastră socialistă, înfăptuind.neabătut politica națională de deplină egalitate în drepturi, a putut să asigure toate condițiile pentru desfășurarea activității literare, artistice-cultu- rale în limbile, fiecărei naționalități.Desigur, sînt multe probleme de discutat și în domeniul activității economice, și de învățămînt, și de cultură. Le-am discutat pe larg la Conferința Națională, inclusiv la ultima plenară a Comitetului Central. Lipsurile, problemele care sînt într-un domeniu sau altul sînt comune, indiferent în ce limbă se scrie sau se predă, indiferent în ce fel se acționează într-un sector sau 

altul. Avem încă multe de făcut pentru lichidarea unor lipsuri, unor neajunsuri, pentru perfecționarea continuă a activității noastre.Dar pe drept cuvînt a vorbit aici tovarășul Ferencz Fazekas că în definitiv cărbunele din Paro- șeni, din Valea Jiului, dar și cel din Covasna și cel din Oltenia cere oameni pricepuți, cere să știe să mî- nuiască combinele și mașinile, să acționeze cu răspundere, cu entuziasm, cu căldură — cum s-a exprimat tovarășul Feiencz Fazekas — și atunci pot să soluționeze orice problemă în bune condiții, într-adevăr, orice mașină nu are decît o singură limbă ; nici mate- m..tica, nici fizica, nici chimia, nici biologia nu au limbi diferite. Ele pot fi exprimate sau formulate în diferite limbi, dar au o singură limbă — și trebuie să ne străduim de a cunoaște matematica, fizica, chimia, biologia, tehnica cea mai avansată, de a o stăpîni și dezvolta. Aceast. este cerința făuritorilor socialismului din România ! Cu cît vom stăpîni mai bine cuceririle științei, ale tehnicii din toate domeniile și Vom făuri o tehnică superioară, competitivă cu cele mai bune pe plan internațional, cu atît societatea noastră se va dezvolta mai puternic, cu atît se va manifesta și mai pregnant adevărata egalitate în drepturi. (Aplauze 
puternice, prelungite).Avem și în învățămînt lucruri de îmbunătățit. Avem nevoie de oameni' cu o tot mai bună pregătire profesională, tehnică și științifică — și trebuie să facem totul ca învățămîntul nostru să răspundă cerințelor etapei actuale de dezvoltare, cerințelor puse de Conferința Națională în acest domeniu. Așa cum și în domeniul literaturii, al presei și radioteleviziunii sînt multe lucruri bune, dar șî multe de criticat. Vrem și o presă mai combativă, mai multilaterală, vrem o literatură care să exprime mai activ viața și munca poporului nostru, a constructorilor socialismului, indiferent în ce limbă se 

scrie aceasta. Ea trebuie să exprime munca unită a constructorilor socialismului, din România, a poporului nostru muncitor, unit sub conducerea Partidului Comunist Român pentru a asigura mersul ferm înainte al României spre o civilizație tot mai avansată. De o asemenea literatură, de o asemenea artă avem nevoie — și trebuie să acționăm cu toată fermitatea în direcția aceasta. (Aplauze puter
nice, îndelungate).M-aș referi la un singur exemplu. Enescu și Bela Bartok au scris muzică inspirată din viața poporului unde au trăit. Muzica lui Enescu are o valoare universală. Și muzica lui Bela Bartok are, de asemenea, o valoare universală, dar el a înțeles că trebuie să se ocupe și a acordat multă atenție muzicii populare românești, care l-a ajutat în inspirația sa. Nici un adevărat om de cultură și de știință nu poate să ignore tot ce este bun în trecutul, în prezentul și tot Ceea ce trebuie făcut pentru viitorul comun al popoarelor. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

In al patrulea rînd, odată cu dezvoltarea largă a democrației, muncitorești revoluționare, cu realizarea unui cadru nou, democratic, de participare a maselor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, se asigură deopotrivă maselor populare, oamenilor muncii, deci și celor din rîndul naționalităților, participarea egală la conducerea tuturor domeniilor de activitate, în toate organele politice, de stat, economice și sociale. în plenarele consiliilor s-au prezentat, și în această privință, date; sînt bine cunoscute. Nu există sector de activitate unde să nu fie prezenți în mod egal, să participe la întreaga vișiță politică, socială și oamenii muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare. Problema care se pune și aici este de a perfecționa în continuare, de a ridica continuu rolul organismelor democratice, al adunărilor generale ale oamenilor muncii — în calitate de proprietari, de producători și de benefi

ciari, ca adevărați stăpîni ai țării — la elaborarea politicii interne și externe, la înfăptuirea Programului partidului.Ce se poate spune și în această privință, tovarăși ? Avem rezultate importante, organismele noastre democratice au un rol tot mai hotă- rîtor în soluționarea comună a problemelor. Proprietatea asupra mijloacelor de producție este deținută deopotrivă de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Avem proprietatea întregului popor, proprietatea socială pe care colectivele de oameni ai muncii au răspunderea să o administreze, să o dezvolte — și fiecare om al muncii, indiferent de ■ naționalitate, este proprietar colectiv și răspunde colectiv de această proprietate. Așa cum acum, prin participarea cu părți sociale, deține și o anumită parte socială care, după cum este bine cunoscut, poate merge pînă la 30 la sută. Dar avem, în același timp, proprietatea cooperatistă în agricultură, în alte sectoare, ca o formă la fel de importantă ca și proprietatea comună, care are, de asemenea, rolul hotărîtor în dezvoltarea agriculturii și altor sectoare economice. Și în acest cadru, membrii cooperatori sînt proprietari și răspund în comun de păstrarea și dezvoltarea acestei proprietăți socialiste. Deopotrivă, ambele forme de proprietate reprezintă baza societății noastre socialiste — și avem datoria să, facem totul pentru dezvoltarea și întărirea ei. Lumea cunoaște, în fond, numai două deosebiri esențiale în domeniul proprietății : există, pe de o parte, proprietatea burghezo-moșierească, proprietatea celor bogați, care au stăpînit sau stăpînesc în multe țări mijloacele de producție, ceea ce a și dus la împărțirea lumii în clase exploatatoare și asuprite. Există, pe de altă parte, proprietatea socialistă, a întregului popor. Nicăieri, nici la noi, nici în altă parte, nici în trecut, nici astăzi, fabrica nu este împărțită după apartenența la o 
(Continuare în pag. a IIJ.-a)
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CONSILIILOR OAMEMWR MUNCII OE NAMALITAIE MAGHIARA SI GERMANA
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
JAKABOS CSABA ISTVĂNharta orașului au apărut noi cartiere, noi magazine, școli și grădinițe, ceea ce a făcut în scurt timp ca vechiul Tîrgu Secuiesc să devină aproape de nerecunoscut. Astfel, la următoarele două vizite ale dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu care ne-ați onorat în 18 septembrie 1974 și 28 septembrie 1982, am putut raporta cu legitimă mîndrie că indicațiile dumneavoastră au fost transpuse in viață.Putem spune că am asistat în această perioadă la transformarea calitativă a vieții oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, la ridicarea nivelului lor de trai material și spiritual. Maghiarii din județul Covasna știu foarte bine că toate realizările istorice înfăptuite în acești ani . sint rodul politicii naționale juste promovate de partidul nostru comunist. Subliniez în mod deosebit rolul de excepțională importanță' pe care l-ați avut dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în definirea clară, principială și în asigurarea în practică a egalității depline, reale în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate..în fața acestor adevăruri . și-., realități se vor. spulbera și în viitor vorbele acelor răuvoitori de peste hotare care încearcă să denigreze și să calomnieze politica. națională ,a; partidului și. Statului nostru, cuceririle noastre revoluționare, , ale acelora care.se străduiesc, cu otrava naționalismului și șovinismului, să semene discordie și dezbinare între fiii României socialiste.Răspunzînd prin fapte de muncă grijii părintești pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, o poartă locuitorilor județului Covasna, oamenii muncii români și maghiari din industrie și agricultură au obținut rezultate însemnate în înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, atît în' primii doi ani ai actualului cincinal, cît și în primele trei luni care au trecut din acest an.Colectivul întreprinderii mecanice din Tîrgu Secuiesc, colectiv în care îmi desfășor activitatea, raportează cu mîndrie îndeplinirea sarcinilor de plan pe primul trimestru la toți indicatorii economici. Doresc să evidențiez faptul că. deși sîntem un colectiv relativ tînăr, după începutul modest al activității de export, din anul 1980, am reușit, în 1982, să intrăm cu produsele noastre pe piața Europei occidentale, realizînd planul de export pe relația devize libere în proporție de 172 la sută, ritm pe care l-am menținut și în primul trimestru al anului 1983. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că indicațiile dumneavoastră date cu prilejul vizitei efectuate în anul trecut în întreprinderea noastră sînt traduse în viață, că am obținut rezultate bune în ridicarea gradului de înnoire și modernizare a producției, în activitatea de autoutilare și autodotăre. în activitatea de recuperare a materialelor refolosibile, în reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili.Pe lingă activitatea de. producție, ne preocupăm în permanență de educarea oamenilor muncii, de ridicarea continuă a nivelului lor politic, profesional și cultural, de formarea omului nou cu o înaltă conștiință socialistă. Sîntem conștienți că în acest domeniu avem încă multe de făcut, că va trebui să ne sporim eforturile pentru a ajunge și în acest domeniu la nivelul la care ne aflăm în dezvoltarea economică.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, c$ vom munci și în -continuare cu dăruire și abnegație, că oamenii muncii români și maghiari din orașul Tîrgu Secuiesc, din jude- țtîi Covasna nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a politicii interne și ex-1 terne a partidului nostru, că Vom pune umărul, alături de toți fiii țării, la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea, pentru realizarea în viață a sarcinilor trasate de Conferința Națională, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii — România socialistă.

TOVARĂȘEI
MANTSCHurmăresc și încearcă pe toate căile de a determina pe unii cetățeni să părăsească patria ;în care s-au născut, au crescut, âu învățat pe cheltuiala statului și unde își desfășoară activitatea, bucurîndu-se de toate drepturile prevăzute în Constituție.Iată de ce îmi exprim indignarea față de orice încercare de racolare, sub masca așa-ziselor drepturi ale omului, avînd ferma convingere că adevărata dreptate și libertate națională nu pot fi găsite decît în patria noastră — România socialistă. unde avem create toate condițiile materiale și spirituale datorită politicii profund științifice și umaniste a partidului și statului nostru, preocupărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru binele și fericirea întregului nostru popor.Sîntem mîndri de . felul cum este rezolvată problema națională în țara noastră, unde sînt create condiții de participare la dezvoltarea societății socialiste a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Desfășurîndu-mi activitatea într-o unitate reprezentativă a industriei ușoare producătoare de articole de sticlărie, vă raportez că muncim într-o armonie deplină, români, germani și maghiari, și ne bucurăm de drepturi egale, participînd. în cadrul largului nostru democratism, la toate problemele de organizare și conducere a producției. Hotărîrea noastră fermă este să acționăm pentru valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, a tuturor resurselor energetice, pentru diversificarea produselor și îm

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae. Ceaușescu,Stimați tovarăși,Plenara comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, la care am bucuria și onoarea să particip, constituie o nouă dovadă a profundului democratism al orînduirii noastre socialiste, o reflectare a justeței politicii naționale a partidului nostru, politică înțeleaptă, care asigură participarea egală a tuturor fiilor patriei, români, maghiari, germani și de alte naționalități, uniți indestructibil în jurul partidultii, al secretarului , său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la conducerea societății, la înflorirea scumpei noastre patrii comune, România socialistă.Legea cu privire la participarea oamenilor muncii cu părți sociale, la. fondul de dezvoltare a întreprinderilor a fost primită și in întreprinderea noastră cu vie satisfacție, ceea ce va stimula și mai mult dragostea și atașamentul fiecărui .muncitor - față de unitatea _ în .care lucrează, interesul față de bunul mers al .producției, va 'contribui la.. participarea' ■ sa. mai activă , la viața întreprin- .ciorii.Reprezint, cu mîndrie muncitorii de pe platforma industrială care în-urmă cu 17 ani ,nu a existat decît în visele oamenilor de pe aceste meleaguri. Secole de-a rîndul, clasele exploatatoare care s-au succedat .la putere au avut o caracteristică comună.: au asuprit.și jefuit oamenii muncii de toate naționalitățile și au ținut în subdezvoltare și această parte a țării. Mii de oameni au fost nevoiți să părăsească meleagurile natale căutînd posibilități de existență în alte părți, Pre- luarea puterii politice, de ^către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, edificarea socialismului în România au asigurat condițiile realizării visurilor noastre.Cotitura radicală în viața oamenilor de pe aceste meleaguri s-a jalonat în ziua memorabilă de 15 iunie 1967, zi care este înscrisă cu litere de aur în marea carte a istoriei străvechiului oraș Tîrgtt Secuiesc, zi în care s-au pus bazele a tot ceea ce înseamnă astăzi orașul Tîrgu Secuiesc și moderna sa platformă industrială. Atunci, dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. ați făcut' prima vizită în orașul Tîrgu Secuiesc și ați declarat la adunarea populară : „în cadrul eforturilor pentru industrializare, preocuparea permanentă a partidului și guvernului nostru este și aceea ca in .orașul Tîrgu Secuiesc .șă înceapă construirea în acești ani a trei întreprinderi, în care vor lucra peste 2 000 lucrători. Cu aceasta se va trece în mod intens la dezvoltarea industriei și în orașul Tîrgu Secuiesc. Pe harta României va apărea încă un centru al industriei noastre ' socialiste".Ați analizat la fața locului — într-un stil de muncă nou, dinamic, dar care acum ni se pare. tuturor atît de firesc — realitățile existente, făcînd o strălucită evaluare a resurselor orașului și împrejurimilor sale,, și ați indicat construirea unei puternice platforme industriale in conformitate cu orientările generale ale noii politici de dezvoltare economică echilibrată și de repartizare justă a forțelor, de producție .pe întreg teritoriul tării.Am beneficiat an de an de însemnate fonduri de investiții, am dat în funcțiune capacități importante de producție, creînd Jocuri de muncă pentru toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri, fără deosebire de naționalitate, realizînd adevărata e- galitate in drepturi, asigurînd astfel posibilitatea unei _ vieți demne, posibilitatea reală de a ne bucura pe deplin de toate drepturile constituționale, drepturi ce n-ar avea temei fără existenta bazei materiale corespunzătoare. Apariția platformei . industriale a atras după sine, că o consecință firească, Însemnate mutații calitative în Întreaga viată a orașului. Am asigurat locuințe noi, moderne pentru toți oamenii muncii, pe
CUVÎNTUL 
HILDEGARDMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din întreprinderea „Vitrometan" Mediaș, să exprim adeziunea deplină la. politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea noastră fermă de a nu precupeți nici un efort pentru a ne îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin din hotărî- rile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român din decembrie 1982.Roadele politicii adînc umaniste a partidului nostru se văd și in planul conștiinței cetățenilor, care, indiferent de limba maternă, înțeleg să muncească înfrățiți, să trăiască împreună bucuriile vieții, cunoscind bine că unitatea în jurul partidului este temelia împlinirilor noastre.Sîntem conștienți de importanța pe care o are anul 1983 în cadrul acestui cincinal și de ■ aceea rezultatele bune obținute pe primele două luni, atît la întreprinderea noastră, cit și în întreg municipiul Mediaș, reprezintă garanția în realizarea sarcinilor de plan și ...angajamentelor pe care ni le-âm asumat in lumina hotăririlor Conferinței Naționale a partidului.Ca cetățean român de naționalitate germană. cu aceleași drepturi și obligații ca toți ceilalți cetățeni ăi patriei, mă alătur întregului popor în a respinge cu fermitate orice în- . cercare din afară de amestec in treburile interne ale României socialiste, indiferent de forma lor de manifestare, care 

bunătățirea parametrilor calitativi.în încheiere, vă rog să-mi permiteți ca. în numele colectivului ce-1 reprezint, să exprim de la această tribună cele mai alese sentimente de stimă, mulțumire, adînc respect și
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MOLNÂR IMREMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Plenara comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalii tate maghiară și germană, acest eveniment de mare importanță în viața politică a țării, constituie pentru mine un minunat prilej de a exprima sentimentele de dragoste și înaltă prețuire ale tuturor locuitorilor județului Harghita față de conducerea partidului și statului nostru, față de dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, pentru grija și atenția deosebită ce o acordați dezvoltării, economico-sociale a țării, ridicării continue a bunăstării. materiale și spirituale a întregului popor.

Dezvoltarea economică a tuturor 
județelor țării— temelie a deplinei 

egalități în drepturi
• In timp ce în anul 1981 volumul investițiilor din 

întreaga economie a României a fost de circa 5 ori 
mai mare decît în anul 1965, FONDURILE DE IN
VESTIȚII DESTINATE JUDEȚELOR MENȚINUTE DE 
VECHILE. REGIMURI DINAINTE DE ANUL 1944 IN 
ÎNAPOIERE ECONOMICO-SOCIALA au sporit ast
fel : în județul Sălaj — de aproape 22 ori, în Co
vasna — de aproape 14 ori, în Satu Mare — de 
6,9 ori, în Harghita — de 6,2 ori.
• Orientarea prioritară a investițiilor spre zo

nele în trecut mai puțin dezvoltate a asigurat 
CREȘTEREA între anii 1965-1981 a PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE - față de dinamica înregistrată pe 
țară (de circa 5 ori), în județul Sălaj de 15 ori, în 
Covasna de 7,6 ori, în Satu Mare de 6,1 ori, în Har
ghita de 5,4 ori. Ca urmare, în perioada 1976-1980 
au înregistrat ritmuri de creștere superioare celui 
mediu pe țară, de 9,5 la sută a producției indus
triale, județele: Sălaj - 20,6 la sută, Covasna — 
17,7 la sută, Harghita — 11,9 la sută.
• în vreme ce.PONDEREA PERSONALULUI DIN 

INDUSTRIE în totalul populației ocupate în anul 
1981 reprezenta 36 la sută pe ansamblul econo
miei românești, acest indice era de peste 51 la sută 
în județul Covasna, de peste 53 la sută în Harghita, 
de aproape 50 la sută în Satu Mare, de aproape 
40 la sută în Sălaj,
• Dacă în anul 1980, comparativ cu 1976, NU

MĂRUL APARTAMENTELOR DATE ÎN FOLOSINȚA 
pe ansamblul țării a sporit cu peste 41 la sută, creș
terea a fost cu 105 la sută în județul Covasna, cu 
aproape 70 la sută în Harghita, cu 55 la sută în 
Satu Mare.
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PENTRU NAȚIONALITĂȚILE CONLOCUITOARE DIN ROMÂNIA

f'1'

Ca exipresie a prețuirii ce v-o purtăm, în județul nostru există o atmosferă total creatoare în muncă, voință fermă a tuturor oamenilor muncii de a face totul pentru traducerea in viață a hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, a indicațiilor prețioase pe care ni le dați cu diferite prilejuri, în vederea perfecționării întregii activități economico-sociale, pentru a realiza o nouă calitate în toate domeniile de activitate.Mult stimate tovarășe secretar general,Oamenii muncii, țăranii cooperatori din comuna Tușnad au avut onoarea de mai multe ori de a beneficia de vizitele dumneavoastră de lucru, primind cu deosebită satisfacție indicațiile de mare importanță ce le-ați form'ulat la fața locului. Toate acestea au constituit pentru noi adevărate programe de lucru în dezvoltarea cooperativei agricole, în creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale.în cooperativa noastră acționăm pentrtl aplicarea în viață a hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului nostru, în primii doi ani ai cincinalului obținînd rezultate considerabile. Aș aminti în acest sens doar faptul că în 1982 valoarea producției globale a fost de 32 milioane lei față de 26 milioane lei cît s-a realizat în cel mai bun an al cincinalului trecut. La cartofi am obținut o producție de 30 de tone la hectar, față de 23—24 tone în anii pre- cedenți. La grîu, producția medie pe. hectar a crescut cu 1100 kilograme, iar la sfecla de zahăr cu aproape 9 000 kilograme față de realizările din anul1981.Analizînd în lumina hotărîri- lor Conferinței Naționale a partidului, a exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, activitatea ce am desfășurat-o, ca și realizările obținute de noi,- am ajuns la concluzia că șl în cooperativa noastră mai sint multe rezerve nevalorifica- te. La adunarea generală a cooperatorilor am luat hotărîrea fermă de a organiza mai bine activitatea de producție în anul acesta, de a respecta mai riguros tehnologia culturilor, folosind cu .mai mare eficiență forța de muncă. Vă informăm că am. luat din timp toate măsurile pentru pregătirea în bune condiții a campaniei agricole de primăvară. Ne propunem ca. in acest an, pe o suprafață de 250 de hectare șă obținem peste 40 de mii kilograme de cartofi Ia hectar, să realizăm planul și in alte sectoare de activitate.Dealtfel, concluzia esențială pe care am desprins-o după 

