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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, 

dînd expresie unității de monolit 
în jurul partidului, al secretarului său general, IERI'S-A DESFĂȘURAT

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vineri, 27 februarie, a avut loc ședința comună a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intîmpinat, la sosirea in sală, cu puternice aplauze, cu îndelungi urale și ovații. Participanții au dat astfel expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste, de aleasă stimă și prețuire, pe care oamenii muncii de naționalitate maghiară și germană ie poartă, împreună cu intreaga națiune, secretarului general al partidu-

lui, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita sa activitate ce o consacră cu neasemuită dăruire patriotică și abnegație revoluționară înfloririi multilaterale a țării, creșterii necontenite a bunăstării și gradului de civilizație ale poporului, cauzei socialismului și păcii, în același timp, a fost reafirmată recunoștința fierbinte față de to-

varășul Nicolae Ceaușescu pentru contribuția sa determinanta la soluționarea profund democratică și umanistă a problemei naționale în România, pentru drepturile egale și demnitatea de care se bucură toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate.
(Continuare in pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,în centrul activității oamenilor muncii, a întregului popor stau planurile și programele privind dezvoltarea economico-socială în cincinalul 1986—1990, înfăptuirea neabătută a hotărârilor Congresului al XlII-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, pre

lungite).Iată de ce este logic ca și plenarele consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană să analizeze cum ău acționat ele pentru a contribui la înfăptuirea în viață a tuturor acestor obiective, în care este angajat cu întreaga forță întregul nostru popor. în deplină unitate, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice, prelun
gite).în organele de partid și de stat, precum și în toate organismele democratice ale societății noastre — din care fac parte și activiști, și oameni ai muncii de diferite naționalități — au fost dezbătute pe larg realizările din 1986 și s-au stabilit măsurile necesare în vederea realizării în cele mai bune condiții a planului pe 1987 și pe întregul cincinal.După cum este bine cunoscut. în anii construcției socialiste România a străbătut mai multe etape istorice — de la orînduirea bur- ghezo-moșierească, de la statul împărțit în clase exploatatoare și în asupriți la orînduirea socialistă și la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Dintr-o țară slab dezvoltată. România a devenit o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă și o agricultură în plină dezvoltare.Pe baza creșterii forțelor de producție s-au dezvoltat puternic știința. învățămîntul. cultura, intreaga activitate de creație.Instaurarea puterii muncitorești și țărănești și trecerea la făurirea socialismului în țara noastră au lichidat cu desăvîrșire, pentru totdeauna, regimul burghezo-mo- șieresc. inegalitățile sociale și naționale.’asigurind deplina egalitate în 'drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate.Pentru asigurarea în practică a tuturor drepturilor se impunea însă, ca o necesitate obiectivă, lichidarea stării de înapoiere moștenite și dezvoltarea puternică a forțelor de producție, a unei trainice baze tehnico-materiale. fără de care nu se poate concepe nici asigurarea condițiilor pentru progresul multilateral al tării și ridicarea nivelului general de viată. nici adevărata egalitate în drepturi pentru toți cetățenii pa
triei. (Aplauze puternice).Care este astăzi stadiul dezvoltării economico-sociale a României ?Sînt bine cunoscute realizările în dezvoltarea patriei noastre. Totuși, consider necesar să reamintesc cîteva din acestea. Avuția națională a patriei noastre a crescut de la 330 de miliarde Iei în 1950 la 4 715 miliarde lei în 1986. de mai bine de 14 ori. Valoarea fondurilor fixe a crescut de la 160 miliarde lei. în 1944. la aproape 3 000 miliarde lei în 1986. revenind pe locuitor peste 130 000 lei. Circa 90 la sută din fondurile fixe s-au realizat în ultimii 20 de ani.Merită subliniat faptul că peste 90 la sută din fondurile fixe sint proprietatea întregului popor — 

sub forma proprietății de stat, aparținînd. oamenilor muncii. îti calitate de proprietari, producători si beneficiari, și a proprietății cooperatiste — care reprezintă forma supremă de proprietate in care se asigură dezvoltarea forțelor de producție, ridicarea generală a civilizației poporului nostru și condiții egale de muncă si de viată pentru toți cetățenii țării.Producția industrială a fost' în 1986 de 115 ori mai mare decît în 1944. Producția valorică a industriei a crescut de la 11,4 miliarde lei în 1944 la peste 1 300 miliarde lei în 1986.S-au dezvoltat puternic ramurile de bază ale unei economii moderne. Practic, industria românească poate să realizeze astăzi cele mai moderne mașini si utilaje din toate domeniile. în afară de armele nucleare, nu există domeniu în care industria românească să nu fie angajată si să nu poată să realizeze producție de înaltă calitate. inclusiv în domeniul aviației, chiar al producerii Unor rachete necesare apărării noăstre.Subliniez aceasta pentru că este bine cunoscut nivelul înapoiat de la care a pornit industria românească în 1944 și arată ce mari eforturi a trebuit să depună poporul român și ce mari eforturi au depus oamenii muncii, clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre — pentru lichidarea acestei stări de lucruri. Toate acestea infirmă ceea ce se spunea în trecut, că muncitorii nu vor reuși niciodată să se dovedească buni conducători.Realitățile din tara noastră, dar si din alte țări socialiste, demonstrează cu putere că numai în condițiile în care clasa muncitoare devine clasă conducătoare. în care oamenii muncii. întregul popor este stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile întregii patrii, știe să gospodărească mai bine și să folosească aceste mijloace pentru a asigura progresul general, ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație ! (Aplauze puternice; se 
scandează „Vom munci și vom 
lupta, (ara o vom înălța !“).Industria metalurgică a țării noastre a produs anul trecut peste 14 milioane tone de oțel, față de 245 000 tone în 1944, România si- tuîndu-se astăzi în grupul țărilor fruntașe în ce privește producția de oțel pe locuitor.Industria constructoare de mașini s-a dezvoltat și diversificat, producînd astăzi cele mai puternice și moderne mașini și utilaje de toate tipurile. Producția valorică a industriei constructoare de mașini a crescut de la 800 de milioane lei în 1944 la 389 miliarde lei în 1986.Industria chimică și petrochimică produce astăzi de aproape o mie de ori mai tnult decît în 1944.Producția industriei ușoare este de peste 210 ori mai mare față de aceeași perioadă.în mod corespunzător s-au dezvoltat transporturile și alte ramuri ale economiei naționale.Agricultura, reorganizată pe baze socialiste, s-a dezvoltat puternic, producția ei fiind în anul trecut de peste 5 ori mai mare față de 1944. S-a dezvoltat, pe a- ceastă bază, industria alimentară, producția ei fiind în 1986 de 36 de ori mai mare față de aceeași perioadă.Iată, pe baza faptelor, a realităților care nu pot fi contestate de nimeni, marile transformări revoluționare care au schimbat funda

mental înfățișarea României, au ridicat gradul de civilizație al întregului nostru popor.Una din marile realizări ale socialismului în patria noastră, ale politicii partidului nostru o reprezintă dezvoltarea echilibrată și amplasarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu. în toate județele patriei.îndeosebi după noua reorganizare administrativă și formarea județelor, s-au pus bazele unei dezvoltări puternice a tuturor zonelor țării noastre, Nu există județ în care să nu se fi realizat, în ultimii 20 de ani, cîteva platforme sau centre industriale, care au asigurat condiții pentru stabilitatea populației, pentru ridicarea nivelului de calificare și de cultură generală, pentru asigurarea condițiilor de muncă și de viață egale pentru toți cetățenii patriei.Totodată, s-a urmărit realizarea unei producții industriale, agricole și servicii, minime, pe locuitor în toate județele țării. în 1985, volumul de activitate economică pe locuitor a fost, minimum, de 70 mii lei. Conform actualului plan cincinal, în 