înaltă gratitudine față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. pentru neobosita activitate ce o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, spre gloria României socialiste și fericirea fiilor săi.

primul an de aplicare a programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială a populației este de a sădi în conștiința cetățenilor aceste principii, nu numai ca deziderat, ci, în primul rînd, ca acțiune practică și nivel de realizare. Aș, dori; să vă încredințez, mult stimate, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că la noi s-au; înțeles bine indicațiile dumneavoastră cu privire la sporirea producției a- groalimentare în gospodăriile populației și, în special faptul că nu putem consuma mai mult decît producem. La recensămîntul animalelor din acest an am înregistrat creșteri de efective lâ toate speciile : cu 19 la sută la bovine, cu 14 ,1a sută la ovine și -17,2 la suță la scroafe. Nu ne vom opri aici. Vom mobiliza întreaga opinie publică pentru a-i determină pe 

cei care au renunțat, dintr-un motiv sau altul, la aceste preocupări tradiționale, șă crească cel puțin o vacă, 4—5 oi, un porc și păsări, pe măsura condițiilor de care dispun.Decretul Consiliului. de Stat privind contractările și achizițiile de animale și păsări, primit cu satisfacție de țăranii din comuna noastră, prevede noi avantaje pentru crescătorii de animale, ceea ce va stimula și mai mult dezvoltarea zootehniei, sporirea producției de carne, lapte și alte produse animaliere, va contribui la satisfacerea nevoilor noastre de consum, la crearea unui surplus de produse, pe care să le vindem statului.Prin muncă sporită, prin rezultate tot mai bune dorim să exprimăm sentimentul nostru de patriotism, adeziunea noastră totală față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, dorința noastră fierbinte de a uni și mai mult rîn- durile noastre în jurul partidului, Doresc să folosesc acest minunat prilej de a da glas sentimentelor de mare prețuire ale tuturor oamenilor muncii din județul Harghita față de politica națională a partidului nostru, față de grija deosebită pe Care o purtați, mult stimate tovarășe secretar general, pentru crearea tuturor condițiilor materiale și spirituale, în care fiecare om al muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, să se simtă ca la el acasă, să se bucure de drepturi egale, de posibilități nelimitate pentru afirmarea talentelor, a personalității umane în toate domeniile de activitate. însăși dezvoltarea economico-socială din ultimii 17 ani a județului. Harghita demonstrează cu putere că partidul nostru, conducerea sa înțeleaptă au avut grijă. întotdeauna să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor tării, să creeze posibilități prielnice pentru exercitarea dreptului fundamental al omului. dreotul la muncă, a tuturor drepturilor cetățenești.Tocmai de aceea ne revoltă încercările unor cercuri reacțio- .nare de peste hotare de a denatura acest adevăr, de a pune sub semnul întrebării realizările poporului nostru Noi cunoaștem bine scopurile pe care le urmăresc. în realitate vor să lovească în cuceririle revoluționare ale poporului român, încercînd dezbinarea unității de monolit a poporului, așa cum au făcut-o in trecut. De aceea, vom respinge cu fermitate aceste încercări. Vom face totul pentru a întări prietenia și frăția dintre poporul român și oamenii mun

cii de naționalitate maghiară, pentru ca, trăind și muncind împreună, să realizăm visurile și a'spirațiile noastre fundamentale comune.în încheiere, doresc să asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul nostru, fără deosebire de naționalitate, care trăiesc și muncesc în
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FAZEKAS FERENCZMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Ca miner din Valea. Jiului, țin să .adresez și cu. acest prilej conducerii partidului și statului, personal tovarășului Nicolae: Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, Minerul , de onoare al țării, cel mai fierbinte salut mineresc, mulțumirea noastră deplină pentru grija pe care o poartă dezvoltării multilaterale a patriei noas- ,tre socialiste, condițiilor de muncă; și viață ale tuturor minerilor, . ale tuturor celor ce muncesc din patria noastră.Lucrez la Paroșeni, și nu ca . să mă laud, dar conduc o bri

Participarea activă la conducerea 
societății

• Din cei 369 deputați în Marea Adunare Na
țională, 41 fac parte din rîndul naționalităților con
locuitoare, iar in consiliile populare 6 340 deputați 
sînt maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități.

• în județele cu populație maghiară mai nu
meroasă, procentul deputaților din rîndul acesteia 
este, corespunzător, mai mare: 27 la sută la Cluj, 
40 la sută la Bihor, 47 la sută la Satu Mare, 86 la 
sută la Harghita.

• Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate 
proporțional cu ponderea pe care o ocupă în an
samblul populației în toate organismele democra
ției noastre: Consiliul Național al Oamenilor Mun
cii, Consiliul Național al Agriculturii etc. Din totalul 
de 1 591 membri ai Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, 1 430 (89,9 la sută) sînt români, 124 
(7,8 Ia sută) sînt maghiari, 30 (1,9 la sută) germani, 
7 (0,4 la sută) alte naționalități conlocuitoare.

® Peste 11 la sută din cadrele ce-și desfășoară 
activitatea în organele și aparatul de partid, în or
ganizațiile de masă și obștești, în presă provin din 
rîndul naționalităților conlocuitoare.

© Crearea consiliilor oamenilor muncii apar- 
ținînd naționalităților conlocuitoare a stimulat con
siderabil participarea acestora la conducerea tre
burilor obștești, la soluționarea problemelor lor 
specifice.

gadă bună. După unii chiar foarte bună. O brigadă de români șl- maghiari. O brigadă care a dat anul trecut peste plan mai bine de 8 000 tone cărbune, iar anul acesta, în primele două luni, încă 670 tone.Munca noastră a dobîndit un plus de rodnicie odată cu trecerea la noul program de lucru în subteran și după aplicarea celorlalte măsuri speciale câre au fost întreprinse după Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., cu cadre de conducere, specialiști și muncitori din industria minieră și geologip. Sînt șef de brigadă nu în calitatea mea de maghiar, ci în calitatea mea de miner. Dacă n-aș fi bun pentru munca asta, ortacii mei nu m-ar respecta. Există la noi o democrație a randamentului. Cine-i nepriceput sau leneș, să știți că nu este și nu poate fi egal cu cel harnic. La noi ierarhia randamentului e sfîntă, de aceea merge bine brigada.Cînd ați fost la noi. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați. cerut ca utilajele complexe să fie folosite la maximum, să le mutăm cît mai repede dintr-un loc de muncă în altul, căci ele reprezintă averea poporului. Noi am înțeles și să știți că ne-am bătut capul. Și am mutat anul trecut un utilaj complex din stratul 18 într-un alt abataj în mai puțin de 30 de zile. Și acum am reușit același lucru la utilajul din stratul 5. Toate astea le-am isprăvit cu bine nu numai pentru că am întărit disciplina muncii, disciplina tehnologică, spiritul de răspundere, cum ne-ați cerut la consfătuire — ci mai ales pentru că ne iubim țara. Tonele noastre de cărbune pot fi cîntă- rite. Aceste tone exprimă sentimente și gînduri. Dacă lucrezi cu căldură, parcă și valoarea calorică a cărbunelui crește. Asta nu sună prea științific, dar totuși e adevărat.Știm cu toții cît rău au provocat în trecut dezbinarea, învrăjbirea, naționalismul și șovinismul. învățămintele acestui trecut ne obligă să respingem cu hotărire orice manifestare care atentează la unitatea noastră, indiferent de unde ar veni. Așa cum permanent atrage atenția
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ERNEST BREITENSTEINMult stimate tovarășe secretar general,Stimate tovarășe,Stimați tovarăși,Săptămîna trecută, redacția în care lucrez a fost vizitată de un grup de 30 de oaspeți din R.F. 

tr-o deplină unitate și frăție, vor face totul pentru ca hotă- rîrile Conferinței Naționale, indicațiile dumneavoastră să fie traduse în mod exemplar în viață, să obținem rezultate bune, pe măsura posibilităților și cerințelor actuale, pentru creșterea bunăstării întregului popor, pentru înflorirea patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.
t'ovarășuI'Nicolae Ceaușescu, să înfierăm și să condamnăm cu fermitate orice asemenea rămășițe ale mentalităților și ideologiilor claselor exploatatoare, ale dușmanilor poporului-, ai Roriiâ- niei socialiste.în cadrul colectivului în care lucrez, al brigăzii și sectorului, dar și în afara unității ne străduim să acționăm în spiritul indicațiilor tovarășului . Nicolae Ceaușescu. cuprinse în expunerea prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 cu privire la întărirea muncii ideologice și politico-educative. Munca politică desfășurată în cadrul organizat, ca și munca de la om la om le-am folosit și le folosim pentru promovarea principiilor eti-
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cii și echității socialiste, pentru popularizarea politicii partidului și statului nostru în rîndul oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Și în orașul nostru, Festivalul național „Cintarea României" a stimulat inițierea a numeroase acțiuni și activități politico- ideologice și cultural-educative. Colective artistice de amatori, coruri, formații de teatru, brigăzi artistice, formații de muzică ușoară au beneficiat de acest stimulent pe care-1 constituie Festivalul muncii și creației pentru a-și intensifica activitatea. în orașul nostru sînt antrenate în acest cadru și o formație artistică ce-și prezintă programele în limba maghiară, corul mixt in limba maghiară din orașul Vulcan, în cadrul căruia își aduc contribuția artiști amatori de naționalitate maghiară, oameni ai muncii de la mina noastră, din diferite unități economice și instituții ale orașului, împreună cu familiile. Dar considerăm că s-ar putea face și mai mult. Și nu numai în mișcarea culturală de masă. Instituțiile culturale profesioniste, inciusiv cele cu program în limba maghiară, ansamblurile folclorice ne cam neglijează pe noi, cei din Valea Jiului.în încheiere, doresc să vă asigur că mă voi strădui și în continuare să-mi aduc contribuția la perfecționarea activității de producție la unitatea în care lucrez, la realizarea sarcinilor de plan izvorîte din documentele Conferinței Naționale a partidului, vizînd dobîndirea independenței energetice a patriei.Eu cred că dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, sîn- teți considerat miner de onoare al țării mai cu seamă pentru că pătrundeți mai adînc, mai profund în esența lucrurilor decît noi și ne dați o căldură mai fierbinte decît tot cărbunele țării, o căldură a sufletului dumneavoastră de om drent și de adevărat patriot. Vă iubim, pentru că doriți cu ardoare și acționați cu pasiune revoluționară pentru binele și fericirea românilor, maghiarilor și a tuturor cetățenilor patriei noastre.Să ne trăi ți multi ani 1Noroc bun !
Germania, constituit în mare parte din oameni politici, scriitori. artiști, veniți în România să cunoască, printre altele. în mod nemijloțit condițiile specifice ale existenței în această tară a naționalității conlocuitoare germane. Am răspuns, ca 

întotdeauna cînd avem de a face cu interlocutori de bună credință, care vor să afle adevărul despre țara noastră, cu plăcere la întrebările oaspeților vest-germani, bucuroși să le prezentăm o experiență unică în felul ei, care se numără printre marile cuceriri ale socialismului, constînd în modul propriu românesc de a rezolva democratic una din cele mai complexe și controversate sarcini ale construcției politice, și anume. aceea a rezolvării problemei naționale. Faptele oferite și pe acest plan de. România socialistă sînt atît de evidente, de pregnante și convingătoare îneît. pînă în prezent. în afara denigratorilor și calomniatorilor de profesie, noi n-am întîlnit pe cineva care, intrînd în contact cu realitățile de la noi, să nu fi fost de acord cu o constatare a noastră mai veche, că în Europa — firește în al'ara spațiului de limbă germană — dar și pe alte continente mai există numeroase țări cu populații de., origine germană, dar că nici una din aceste populații nu se poate compara, sub aspectul conștiinței de sine, al identității, sale etnice, al gradului de. cunoaștere a trecutului propriu, al modului de păstrare si cultivare a graiului matern, de păstrare și cultivare a tradițiilor populare. a creației cultural-airtistice, cu naționalitatea • conlocuitoare germană din România. Purtăto-. rul de cuvint al 'grupului de oaspeți . la care m-am referit, director, al unei prestigioase instituții de cultură din Diissel- dorf, nu întîmplător a ținut să afirme,.la capătul discuțiilor pe care le-am avut, că ceea ce se face și se întimplă pe acest tă- rîm în țara noastră estfe. folosind un termen economic, un adevărat ajutor de dezvoltare pentru cercurile și instituțiile din țara sa. preocupate de cercetarea problematicii naționalităților germane existente .în lume.Venind la această întîlnire cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, mi-am amintit de prima plenară a consiliului nostru onorată de prezenta dumneavoastră, din februarie 1971, cu care ocazie ați jalonat în cuvîntul dumneavoastră, într-o perspectivă largă și în mod programatic, sarcinile acestui organism reprezentativ al populației germane din țara noastră. Avem astăzi marea satisfacție de a vă putea informa că toate concluziile, toate indicațiile dumneavoastră au prins viață, că lor le datorăm faptul că în România socialistă funcționează pentru nevoile unei populații de nici 350 000 de suflete un sistem de învățămînt complex cu limba de pred- - germană, de la primul an de grădiniță și pînă la ultimul an de liceu, și. în cîteva discipline, chiar și de învățămînt superior, că. în tara noastră văd lumina tiparului 7 publicații periodice în limba germană, se emit programe de radio și televiziune; activează două teatre profesioniste germane și un teatru de păpuși, apar anual un mare număr de cărți beletristice și științifice, activează în cadrul Festivalului național ..Cintarea României" sute de formații de amatori, cuprinzînd zeci de mii de cetățeni din rîndul populației germane.Cu prilejul ultimei ședințe a biroului Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană. dedicată analizei producției de carte în limba germană, am constatat cu satisfacție că din 1976 și pînă la mijlocul anului 19.82 au apărut nu mai puțin de 300 titluri de lucrări beletristice și științifice în limba germană. Deosebit de semnificativ este faptul că nu puțini critici literari din țările de limbă germană categorisesc literatura de această . limbă din România drept a cincea literatură germană, după cea din cele două state germane, din Austria și Elveția.Cu ocazia plenarei din 1971 a consiliului nostru, referindu-vă la modul cum trebuie tratată problema istoriei populației de naționalitate germană, ați cerut în mod expres că — îmi îngădui să vă citez — „Institutul de istorie să creeze condiții care să dea posibilitatea istoricilor de naționalitate germană ca, împreună cu istoricii români, maghiari. să-și aducă contribuția la realizarea unei istorii corespunzătoare... Să. facem ca oamenii să cunoască și să înțeleagă cum trebuie istoria lor..."în cele opt secole de cînd trăiesc germani pe teritoriul acestei țări, a fost elaborat un număr însemnat de studii istorice, printre care unele de certă însemnătate, privind în special trecutul sașilor. Dar o istorie cu ■ adevărat științifică a întregii populații, ca parte integrantă a istoriei generale a României, a
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

LUDOVIC FAZEKASMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca, de la această tribună, să aducem omagiul nostru secretarului general al partidului, conducătorului revoluționar, patriotului înflăcărat care ne călăuzește cu fermitate și clarviziune lupta și munca pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, pentru continua prosperitate a tuturor cetățenilor săi — români, maghiari; germani și de alte naționalități.în conștiința oamenilor muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, stăruie puternic spiritul novator, profund dialectic al tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1982 și în magistralul Raport prezentat Conferinței Naționale a partidului.Aceste documente îmbină. într-o strălucită unitate, analiza stadiului actual al edificării socialismului în România, operă Ia care și-au adus contribuția cu dăruire patriotică deopotrivă toți fiii țării, cu sarcinile ce ne 

putut fi pusă în lucru abia în anii din urmă, ca urmare a indicațiilor dumneavoastră. cu sprijinul neprecupețit al istoricilor români și maghiari, cu concursul și sub egida instituțiilor centrale de resort din patria noastră. Studiile pe această temă, apărute și in limba română. inclusiv primul volum din Istoria (în trei volume) a germanilor din România — al doilea volum a fost și el predat editurii — au toate șansele să devină, lucrări de referință ale domeniului. Din acest proces de cercetare riguros științific se desprinde cu. toată claritatea adevărul, că populația de naționalitate germană din țara noastră și-a definit identitatea sa proprie aici, pe acest pămînt, că, atît timp cît ea este hotărîtă să-și păstreze ființa etnică, ea nu are și nu poate avea o altă patrie decît aceea care răspunde la numele de ROMÂNIA.Cunoscind linia politică a partidului și ■ statului nostru în problema națională, cunoscind principialitatea și consecvența cu care, această politică este realizată în practica vieții socială, este' greu să înțelegi ce vor și ce urmăresc acele cercuri din. străinătate care. în pofida unei realități atît de evidente, .acuză statul nostru de discriminare națională, de /"tendințe de asimilare; Nu știw dacă a ajuns pînă la ureche'/ acestora vestea că. în vederea menținerii invățămîntului cit/limba de predare germană.//înă' și in cele mai îndepărta/ uqghiuri ale tării, unde nuriis^id-» populației este foarte mi. fi ncțio- nează unități de .invi/Jl. ,nt cu predare simultană, cîteb. ită și pentru mai puțin de Zec . elevi sau chiar mai puțin. Că, pentru înlocuirea învățătorilor si educatoarelor care și-au părăsit în ultimii ani posturile, numărul locurilor la secția germană .a Liceului pedagogic din Sibiu a fost dublat. Curioase „metode de asimilare" mai practică acest stat al nostru.Nu în ultimă instanță, tocmai din aceste motive, pentru ziarul „Neuer Weg". la care lucrez. pentru întreaga presă de limbă germană din țara noastră contracararea și combaterea unor astfel de diversiuni la adresa ; ppliticii partidului și statului nostru reprezintă o obligație de conștiință. Ne-am străduit să ne achităm de a- ceastă datorie în ideea de a da răspunsul cuvenit calomniatorilor. opunînd minciunii adevărul, faptele noastre de viață, care probează fără echivoc egalitatea în drepturi de care se bucură în România socialistă .naționalitățile conlocuitoare, demonstrînd caracterul ieșit din' comun, de model, al politicii românești in problema națională. în această ordine de idei, să ne fie j permis să relevăm și cu acest a*'i- lej însemnătatea existențială pe care o are pentru noi. ca naționalitate cqnlocuitoare, concluzia teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu că. în epoca în care trăim, asemănător națiunii, și naționalitățile continuă să aibă un viitor de dimensiune istorică în fata lor.Ne dăm firește, foarte bine seama că. în pofida multor treburi bune făcute în direcția propagării conceptului si liniei politice a partidului nostru in problema națională, avînd in vedere atacurile din afara, dar și tendințele de emigrare care continuă să persiste în rîndul unei părți a populației, presa de limbă germană mai are multe de făcut în direcția! ridicării nivelului politic și ideologic al cititorilor săi, a educației patriotice, a adîncirii' continue a unității întregului popor, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului și al stegarului ei încercat.Ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană a fost convocată pentru a dezbate. în prezenta dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, sarcinile care le revin din hotărîrile Conferinței N; ționale a Partidului Comun: Român și ale plenarelor ( al P.C.R.. din cuvîntările ros te de dumneavoastră cu prii, jul acestor evenimente polii1' majore. Noi, cu toții, sini înainte de toate fii ai ace „ei țări, cetățeni devotați cu trup și suflet patriei noastre comune. Istoria, care ne-a unit intr-o comunitate de soartă și teluri indisolubilă, ne învață că binele fiecăruia nu poate fi decît parte a binelui comun al întregului popor, al întregii țări. Vă rugăm deci să. fiți încredințat că oamenii muncii de naționalitate germană își vor uni forțele cu frații lor români, maghiari, sîrbi și de alte naționalități. în efortul propășirii continue a României noastre socialiste.
revin pentru a asigura dezvoltarea în continuare. într-un ritm accelerat, a economiei, științei, culturii, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Obiectivul fundamental pe care partidul, secretarul său general îl pun în fața întregului popor, acela de a realiza o nouă calitate a muncii și vieții în toate domeniile, cere să fie luate măsurile necesare pentru consolidarea marilor realiză) obținute în construcția socialismului, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarele de activitate, pentru învinger' greutăților cu care ne mai con fruntăm.După cum este cunoscut, î anul 1982, țara noastră a obțin i rezultate însemnate în dezvo tarea economico-socială. cu toa te condițiile grele datorate ati unor lipsuri și greutăți interne cît și efectelor crizei economic* mondiale ; venitul național a in registrat un spor de 2,6 la sut- față de 1981, în timp ce venitu rile bănești ale populației obținute de Ia unitățile socialiste au fost mai mari cu 9,5 la sută fată de anul precedent. în primele două luni din acest an. rezultatele sînt, de asemenea, bune.
(Continuare in pag. a IV-a)
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PAGINA 3

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

(Urmare din pag. I)naționalitate sau alta. In țările cu proprietate capitalistă, fabrica este deținută de un grup de acționari de diferite naționalități, multe din acestea sînt acum societăți multinaționale. La noi și în general în țările socialiste, fabrica sau uzina este proprietatea comună sau cooperatistă — proprietatea oamenilor muncii. Sînt două feluri de proprietate — proprietatea în care oamenii muncii, producătorii, sînt stăpînii mijloacelor de producție și le folosesc înv interesul lor, al bunăstării întregului popor — și proprietatea capitalistă, bazată pe asuprire și exploatare, în care o mînă de oameni asuprește marea majoritate a muncitorilor și a popoarelof respective și pe care o folosesc pentru îmbogățirea unui grup restrîns de oameni, ca o formă de exploatare și asuprire. Și se mai adaugă și folosirea acestei proprietăți în asuprirea. și înrobirea altor națiuni și popoare, în sistemul colonialist și imperialist. Noi am ales v» formă nouă de proprietate. Ea nu poate fi împărțită după originea națională ; ea este împărțită după felul în care servește poporului sau unui grup de oameni. Proprietatea noastră socialistă servește poporului ! Toți oamenii muncii, practic întregul popor este proprietarul mijloacelor de producție, al întregii avuții naționale! Această proprietate constituie baza socialismului și comunismului ; ea asigură bunăstarea, fericirea, făurirea visului de aur al comunismului! (Aplauze 
puternice, prelungite).Am menționat și în alte împrejurări, și la Conferința Irațională din decembrie, faptul că partidul nostru a rezolvat problema națională pornind de la principiile socialismului științific, de la concepția marxist-leninistă, într-un mod democratic, realizînd adevărata egalitate în drepturi, care, într-a- devăr, constituie o mîndrie pentru partidul, pentru statul nostru so- , cialist, demonstrînd, și în această .'ț. privință, superioritatea socialismului, a concepției socialismului .științific privind înfăptuirea rela- ■t țiilor noi, de prietenie, de frăție, de egalitate între oameni. (Aplauze 
puternice).Am dori — și repet și acum — ca și în alte țări naționalitățile să se bucure cel puțin de aceleași drepturi ca cele din România. Noi vom face totul să dezvoltăm și să asigurăm întotdeauna cele mai bune condiții de afirmare a egalității în drepturi, a participării tuturor fiilor patriei la întreaga activitate, la făurirea unei vieți demne, libere, la întărirea independenței și suveranității României ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși,Poporul nostru acționează cu toate forțele în vederea realizării hotărîrilor Conferinței Naționale, a planului pe 1983. Realizările pe primul trimestru sînt, în general, bune. Am vorbit la recenta plenară a Comitetului Central al partidului pe larg despre toate acestea, de aceea nu voi mai insista acum asupra lor.Este necesar să facem totul pentru a realiza în cele mai bune condiții planul pe 1983, în industrie, în agricultură, în celelalte sectoare. înfăptuirea cu succes a planului pe acest an este hotărî- toare pentru înfăptuirea întregului cincinal. Avem toate condițiile necesare pentru aceasta ! Mai cu seamă aș dori să subliniez, și în acest cadru, activitatea creatoare, entuziastă a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului'nostru popor, care acționează în deplină unitate pentru a realiza planul pe acest an, fiind convinși că aceasta 

corespunde intereselor vitale ale . națiunii noastre, ale viitorului nostru liber, fericit, (Aplauze puter
nice, prelungite).Se desfășoară o muncă susținută în vederea înfăptuirii programului energetic și de dezvoltare a bazei de materii prime. Avem, în domeniul minier, rezultate bune ; s-au luat măsuri și în domeniul petrolier — și avem convingerea că vom realiza ceea ce ne-am propus. Avem, de asemenea, o serie de rezultate pozitive și în ce privește asigurarea țării cu alte materii prime. Se desfășoară o activitate susținută în vederea reducerii consumurilor energetice și materiale, a recuperării, recondiționării și refolosirii materialelor, pieselor și subansamblelor. Și în această privință am obținut unele rezultate, dar mai cu seamă am stabilit o.serie de programe care trebuie realizate în toate unitățile, în toate județele, în toate localitățile ' și care au un rol de importanță deosebită în asigurarea bazei tehnico- materiale, a dezvoltării economico- sociale.Desfășurăm o largă activitate generală privind reducerea cheltuielilor materiale, a ponderii acestora în produsul social și creșterea mai puternică a venitului’ național.Se desfășoară o muncă intensă, pregătim un program special cu privire la creșterea productivității muncii sociale în toate sectoarele. Pornim de la faptul că, pînă la urmă, problema productivității muncii este hotărîtoare pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru creșterea venitului național. Cu ce cheltuieli de muncă vom scoate cărbunele, petrolul, materiile prime, cu ce costuri de muncă vom produce metalul, produsele chimice, cu aceleași costuri le vom introduce în continuare în alte produse. Pînă la urmă, productivitatea muncii constituie factorul hotărîtor pentru reducerea cheltuielilor materiale și economisirea materialelor, înseamnă economisirea muncii, a forței de muncă.' Creșterea' productivității muncii constituie factorul hotărîtor pentru făurirea cu succes a socialis- ' mului ‘și comunismului în patria noastră ! (Aplauze puternice, pre
lungite).Trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre în vederea ridicării rentabilității fiecărui sector de activitate, a creșterii puternice a eficienței economice. Să aplicăm cu hotărîre noul mecanism economic în toată amploarea și în toate laturile sale, așa cum/am menționat și la ultima plenară a Comitetului Central al partidului nostru.O atenție deosebită este necesar să acordăm calității produselor noastre. Trebuie să facem totul pentru a realiza produse de o calitate tot mai bună, competitive cu orice produse similare pe plan mondial. Dar calitatea trebuie privită cu toată răspunderea, în toate sectoarele, începînd cu cărbunele, minereul și petrolul, cu materiile prime. Pentru că, spre exemplu, dacă producem cărbune cu calorii mai multe, cu steril mai puțin, vom da țării energie mai multă și mai ieftină ; dacă vom da petrol cu impurități cît mai puține, înseamnă a realiza o calitate bună. Și aceasta este valabil în toate sectoarele.Subliniez aceasta pentru că problema calității nu trebuie privită numai în sectoarele de prelucrare, că ea începe de la materiile prime pînă la finalizare și pînă cînd ajunge la copsumatori. ’ în toate sectoarele — și sînt foarte multe — trebuie să se asigure o calitate corespunzătoare a muncii ! Aceasta constituie, de asemenea, o cerință primordială a stadiului actual al dezvoltării societății noastre, una din cerințele esențiale puse de Congresul al XII-lea pri

vind o nouă calitate a muncii și vieții, pentru realizarea obiectivului strategic de trecere la un nou stadiu de dezvoltare a țării.în strînsă legătură cu aceasta este problema valorificării superioare a materiilor prime și a muncii poporului nostru.De asemenea, doresc să menționez din nou necesitatea acordării unei atenții mai mari pregătirii cadrelor, calificării și recalificării lor, ridicării nivelului cunoștințelor profesionale, tehnico-știin- țifice ale oamenilor muncii, ca o condiție hotărîtoare pentru realizarea tuturor celorlalte sarcini de care am vorbit. Fără a asigura cadre — muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani — cu o înaltă pregătire profesională și tehnică, nu vom putea realiza în bune condiții nici una din sarcinile de care am vorbit. Hotărîtor pentru întreaga noastră activitate este activitatea oamenilor ! Oamenii hotărăsc cum vom soluționa toate problemele — și munca noastră, a tuturor, trebuie să fie îndreptată în direcția ridicării continue a pregătirii fiecăruia. Fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că trebuie să depună eforturi susținute pentru a-și ridica nivelul pregătirii profesionale, tehnico-științifice, nivelul politic și ideologic. Acestea sînt cerințe hotărîtoare pentru dezvoltarea societății noastre socialiste ! (Aplauze puternice, prelungi
te).Doresc să reamintesc, și în acest cadru, necesitatea realizării în bune condiții a activității de comerț exterior, a exportului, a cooperării în producție cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii. Pentru țara noastră, care importă un volum mare de materii prime și de materiale, îmbunătățirea continuă a comerțului exterior, a exportului constituie o cerință de o importanță deosebită pentru a asigura tot ce este necesar desfășurării în bune condiții a întregii activități.Pe ansamblu, înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, a Programului partidului reprezintă factorul hotărîtor, cerința fundamentală pentru a asigura condițiile necesare ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. Numai pe baza creșterii mai puternice a venitului național, a bogăției naționale în general, vom asigura mijloacele necesare atît dezvoltării generale a țării noastre, cît și ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Aceste probleme privesc deopotrivă pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Nu putem să discutăm nici un fel de problemă fără să înțelegem că trebuie să facem totul și să unim eforturile întregului nostru popor în direcția înfăptuirii Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de dezvoltare continuă a bazei tehnico-ma- teriale a patriei noastre.Trebuie să acționăm, de asemenea, în direcția perfecționării relațiilor sociale și dezvoltării în continuare a democrației muncitorești revoluționare. Să acordăm o atenție mai mare și activității politico-educative de formare a omului nou. Desfășurînd această activitate și în limbile naționalităților — așa cum am mai menționat — trebuie să vorbim ideologic și politic o singură limbă : limba concepției revoluționare, materialist-di- alectice și istorice despre lume și viață.Este necesar să facem totul pentru a ridica nivelul politic, ideologic, nivelul cultural, educativ al tuturor cetățenilor patriei noastre. Avem un cadru minunat pentru desfășurarea acestei activități, atît 

în ce privește instituțiile de stat, de tot felul, cît și cele obștești. M-aș' referi, îndeosebi, la rolul important pe care îl are „Cîntarea României", care oferă un cadru minunat de participare largă a maselor populare, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la activitatea cultural-artis- tică. Nu numai ca participant, dar și ca făuritori ai culturii noi, revoluționare, socialiste, a patriei noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).Fără nici o îndoială că această activitate se desfășoară și se va desfășura, și în viitor, în diferite limbi. Dar — doresc din nou să subliniez — (că în activitatea ideologică, politico-educativă nu poate exista loc decît pentru o singură limbă ideologică și politică : limba concepției revoluționare a'socialismului științific, a materialismului dialectic și istoric ! Fără nici o îndoială că este necesar — și dorim — o mare varietate de stiluri, de .forme. ■ în artă, în literatură. Dârî-’ această varietate — care trebuie să' oglindească specificul fiecărui creator — nu trebuie, în nici un fel, să afecteze sau să ducă la a- baterea de la conținutul politic, ideologic al oricărei activități politice și educative.Trebuie să se adopte o poziție combativă, intransigentă față de orice concepții retrograde, mistice, să se dea o ripostă hotărîtă oricăror manifestări de naționalism, șovinism, antisemitism și altor forme de manifestare a concepțiilor claselor exploatatoare, a concepțiilor reacționare.Cu atît mai necesar este să se adopte o atitudine fermă acum, cînd pe plan internațional asistăm la 6 reactivare a celor mai reacționare forțe, a neofascismului. A- ceste forțe încearcă să inițieze o nouă cruciadă antisocialistă și anticomunistă. Cercurile neofasciste și reacționare desfășoară o campanie intensă de dezinformare și ponegrire a țărilor socialiste, a socialismului în. general. Această campanie este legată, de fapt, de intensificarea cursei înarmărilor, de politica de asuprire a țărilor în curs de dezvoltare. România nu a fost nici ea scutită de aceste campanii de ponegrire și dezinformare. Mulți tovarăși s-au referit la aceasta în cuvîntările lor din aceste zile. Este necesar să respingem și să demascăm cu toată fer-: mitatea activitatea acestor cercuri reacționare, neofasciste și revanșarde. Să nu uităm niciodată că cercurile reacționare, clasele exploatatoare au căutat întotdeauna ■să învrăjbească oamenii muncii de diferite naționalități pentru a-i putea asupri mai ușor și pe unii, și pe alții. Au încercat să învrăjbească și. popoarele între ele pentru a le putea domina. Unitatea oamenilor- muncii, fără deosebire de naționalitate, a constituit întotdeauna — și constituie și astăzi — chezășia victoriei în lupta revoluționară, împotriva asupririi, pentru eliberarea socială și națională, pentru făurirea unei orînduiri noi, fără asupritori, a unei orînduiri a oamenilor liberi și stăpîni pe bogățiile patriei lor, pe destinele lor. 
(Aplauze puternice, prelungite).Din păcate, aceste acțiuni de ponegrire, șoviniste, antisemite mai găsesc ascultare, mai sînt unii oameni mai puțin formați sau care nu înțeleg bine dezvoltarea societății omenești, realitățile de azi și perspectivele de mîine, care cad sub influența acestei propagande a cercurilor reacționare. Desigur, o vină avem și noi, că nu sîntem’activi și nu acționăm în mod corespunzător pentru a-i a- juta pe acești oameni să înțeleagă bine realitățile, să-și reamintească bine — sau pe cei mai tineri să-i facem să cunoască bine — ce au însemnat în trecut asuprirea de clasă și asuprirea națională, să în

țeleagă bine ce mărețe realizări a cucerit poporul nostru în strînsă unitate, sub conducerea partidului nostru comunist, și să respingă orice asemenea acțiuni ale cercurilor reacționare și imperialiste.Nu trebuie să ne punem multe întrebări, tovarăși ; nu trebuie să căutăm prea mult pentru a înțelege bine care au fost stările de lucruri în trecut și care sînt stările de lucruri de astăzi. Desigur, propaganda șovinistă a cercurilor reacționare, naționaliste este destul de variată. în trecut, spre exemplu, vorbeau că în România nu. s-a făcut nimic pentru dezvoltarea industriei și că localitățile unde trăiesc naționalitățile .sînt lipsite de condiții de muncă.De cînd am dezvoltat puternic industria, încep să spună că aceasta creează pericolul unei deznaționalizări, că era mai bine cînd omul stătea în sat, izolat, cînd nu cunoștea nimic, decît acum, cînd intră îri fabrică, într-o instituție de1 l învățămînt, de cercetare, , cînd intră-într-un mediu nou, unde uși îri- ■ sușește cunoștințe noi. Asemenea oameni afirmă că era mai bine altădată, decît acum, cînd fiecărui cetățean i se creează alt orizont despre lume și viață, cînd își creează prieteni noi, relații noi și începe să înțeleagă mai bine, direct, că el nu are decît un dușman : pe exploatatori, pe imperialiști, pe reacționari, că toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, îi sînt prieteni și trebuie să lucreze și să conlucreze în deplină unitate. 
(Aplauze puternice).E adevărat, sînt puțini la număr, dar mai găsim și unii care spun că se mai creează încă un pericol : fetele românce or să se căsătorească cu băieți maghiari, și invers, fetele maghiare or să se căsătorească cu români, sau cei de o- rigine germană cu românii și invers. S-a întîmplat și în trecut — de fapt se întîm- plă de sute de ani, de cînd conviețuiesc împreună pe aceste meleaguri români, maghiari, germani, sîrbi — că tinerii s-au căsătorit întotdeauna și în cadrul aceleiași naționalități, dar și de naționalități diferite. Ce rău este însă în aceasta? Afectează o asemenea căsătorie vreo naționalitate, drepturile vreunei naționalități ? în cel mai rău caz, vom avea niște copii mai sănătoși, mai frumoși, mai in- teligenți și va fi un lucru bun pentru poporul nostru. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Este necesar deci, tovarăși, să pornim de la judecarea realităților, a preocupărilor partidului și statului pentru a asigura cele mai bune condiții de manifestare, egale pentru toți cetățenii. Este loc pentru ca toți cetățenii noștri să muncească în România. Nu dorim ca nimeni să plece din țară. Desigur, nici nu putem să ținem legat pe cineva, dar facem totul pentru a-i ajuta să înțeleagă că trebuie să rămînă aici, unde au trăit și părinții lor, unde s-au născut, pentru a munci și desfășura o activitate în măsură să asigure realizarea unei vieți bune, demne, libere. Aici, în România, nu în altă parte. Nimeni nu poate avea în altă parte o viață mai bună! (Aplauze 
puternice).Consider că trebuie să fim mai activi în această privință, și aceasta nu privește numai o anumită naționalitate, e o problemă mai generală. Fiindcă și dintr-o parte, și din alta se mai găsesc unii care cred că dacă se vor duce într-o țară mai dezvoltată vor avea condiții sau venituri mai mari. Sînt iluzii, tovarăși! Acolo unde sînt astăzi 30 de milioane de șomeri — mă refer la țările capitaliste dezvoltate din Piața comună și Statele Unite — e greu de vorbit de o viață mai bună și mai demnă. Noi nu prevedem, cel puțin într-o perioadă destul de îndelungată, să ajun

gem a avea șomeri, să fim în situația de a nu asigura condiții de muncă egală pentru toată lumea. Dimpotrivă, avînd în vedere programele de dezvoltare a forțelor de producție, vom avea asigurate condiții de muncă în mod egal pentru toți fiii patriei noastre, în diversele sectoare economice și sociale ; dar, fiecare în raport cu pregătirea, cu priceperea și cu îndemîna- rea sa — cum se spune — va putea să acționeze, să lucreze în orice domeniu de activitate.în acest fel — repet — drumul spre învățătură și pregătire pentru oricare sector de activitate este deschis, atît în limba proprie, cît și în oricare altă instituție de învățămînt. La noi nu se face nicăieri — și nu vom accepta în nici un caz — vreo discriminare de ordin național sau de altă natură. Numai priceperea, capacitatea de a învăța, capacitatea de a exercita o profesie . sau o activitate intelectuală la cel mai înalt nivel constituie și azi— și vor constitui și în viitor — criteriile unice de apreciere a activității fiecăruia.'în acest domeniu trebuie să acționăm împreună, să perfecționăm societatea noastră. Am arătat la Conferința Națională că nu considerăm că am ajuns la o limită a perfecționării. Dealtfel, niciodată nu va exista o limită în perfecționarea relațiilor sociale, a dezvoltării. întotdeauna va trebui să acționăm îțy vederea înlăturării a tot ceea ce e vechi și perimat, pentru a găsi noi forme ale progresului, pentru a promova noul și a crea cele mai bune condiții dp manifestare a membrilor societății pentru afirmarea în deplină egalitate a personalității umane și, în acest cadru, a personalității fiecărui membru al societății noastre. Aceasta este societatea socialistă pe care dorim s-o realizăm în toate domeniile, în multilateralitatea ei.Am realizat multe. Trebuie să acționăm în deplină unitate, să folosim toată capacitatea noastră de muncă pentru a făuri o societate tot mai bună, tot mai demnă, care să asigure oamenilor cele mai bune condiții de viață și de muncă. 
(Aplauze puternice, prelungite).Trebuie să avem permanent în vedere că toți oamenii muncii, toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, sînt fii liberi, egali în drepturi, ai unei patrii comune, că toți au aceleași îndatoriri, aceleași drepturi și trebuie să acționeze în deplină unitate, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru a-și asigura viața pe care o doresc aici, în România, pentru înflorirea patriei noastre — Republica Socialistă România, pentru întărirea independenței și suveranității sale ! Aceasta va garanta viitorul liber al poporului nostru ! (Aplauze puternice, pre
lungite).în același timp, în conformitate cu principiile socialismului științific, cu concepțiile revoluționare despre lume și viață, cu hotărîrile Congresului al XII-lea și cu prevederile Programului partidului, trebuie să desfășurăm o muncă intensă de educare patriotică și îri spiritul solidarității și frăției, al prieteniei, nu numai a oamenilor muncii din patria noastră, dar a prieteniei, solidarității și , colaborării cu oamenii muncii, cu popoarele din țările socialiste, și în primul rînd cu vecinii noștri.Trebuie să acționăm în direcția întăririi solidarității și colaborării cu toate popoarele care luptă pentru independență și pentru dezvoltarea economico-socială proprie. Să întărim colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, în vederea luptei comune pentru realizarea condițiilor dezvoltării independente a fiecărei națiuni. Să dezvoltăm, de asemenea, relațiile și colaborarea și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor 