1990 va trebui să se realizeze pe locuitor o producție de cel puțin 80 mii lei.Toate acestea vorbesc cu putere de justețea politicii profund științifice, realiste și umanitare a partidului nostru, care pornește de la interesele poporului privind asigurarea condițiilor materiale pentru ridicarea nivelului de civilizație și de trai al poporului, pentru realizarea adevăratei egalități în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate.Sînt cunoscute de către noi toți, de către întregul popor aceste realizări. Toate acestea au dus la o puternică dezvoltare generală a țării, dar și la întărirea puternică a clasei muncitoare, a unității clasei muncitoare, întregului popor în juritl Partidului Comunist Român, a hotărîrii de a acționa cu toată fermitatea pentru a asigura îndeplinirea neabătută a tuturor programelor de dezvoltare generală a patriei noastre. (Aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“, „Ceaușescu 
— P.C.R.l", „Ceaușescu și po
porul !“).Sînt bine cunoscute stările de lucruri din trecut, moștenirea grea în domeniul științei, învățămîntu- lui și culturii. Am lichidat, desigur. demult, analfabetismul. înapoierea în toate aceste sectoare de activitate. Am acordat o atenție deosebită și am obținut o puternică dezvoltare a științei, în- vățămîntului, culturii — ca factori fundamentali, hotărâtori pentru dezvoltarea generală a patriei, pentru făurirea noii orînduiri sociale și înaintarea spre comunism.Am pornit și pornim ferm de la faptul că nu se poate concepe făurirea unei societăți avansate, nu se poate gîndi la făurirea comunismului fără a pune la temelia întregii activități cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale învătămîntului. culturii, ale cunoașterii umane în general. Pe a- ceastă bază putem afirma, cu îndreptățită mîndrie, că știința, învățămîntul, cultura au avut și au un rol deosebit de important în întreaga dezvoltare a patriei noastre, în asigurarea cu adevărat a deplinei egalități în drepturi și în aceste sectoare de activitate. (A- 
plauze puternice, prelungite).Nu este Un secret pentru nimeni, cred — deși trebuie să spun că 

presa și radioteleviziunea noastră nu informează întotdeauna despre ce se întîmplă în alte țări — că chiar în țările capitaliste dezvoltate, conform datelor oficiale publicate de instituțiile și cercurile conducătoare, continuă să existe încă sute de mii și, în unele țări, milioane de analfabeți, că sînt oameni care, numai pentru faptul că au altă culoare a pielii, nu au acces la învățămînt, nu se bucură și nu pot să se bucure de toate cuceririle științei, culturii și învă- țămîntului.Am asigurat gratuitatea învăță- mîntului pentru întregul tineret al patriei noastre. Am dezvoltat puternic învățămîntul superior, care asigură pregătirea cadrelor pentru toate domeniile de activitate. Nu există vreun domeniu al cunoașterii moderne de care știința sau învățămîntul nostru să nu se ocupe, unde să nu pregătim cadrele de care avem nevoie — și la care au acces, fără nici un fel de discriminare, toți cetățenii patriei, fie că părinții lor sau originea lor îndepărtată este românească, maghiară, germană, sîrbă sau alta. Singura condiție pentru a intra în învățămînt este capacitatea de a învăța, ca fiecare să se străduiască de a-și însuși cît mai bine și mai temeinic cele mai noi cuceriri ale culturii din toate domeniile și. desigur. problemele fundamentale ale științelor exacte, cum se spune, sau ale științelor tehnice, f izico-chimice și matematice. Nu se poate astăzi concepe — și știți bine — o dezvoltare puternică fără o puternică matematică, o puternică fizică, o puternică chimie, o puternică biologie, cu toate ramurile ei, și celelalte științe tehnice corespunzătoare.S-a vorbit și aici despre dezvoltarea activității în domeniul culturii, a formelor create pentru participarea activă a maselor. a poporului, la creația cul- tural-artistică. despre activitatea oamenilor de creație în domeniul literaturii, artelor plastice, muzicii și așa mai departe. Dar, ceea ce este foarte important — și, în- tr-un anumit sens, este o mare realizare a patriei noastre, a socialismului din România — sînt condiții create ca masele largi să fie părtașe active la realizarea unei noi culturi, a unei culturi uma- nist-revoluționare, în