coexistenței pașnice, așezînd neabătut relațiile noastre internaționale pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța.Nu doresc să mă refer acum la problemele internaționale. Dar nu pot să nu subliniez faptul că politica de pace și dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, constituie problema fundamentală a lumii contemporane. Româ- : nia este hotărîtă să facă totul — și va acționa cu întreaga sa energie — în direcția realizării acestui obiectiv al tuturor națiunilor lumii.Acordăm o atenție deosebită problemelor securității și cooperării în Europa, încheierii cu rezultate cît mai bune a reuniunii de la Madrid și, în mod deosebit, opririi ampla- i sării noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa, retra- , gerii și distrugerii celor existente. JNe pronunțăm și acționăm ferm ' pentru o nouă ordine economică ' mondială, pentru întărirea colabo- ■ rării în vederea depășirii greută- : ților crizei economice și reluării activității pe baza unei colaborări egale, a sprijinului mai puternic pentru țările în curs de dezvoltare.în același timp, acționăm — ca și în trecut — pentru întărirea solidarității internaționale cu toate forțele revoluționare, cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate, cu forțele de eliberare națională, cu alte partide și forțe democratice, antiimperialiste, avînd deplina convingere că întărirea solidarității și unității acestor forțe constituie o cerință de importanță hotărîtoare pentru politica de pace, de dezarmare, pentru respectul independenței fiecărei națiuni, pentru progresul economic și social al tuturor popoarelor.Poporul nostru este ferm hotărît să facă totul și în viitor pentru realizarea atît a hotărîrilor Congresului partidului, a programului privind dezvoltarea internă, cît și în politica internațională. Avem ferma convingere că politica partidului nostru corespunde intereselor vitale ale întregului popor, cauzei păcii, a socialismului și colaborării internaționale. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că aceste plenare, ședința comună, dezbaterile care au avut loc vor contribui la mai buna înțelegere a tuturor problemelor, vor determina intensificarea activității organelor și organizațiilor noastre de partid și de stat, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, în întărirea unității în jurul partidului, al politicii sale, în înfăptuirea politicii noastre interne și externe. Sînt încredințat că, întorși la locurile de muncă, fiecare va face totul pentru a-și aduce contribuția — împreună cu colectivele din care face parte — la realizarea planului pe acest an, la înfăptuirea Programului partidului, la dezvoltarea și mai puternică a patriei noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere, vă urez tuturor succese în întreaga activitate, multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“. 
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm și unitate, toți cei prezenți 
în sală se ridică în picioare și a- 
clamă îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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(Urmare din pag. a Il-a) pe ansamblu producția industrială a crescut cu 5,5 la sută, existind posibilitatea realizării și depășirii planului.Pentru asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii neabătute a planului pe 1983 și a întregului pian cincinal, este necesar ca, în următorii trei ani din acest cincinal, să acționăm cu consecvență pentru punerea în valoare a întregii energii creatoare in vederea dezvoltării tot mai intense a economiei naționale, pentru creșterea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime, pentru reducerea mai accentuată a consumurilor de materiale, prin perfecționarea tehnologiilor aplicate, prin creșterea disciplinei, a spiritului de ordine și de răspundere.Este necesar, de asemenea, să intensificăm munca politică la toate nivelurile pentru a determina un climat de angajare responsabilă, o amplă mobilizare a forțelor in vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor economice pe anul 1983 la toți indicatorii.Precum se știe, dezvoltarea societății noastre socialiste este strîns legată de participarea efectivă, nemijlocită, conștientă, plină de dăruire a tuturor cetățenilor la conducerea și rezolvarea treburilor obștești.Pentru a asigura acest lucru, partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a instituționalizat un sistem larg de organisme profund democratice, de la unitățile de bază economico-sociale pină la organismele cu caracter național, care asigură cadrul adecvat de participare plenară a maselor largi populare, fără deosebire de naționalitate, la conducerea societății.întîlnirea de azi este ea însăși o elocventă expresie a acestei largi democrații, consfințită de legile fundamentale ale României socialiste, de documentele programatice ale partidului.Democrația noastră, care asigură egalitatea in drepturi și îndatoriri a fiilor acestui pă- mint — români, maghiari, germani și de alte naționalități — derivă în mod firesc din idealurile socialismului și comunismului. din ideologia partidului, din patriotismul fierbinte care ne animă, din dragostea și respectul față de om, din principiile eticii și echității socialiste.Rezolvarea problemei naționale, căile specifice alese de Partidul Comunist Român pentru Înfăptuirea în practică a egalității reale în drepturi între toți locuitorii țării noastre au la bază tradițiile comune de muncă și luptă ale acestora, subliniate de partidul clasei muncitoare încă de la constituirea sa la 31 martie 1893, tradiții așezate în anii socialismului — cu precădere în perioada de după Congresul al JX-lea al partidului — pe coordonatele hotărî- toare ale dezvoltării economice a tuturor zonelor, județelor și localităților patriei.Un merit incontestabil, decisiv revine secretarului, general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tezelor teoretice și activității sale practice care au asigurat cadrul participării active a întregului popor la conducerea societății, la înflorirea vieții materiale și spirituale, accesul neîngrădit al tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la știință, învățămînt, cultură.Viața a demonstrat, cu forța faptelor, că rezolvarea problemei naționale este posibilă numai în condițiile ridicării pe o tieaptă superioară a întregii, societăți, a nivelului de civilizație, cultură și conștiință socialistă în ansamblu, pentru că, așa cum arătați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, „o egalitate în sărăcie nu este egalitate l Egalitatea este atunci cînd oamenii pot să trăiască din plin, șă se bucure în mod egal de bunurile materiale și spirituale create prin munca lor unită".In practica de zi cu zi, partidul, guvernul patriei comune înfăptuiesc neabătut politica națională de deplină egalitate în drepturi, creîpd condițiile ca toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să aibă asigurate posibilități egale de muncă, de retribuție, de învăță
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

GYONGYI MARIAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe.Stimați tovarăși,Noi, oamenii muncii din județul Bihor — români, maghiari și de alte naționalități — ne aflăm sub puternica impresie a ideilor și tezelor novatoare cuprinse în magistralul raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele forum al comuniștilor. Conferința Națională a Partidului Comunist Român. Acest programatic document de o deosebită valoare teoretică și practică reprezintă încă un exemplu al spiritului științific și clarviziunii cu care partidul nostru stabilește stadiul construcției socialiste pe pămîntul României, prefigurează în mod strălucit și mobilizator viitorul luminos spre care înaintează poporul nostru.Vorbesc pentru prima dată în prezenta dumneavoastră, tovarășe secretar general. Sînt mîndră că sînt ascultată de cel care a avut întotdeauna profundă înțelegere pentru problemele și faptele vieții — ale vieții românilor, maghiarilor, germanilor din această țară.Sînt ingineră cercetătoare la întreprinderea chimică „Sinteza" din Oradea. Tatăl meu a fost muncitor, membru de partid cu stagiu din ilegalitate. Am fost crescută deci, ca mulți alți copii de muncitori și de revoluționari români, maghiari, germani și de alte naționalități, în spiritul acelei unități de luptă care măsura omul — mult dincolo și deasupra apartenenței sale naționale — numai cu criteriul omeniei, al sîrguinței, al abnegației sale în bătăliile pentru libertatea, dreptatea și fe

tură, să se poată afirma în orice domeniu de activitate pe baza capacității, puterii de muncă și de gindire ale fiecăruia.Reprezentanții oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare sînt prezenți in mod activ, incepînd cu Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea Adunare Națională și Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, în organele de conducere colectivă din industrie, construcții, transporturi, știință, învățămînt și cultură, ca și în celelalte organe și organisme de decizie, deliberative și consultative, îri organizațiile de masă și obștești. Deosebit de elocvente sînt, în sensul acesta, citeva cifre : aș aminti că, din cei 369 deputați în Marea Adunare Națională, 41 fac parte din rindul naționalităților conlocuitoare. în organele de partid și ' în consiliile populare alese în 1982, cadrele de naționalitate maghiară reprezintă 7,5 la sută, iar cele de naționalitate germană, sîrbă și de alte naționalități — peste 1,5 la sută. Este deosebit de semnificativ faptul că, de pildă, în județele cu populație maghiară mai numeroasă, procentul deputaților din rindul acesteia este în mod corespunzător mai mare : 27 la sută la Cluj, 40 la sută la Bihor, 47 la sută lâ Satu Mare, 86 la sută la Harghita etc.Toate acestea sînt realități imposibil de trecut cu vederea chiar și de către cei care, neiubind adevărul, caută să tulbure prietenia și unitatea reală dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, a căror patrie este același pămînt generos pe care de veacuri trăim și muncim impreună. De aceea, cind auzim că unii peste hotare vorbesc sau scriu în mod tendențios cu privire la situația naționalităților conlocuitoare din țara noastră ne întrebăm : la îndemnul și cu autorizarea cui o fac ? — pentru că denigrările lor nu pot decit să folosească dușmanilor socialise mului, celor care încearcă să reînvie timpurile demult apuse la noi, ale vrajbei naționale. „Sfaturile", de orice fel, nu constituie altceva decit o formă directă de amestec în treburile interne ale națiunii noastre socialiste, unită, liberă, independentă și suverană, care dorește să acționeze cu toate forțele pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Ne sînt prea scumpe cuceririle poporului nostru, înfăptuirile revoluționare comune obținute cu atîtea jertfe ca să admitem lezarea sau denigrarea lor. Sîntem ferm hotăriți să dăm o ripostă zdrobitoare oricăror forme de naționalism șovin, de iredentism de oriunde ar yeni, să respingem categoric orice, încercări de . amestec în treburile ihteme ale României, patria . noastră scumpă. în România socialistă, prin politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, problema națională a fost demult rezolvată și pentru totdeauna.Pescuitorii în ape tulburi, simbriașii reacțiunii, cei ce nu au și nu pot avea la inimă marile realizări din patria noastră, care nu urmăresc decit să învrăjbească, să dezbine pe frații ce sîntem din aceeași patrie, trebuie să știe că se vor® izbi de unitatea de granit a întregii națiuni socialiste române în jurul partidului, al secretarului său general.Oamenii muncii, întreaga noastră națiune socialistă, toți locuitorii acestui pămînt darnic, indiferent de naționalitate, din orice domeniu de activitate, sub conducerea Partidului Comunist Român, sîntem angajați azi la înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, la îndeplinirea e- xemplară a planului pe acest an, pe întregul cincinal, pentru continua înflorire a patriei socialiste și ridicarea nivelului de trai al întregului popor, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a parti- • duiui, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

ricirea ce i se cuvin întregului popor. Spirit pe care l-ați evocat recent, atît de cald, la adunarea festivă din Capitală consacrată împlinirii a 50 de ani de la eroicele lupte revoluționare din 1933 ale muncitorimii române.Roadele acestui spirit revolut ționar pot fi inventariate cu un sentiment de mîndrie în orice loc de muncă din această țară — indiferent de numele și de naționalitatea celor care lucrează . acolo! Putem raporta că oamenii muncii din industria județului nostru au încheiat cu rezultate bune primele două luni ale anului în curs. Avem, totodată, temeinica îndreptățire a realizării sarcinilor primului trimestru la toți indicatorii principali. înțelegînd și apro- fundînd esența noii revoluții agrare, cumpănind locul și importanța județului Bihor în ansamblul agriculturii noastre, muncile agricole de primăvară ■se află în toi, lucrătorii de pe ogoare nu precupețesc nici un efort pentru executarea lucrărilor la timp, conform cerințelor calitative.La rînd cu celelalte unități industriale bihorene, întreprinderea chimică „Sinteza" Oradea, unde îmi desfășor activitatea, beneficiază de sprijinul partidului și statului nostru ; pînă în anul 1985 baza materială a întreprinderii va spori cu 400 milioane lei. Direcțiile tehnologice ale acestei importante investiții au în vedere dezvoltarea capacității existente la anumite produse farmaceutice, precum și producerea unor noi sortimente. Vom mai produce în cantități sporite antidăunători, reactivi de tratare a minereurilor (produse pină în prezent importate), granule impregnate cu pesticide. Conștient! fiind că' 

mai avem încă rezerve materiale și umane nevalorificate, că e loc pentru mai mult și mai bine, sîntem hotărîți să facem totul pentru a ne aduce o contribuție cît mai mare la dezvoltarea industriei noastre chimice, a întregii noastre vieți economice, pentru edificarea viitorului comunist al patriei noastre comune.Și trebuie să vă spunem că astăzi, lucrînd pe parcela noastră din imensul atelier al industriei românești, nu pierdem din vedere nici o clipă că, dacă am putea urmări cu privirea pînă ia destinație fiecare produs al nostru, atunci am cuprinde țara întreagă : sîntem parte integrantă și în acest chip, prin efortul nostru, din întregul care se numește patria comună și unică — România socialistă.Așa cum am relatat mai sus, în fabrica noastră producem în cantități sporite antidăunători care, din păcate, nu pot fi utilizați chiar împotriva tuturor categoriilor de dăunători : împotriva denigratorilor și calomniatorilor avem însă alte mijloace la dispoziție. Noi cultivăm în conștiința fiecăruia din noi. români, maghiari și de alte naționalități, încrederea reciprocă bazată pe comunitatea intereselor și a țelurilor noastre socialiste. Aceasta constituie calea cea mai sigură a întăririi frăției și unității oamenilor muncii, indiferent de naționalitatea lor. Precum ați accentuat
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PENTRU NATIONAUTĂTILE CONLOCUITOARE DIN ROMÂNIA
Acces neîngrădit la știință și învățămînt
• In țara noastră, din cele 29 244 unități școlare 

existente, 3 517 funcționează în limba de predare 
a naționalităților conlocuitoare, în care sînt cuprinși 
aproape 350 000 de elevi.
• IN LIMBA DE PREDARE MAGHIARĂ funcțio

nează în anul școlar 1982—1983 : în învățămîntul 
preșcolar - 1 074 unități și secții, cu 56 510 copii 
și 2 167 cadre didactice; în învățămîntul primar 
și gimnazial - 1 307 unități și secții, cu 183 154 
elevi și 9 572 cadre didactice ; în învățămîntul liceal 
— 373 unități și secții, cu 47 620 elevi și 1 637 cadre 
didactice ; în învățămîntul profesional - 5 unități 
și secții, cu 556 elevi.

® IN LIMBA DE PREDARE GERMANĂ funcțio
nează : în învățămîntul preșcolar — 279 unități și 
secții, cu 12 543 copii și 431 cadre didactice ; în în
vățămîntul primar și gimnazial - 324 unități și secții, 
cu 30 454 elevi și 1 567 cadre didactice ; în învăță
mîntul liceal — 65 unități și secții, cu 6 444 elevi și 
199 cadre didactice.
• Studenții proveniți din rîndul naționalităților 

conlocuitoare se ridică la 12 733 din totalul de 
173 941 cîți se pregătesc astăzi în România. Dintre 
aceștia, 8 900 studenți sînt de naționalitate maghia
ră, iar 2 095 sînt de naționalitate germană.
• în anul școlar 1981-1982 s-au editat 838 titluri 

de manuale școlare, din care 188 în limbile națio
nalităților conlocuitoare.

Largi posibilități de cultură și educație
• In limbile naționalităților conlocuitoare apar 

53 DE PUBLICAȚII, cu un tiraj total anual de 
133 426 538 exemplare. Pentru cititorii de limbă ma
ghiară apare un număr de 33 publicații, într-un 
tiraj anual total de aproape 85 milioane exemplare, 
iar pentru cei de limbă germană - 7 publicații, în
tr-un tiraj anual total de peste 19 milioane exem
plare.

® In țara noastră funcționează 14 TEATRE și 
SECȚII DE TEATRU în limbile naționalităților conlo
cuitoare, care susțin anual 3 272 spectacole, vizio
nate de PESTE 1 100 000 SPECTATORI, Dintre aces
tea, în limba maghiară funcționează 10 teatre, care 
în anul 1982 au prezentat aproape 2 500 specta
cole, vizionate de 954 607 spectatori, iar în limba 
germană funcționează 3 teatre, care anul trecut au 
prezentat 471 spectacole, vizionate de 125 440 spec
tatori.

® Anual, în România se editează 293 de titluri 
de cărți, cu un tiraj de 2 263 000 exemplare în 
limbile naționalităților conlocuitoare.

® Numărul orelor-program realizate anul trecut 
în limba maghiară, la emisiunile de radio și tele
viziune, a fost de 2 528, iar în limba germană - de 
781.
• La ultima ediție a Festivalului național „Cîn- 

tarea României" au participat 9 157 formații artis
tice ale naționalităților conlocuitoare, cuprinzînd 
232 686 membri.

cu profundă înțelepciune nu o dată, cei ce vor să ne dezbine, să ne învrăjbească, atîțînd naționalismul, șovinismul, iredentismul ' nu sînt nici prietenii românilor, nici ai maghiarilor, nici ai germanilor, ci sînt dușmanii noștri, ai tuturor, dușma-
CUVÎNTUL tovarășului 

RICHARD WINTERMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Plenarele consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană se desfășoară în climatul de adincă emulație politică, de angajare plenară a întregului nostru popor; cu înaltă responsabilitate și dăruire patriotică, în opera de traducere în viață a mobilizatoarelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Experiența edificării socialismului în România, sintetizată cu deplină . rigoare și clarviziune științifică în Raportul prezentat la Conferința Națională- de tovarășul Nicolae Ceaușescu, demonstrează cu puterea de convingere a faptelor și realităților României socialiste modul profund original, creator, în care partidul nostru a știut să soluționeze problemele vitale ale progresului patriei. în șirul marilor cuceriri dobîndite de poporul nostru sub conducerea gloriosului partid comunist, în anii construcției socialismului, la loc de frunte se situează și rezolvarea strălucită, autentic revoluționară, fără precedent în istoria teoriei și .practicii construcției. socialiste, a problemei naționale și făurirea, pe această bază, a prieteniei frățești indestructibile a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Așa cum pe drept cuvînt sublinia secretarul general al partidului la Conferința Națională, „putem fi mindri. de felul cum am asigurat rezolvarea problemei naționale, creind condiții de participare la dezvoltarea societății socialiste a oamenilor muncii de diferite naționalități, a întregului popor". „Am dori — conchidea, cu aceeași îndreptățire, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca naționalitățile conlocuitoare din toate țările să se bucure cel puțin de aceleași drepturi și libertăți ca cele existente în România". Iată de ce, conside- rînd că îndeplinesc o înaltă Îndatorire patriotică și de conștiință, doresc să subliniez, și în acest cadru, meritul de covîrși- toare importanță istorică al secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi conceput, 

nii . României, dușmanii socialismului. Sîntem ferm hotăriți să dăm riposta cuvenită oricui, oricăror cercuri reacționare din străinătate, care denigrează marile realizări ale României socialiste și lovesc în unitatea și colaborarea frățească a cetățenilor din patria noastră.Nu pot încheia cuvîntul meu fără să exprim din inimă nemărginita noastră prețuire pentru grija pe care o manifestați în vederea asigurării condițiilor de înflorire a culturii și limbii noastre materne, și despre dragostea cu care am îmbrățișat noi. maghiarii, istoria, cultura, limba română, beneficiind de toate darurile lor.Drumul construcției socialiste este o cale lungă și nu o dată presărată și de greutăți pe care sîntem datori să le învingem în toate domeniile vieții noastre sociale și economice. în spiritul revoluționar moștenit și de la părinții noștri. Angajamentul nostru ferm este angajamentul muncii, pe care îl vom îndeplini cu fermitate, pentru prosperitatea patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.Dumneavoastră, concepția și faptele dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte, sînteți cea mai fermă garanție a împlinirii tuturor dezideratelor noastre, Sînteți simbolul și întruchiparea democrației revoluționare în acțiune. Solidari în jurul dumneavoastră, simțim și mai fierbinte calda prietenie și 

unitate ce ne' leagă pe toți românii, maghiarii, germanii și alți fii ai patriei, în splendida istorie ce. ne stă în față : istoria construirii comunismului. Să ne trăiți mulți. foarte mulți ani, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