care omul, libertatea. independenta, bunăstarea sa să stea în centrul preocupărilor.Paralel cu toate acestea, s-a acordat atenția corespunzătoare dezvoltării din punct de vedere edilitar-social a patriei noastre. Am realizat aproape o reconstrucție generală a orașelor țării. Nu există astăzi oraș unde cea mai mare parte a locuințelor să nu fi fost construită în ultimii 20—25 de ani și care să nu asigure condiții bune de locuit tuturor oamenilor muncii. Și, cu atît mai mult, avem cîteva județe care ne-au solicitat în acest an să le reducem numărul de apartamente, deoarece nu mai au nevoie de locuințe.Am acționat și acționăm pentru dezvoltarea, construcția și reorganizarea satelor. Sîntem, este adevărat, la început, dar avem în vedere ca, încă în acest cincinal, centrele celor 558 de consilii unice agroindustriale să se contureze și unele chiar să devină orașe agroindustriale, spre care să graviteze activitatea tuturor comunelor din zona fiecărui consiliu. Ați auzit vorbindu-se aici despre o comună din județul Timiș, 

dar nu este singura pentru că fiecare județ poate prezenta una sau mai multe comune cu asemenea realizări. Toate acestea oglindesc, realmente, preocuparea ca, o dată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție, a bazei economice tehnico-materiale, să asigurăm și reorganizarea orașelor și satelor patriei noastre, modernizarea lor. în așa fel încît să creeze condiții tot mai bune de locuit, de viață constructorilor socialismului.Am dezvoltat puternic școlile, care asigură pe deplin spațiul de învățămînt. în unele localități a- vem chiar mai mult spațiu de în- vătămînt. sînt deja clădiri cărora trebuie să le dăm alte întrebuințări. Nu consider că aceasta este un lucru chiar bun ; el arată că am construit mult, dar este și un anumit fenomen negativ, legat, pe de o parte, de o prea mare concentrare în unele centre industriale. Prin amplasarea acestora pe întregul teritoriu, și în noile centre industriale create am oprit acest proces. care este un proces general, nu numai la noi. El este și o urmare a unei anumite reduceri a natalității, problemă căreia, după cum știți. îi acordăm o mare atenție, luînd măsuri de a asigura o natalitate cît mai bună, de circa 18—20 la 1 000 de locuitori, pentru că numai așa vom asigura o dezvoltare continuă a poporului.Am construit multe spitale. Practic nu există județ unde să nu se fi construit spitale moderne. România se numără astăzi printre acele țări din lume care au cel mai mare număr de paturi la 1 000 de locuitori.Am construit, și consider că am făcut foarte bine, multe centre de cultură — case de cultură, cămine culturale, cluburi, teatre si alte instituții — care asigură o bază materială trainică pentru desfășurarea amplei activități cul- tural-artistice, educative, inclusiv desfășurarea Festivalului național „Cîntarea României". Oricine vizitează tara noastră poate să constate marile realizări ale oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. ale întregului popor, care, sub conducerea partidului nostru comunist, își făurește în mod conștient propriul său viitor, liber, independent, socialist și comunist. 
(Aplauze puternice, prelungite).Pentru că, pe plan internațional, și chiar în unele țări din vecinătatea noastră, se vorbește mult despre drepturile omului, am dorit să spun — de altfel, am spus nu o dată, inclusiv la reuniuni internaționale — că primele preocupări pe care trebuie să le aibă toate statele și guvernele ar fi dezvoltarea economico-socială, științifică, a învățămîntului și culturii, asigurarea de condiții egale de muncă, de instruire și educație; de cultură.Nu se poate vorbi de drepturile omului avînd 30 de milioane de șomeri în cîteva țări capitaliste dezvoltate. Este într-adevăr greu să dai sfaturi și să vorbești sau să te erijezi în apărător al drepturilor omului cînd nu aperi dreptul esențial al omului — să muncească și să învețe !Putem spune că, din acest punct de vedere, avem realizări care demonstrează justețea politicii noastre. justețea căii socialiste de dezvoltare a României, ca si a altor țări.Am realizat principiile socialiste de retribuție egală la muncă egală. După cum știți. în multe țări sînt deosebiri în asigurarea retribuției legate de naționalitate. 