în mod magistral, rezolvarea problemei naționale în România, TeZa despre rolul durabil al naționalităților în cadrul dezvoltării și afirmării națiunii noastre socialiste a conferit perspective de adincă semnificație politicii partidului nostru în problema națională. De aici rezultă și teza despre temeiurile economice ale adevăratei egalități in drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără de’osebi- re de naționalitate. Traducerea acestui adevăr în viață a însemnat, după cum bine știm cu toții, dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării, progresul economic mai rapid al celor rămase in urmă, inclusiv al județelor în care, alături de români, trăiesc și muncesc oameni ai muncii maghiari, germani și de alte naționalități, cu tot ceea ce a însemnat acest proces complex sub raportul creării locurilor de muncă, al profesionalizării oamenilor muncii, corespunzător exigențelor industriei moderne, al sporirii cîștigurilor și posibilităților de instruire și de ridicare a nivelului cultural.Acestea constituie, în fapt, fundamentul prieteniei frățești dintre oamenii muncii din țara noastră, al unității lor de gind și acțiune în jurul partidului, al secretarului său general și, totodată, mobilul esențial al participării plenare a cetățenilor români de naționalitate germană și maghiară la înfăptuirea întregii politici a Partidului Comunist Român, a României socialiste.Această unitate de nezdruncinat aduce, totodată, mărturia adeziunii depline a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la politica externă, profund principială și constructivă, a partidului și statului nostru, avînd drept coordonată principală ideea egalității în drepturi a tuturor popoarelor, a respectării dreptului lor inalienabil de a se dezvolta potrivit propriei lor voințe, fără nici un amestec din afară, de a trăi libere și suverane într-o lume a păcii și colaborării internaționale.Așa cum au subliniat și lucrările recentei plenare a Comitetului Central al P.C.R., ale sesiunii Marii Adunări Naționale, obiectivele stabilite de Conferința Națională a partidului, care au asigurat o perspectivă nouă dezvoltării susținute a 

patriei noastre pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, se înfăptuiesc cu succes.Documentele marelui forum al comuniștilor au definit cu limpezime orientările și direcțiile de acțiune menite să asigure realizarea în bune condiții a planului cincinal, a hotărîrilor de programatică însemnătate ale Congresului al XII-lea al P.C.R.Sînt puse cu pregnanță în evidență necesitatea accentuării laturilor intensive ale dezvoltării, imperativul transformării masivelor acumulări cantitative de pînă acum într-o nouă calitate, în vederea asigurării înaintării susținute a țării pe calea progresului, în pofida furtunilor ce bîntuie în economia mondială, înfăptuirea lor presupune valorificarea superioară a resurselor umane și materiale de care dispunem, folosirea intensivă a fondurilor fixe, ridicarea nivelului calitativ și tehnic al produselor, creșterea productivității muncii — într-un cuvînt, sporirea eficienței întregii activități economice. Printre principalele priorități ale actualei etape de dezvoltare a țării, de a căror înfăptuire depinde însăși traducerea în viață a obiectivelor strategice ale dezvoltării patriei noastre, au fost situate asigurarea din resurse proprii a bazei energetice și de materii prime, economisirea severă a resurselor și înfăptuirea noii revoluții 

agrare. Un obiectiv de natură calitativ nouă a fost fixat și în ce privește repartizarea în' teritoriu â forțelor de producție — respectiv acela ca fiecare județ să ajungă la o producție anuală de cel puțin 70 000 lei pe locuitor, ceea ce va * însemna un nou pas înainte pe calea omogenizării zonelor țării in ce privește nivelul dezvoltării ' și, implicit, nivelul de trai al populației, fără deosebire de naționalitate.Traducerea în viață a acestor obiective mobilizatoare impune concentrarea eforturilor întregului nostru popor pentru o muncă susținută, în toate domeniile ' de activitate, lată de ce consider că este și'datoria Consiliului oamenilor, muncii de naționalitate germană, care exercită un rol important în cadrul largului nostru sistem ' de instituții democratice, să își aducă o contribuție mai mane la realizarea acestor sarcini de interes general, a căror înfăptuire, în condiții corespunzătoare, va asigura creșterea bogăției naționale, ridicarea necontenită a nir velului de trai material și spiritual al întregului' popor. Consiliul nostru poate și trebuie să contribuie într-o măsură sporită la stimularea atmosferei de creație în masă, la unirea energiilor și orientarea' lor spre înfăptuirea acestor obiective 'de interes național, cu sentimentul răspunderii patriotice pe care o are față de prezentul și viitorul țării fiecare cetățean al patriei noastre.Schimbările radicale care s-au produs în modul de viață, în lărgirea orizontului cultural și
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

LETAY LAJOSMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,La ședința plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie anul trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu a accentuat din nou că „Partidul nostru comunist s-a pronunțat întotdeauna împotriva politicii de asuprire națională, milltînd neabătut pentru deplina egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate", ară- tînd că rezolvarea marxist-leni- nistă a problemei naționale „constituie una din marile cuceriri ale societății noastre socialiste, cu care pe drept cuvînt ne putem mîndri și pe care trebuie să o dezvoltăm". Aceasta constituie și fundamentarea ideologică a muncii Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Partidul a creat acest consiliu, precum și consiliile județene, ca să stimuleze pe oamenii muncii maghiari în îndeplinirea îndatoririlor lor cetățenești, . pentru a-i ajuta în 

statutul social al oamenilor muncii, inclusiv al celor de naționalitate germană, impun, deopotrivă, din partea consiliului nostru, intensificarea activității politico-educative, culturale și științifice, în spiritul orientărilor de importanță fundamentală stabilite de Plenara Comitetului Central al partidului din iunie 1982 și de Conferința Națională.în acest context de preocupări, trebuie să acordăm o atenție mai mare educării patriotice, cultivării simțâmintelor de dragoste și dăruire față de partid și popor, de unitate și înfrățire între toți cetățenii care participă, cu prinosul lor de muncă și creație, la făurirea istoriei contemporane a României socialiste.Ne sînt prea scumpe cuceririle revoluționare și realizările remarcabile pe care le-am do- bîndit, în anii noii orînduiri, pentru a îngădui cuiva să le întineze. Tocmai de aceea, avem înalta îndatorire patriotică de a respinge, cu fermitate și intransigență, orice denigrare la "adresa politicii partidului și statului nostru, orice insinuări venite din afara țării, care, deformînd, cu bună știință, realitățile noastre, încearcă să semene vrajbă, să reînvie sechelele Unui trecut de tristă amintire, de pe urma cărora au încercat — și mai încearcă — unii să profite. Trebuie să le spunem limpede ce-
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lor din afară Care răstălmăcesc cu rea voință Decretul Consiliului de Stat privind obligația cetățenilor care cer să. li se aprobe stabilirea definitivă în străinătate, că acesta constituie un act firesc pe deplin întemeiat, ce decurge din atributele suverane ale țării noastre, care reglementează raporturile dintre cetățenii români și statal român, că națiunea noastră nu înțelege să cheltuiască din propria sa avuție pentru a pregăti, cu mari eforturi, specialiști care să contribuie la prosperitatea unor firme străine. România — țară socialistă și în curs de dezvoltare — cheltuie mult pentru învățămînt și poporul nostru înțelege să ixmeficieze, el și nu alții, de aportul cadrelor pentru care a investit.încredințat că dezbaterile noastre, desfășurate într-un spirit de înaltă responsabilitate patriotică. concluziile ce se vor formula vor conduce la îmbunătățirea întregii noastre activități de traducere în viață a mărețelor hotărîri ale Conferinței Naționale a partidului, închei cu convingerea că ele își vpr aduce o contribuție tot mai mare la mobilizarea exemplară a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la realizarea, în deplină unitate și frăție a planului pe acest an șl pe întregul cincinal, la traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a indicațiilor și orientărilor de largă perspectivă istorică trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

rezolvarea diferitelor sarcini din viața cotidiană, politică, economică, culturală, in domeniul practicării drepturilor cetățenești, cît și pentru a sprijini organele centrale și locale în cunoașterea și rezolvarea aspectelor specifice ale vieții naționalității maghiare.Avem aici oameni ai muncii maghiari din toate domeniile construcției socialiste. Dacă ar lua toți cuvîntul, s-ar contura un tablou general al felului în care maghiarii din România contribuie — desigur, împreună cu românii, germanii, sîrbii și oamenii muncii de alte naționalități — la transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale partidului. Ar vorbi despre munca depusă în comun, despre realizările și îndatoririle uzinelor, șantierelor, minelor, satelor, laboratoarelor, școlilor, ale atelierelor noastre artistice ; despre eforturile deosebite pentru mai buna exploatare a surselor de energie sau despre felul cum pornesc în 

campania de primăvară a anului 1983 satele noastre.Permiteți-mi ca eu să vorbesc în numele meu. Ca poet maghiar din România, ca redactor al săptămînalului maghiar „Utunk" al Uniunii silitorilor, ca unul dintre secretarii Uniunii scriitorilor. Aș dori să vorbesc despre munca scriitorilor maghiari din România.Ne referim, de multe ori, la faptul că Uniunea scriitorilor oferă și o pildă excelentă a conviețuirii româno-maghiare din România. în consiliul ei de conducere, printre cei însărcinați cu funcții de răspundere, scriitorii maghiari sînt repre- zentați în mod proporțional cu numărul lor. Premiile anuale ale uniunii iînt completate cu premiile acordate operelor maghiare pe baza propunerilor Comisiei naționalităților de p« lîngă conducerea uniunii.Sînt și acestea exemple evidente, alături de multe altele, ale egalității depline asigurate tuturor cetățenilor țării, ale condițiilor de care ne bucurăm pentru dezvoltarea personalității spirituale a naționalității noastre. Rămîne ca sarcină fundamentală a noastră, a creatorilor în limba maghiară, ca și în continuare să ne concentrăm eforturile pentru realizarea unor noi opere cu uii bogat conținut educativ, profund umanist, revoluționar, opere care să slujească prietenia și frăția tuturor oamenilor muncii din patria noastră, unitatea puternică în jurul partidului nostru comunist.Dispunem de o rețea impresionantă de instituții de edituri, de organe de presă menite să slujească înflorirea culturii maghiare din România, educarea maselor de oameni ai muncii maghiari în spiritul conștiinței noastre științifice despre lume, în spiritul frăției și al patriotismului, al cunoașterii și al respectului reciproc,Raportul prezentat la plenara noastră a enumerat și o serie de date concrete în această activitate. Apar în România 33 de organe de presă, cotidiane și periodice în limba maghiară — centrale și locale, de informare generală și de profiluri specializate; avem un important ziar cotidian central, ziarul „Elore", organ al Frontului Unității și Democrației Socialiste ; de organe centrale săptămînale puternice în limba maghiară dispun sindicatele, tineretul, copiii, femeile, lucrătorii din agricultură ; revista lunară „Miivelodes", care oglindește activitatea largă și.bogată a formațiilor de artiști amatori în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", se bucură de mare prestigiu; miile de cadre didactice beneficiază de paginile revistei „Taniigyi Ojsâg" ; sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste apare săptămînalul „A Het“ și revista lunară „Korunk" ; la lob de frunte trebuie amintite ziarele cotidiene și săptămînale în limba maghiară care apar în județele Timiș, Arad. Bihor, Maramureș, Satu Mare. Cluj, Harghita, Mureș, Covasna și Brașov. La Tg. Mureș apare
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GERHARD KONNERTHMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe.Stimați tovarăși,Am certitudinea că mă identific cu conștiința colectivă cînd afirm că mutațiile relevate de Conferința Națională a partidului din decembrie 1982 în structura valorilor materiale și spirituale ale contemporaneității noastre constituie o calitate nouă a teoriei politice a partidului nostru transferată în practica politică și reflectată în preocupările sale științifice de perfecționare continuă a tuturor structurilor instituționa- lizate ale vieții politice, sociale și culturale din țara noastră.Ne este cunoscut tuturor faptul că. din epoca profund creatoare deschisă de Congresul al IX-lea, epocă în cadrul căreia personalitatea proeminentă a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a avut un rol preponderent în identificarea de noi modalități și posibilități de promovare a noului în teoria și practica politică a partidului, în fapta și în acțiunea individuală și colectivă, una din direcțiile programatice principale ale activității partidului o reprezintă perfecționarea continuă a activității de educație și de învățămînt.Această direcție reprezintă valorificarea experienței istorice. conform căreia scopul fundamental al socialismului de asigurare a calității superioare a vieții materiale și spirituale a maselor nu se poate realiza decît dacă acestora le sînt create nu numai condițiile pentru manifestarea deplină și participarea reală la conducerea treburilor statului în condițiile democrației celei mai autentice, ci le este asigurat, in aceeași măsură, și accesul la valorile culturale și spirituale naționale și universale.însușindu-ne din teoria politică a partidului nostru concepția revoluționară a dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, privind dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului românesc, doresc să întăresc convingerea colectivă că ea constituie unul din exemplele cele mai marcante într-un domeniu de mare complexitate și însemnătate socială și că poartă amprenta sintezei superioare în care se îngemănează științificul și politicul, ideologicul și umanul în programarea și dirijarea tuturor sectoarelor vieții sociale.Această viziune a permis elaborarea și perfecționarea continuă, într-un dialog intens cu dinamismul vieții, al -societății noastre însăși, a modelului logic, politic și aplicativ al triadei învățămînt-cercetare- producție, care deține în sine posibilitățile autoreglării ca sistem și dezvoltare spre o variantă optimă care să-i asigure eficacitatea cuvenită.în acest context, învățămîntul 

revista ilustrată bilunară „Uj Elet". Uniunea scriitorilor editează lunar revista „Igaz Szo" și săptămînal revista „Utunk", Ia care lucrez și eu. Și aș mai putea vorbi despre Editura Krite- rion, despre emisiunile in limba maghiară ale radioului și televiziunii și de multe altele.Desigur, noi, toți cei care lucrăm în domeniul presei și tipăriturilor, avem o sarcină de onoare să ridicăm conținutul publicațiilor și nivelul de eficiență al activității noastre și, totodată, în colaborare cu organele difuzării, să ameliorăm modul în care ziarele și revistele ajung la cititori. Evident, sarcina noastră principală rămîne îmbunătățirea simțitoare a nivelului calitativ ai măiestriei profesionale, al eficienței educative, în slujba mobilizării întregului popor la înfăptuirea înaltelor îndatoriri ce ne revin în construcția socialismului multilateral dezvoltat.Mă folosesc de acest prilej pentru a declara că noi, lucrătorii revistei „Utunk", vom depune și pe mai departe eforturi deosebite, pentru a răspunde exigențelor partidului și așteptărilor cititorilor noștri.Desigur, fiecare ar putea să aducă și alte exemple din domeniul său de activitate.,.Ne revine nouă sarcina de a Aface tot ce e de făcut. Numai' nduă. Noi sîntem cei ce ne scrierp istoria, pe baza învățăturilor p/'.Vttdu-hii, a indicațiilor secretari,-'iii general al partidului ; avi; ați veniți de departe și nechemat! de nimeni ne fac doar pagub'î^țiu ne aduc nici un folos. în unele cercuri anticomuniste din lume, în sferele cele mai reacționare, imperialiste, se încearcă să se pronunțe calomnii ; să se semene zîzanie printre noi ; știm însă cu toții că aceste uneltiri vor să lovească în noi toți, deopotrivă în români, în maghiari, în germani sau în alte naționalități din această țară, în ultimă instanță atentează împotriva patriei noastre comune. România socialistă. Unitatea noastră politică, de gindire și de simțiri va zădărnici însă întotdeauna aceste uneltiri. Subliniind ideea acestei comuniuni ideologice și spirituale am vie în memoria mea pilduitoarea tradiție a generației mele, care a slujit principiul frăției, al unității noastre indestructibile. Să ne asumăm tradiția înaintată, s-o întemeiem și s-o consolidăm azi prin fapte autentice de viață socială și spirituală, de unitate. Aceste fapte sînt cea mai convingătoare replică și cel mai elocvent argument al viabilității unității noastre. Să ni le asumăm 1In încheiere, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm că literatura și scriitorii maghiari din România — în strînsă prietenie cu colegii lor români — vor face totul ca hotăririle Conferinței Naționale să fie îndeplinite, în folosul nostru, al tuturor, pentru înflorirea materială și spirituală a patriei noastre, România socialistă.

sibian constituie un exemplu elocvent privind grija partidului și statului nostru pentru continua perfecționare a procesului instructiv-educativ al tinerei generații. Astfel. în lumina principiilor democrației noastre socialiste, a rezolvării problemei naționale de către Partidul Comunist Român. în județul Sibiu își desfășoară activitatea, în limba germană. 111 unități și secții de învățămînt preșcolar, cuprinzînd peste 4 800 copii, 102 unități și secții cu 11 600 elevi în învățămîntul general, 2 licee și secții cu predare în limba germană la alte unități liceale. Numărul cadrelor didactice din aceste unități și secții școlare cu predare în limba germană este de peste 750. De subliniat faptul, că. în cadrul Institutului de învăță- mint superior din Sibiu, ev precădere la facultățile de fi' lologie. istorie și mecanică, sîn» înscriși aproape 200 studenți de naționalitate germană. Iată, așadar, un tablou sintetic, o realitate grăitoare care ilustrează modul în care, în România socialistă, fiecare tînăr, fără deosebire de naționalitate, se poate forma ca specialist în orice domeniu de activitate. Această situație întîlnită in puține țări ale lumii demonstrează justețea politicii partidului și statului nostru în rezolvarea deplină și definitivă a problemei naționale în România, preocupările permanente ale dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru crearea condițiilor de muncă și viață, de învățătură, egale pentru toți fiii patriei, indiferent de limba ce o vorbesc.Iată de ce ni se par atît de false acele voci care se mai aud la unele posturi de radio străine, în publicații de peste hotare, ce încearcă să denatureze realitățile din România socialistă, să semene vrajbă între fiii patriei noastre socialiste. Am aflat cu indignare că, în ultimul timp, s-au accentuat încercările unor state, ale unor cercuri imperialiste de a pune în discuție decizii și reglementări legale care țin de competența și atribuțiile suverane ale statului nostru, de a exercita presiuni de ordin politic și economic. de a se amesteca grosolan în treburile noastre interne. Iată de ce. de la această tribună, respingem cu toată hotări- rea orice încercare de amestec în treburile țării noastre, orice denigrare la adresa realizărilor poporului ' român, condus de partidul comunist. realizări care au schimbat din temelii viața tuturor fiilor României socialiste, fără deosebire de naționalitate.Vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca de la această tribună să dau glas sentimentelor de aleasă stimă și
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) prețuire și să exprim, în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană care trăiesc, muncesc și învață în județul Sibiu, profunda recunoștință pentru minunatele condiții create, pentru posibilitățile largi de participare, alături de ceilalți oameni ai muncii, la conducerea și desfășurarea întregii
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

FEJESMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Nu pot să nu accentuez, încă din prima clipă a luării mele de cuvint, faptul primordial, de maximă semnificație, care reprezintă în sine un elocvent argument privind atenția, de care se bucură naționalitățile conlocuitoare din România : prezența la ședința noastră comună a președintelui tării, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prezența domniei sale printre noi este semnificativă și pentru faptul că înseși organismele noastre larg reprezentative au fost constituite cu aproape 15 ani în uipțaă, tocmai din inițiativa secre arului general, care a și particj^rt de mai multe ori la lucrăjffi consiliilor noastre. Dealtfel.ta imanent, sub nenumărate i>;.me, simțim grija și atenția ;r J care partidul, statul nostru, /•fin întîiul bărbat al său, Ie acordă neîncetat, cu consecvența profund democratică a adevărăților revoluționari, cauzei unității, egalității și frăției socialiste a tuturor fiilor patriei.Putem afirma cu mîndrie că partidul nostru, și în. primul rț«d secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a elapțn'at concepția atotcuprinzătoare a rezolvării problemei naționale, în cadrul larg și unitar al strategiei construirii și desă- vîrșirii socialismului multilateral dezvoltat, ca parte organică a ridicării întregii noastre societăți pe o treaptă superioară de civilizație.O importanță excepțională are teza care afirmă necesitatea asigurării condițiilor pentru ca toți oamenii muncii, producători ai bunurilor materiale și spirituale, să beneficieze în mod egal de tot ceea ce le poate oferi societatea. într-adevăr, asigurarea deplină a dreptului egal la muncă, ridicarea economică armonioasă, echilibrată a fiecărei zone a patriei reprezintă chezășia adevăratei egalități a tuturor cetățenilor țării, condiție esențială a rezolvării problemei naționale. în cadrul plenarei noastre au luat cuvînțul. oameni ai muncii din diferite județe, care au ilustrat cu date și cifre evidente rezultatele concrete ale politicii de dezvoltare echilibrată a tuturor zonelor țării, efectele sale binefăcătoare asupra vieții cetățenilor din aceste locuri, printre care și a celor de naționalitate maghiară. Sînt realmente rezultate de importanță istorică.Participarea democratică și reprezentativă a tuturor cetățenilor țării, inclusiv' a celor aparținînd naționalităților, la elaborarea politicii și la exercitarea puterii, de Ia organele autoconducerii muncitorești, organele colective de conducere ale unităților și organizațiilor sociale și culturale, organele locale și centrale de partid și de stat, la organele superioare de conducere ale partidului este o realitate devenită pentru noi firească.Pornind de la teza privind existența de îndelungată perspectivă a națiunii și a naționalităților conlocuitoare, statul nostru asigură cultivarea limbii, culturii, a tradițiilor, a obiceiurilor maghiarilor din România, ca și ale celorlalte naționalități conlocuitoare. Există o largă rețjea de învățămînt în limba maternă de toate gradele : anual se tipăresc în limba maghiară circa 180 de titluri, într-un ti- (’ de 2,3 milioane exemplare. Zefee teatre, respectiv secții dramatice, de păpuși și o operă în limba maghiară atrag zeci și sute de mii de spectatori ; sînt bine cunoscute bogata viață muzicală și plastică a populației maghiare din România, emisiunile de radio și televiziune în limba maghiară, numeroasele ziare și reviste, activitatea formațiilor artistice de amatori. Toate acestea la un lbc reprezintă o dovadă a bogăției vieții noastre spirituale, a condițiilor de care ne bucurăm noi, cetă- 

activități politice, economice și social-culturale.Ne angajăm, , mult iubite și stimate tovarășe secretar general. să acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale. ale partidului, sporindu-ne permanent contribuția la înflorirea și progresul scumpei noastre patrii — România socialistă.
IULIUțenii' de naționalitate maghiară din România socialistă.Aceste fapte și realități în care trăim și despre care am vorbit foarte pe scurt sînt adevăruri ale vieții noastre. Sînt argumente pe baza cărora putem afirma cu toată convingerea că în România problema națională este rezolvată just, revoluționar, că realizările obținute in acest domeniu reprezintă o mare victorie a partidului nostru, a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din România.Față de aceste realități atît de evidente, este o absurditate tot ceea ce se vehiculează în unele țări occidentale privind pretinsa lipsă de drepturi a naționalităților din România. Cercurile reacționare, anticomuniste răspîndesc tot felul de calomnii în legătură cu modul în care s-a rezolvat problema națională în România. Așa cum s-a arătat recent la Conferința Națională a partidului, agitarea problemei naționale a fost, nu o dată în istorie, folosită ca o armă de diversiune a forțelor reacționare, care acționează pe calea ațîțării, a învrăjbirii și dezbinării popoarelor, a oamenilor muncii de diferite naționalități.De aceea, înfăptuind neabătut politica partidului, avînd asigu- ’ rate condițiile deplinei afirmări a oamenilor muncii de diferite naționalități, la fel cu întregul popor, dăm o ripostă hotărîtă manifestărilor naționaliste, șovine, iredentiste de orice fel, respingem cu fermitate orice încercări de amestec în treburile interne ale țării noastre. Totodată, respingem cu aceeași fermitate prezentarea denaturată de către unii istorici și publiciști de peste hotare a trecutului, a istoriei României, a formării poporului român, a vechimii și continuității românilor pe acest pămint, a conviețuirii multiseculare a poporului român și a naționalităților. Toate acestea, în fond, atentează la demnitatea tuturor cetățenilor țării, la integritatea și la suveranitatea patriei noastre.Nu numai în această sală — dar în întreaga țară nu există om al muncii patriot, român sau maghiar, german sau Sîrb, care să nu respingă aceste uneltiri cu lucidă revoltă, cu fermitatea cu care ne apărăm cuceririle noastre revoluționare. Răspunsul nostru este o replică a faptelor — a faptelor ce îmbogățesc tezaurul material și spiritual al .cuceririlor noastre socialiste, a faptelor menite să întărească unitatea noastră strînsă în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Unitatea noastră, solidaritatea fraternă, patriotică pe care .o cultivăm, o consolidăm, o perfecționăm, este o unitate izvorîtă din istorie și făuritoare de istorie. Ne este scumpă, căci e chezășia izbînzi- lor noastre dintotdeauna și de viitor. Apărînd-o ne apărăm prezentul, apărăm adevărurile realității socialiste în care trăim și ne apărăm viitorul comunist.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că și în viitor Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară va acționa neabătut pentru întărirea unității și frăției tuturor fiilor patriei — fără deosebire de naționalitate — pentru participarea lor tot mai activă la înfăptuirea politicii partidului, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră.Oamenii muncii maghiari vor acționa neabătut împreună cu frații lor români și de alte naționalități, întru înălțarea patriei — căci ei știu foarte bine că numai astfel își slujesc adevăratele interese — care sînt parte indisolubilă a intereselor întregului popor. Sub conducerea partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în deplină unitate, vom servi cu toate forțele, cu dăruire exemplară fericirea poporului, înălțarea patriei noastre dragi — România socialistă.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
GÂLPÂL ZSUZSĂNNAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Permiteți-mi să vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate că trăiesc încă sub impresia cuvintelor dumneavoastră calde, de înaltă ținută comunistă, revoluționară, puternic mobilizatoare rostite la adunarea solemnă din Capitală, organizată cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei dumneavoastră de naștere, prin care ați subliniat cu mare forță de convingere principiile de dreptate și echitate socială, ale umanismului revoluționar ce călăuzesc activitatea partidului nostru, necesitatea legică ca toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. să lucreze și să lupte uniți pentru a-și asigura o viață liberă, demnă, așa cum o doresc ei.Vă transmit, mult stimate tovarășe secretar general, sentimentele de dragoste, respect și profund devotament din partea tuturor oamenilor muncii — români, maghiari- și germani — care trăiesc și muncesc oe meleagurile Mureșului și Tirnave- lor in deplină unitate și frăție, hotărîrea lor de a acționa cu energie pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.Județul Mureș, ca dealtfel întreaga tară, a obținut rezultate bune în îndeplinirea prevederilor planului de dezvoltare eco- nomico-socială pe anul 1982, re- alizînd o producție netă suplimentară de aproape 77 milioane lei, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale cu 5,9 lei la 1 000 lei producție-marfă. Am realizat beneficii suplimentare în valoare de 48 milioane lei. din care 25 milioane lei activitate industrială-, Ne-am concentrat eforturile în industrie, cu precădere în direcția introducerii tehnologiilor noi și a modernizării celor existente, utilizării mai bune a capacităților de producție și a fondului de timp, diversificării produselor, introducerii în fabricație a noi produse cu performante ridicate și cu consumuri reduse de materii prime și materiale. Am experimentat cu bune rezultate utilizarea’ gazulțli metan în locul benzinei în transportul urban și sîntem în fază înaintată de experimentare în vederea trecerii autobuzelor de pe motorină pe motorină și gaz metan.Planul de dezvoltare economi- co-socială a județului pe anul 1983, dezbătut și aprobat recent în adunările generale ale oamenilor muncii, asigură creșterea cu 9,3 la sută a producției-mar- fă a județului, ceea ce este în deplină concordantă cu măsurile și sarcinile stabilite de Conferința Națională, a -partidului, cu condițiile concrete ale acestei etape.O preocupare de seamă a în

-

tregii populații de la sate în perioada actuală o constituie transpunerea în viată a sarcinilor trasate de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea zootehniei, realizarea efectivelor de animale și a producțiilor prevăzute atît pentru unitățile agricole socialiste, cît și pentru gospodăriile populației, participarea în mai mare măsură a acestui sector la constituirea fondului de stat. Acordăm o atenție sporită instaurării unei ordini și unei discipline ferme în acest sector, îmbunătățirii ' îngrijirii animalelor, încheierii lucrărilor de modernizare a adăposturilor și asigurării bazei furajere. Acest interes deosebit este necesar cu atît mai mult cu cît rezultatele obținute în anul trecut nu sînt pe măsura posibilităților de care dispune agricultura județului. Am dezbătut aceste probleme deschis cu cetățenii de la sate și avem convingerea că în acest an vom obține producții mai mari, vom aplica în condiții mai bune programul de autoconducere și autoaprovizio- nare teritorială.Avînd permanent in vedere indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu formulate în cuvîn- tarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 23—24 martie a.c., oamenii muncii din județul Mureș. fără deosebire de naționalitate. strîns uniți în năzuința de a asigura progresul continuu al țării pe coordonatele stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului, sînt hotărîți să acționeze în așa fel încît să asigure îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe 1983. creînd astfel condiții pentru înfăptuirea planului cincinal 1981—1985, contribuind la realizarea obiectivului fundamental de trecere a tării noastre Ia un stadiu nou. superior de dezvoltare.Exprimînd această hotărîre nestrămutată a tuturor oamenilor muncii din județul nostru, dau glas și angajamentului oamenilor muncii de naționalitate maghiară ca. împreună cu ceilalți oameni ai muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să nu precupețească nici un efort în realizarea exemplară a sarcinilor ce revin județului nostru. Prin această muncă țin să exprime recunoștința lor fierbinte pentru condițiile minunate de muncă și viață, pehtru afirmarea lor egală cu ceilalți oameni ai muncii în toate domeniile de activitate. pentru grija deosebită pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o manifestați pentru dezvoltarea meleagurilor mureșene, ca și a tuturor județelor și localităților' patriei.Tocmai pentru că" le sînt scumpe aceste realizări, pentru că iubesc patria noastră comună, Republica Socialistă Româ

nia, oamenii muncii maghiari din județul Mureș resping cu indignare pretențiile cercurilor imperialiste, ale elementelor: revizioniste. reacționare de peste hotare de a pune în discuție politica națională a partidului’ și statului nostru, de a se amesteca în treburile noastre interne, încercările unor istorici și publiciști din afară de a denatura istoria poporului român, orice tentative de a lovi în unitatea frățească a oamenilor muncii
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

JOSEF BERENZMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,în județul Arad, ca și în alte județe ale tării noastre trăiesc și .muncesc înfrățiți români, maghiari, germani și de alte naționalități. Permiteți-mi ca, în acest cadru profund democratic instituționalizat în România socialistă, să-mi exprim adînca satisfacție că politica partidului nostru privind problema națională asigură tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, afirmarea lor deplină în toate sectoarele vieții noastre economico-sociale. Așa cum se arăta și la recenta Conferință Națională a partidului, putem fi mîndri de felul cum s-a asigurat rezolvarea problemei naționale în țara noastră, de faptul că cetățenii României, fără deosebire de naționalitate, au, cu toții, aceleași drepturi și aceleași îndatoriri.Cred că cea mai bună dovadă a deplinei egalități între toți fiii pămîntului românesc o constituie politica înțeleaptă a partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor și localităților patriei noastre, politică elaborată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului. De roadele acestei politici se bucură și locuitorii județului Arad, județ în care valoarea producției industriale este de 24 de ori mai mare decît în anul 1950. Anul trecut producția anului ’ 1950 s-a realizat în numai 12 zile, iar în cursul acestui an baza tehnico-materială a județului se îmbogățește cu peste 200 obiective noi. bilanțul primelor două luni dovedind și el că oamenii muncii arădeni sînt hotărîți să-și îndeplinească și să-și depășească sarcinile și angajamentele a'sumate.La aceste rezultate, contribuie și întreprinderea de ceasuri din municipiul Arad, întreprindere în care lucrez de ani de zile. Aș dori să subliniez cu această ocazie că un moment însemnat pentru dezvoltarea întreprinderii, moment ce a rămas adine întipărit în memoria colectivului noștru de muncă,: îl constituie ..vizita de lucru făcută, ,1a.. noi de către tovarășul Nicolae' Ceaușescu în anul 1977. Astăzi putem raporta, mult stimate tovarășe secretar general. că 

maghiari și români, de a propovădui naționalismul sau șovinismul.Ne angajăm în fata partidului și guvernului că vom acționa pentru întărirea unității noastre frățești cu poporul român, con- siderind această unitate drept chezășie a înfloririi patriei și a propășirii noastre. Vom face totul pentru înflorirea patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.

indicațiile date se înfăptuiesc neabătut, acestea concretizîn- du-se într-un ritm mediu anual de creștere , a producției-marfă de 10,5 la sută, iăr productivitatea muncii reprezintă o creștere de 7,1 la sută.Acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Conferinței Naționale a partidului, punînd accent pe îndeplinirea planului producției-marfă, fizică șl netă, a planului de export, pe sporirea productivității muncii. îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumului de materii prime, materiale, energie și combustibil. Urmărind aceste obiective, ne putem mîndri că în întreprinderea noastră tona de materie primă este valorificată la 350 000 lei. iar valoarea producției nete reprezintă 70 la sută din valoarea producției- marfă. Ținînd seama de faptul că materia primă pe care o folosim pînă ajunge să fie ceasornic trece prin peste 1 000 de operații tehnologice, avem ca obiectiv constant un înalt grad de prelucrare a materialelor, pentru ca pierderile să fie cît mai mici.Și în colectivul nostru de muncă lucrează și trăiesc alături români, germani, maghiari și de alte naționalități. Produsele noastre se exportă în 24 de țări și sîntem hotărîti să lucrăm în așa fel ca ele să fie cunoscute în și mai multe țări. Mi se pare că această muncă și acest trai în comun, pe bază de deplină egalitate, sînt faptele de primă importanță ce trebuie avute în vedere, căci ele exprimă adevărata realitate a socialismului. Indiferent de originea părinților, avem o limbă comună — limba muncii — o patrie comună, și pentru înflorirea ei continuă trebuie să luptăm cu toții.în activitatea ce o desfășurăm nu uităm nici o clipă că sarcinile ce ne stau în față nu se pot realiza decît cu oameni capabili, cu o înaltă pregătire profesională și politică. Ne preocupăm stăruitor de educația cetățenească, patriotică a membrilor colectivului nostru de muncă, în calitatea lor de proprietari, producători și .beneficiari, muncitorii, inginerii, . șl, tehnicienii, întreprinderii ăCțibneaZă . cir înaltă responsabilitate/-în spiritul documentelor Conferinței Naționale a partidului, pentru 

dezvoltarea proprietății socialiste, calea sigură de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Cu încredere deplină în viitorul nostru socialist, cu mîndria de a fi părtași la obiectivele mărețe ale României contemporane, oamenii muncii din întreprinderea „Victoria", din între
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

. FURO IULIUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Așa cum este bine cunoscut, o componentă esențială a politicii și practicii partidului nostru comunist, în procesul făuririi civilizației socialiste și comuniste, 
o constituie formarea și educarea pentru muncă și viață a tinerelor generații, activitate în care un rol determinant îl are învățămîntul.în anul școlar curent, în învățămîntul de toate gradele sînt cuprinși peste 5,5 milioane copii și tineri, din care aproape 520 000 preșcolari, elevi și stu- denți sînt din rîndul naționalităților conlocuitoare. Numărul unităților școlare se cifrează la peste 29 000, din care în peste 3 200 predarea se face și in limbile naționalităților conlocuitoare. De instruirea și educarea copiilor și tinerilor din rîndul naționalităților conlocuitoare, în unitățile și secțiile în care predarea se face în limba maternă a acestora, se ocupă peste 15 800 educatoare, învățători și profesori, la care se mai adaugă un număr de 1 200 cadre didactice universitare. în conducerea unităților de învățămînt de toate gradele, precum și la inspectoratele școlare activează un număr de aproape 2 100 cadre didactice aparținînd naționalităților conlocuitoare. Pentru învățămîntul preuniversitar se tipăresc, în total, 1 369 titluri de manuale, din care 555 în limbile naționalităților conlocuitoare.în vederea asigurării unor condiții optime de învățătură, pentru toți copiii și tinerii țării, fără deosebire de naționalitate, partidul și statul au făcut și fac eforturi materiale deosebite. Numai în anul 1982 învă- țămîntului i-a fost alocată importanta sumă de aproape 19 miliarde lei; în perioada anilor 1965—1982, edificiile realizate pentru învățămînt echivalează, în suprafață și volum, cu construcția a șapte orașe, fiecare avînd capacitatea de cîte 100 000 locuitori.Toate aceste date, expresie a unor realizări înscrise în istoria de aur a construcției socialiste, cu deosebire în ultimii 18 ani, constituie adevăruri evidente, argumente concrete în combaterea celor sceptici sau care suferă de miopie și rea-credință, unii dintre ei slujbași slugarnici ai unor cercuri și oficine reacționare de peste hotare, care încearcă, în numele așa-zi- selor drepturi ale omului, să denigreze realitățile noastre, să cultive naționalismul, șovinismul, să lovească în unitatea și coeziunea poporului nostru. Istoria demonstrează că aceștia se dovedesc dușmani ai aspirațiilor și intereselor vitale ale poporului, fac jocul puterilor imperialiste și apelează din nou la arma otrăvită a învrăjbirii naționale, ca mijloc de dezbinare și opresiune.Tuturor acestora le răspundem prin realitățile de necontestat ale construcției noii societăți, prin hotărîrea fermă și unanimă a cetățenilor României socialiste — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — de a face toțul pentru înfăptuirea neabătută a hotărîri- lor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale a partidului. Sîntem pe deplin con- știenți că, indiferent de naționalitate, avem o patrie comună — țară în care ne-am născut și am crescut, țară în care trăim și muncim laolaltă, pe care o iubim mai presus de orice și pe care sîntem hotărîți să o apărăm cu toată ființa noastră. Nu există forță în lume care să ne împiedice să ridicăm, prin muncă înfrățită, România pe culmi tot mai înalte de progres și bunăstare.Intereselor meschine ale unor cercuri imperialiste, reacționare le servește și politica de instigare a unor cetățeni români, de diferite naționalități, să-și părăsească patria și să emigreze. Aceasta constituie o atitudine ostilă față de România, care lovește în demnitatea omului, în posibilitatea manifestării și afirmării sale plenare în cadrul social în care s-a format. Iată de ce considerăm că 

gul județ Arad, asemeni tuturor fiilor țării — români, germani, maghiari și de alte naționalități — ne angajăm să înfăptuim neabătut politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, să nu precupețim nici un efort pentru bunăstarea și înflorirea patriei noastre scumpe, România socialistă.