de sex. de vîrstă. Inclusiv într-o serie de țări capitaliste dezvoltate — după datele, de asemenea o- ficiale. ale organismelor din țările respective — negrii, spre exemplu. dar și alte naționalități, primesc retribuție mai mică. Nu mai vorbesc de mexicanii care trec în Statele Unite sau de chiar muncitorii din unele țări europene, care au mers să lucreze în țările capitaliste dezvoltate și care, de a- semenea, după datele oficiale, au primit și primesc și astăzi retribuție mai mică și sînt puși la cele mai grele munci. De asemenea. în multe țări, inclusiv capitaliste dezvoltate, se consideră că femeile trebuie să primească o retribuție mai mică — și la fel și tinerii.Noi am asigurat și asigurăm deplina egalitate în ce privește retribuția, indiferent de naționalitate. de sex sau de vîrstă. în raport de domeniul în care lucrează, de gradul pregătirii pe care o are fiecare. Cunoașteți sistemul nostru de retribuire, pe care îl putem compara cu orice sistem din lume, inclusiv cu cel din multe țări socialiste. Am asigurat aplicarea fermă a principiului „la muncă egală. salariu egal", a principiului socialist „nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă".Este adevărat. în tara noastră nimeni nu mai poate trăi fără muncă. pe seama muncii altora. Dar consider aceasta nu o lipsă, ci o mare realizare a societății noastre. Am stabilit un raport de 5 la unu între veniturile mari și mici, deși am pornit acum 20 de ani de la un raport de peste 20 la unu. cam 23—24 la unu.Considerăm că trebuie să aplicăm ferm principiile eticii și e- chitătii socialiste, păstrând o diferențiere. Am fost și sîntem împotriva egalitarismului. Dar sîntem și împotriva unor diferențieri e- xagerate în ce privește baza de retribuție. în practică, pe baza muncii unuia sau altuia, veniturile pot fi mai mari sau mai mici.Ați auzit vorbind aici pe președintele cooperativei din Salonta. A obținut o producție de 22 000 kg porumb la hectar și a avut un venit mediu de peste 36 000 lei pe cooperator. Avem multe unități — am vorbit de ele și recent la în- tîlnirea cu președinții consiliilor unice agroindustriale — care au obținut producții și mai mari, de 25 000 pînă Ia 28 000 kg porumb Ia hectar. Avem un județ întreg care a obținut 20 000 kg porumb la hectar. Desigur că veniturile cooperatorilor din unitățile cu 20 000 kg porumb la hectar și ale celor cu 3 000 kg porumb la hectar sînt foarte deosebite, atît în natură, cît și în bani. Dar toți au aceleași drepturi și aceleași posibilități. Nu există nici un fel de discriminare în ce privește baza de pornire în sistemul nostru de retribuire.Avem și mineri care cîștigă cîte două retribuții pe lună, dar pe baza faptului că și-au organizat munca și echipa lor produce de două ori mai mult cărbune. în toate domeniile avem acest lucru. Păstrăm sistemul de diferențiere, de cointeresare materială, pornind de la principiile de echitate și dreptate socială, însă încurajînd pe acei care obțin venituri mai mari prin munca lor. Nu încurajăm și nu vom încuraja niciodată obținerea de venituri fără muncă, prin exploatarea muncii altora. Asemenea stări de lucruri au apus pentru totdeauna în România și sînt convins că niciodată asemenea 

fenomene nti vor mai exista țara noastră ! (Aplauze puterni prelungite).Sînt țări unde și din punct vedere politic dreptul femei este limitat. Din punct de vedi social, am asigurat, și în acest < meniu, deplina egalitate în dr< turi. Vedeți numărul mare femei care sînt prezente aici ; < noașteți prezența lor în condu rea partidului, în Marea Adun; Națională, în toate forurile conducere ale societății noastreDeci, dacă ar trebui să vorb despre problemele dreptului on lui, de drepturi umanitare, a] putem afirma, cu îndreptățită m: drie, că în anii socialismului <• luat asemenea măsuri și am ap cat asemenea forme de organiz; prin care am creat condiții de n nifestare deplină, egală, a tutui cetățenilor, fără nici un fel de d( sebire, nici de naționalitate, n de sex, nici de vîrstă ! Aceasta i prezintă, de altfel, baza concept socialismului științific despre dt voltarea societății omenești. ? acționat și vom acționa ferm pe tru realizarea în viață în cele n bune condiții a acestor principi 
(Aplauze puternice. îndelungatAm dezvoltat puternic form< democratice de conducere ale î tregii societăți — începînd de consiliile oamenilor muncii c toate unitățile economice și soci Ie, de la adunările generale t oamenilor muncii, în calitatea 1 de proprietari, producători și b neficiari. de la organele jud tene ale acestora la congrese naționale, consiliile naționale a oamenilor muncii, din care f parte oameni ai muncii de toa naționalitățile și în care muncito reprezintă între 30 și 40 la sul iar în unele locuri chiar mai mu Toate acestea, alături de organi mele democratice ale statului no tru — consiliile populare, congr sul consiliilor populare, Man Adunare Națională și celelalte o ganisme — creează un tot unit care asigură un cadru unic în fel său de participare a tuturor o. menilor muncii, a întregului nosti popor la conducerea tuturor secto relor de activitate. Nu numai < am formulat teza făuririi sociali; mului cu poporul și pentru popo dar am acționat și am făcut tot, pentru a da un conținut real i cestei teze și pentru a asigur participarea în mod conștient a îr tregului nostru popor la înfăr tuirea programelor de dezvoltar la adoptarea tuturor hotărîrilor. 1 elaborarea și înfăptuirea polit cii interne și externe. Pornii de Ia faptul că numai în măsur în care poporul își asumă pe de plin răspunderea si acționează c deplină conștiință se poate asigur făurirea societății socialiste mult lateral dezvoltate, comunismul. P< porul nostru poate avea un viitc de aur — cum se spune în poezi — si trebuie să creăm acest viitc de aur națiunii noastre 1 (Aplauz 
si urale puternice; se scan 
dează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu să trăiască. Români 
să-nflorească „Stima noastră < 
mindria. Ceaușescu — România !‘ 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).In întreaga activitate. în tot c am realizat în această perioad istorică, am pornit întotdeauna d la principiile de bază ale Socialis mului științific, de la concepția re volutionară materialist-dialectic; si istorică despre lume și viață Am ținut și ținem întotdeauna sea ma de cerințele și legitățile obiec
(Continuare in pag. a 111-a)
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'UV1NTUL TOVARĂȘULUI 
RAB ȘTEFANHuit Iubite $1 stimate tovarășe 3retar general,stimate tovarășe și stimat! ir arași,?lenara noastră se desfășoară atmosfera de puternică emu- ie creatoare în care toți oa- snii muncii acționează cu ergie, strîns uniți în juruî rtidului. al dumneavoastră, jlt iubite tovarășe secretar neraî, pentru înfăptuirea în le mai bune condiții a insufle- oarelor obiective ale istoricu- i Congres al XIII-lea.Consiliul nostru, organism re- ezentativ și consultativ, in- ?rat organic in ampla structu- de instituții create din iniția- a dumneavoastră, genial ateg revoluționar al României ntemporane, care oferă cadrul ■g al manifestării celei mai tentice democrații, al parți- oării întregului popor la tborarea și înfăptuirea hotărî- or privind mersul nostru rm înainte pe calea socia- mului și comunismului, este emat să evalueze contribuția > care o aducem Ia mobilizarea menilor muncii la înfăptuirea rcinilor dezvoltării economico- ciale, la dezvoltarea conștiin- 1 socialiste a maselor, să ibllească noi măsuri pentru alizarea exemplară a planului ! acest an și pe întregul ncinal.Mobilizatoarele obiective ce i stau în față in