este firească și legitimă măsura adoptată de statul nostru privind obligațiile cetățenilor care cer să li se aprobe stabilirea definitivă în străinătate de a, restitui cheltuielile făcute pentru școlarizarea lor. Este normal și moral ca cei care au beneficiat de condițiile de învățătură asigurate prin' eforturile întregului nostru popor să restituie, după absolvire, printr-o susținută activitate pusă în slujba înfloririi patriei, și nu a unor țări străine, cheltuielile mari pe care poporul nostru le-a investit in pregătirea lor.Este inadmisibil ca o asemenea măsură legitimă a României să fie întîmpinată cu ostilitate și cu presiuni politice și economice, cu o deșănțată propagandă din partea unor state și unor cercuri imperialiste. După cum se știe, țara noastră a condamnat cu hotărîre orice încercare de amestec în treburile sale interne și a subliniat că reglementările din orice domeniu țin, exclusiv, de competenta și atributele sale suverane.. Aprobăm și susținem această poziție derpnă, care pornește din convingerea că nu există o datorie mai mare pentru nici un cetățean al României, fără deosebire de naționalitate, decît aceea de a pune mai presus de orice interesele patriei și poporului căruia îi aparțin.Tovarăși,Tinerii României socialiste, fără deosel re de naționalitate, muncesc, tr. esc și învață împreună, sînt uniți în idealuri comune, acționează cu devotament și abnegație revoluționară pentru continua propășire a patriei. „Viața însăși demonstrează — așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — că întreaga dezvoltare a societății noastre socialiste s-a realizat într-o strînsă colaborare, în condiții egale de muncă, învățătură șj activitate culturală, pentru toți cetățenii, fără nici o deosebire de naționalitate".Traducind în viață sarcinile stabilite de cel de-al XII-lea Congres al partidului, eforturile Ministerului Educației și învă- țămîntului, ale tuturor slujitorilor școlii sînt concentrate, asupra asigurării însușirii, indiferent în ce limbă se învață,, a celor mai noi cuceriri ale științ. țel și tehnieii/â coheepției revoluționare despre lume și viață, a politicii interne și externe a partidului și statului, avind ca finalitate formativă educarea elevilor și studenților în spiritul dragostei față de patrie, partid și popor, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Perfecționările de conținut aduse în ultimii ani, cele efectuate după Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie anul trecut în programele și manual lele școlare destinate istoriei și geografiei patriei, limbii și literaturii române, celorlalte discipline, îmbunătățirile aduse activității educative organizate de școală, împreună cu organizațiile de copii și tineret, pe baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vizează creșterea rolului formativ, al școlii în instruirea și educarea comunistă, patriotică a tineretului, fără deosebire de naționalitate, dobîndesc dimensiuni practice in perspectiva integrării și participării nestingnerite a elevilor și studenților în producție, în viața social-polițică și culturală, indiferent de zona țării în care vor trăi și vor munci.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei care muncim în invăță- mînt vom face totul pentru ca, prin munca și rezultatele obținute, să fim ,1a înălțimea exigențelor și încrederii pe care partidul nostru o acordă școlii, că vom spori necontenit contribuția invățămîntului de toate gradele la înfăptuirea Programului partidului, a politicii sale umaniste, revoluționare, consacrate propășirii patriei, bunăstării poporului, cauzei păcii și progresului în lume.
v

a
(Urmare din pag. I)crările ședinței noastre a celorlalți' tovarăși din conducerea de partid și de stat.Prezența dumneavoastră la lucrările ședinței noastre comune, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. constituie un eveniment memorabil în viața naționalităților conlocuitoare, o dovadă a grijii și atenției pe care o acordați consecvent asigurării egalității depline în drepturi, unității și frăției tuturor cetățenilor patriei, dezvoltării libere a personalității creative și spirituale a naționalităților.Permiteți-ne să vă raportăm că în ziua de ieri, într-un spirit de înălțător patriotism și vibrantă reafirmare a sentimentelor de adîncă stimă și aleasă prețuire față de partid și patrie. față de dumneavoastră. . s-a desfășurat dezbaterea în cadrul ședințelor plenare ale celor două consilii a sarcinilor ce ne revin pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor Conferinței Naționale a partidului.Membrii consiliilor, în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, și-au exprimat adeziunea deplină si unanimă la înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei strateg și principal exponent sinteți. hotărîrea nestrămutată de a acționa cu toată răs

punderea, strîns uniți cu întregul popor, ca un singur om, în jurul partidului, al dumneavoastră personal. pentru transpunerea ei în viață.Vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne permiteți să continuăm în acest cadru dezbaterea pe marginea problemelor înscrise la ordinea de zi.în cadrul dezbaterilor pe marginea expunerilor prezentate în ședințele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană au luat cuvînțul tovarășii Jakabos Csaba IstvănJ director al întreprinderii mecanice Tirgu Secuiesc, județul Covas- na, Hildegard Mantsch, muncitoare la fabrica „Vitrometan" Mediaș, județul Sibiu. Molnâr Imre, Erou al Muncii Socialiste, președinte al C.A.P. Tușnad, județul Harghita. Fazekas Ferencz, șef de brigadă la întreprinderea minieră Paroșeni, județul Hunedoara, Ernest Breitenstein, redactor-șef al ziarului ..Neuer Weg“, Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C., al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Gyiingyi Maria, inginer chimist la întreprinderea chimică „Sinteza" Oradea. Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministerul Aprovizionării Tehnico- 

Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Letay Lajos, secretar al Uniunii scriitorilor, redactor- șef al revistei „Utunk", Gerhard Konnerth, decan al Facultății de fi- lologie-istorie Sibiu, Fejes Iuliu, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Gălpăl Zsuzsânna, secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Josef Berenz, director al întreprinderii de ceasuri „Victoria" Arad. Furo Iuliu, secretar de stat la Ministerul Educației și învățămîn- tului.în numele membrilor celor două consilii, tovarășul Mihai Gere a spus :Exprimînd, încă o dată, marea bucurie și satisfacție pentru faptul de a vă avea din nou în mijlocul nostru la această ședință, transformată prin participarea dumneavoastră într-un eveniment de mare însemnătate politică, vă rog. să-mi permiteți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresez rugămintea fierbinte a noastră, a tuturor, de a lua cuvînțul în încheierea lucrărilor ședinței noastre comune.Primit cu cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire, cu însuflețită bucurie și profundă satisfacție, a luat cuvînțul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție și legitim interes, cu deplină aprobare și satisfacție, fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi aplauze și ovații, cei pre- zenți scandînd cu însuflețire : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — Pace !“.Dind glas simțămintelor tuturor participanților la ședință, tovarășul Eduard Eisenburger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, a spus :Mult stimate tovarășe secretar general,Vă rog să-mi permiteți să vă adresez in numele tuturor membrilor consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, încă o dată, cele mai vii mulțumiri pentru faptul că ne-ați făcut marea și deosebita cinste de a ne onora cu prezența dumneavoastră la lucrările ședinței noastre, în același timp să dau glas profundei noastre mîndrii patriotice cu care am urmărit cuvin- tarea dumneavoastră — expunere care constituie un document de O excepțională importanță teoretică și practică, pentru activitatea de viitor a consiliilor noastre, a întregului popor.Expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, sintetizează succesele ample obținute 

în perioada ce a trecut de la Congresul al XII-lea al partidului de întregul popor — realizări în care se regăsesc faptele de muncă și ale oamenilor muncii maghiari și germani și de alte naționalități, contribuția lor activă și conștientă, zi de zi și în strînsă unitate cu frații lor români, eforturile creatoare comune pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră scumpă — Republica Socialistă România.în același timp, expunerea dumneavoastră jalonează cu exigență și fermitate revoluționară direcțiile și căile perfecționării continue a activității pe care consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană trebuie să o desfășoare în vederea sporirii rolului acestor organisme, la înfăptuirea mobilizatoarelor sarcini ce le revin pentru realizarea hotăririlor Conferinței Naționale a partidului din decembrie1982.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom dezbate cu toți oamenii muncii de naționalitate maghiară și germană ideile și tezele cuprinse în expunerea făcută în fața noastră și vom stabili în spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații măsurile cele mai eficiente menite să sporească într-o măsură și mai mare contribuția consiliilor oamenilor muncii de diferite naționa

lități — organisme create din Inițiativa dumneavoastră cu aproape un deceniu și jumătate în urmă — la realizarea Programului partidului, a hotăririlor Congresului al XII-lea.Văzînd în politica Partidului Comunist Român propria noastră politică. înțelePînd că participarea activă la înflorirea patriei comune reprezintă o îndatorire fundamentală a fiecărui cetățean.- cred că sînt îp asentimentul membrilor celor doua consilii, al tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană să ne angajăm solemn în fața dumneavoastră ca. în deplină unitate și strîns uniți cu toți oamenii muncii din patria noastră socialistă, să muncim cu întreaga dăruire pentru înfăptuirea destinelor poporului nostru, să milităm pentru continua adîncire a unității, prieteniei și frăției dintre toți oamenii muncii fără deo--bire de naționalitate, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație.Folosindu-ne de acest fericit prilej că vă aflați în mijlocul nostru, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorim să vă mulțumim din nou pentru grija deosebită și modul principial, realist și umanitar în care se rezolvă, de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului, și problemele specifice ale naționalităților conlocuitoare. pentru condițiile create care garantează afirmarea nestinghe

rită a ființei noastre naționale, dezvoltarea multilaterală a personalității.Pentru toate acestea, primiți, vă rog, expresia sentimentelor noastre de profundă gratitudine și de atașament deplin față de întreaga politică internă și internațională a partidului și statului, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ctitorul României moderne.Vă urăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și nutere de muncă în fruntea partidului și statului, spre binele tuturor fiilor patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.în încheierea adunării, cei pre- zenți au aclamat din nou, îndelung, cu putere, pentru partid și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru patria noastră liberă și independentă, subliniind și cu acest prilej unitatea și frăția tuturor fiilor patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — atașamentul lor față de politica partidului și statului nostru, hotărîrea de a apăra, strîns uniți în jurul partidului comunist, al secretarului său general, cuceririle revoluționare comune, de a asigura mersul ferm al României pe calea socialismului și comunismului.
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Tovarășa academiciaii doctor inginer 
Elena Ceausescu a primit pe ministrul 
polonez al stlintei. invătămintului superior 

si teliniuiTovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a primit, joi. pe prof. Benon Miskiewicz, ministrul științei, invătămintului superior și tehnicii din Republica Populară Polonă, care face o vizită în țara noastră.La primire a participat prof. Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.A luat parte Boleslaw Koperski, ambasadorul Poloniei la București.Ministrul t polonez a arătat că îi revine înalta cinste de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și' tovarășei Elena Ceaușescu un cald salut prietenesc și cele mai bune urări din partea tovarășului Wojciech Jaruzelski. prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone. în același timp, el a subliniat profunda satisfacție de a fi primit de tovarășa Elena Ceaușescu. remarcabilă personalitate politică, savant de renume mondial, și de a avea un schimb de păreri in probleme privind dezvoltarea continuă a colaborării româno-polo- ne în importante domenii ale științei. tehnicii și invătămintului.Mulțumind, tovarășa Elena Ceaușescu a rugat să se transmită, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a sa personal, un cald salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări tovarășului Wojciech Jaruzelski, conducerii Partidului

Muncitoresc Unit Polonez, iar poporului prieten polonez urări de fericire și prosperitate.în timpul întrevederii au fost relevate aspecte esențiale ale activității desfășurate in cele două țări pe tărîmul științei și al dezvoltării tehnologice. Tovarășa Elena Ceaușescu a înfățișat obiectivele fundamentale ale cercetării științifice românești, subliniind contribuția însemnată a științei la dezvoltarea ramurilor prioritare ale economiei naționale, la realizarea unei noi calități a muncii și a vieții în toate sectoarele de activitate, la înflorirea continuă a României socialiste.Totodată, în cursul convorbirii au fost evocate relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele’ și țările noastre, relații ce se extind și întăresc continuu, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel ’ înalt, în folosul ambelor popoare, al cauzei generale • a socialismului și păcii în lume. în acest cadru, a'fost reliefată conlucrarea rodnică dintre oamenii muncii din România și Polonia pe multiple planuri, îndeosebi în industriile minieră, chimiei, metalurgiei, construcțiilor de mașini, energeticii, exprimîndu-se dorința comună de a o amplifica și aprofunda în viitor, ceea ce contribuie la progresul celor două țări, la o mai bună cunoaștere și apropiere a popoarelor român și polonez, la întărirea prieteniei tradiționale dintre ele.Schimbul de păreri a evidențiat rolul deosebit care - revipe științei în edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, o lume a păcii, înțelegerii și colaborării între toate națiunile.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Încheierea convorbirilor intre delegația Consiliului Central 

al U.G.S.R. și delegația Confederației Internaționale 
a Sindicatelor Arabe (C.I.S.A.)Joi s-au încheiat convorbirile între delegația Consiliului Central al U.G.S.R., condusă de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R., reședințele Consiliului Central al U.G.S.R., și delegația Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe (C.I.S.A.), condusă de Ehmeid Abu Bakr Jalud, secretar general al C.I.S.A., care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., efectuează o vizită de prietenie în țara noastră.în cursul convorbirilor s-a exprimat de ambele părți satisfacția pentru bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între cele două organizații, între sindicatele din România și sindicatele arabe și a fost reafirmată dorința comună pentru dezvoltarea și adincirea lor în viitor. S-a' evidențiat contribuția hotăritoa- re pe care au avut-o ,pentru întărirea și extinderea legăturilor de solidaritate și prietenie dintre oamenii muncii din România și din țările arabe întâlnirile și convorbirile tor vatășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de state și guverne din unele - țări

arabe, acordurile și înțelegerile încheiate la nivel înalt. /De ambele părți a fost subliniată necesitatea întăririi unității de acțiune a mișcării,, sindicale internaționale și a participării ei mai viguroase, alături de toate forțele democratice și progresiste din lume, la lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri ferme de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini econo- ' mice internaționale; pentru afirmarea și promovarea politicii de pace, destindere și colaborare internațională.Secretarul general al C.I.S.A.; Ehmeid Abu Bakr Jalud. a exprimat înalta apreciere a Confederației Internaționale a Sindicatelor' Arabe, a oamenilor muncii din țările arabe față de eforturile României pentru soluționarea justă a conflictului, din Orientul Mijlociu, față de solidaritatea și sprijinul pe care România, personal președintele Nicolae Ceaușescu. îl acordă cauzei drepte a poporului palestinian.Convorbirile s-au desfășurat în.tr-0 atmosferă caldă, prietenească.
t V

Programul 2

Expoziție la Sofia consacrată împlinirii 
a 90 de ani de la crearea P.S.O.M.R.SOFIA 31 (Agerpres). — A fost deschisă, la Sofia, expoziția „90 de ani de la crearea' partidului politic ,al clasei muncitoare din România".Un bogat material documentar expus prezintă tradițiile mișcării muncitorești din țara noastră, momentul creării, in martie-aprilie 1893, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România (P.S.D.M.R.) — primul partid politic al proletariatului român — legăturile, sale de solidaritate cu mișcarea socialistă din alte țări, lupta clasei noastre muncitoare, în frunte cu partidul său politic, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale poporului român, a independenței și suveranității României, pentru făurirea societății socialiste și comuniste în patria noastră.La vernisajul expoziției au rostit alocuțiuni Maria Cervendineva, directorul Muzeului național „Gheorghi

Dimitrov" din Sofia,, și Petre Duminică, ambasadorul Republicii Socialiste România în R. P. Bulgaria, care au reliefat personalitatea politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rolul £ău in dezvoltarea mișcării muncitorești și a partidului clasei muncitoare, în decursul celor 50 de ani de activitate revoluționară, realizările obținute de poporul român în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Au fost prezenți Kina Boiadjieva, membru al C.C. al P.C.B., prim-ad- junct de șef de secție la C.C. al P.C.B., Vladimir Bonev, membru al, C.C. al P.C.B., președintele Comitetului Central al luptătorilor împotriva fascismului și capitalismului, activiști ai Partidului Comunist Bulgar, membri ai corpului diplomatic, ziariști, un numeros public.

Conferința societăților 
de „Cruce Roșie“ 

și „Semilună Roșie“ 
din țările balcaniceSOFIA 31 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările celei de-a V-a Conferințe a societăților de „Cruce Roșie" și „Semilună Roșie" din țările balcanice, la care au luat parte delegații din Bulgaria, Iugoslavia, România și Turcia, președintele Ligii societăților de „Cruce Roșie", reprezentanți ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Delegația română a fost condusă de dr. Lidia Orădean, președintele Consiliului Național al Societății de „Cruce ■ Roșie".în cadrul dezbaterilor au fost examinate probleme referitoare la contribuția societăților de „Cruce Roșie" și „Semilună Roșie" din țările balcanice la întărirea rolului lor ca factor de pace, căile de consolidare a conlucrării în cazuri de dezastre naturale sau accidente rutiere.

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII REPUBLICII 

ISLAMICE IRAN

Excelenței. Sale SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran TEHERANCu prilejul aniversării Republicii Islamice Iran, vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre, de progres și bunăstare poporului prieten iranian.îmi exprim convingerea că relațiile de cooperare dintre România și Iran vor continua să se dezvolte în folosiți popoarelor noastre, al păcii si colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-italieneROMA 31 (Agerpresj. — La Roma s-au încheiat lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-italiene de cooperare economică, industrială și tehnică. Protocolul sesiunii a fost semnat de Aurel Duma, ministru secretar de stat la M.A.E., președintele părții române în comisie, și de Bruno Corti, subsecretar de stat la M.A.E., președintele părții italiene.Analiza stadiului actual al schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre cele două țări, evoluția pozitivă a acestora au condus la găsirea de noi căi și modalități pentru diversificarea și amplificarea acestora, atît pe plan bilateral, cit și pe terțe piețe.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de deplină înțelegere reciprocă.

Cu prilejul prezenței la Roma, președintele , părții române in comisie a avut, de asemenea, convorbiri cu Fi- lipo Maria Pandolfi, ministrul industriei, și Edoardo Speranza, subsecretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior. Cu acest prilej s-a exprimat satisfacția pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice româno-italiene, apreciindu-se că există condiții pentru dezvoltarea lor în continuare, în avantajul ambelor părți, ceea ce reprezintă o ■ contribuție la întărirea tradiționalelor legături de prietenie între cele două țări, la cauza destinderii și cooperării în Europa.La lucrările sesiunii și la întâlniri ă participat ambasadorul țării noastre in Italia, Ion Mărgineanu.
ORIENTUL MIJLOCIU

® Președintele Amin Gemayel despre perspectivele negocierilor 
libanezo—israeliene • Noi demonstrații în Gaza și Cisiordania

• Apropiata reuniune la nivel înalt a Ligii Arabe

VARȘOVIA->
Consfătuire națională 

a activului muncitorescVARȘOVIA 31 (Agerpres) — La Varșovia s-au încheiat lucrările Consfătuirii naționale a activului muncitoresc, consacrată situației economice a țării — informează agenția P.A.P. Participanții, reprezentanți ai colectivelor de muncă, au dezbătut raportul prezentat de Kazimierz Bar- cikowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., precum și sarcinile care rezultă din programele guvernamentale de economii și de combatere a inflației, prezentate, recent, Seimului.în încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. Dificultățile — a subliniat el — pot fi depășite numai de întregul popor, și în primul rind de clasa muncitoare, conștientă de rolul ei conducător.

Se împlinesc, astăzi, patru ani de la pro- 
I clamarea Republicii Islamice Iran, important pas pe calea consolidării revoluției din februarie 1979, amplificării prefacerilor sociale, politice și economice din viața țării, care ap urmat acestui eveniment. în perioada de după proclamarea republicii s-a trecut la înfăptuirea unui program vizind mai buna valorificare a bogățiilor naturale ale țării, în primul rind a petrolului, diversificarea e- conomiei, întărirea independenței naționale, în acest cadru, au fost trecute sub controlul statului principalele bogății ale solului și subsolului, s-a realizat o reformă agrară, se înfăptuiesc măsuri pentru dezvoltarea unor regiuni rămase în urmă. Importante realizări le constituie construirea complexului de extracție și topire a cuprului de la Kerman, una din

tre cele mai mari întreprinderi de acest fel din lume, și a rafinăriei de gaze de la Kangan, care urmează să fie încheiată in următorii ani. Programul de dezvoltare economică, socială și culturală pe perioada 1983—1988 are ca principale obiective dezvoltarea în continuare a industriei, indeosebi prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, modernizarea zonelor rurale, extinderea activității pentru cercetarea și valorificarea unor noi resurse.Eforturile și realizările obținute de poporul iranian pe calea dezvoltării social-eco- nomice sînt privite cu simpatie de poporul român. Așa cum este cunoscut, tradiționalele relații româno-iraniene se caracterizează prin stimă și respect mutual. avînd ca temelie trainică respectarea principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității

naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Cooperarea dintre țările noastre își găsește materializare in construirea in Iran a unor importante obiective industriale și agricole. Potențialele economice in creștere ale României și Iranului. Caracterul lor complementar oferă posibilități largi de* extindere in continuarea schimbului de LlAuri materiale. a ccooperării intr-o seri de domenii. aceax fiind de natură sa»^ stimuleze ansamblul relațiilor româno-iraniv ■£.O asemenea 'tevoluție corespunde pe deplin intereselor României și Iranului, mareînd, in același timp, un aport la promovarea cauzei generale a colaborării internaționale, a păcii și destinderii, libertății, • independenței și dezvoltării de sine stătătoare a popoarelor.