această etapă, litativ nouă, a revoluției so- îliste își găsesc temeiuri solide realizările remarcabile ale imului an al actualului ncinal, in moderna bază teh- co-materială creată în perioa- i cea mai fertilă a istoriei >astre, cea pe care, în semn 1 ales omagiu adus strălucitu- i om politic și înțeleptului istru cirmaci revoluționar,iporul întreg o numeșteDpoca Nicolae Ceaușescu".In această glorioasă epocă, dețul Covasna, în care trăiesc muncesc, uniți în gînduri, ealuri și fapte, oameni ai uncii români și maghiari, a inoscut o înflorire la care nici am fi putut visa niciodată, ect al politicii de repartizare monioasă a forțelor de pro- icție pe întregul teritoriu al rii, formulată de dumneavoas- ă, mult iubite tovarășe secre- r general, încă la înnoitorul ongres al IX-lea al partidului, atră de hotar în devenirea omâniei moderne.Aplicarea acestei orientări, de nplă perspectivă și cu profun- s semnificații umaniste, pe ire, cu clarviziunea dumnea- oastră științifică, ați inclus-o 1 strategia complexă a făuririi icietății socialiste multilateral ezvoltate și înaintării României pre comunism, a avut ca efect icordarea județului Covasna, a și a altor zone ale țării, isate, înainte vreme, la perife- a dezvoltării economice, la ialtele ritmuri ale industriali- 5rii socialiste. Este edificator 1 acest sens faptul că statul ostru socialist a alocat, in pe- ioada care a trecut din anul 965. peste 25 miliarde lei pen- ru dezvoltarea județului Covas- a. imbinind. în dirijarea inves- ițiilor, criteriile de eficiență conomică cu cele de echitate ocialistă.Ca urmare, s-au creat puter- iice și moderne platforme in- lustriale la Sfintu Gheorghe. 'irgu Secuiesc și întorsura luzăului, s-au construit mari inități . industriale in celelalte >rașe și intr-o serie de comune Ie județului. Pe această bază, iroducția industrială a sporit, in nedie, pe an, cu 11.5 la sută, ■itm superior mediei pe țară și :elui înregistrat de majorita- ea județelor. Agricultura ju- iețului a cunoscut, la rîndul ei, îatorită investițiilor, mecanizării ii ahimizării, o dezvoltare impetuoasă. La principalele culturi, recoltele au fost. în 1986. nai mari decit în anul 1965 cu 50 la sută la griu, cu 65 la șută a cartofi și cu 150 la sută la ifecla de zahăr. Progrese însemnate am înregistrat și în zootehnie, pentru a cărei dezvoltare județul Covasna dispune de condiții dintre cele mai propice, obținînd și un titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", primul decernat pentru cel mai bun spor de greutate la creșterea taurinelor.Prin înfăptuirea unui vast program de investiții. în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului in județul Covasna s-au creat aproape 50 000 noi locuri de muncă, în special in domeniile purtătoare de progres tehnic, care implică o calificare înaltă și retribuții pe măsură, asigu- rîndu-se astfel o valorificare optimă a forței de muncă.Sînt realități care atestă, cu puterea faptelor, că in ceea ce privește drepturile omului, partidul nostru a abordat în- tr-un chip original problemele esențiale și le-a rezolvat strălucit, asigurlnd temeiurile economice ale exercitării reale a drepturilor egale conferite tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Prin a- ceasta, județul Covasna oferă, ca și celelalte județe in care, alături de români, trăiesc și oameni ai muncii aparținind naționalităților conlocuitoare, un argument de necontestat al modului magistral in care partidul nostru, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, a rezolvat, pe deplin și pentru totdeauna, pe baza principiilor socialismului științific, problema națională.Dezvoltarea economică rapidă a atras după sine creșterea la fel de puternică a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Veniturile provenite din retribuție au crescut de aproape cinci ori. S-au ridicat blocuri de locuințe cu peste 31 000 apartamente, școli noi însumînd sute de clase, grădi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RACZ GYOZOMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Plenara consiliilor oamenilor muncii de naționalitate 