Programul 1
15,00 Telex
15,05 Consultații pentru admiterea în în- 

vățămintul superior tehnic
15.30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragere Loto
17.30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,40 Călătorie prin țara mea. Repor

taj pe Valea Jiului (11)
20,55 Un cîntec pe adr’esa dv.
21,10 Cadran mondial
21,35 Serial științific : „Corpul uman"
21,50 întîlnire cu opera, opereta și ba

letul
22,15 Telejurnal.

15,Q0 Telex
15,05 Melodii populare cu orchestra 

„Doina Giurgiului"
15,30 Flacăra vie a științei
15.55 Pagini din istoria teatrului româ

nesc. „O carte deschisă". Prezintă 
Radu Beligan, artist al poporu
lui. Emisiune realizată în colabo
rare cu Teatrul Național din 
Craiova

16.55 Blocnotes bucureștean
17.15 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
17,45 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Dezbateri culturale
20,50 Concertul Filarmonicii „George

Enescu. Dirijor : Mihai Bredi- 
ceanu. Soliste: Lola Bobescu
(Belgia), Virginia Mânu

22,05 Generația deceniului IX
22.15 Telejurnal

vremeaTimpul probabil pentru intervalul cuprins între 1 aprilie, ora 20 — 4 aprilie, ora 20. în țară : Vremea se va răci ușof in vestul țării și se va menține caldă în ., celelalte, regiuni. Cerul va prezenta înnorări mai. accentuate, mai ales în Crișana, Banat. Maramureș și Transilvania, unde vor cădea ploi locale, îndeosebi In a doua parte a intervalului. în

celelalte regiuni ploile vor fi. izolate. Vîntul va sufla slab 'pînă la moderat. cu intensificări locale din sectorul sud-estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar cele maxime între 13 și 23 grade, mai ridicate în primele zile in sudul și estul țării. în București : Vreme caldă, cu cerul temporar noros, favorabil ploii slabe. Vînt moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, iar cele maxime vor oscila între 19 și 22 grade. (Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).
ȘTIRI SPORTIVE• Marea maestră româncă Margareta Mureșan a redus scorul în meciul pe care îl susține la Bad Kissingen (R.F.G.) cu Lidia Semenova (U.R.S.S.), în cadrul turneului candidatelor la titlul mondial de șah., In partida a treia, avînd piesele albe, Margareta Mureșan, intr-o variantă a apărării slave, a jucat inspirat, și-a creat avantaj pozițional și un pion în plus, pe care, după întrerupere, le-a valorificat, obținind victoria la mutarea a 74-a. Scorul este 2—1 în favoarea marii maestre sovietice.. Partida a patra va avea loc vineri.® Duminică va avea loc la Palatul sporturilor și culturii din Capitală meciul retur de handbal dintre echipele masculine Dinamo București și Zelezniciar Niș (Iugoslavia), din semifinalele „Cupei cupelor". întâlnirea va începe la ora 17. în primul joc, disputat la Niș, handbaliștii români au repurtat victoria cu scorul de 27—26 (12—12).• La Tokio s-au încheiat întrecerile campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B), primul loc in clasament fiind ocupat de reprezentativa S.U.A. — 13 puncte, urmată de Polonia — 11 puncte. Austria — 10 puncte, Norvegia — 8 puncte. Japonia — 6 puncte. Elveția — 4 puncte, România' — 3 puncte și Iugoslavia — 1 punct.Formația Statelor Unite s-a calificat în grupa A a campionatului

mondial (din 1985) și,/împreună cu echipele Poloniei, Austriei și Iugoslaviei (țară-gazdă), a obținut dreptul de a participa la turneul olimpic de la Sarajevo, din 1984. Clasate pe ultimele două locuri, selecționatele României (in ultimul meci a pierdut cp 9—0 în fața Poloniei) și Iugoslaviei au retrogradat în grupa C.• La concursul feminin de gimnastică de la Riga, sportiva româncă Simona Renciu s-a clasat pe locul trei la individual compus, cu 38,20 puncte, fiind precedată de concurentele. sovietice Tatiana Frolova — 38,65 puncte, și Alia Misnik — 38,30 puncte. Pe locurile 4—5 s-au situat, la egalitate, Dorina Ungureanu (România) și Natalia Ilienko (U.R.S.S.) — cu cîte 37,70 puncte.La masculin, victoria a revenit lui Artur Akopian (U.R.S.S.) — 57,20puncte, urmat de Fu Lumin (R.P. Chineză) — 57,15 puncte.• Comentând meciurile desfășurate miercuri seară în preliminariile campionatului european de fotbal, agențiile internaționale de presă subliniază performanța echipei Greciei, care pe stadionul „Wembley" din Londra a obținut un neașteptat rezultat de egalitate : 0—0 cu echipa Angliei. La Leipzig, reprezentativa Belgiei a cîștigat cu 2—1 (1—0) în fața formației R. D. Germane. La Glasgow, echipa Elveției a ținut în șah selecționata Scoției, cu' care, după ce a condus cu 2—0, a terminat la egalitate ; 2—2 (1—0).

BEIRUT. — Intr-o declarație făcută după reuniunea săptămînală a Consiliului de Miniștri, președintele Libanului, Amin Gemayel, și-a exprimat convingerea că, in pofida dificultăților întâmpinate în prezent, negocierile libanezo-israeliene vizînd retragerea forțelor israeliene din Liban vor avea un „final pozitiv" — relatează agenția France Presse. Președintele Gemayel a spus, totodată. că trimisul special al președintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, Philip Habib, urmează să revină în zonă cu „propuneri practice", de natură să grăbească procesul negocierilor, spre a se ajunge cit mai cu- rind la o soluție. Pe de altă parte însă, Amin Gemayel a declarat că reglementarea unor probleme în suspensie va necesita „un anumit timp și mari eforturi".DAMASC 31 (Agerpres) — Cu prilejul „Zilei pămîntului", marcată în fiecare an la 30 aprilie, în mai multe localități din teritoriile arabe ocupate de Israel au avut loc mari

adunări, informează agenția W.A.F.A. Adunări populare, transformate în demonstrații de stradă, au avut loc la Taibeh, Tel Al-Sabah, Naqab. Numai la adunarea de la Deir Hanna. în Galileea, au participat peste 20 000 de palestinieni, care au cerut crearea unui stat palestinian — adaugă agenția. Trupele israeliene au arestat mai multi palestinieni.RABAT. — Regele Hassan al II-lea al Marocului, președintele în exercițiu al Ligii Arabe, a hotărît convocarea în Viitorul apropiat a unei reuniuni extraordinare la nivel înalt a organizației,. consacrată discutării tuturor aspectelor conflictului din Orientul Mijlociu, în lumina consultărilor avute de „Comitetul celor șapte" cu conducătorii țărilor membre permanente ale Consiliului de Securitate al O.N.U., a declarat ministrul de stat marocan pentru afacerile externe, Mohamed Boucetta, informează agenția Associated Press. Această reuniune ar urma să aibă loc în Maroc, peste două săp- tămîni. menționează, agenția.

în perspectiva alegerilor 
din PortugaliaLISABONA 31 (Agerpres). — La Lisabona a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia a fost prezentat programul electoral al Partidului Comunist Portughez în vederea alegerilor parlamentare anticipate de la 25 aprilie. Programul electoral al P.C.P., intitulat. „Pentru ieșirea din criză și rezolvarea problemelor naționale", acordă prioritate soluționării problemelor social- economice ale țării și depășirii dificultăților existente, prin continuarea procesului democratic și promovarea intereselor maselor muncitoare portugheze. Pe de altă parte s-a făcut cunoscut că liderul Partidului Socialist Portughez, fostul premier Mario Soares, a anunțat o serie de măsuri care ar' figura în programul economic de guvernare al unui eventual cabinet socialist, în perspectiva alegerilor generale de la 25 aprilie.

Dezbaterile Parlamentului
0 DECLARAȚIE A GUVERNULUI SOVIETICMOSCOVA 31 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a dat publicității o declarație a guvernului sovietic în care, făcîndu-se referiri la pregătirea de acțiuni militare „preventive" ale Israelului împotriva Siriei, se arată : „Uniunea Sovietică subliniază. încă o dată, că nu cu forța armelor, nu pe

calea războiului, ci numai prin eforturile politice ale tuturor părților interesate, pe calea unei reglementări juste și globale pot fi asigurate .drepturile și interesele legitime ale tuturor popoarelor din Orientul Mijlociu".
lucrările reuniunii pregătitoare țărilor membre 

ale „Grupului celor 77“
Adoptarea unui document care se pronunța 

pentru reducerea nivelului dobînzilorBUENOS AIRES 31 (Agerpres). — La Buenos Aires continuă lucrările reuniunii pregătitoare a reprezentanților țărilor membre ale „Grupului celor 77“ în vederea elaborării unei strategii comune, care, să fie prezentată la viitoarea sesiune U.N.C.T.A.D., programată să se desfășoare în luna iunie a. c. la Belgrad.în cadrul dezbaterilor, Râul Pre- bisch, fost secretar general al Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), a prezentat raportul „Criza capitalismului și comerțul mondial". Referindu-se la actuala conjunctură economică mondială, el a arătat că toate țările reprezentate la reuniune sînt afectate de criza economică, care cuprinde întreaga lume capitalistă. Această criză — se relevă în raport — se manifestă prin inflație, colosale datorii externe, stagnare, șomaj și nivelul de trai scăzut al populației.Datoriile externe ale stateloi- participante la forumul de Ia Buenos Aires. — a subliniat raportorul — au atins nivelul de 600 miliarde dolari, iar deficitul balanței lor de plăți este de 70 miliarde dolari. Aceste țări — în care se află 70 Ia sută din populația întregului glob — realizează numai 20 la sută din volumul mondial al producției. Raul Prebisch a criticat politica financiară a S.U.A. și a

altor state occidentale, subliniind că o influență nefastă asupra dezvoltării economice in general o are cursa înarmărilor, una din. principalele cauze ale actualei crize economice.Râul Prebisch cheamă la adoptarea de măsuri în direcția intensificării activității economice, a sporirii numărului locurilor de muncă și se pronunță in favoarea prelungirii perioadei de restituire a datoriilor externe, pentru o reducere drastică a dobinzi- lor percepute asupra acestora.Raportul prezentat de Râul Prebisch a fost adoptat ca document oficial al reuniunii. ,BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — în alocuțiunea rostită la reuniunea pregătitoare de la Buenos Aires a reprezentanților țărilor membre a’e „Grupului celor 77", șeful delegație, mexicane, Ignacio Ovalle Fernandez, a condamnat costisitoarea cursă a înarmărilor desfășurată în lume. Cri- ticînd irosirea de resurse pe care o antrenează această cursă, el i-a imputat și faptul că, pe lingă marile pericole ce le comportă, cursa înarmărilor este pusă și în slujba unor politici colonialiste anacronice, în condițiile in care popoarele din țările în curs de dezvoltare doresc să se pună capăt tratamentului discriminatoriu Ia care sint supuse.
UN RAPORT U.N.C.T.A.D. RELEVĂ:

Producția statelor în curs de dezvoltare 
- în declin pentru al treilea an consecutivGENEVA 31 (Agerpres). — Producția totală a țărilor în curs de dezvoltare va scădea în 1983, pentru al treilea an consecutiv — se arată într-un raport al Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), citat de agenția Reuter. O asemenea situație nu a mai fost înregistrată de statele respective din perioada „marii depresiuni economice" din anii ’30 —' se menționează în document. Ele au nevoie de aproximativ 90 miliarde de dolari pentru a atinge un ritm general anual de creștere economică de 5 la sută pînă în 1985.

Ca principal obstacol în calea ameliorării situației economice a țărilor in curs de dezvoltare este menționată situația balanțelor lor de plăți, agravată, după cum se știe, de imensa povară a datoriilor și de ratele extrem de ridicate ale dobînzii.în final, documentul apreciază că, și în condițiile unei relansări a economiei statelor industrializate, țările în curs de dezvoltare nu vor reuși să-și 'redreseze situația exporturilor, in absența măsurilor ce se impun pentru edificarea unor echitabile raporturi interstatale.

LIMA 31 (Agerpres). —, Problemele Americii Centrale pot fi soluționate. iar pacea în această zonă a lumii poate fi asigurată, însă numai pe calea tratativelor, fără nici un amestec din afară — se subliniază în rezoluția adoptată în unanimitate la încheierea sesiunii Parlamentului andin, organism din care fac parte Bolivia. Columbia. Ecuador. Peru și Venezuela — transmite agenția Tan- iug. Participanții au examinat măsuri pentru relansarea procesului de cooperare economică în cadrul Pactului andin, recomandîndu-se convocarea unei conferințe a șefilor de stat ai țărilor membre, precum și a unei conferințe extraordinare la nivel ministerial, în vederea elaborării unei platforme comune pentru depășirea crizei economice pe care o traversează t în prezent țările din această regiune.
r

PRETUTINDENI ÎN LUME

Puternică afirmare a voinței 
de pace și dezarmare

Demonstrații antirăzboinice în AngliaLONDRA 31 (Agerpres). — O amplă demonstrație de protest împotriva hotăririi N.A.T.O. de aamplasa în Marea Britanie rachete nucleare americane de tipul „Cruise" a început joi în această țară, acțiunile urmînd să dureze mai multe zile. Mii de manifes- tanți, răspunzînd apelului lansat de mișcarea „Campania pentru dezarmare nucleară" (C.N.D.), s-au adunat împrejurul bazei aeriene de

la Greenham Common și al uzinei de la Burghfield (unde ar urma să fie fabricate rachete Trident), blo- cind intrările, Vineri, demonstranții vor forma un simbolic lanț al păcii între cele două localități, tre- cind pe la Centrul de cercetări pentru armament nuclear de la Alder- maston. Se estimează că circa 40 000 de persoane vor participa la această acțiune, lanțul uman urmînd săse întindă pe o distanță de 24 km.
Conferință împotriva armelor atomice

Pentru dezarmarea nucleară

HAGA. — în perioada 9—14 mai se va desfășura in Berlinul occidental o conferință internațională consacrată dezarmării nucleare, a anunțat un purtător de cuvînt al Consiliului ecumenic din Haga, citat de agenția. France Presse.Purtătorul de cuvînt a precizat că la conferința respectivă ' vor participa delegații reprezentând un
Simpozionul „TOKIO — Participanții Ia simpozionul cu tema „Pentru dezarmarea nucleară", organizat la Tokio de marele cotidian nipon „Asahi Shimbun", s-au pronunțat în favoarea unor soluții concrete, menite să oprească actuala cursă a înarmărilor. Fostul secretar general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat, potrivit agenției A.P., că statele nucleare pot să garanteze securitatea statelor care nu posedă arme nucleare, prin oprirea cursei

fgAGEKITIM-E DE PRESA 
pe scurt

I CONVORBIRILE S.A.L.T. La Geneva a avut Ioc. joi, ultima ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S.I și S.U.A. participante la actuala rundă de negocieri privind limita- Irea și reducerea armamentelor strategice (S.A.L.T.) — informeazăagenția T.A.S.S. S-a convenit ca I negocierile să fie reluate la 8 iunie a. c.
DEMONSTRAȚIE ANTITERO- RISTA. Peste 5 000 de persoane au demonstrat la San Sebastian, in I nordul Spaniei, Împotriva terorismului, pentru punerea in libertate I a persoanelor sechestrate de organizațiile extremiste. Acțiunea, care a fost organizată in comun de ■ toate partidele politice din ȚaraBascilor, cu excepția celor extre- ' miște, s-a desfășurat fără incidente. manifesțanții străbătând • în tăcere străzile orașului. Primarul | acestui oraș; Jesus' Alkain, a declarat că demonstrația este un răs- Ipuns ferm al populației locale'la actele teroriste și pentru crearea unui climat de pace și conlucrare, în scopul dezvoltării social-econo- mice a regiunii.GUVERNUL JAPONEZ a anunțat Ică va introduce un program de măsuri,' începînd de la 6 aprilie, pentru a impulsiona dezvoltarea . economică a țării. Programul demăsuri, in nouă puncte, prevede, ' între altele, asanarea politicii monetare, promovarea investițiilor I productive, încurajarea cheltuielilor| publice, valorificarea șanselor oferite de' scăderea prețului la petrol pe piața mondială etc.

PREȘEDINTELE ZAMBIEI, Kenneth Kaunda, aflat într-o vizită oficială la Washington, a avut o întrevedere la Casa Albă cu președintele Ronald Reagan, în cadrul căreia au fost examinate, situația din Africa, indeosebi chestiunea independenței Namibiei, evoluția evenimentelor din Orientul Mijlociu și unele probleme ale păcii și securității internaționale.COTIDIANUL „PAESE SERA", unul dintre cele mai populare ziare din Italia. își va înceta- apariția la 3 aprilie din motive financiare, informează agenția A.N.S.A. „Paese Sera" a fost fondat în anul 1948.DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI? BOLIVIEI. într-o declarație făcută agenției E.F.E., în preajma încheierii vizitei sale oficiale Ia Paris, președintele Boliviei, Hernan Siles Zuazo, s-a pronunțat pentru excluderea forței și amenințării cu forța din relațiile internaționale și pentru soluționarea diferendelor prin mijloace pașnice, pe căi politice. El a arătat că atît timp cît persistă

mare număr de mișcări pentru pace, partide politice și sindicate din întreaga Europă.Participanții la viitoarea conferință din Berlinul occidental vor examina posibilitățile de încetare a amplasării de noi arme nucleare în Europa și de depășire a divizării continentului european în două blocuri ostile.
IIînarmărilor, prin renunțarea la doctrina „primei lovituri nucleare". ' La rindul său, Frank Blackaby, directorul Institutului pentru cercetări în problemele păcii (S.I.P.R.I.) de la Stockholm, a arătat ca „înghețarea cursei înarmărilor... este esențială pentru dezarmare". Erhard Eppler, fost ministru vest- german, a arătat, totodată, că problemele dezarmării au- produs „profunde schimbări de conștiință" în rindul opiniei publice internaționale. ‘•lz

__________________ KK. ■ ■— —I politica de dominație capitalistă > asupra țărilor in curs de dezvoltare se va menține și pericolul I declanșării unor noi conflicte, aceasta datorită persistenței unor I interese contrare intereselor naționale ale popoarelor din aceste țări. ICONVORBIRI UNGARO—IUGO- SLAVE. După cum transmite agen- , ția M.T.I., la Budapesta a avut loc »o convorbire intre Janos Kadar, • prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Petar Stambolici, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, aflat I intr-o vizită oficială in R.P. Ungară. Au fost evocate relațiile dintre cele I două state și s-a făcut un schimb de păreri în unele probleme ale situației internaționale actuale. .PROBLEMA DEȘEURILOR RA- I DIOACTIVE. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.i.E.A.) va ține prima sa conferință consa- | erată problemei deșeurilor radioactive în orașul american Seat- | tie în perioada 16—20 mai. Viitoarea conferință va trebui să servească drept cadru pentru efec- i tuarea unui, schimb de informații |în vederea identificării unor soluții pentru problema deșeurilor radio- i active. Participanții la conferință vor examina cu atenție, în același timp, și aspectele tehnice, ecolo- t gice, regulamentare, instituționale, [juridice, economice și politice ale acestei probleme. La conferință vor ( fi prezentate circa 150 de rapoarte. |CUTREMUR IN COLUMBIA. Un cutremur de pămint, avînd, potrivit 
Institutului andin de geofizică, citat de agenția France Presse, o intensi
tate de 7 grade pe scara Richter, s-a înregistrat joi dimineața in sudul 
Columbiei. Seismul, apreciat ca cel mai grav din istoria țării, a afectat mai 
multe provincii din această parte a Columbiei, provocind pagube materiale 
importante și pierderi de vieți omenești. Potrivit agenției E.F.E., care 
citează date oficiale, provizorii, numărul morților este de aproximativ 200. 
Alte 500 de persoane au fost rănite. Președintele Columbiei, Belisario 
Betancour Cuartas, a sosit la Popayan, localitate aflată in zona sinistrului, 
care a avut și ea de suferit pierderi importante, pentru a organiza opera
țiunile de salvare și de ajutorare a victimelor seismului.
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