nițe cu mii de locuri, edificii social-culturale și lucrări de artă monumentală. Astăzi, fiecare al patrulea locuitor învață. In cadrul Festivalului național „Cîntarea României" — minunată ctitorie a epocii ce vă poartă numele — activează mii de formații de creatori și interpret amatori, cu zeci de mii de participant, cultivind tradițiile populare progresiste comune, tocmai acele tradiții a căror dispariție o deplîng acei fățarnici calomniatori care nu cunosc sau nu vor să ia cunoștință de realitățile românești.Marile noastre realizări din toate domeniile dovedesc că partidul nostru nu s-a mulțumit doar să proclame principiile e- galității și echității, ci a asigurat, înainte de toate, condițiile materiale pentru înfăptuirea e- fectivă a acestora. Acest mod, cu adevărat democratic și etic de rezolvare a problemei naționale, strălucit validat de realitățile noastre, care a condus Ia afirmarea comunității efective de interese a membrilor societății, fără deosebire de naționalitate, reprezintă, alături de celelalte mărețe înfăptuiri istorice din viata economică, social-po- litică și cultural-artistică, una din grandioasele realizări ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".Iată de ce ne umple de Indignare persistența și amplificarea unor Încercări de denaturare și denigrare a acestor realități. Cu cit stnt mai mari realizările noastre, cu atit se înveninează clevetitorii de aiurea, de mai departe sau de mai aproape, care nu se pot împăca cu adevărul, care reiau, în termeni mai vechi sau mai noi, idei naționaliste și revanșarde, condamnate definitiv de istorie. Este cu atit mai de mirare că asemenea tentative de denigrare a realităților, de falsificare grosolană a istoriei îsi fac loc chiar intr-o țară socialistă vecină. R. P. Ungară. Ne indignează în modul cel. mai profund afirmațiile pe care ie fac diverse personalități politice din Ungaria cu privire la situația naționalității maghiare din România, modul condamnabil în care se permite publicarea unor lucrări prin care se falsifică în mod grosolan istoria multimilenară a țării noastre. Oare au uitat atit de repede propagatorii neadevărului dureroasele învățăminte ale istoriei nu prea îndepărtate, consecințele dramatice, care au costat foarte multe vieți omenești, ale șovinismului, iredentismului, ale urii de rasă ? Nu, în nici un caz nu va putea cădea toată lumea în această greșeală fatală a orbirii politice, de a deveni partizanii învrăjbirii popoarelor. Dar nici nu vom admite în nici un fel știrbirea înaltelor noastre valori politice și morale, pentru care: au luptat, pină la jertfa supremă, generații de patrioți români. De pe această poziție de principialitate revoluționară, singura cu adevărat umanistă, respingem cu toată hotărirea orice încercare, ori de unde ar veni, de propagare a tezelor revizioniste și reacționare, in flagrantă contradicție cu adevărul și cu at.it mai mult falsificarea istoriei și a valorilor noastre. Asemenea încercări nu fac decit să slujească cercurile imperialiste, reacționare. caută să învrăjbească popoarele, în contradicție cu aspirațiile lor supreme de pace, prietenie și colaborare intre națiuni.Invităm pe cei care ne copleșesc cu sfaturi sau încearcă să ne dea lecții să vină să ne viziteze țara, județul Covasna. ca să vadă cum arată materializată. si nu doar declarată, adevărata egalitate a tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe aceste străvechi meleaguri. Va constata această realitate, cu adinei rădăcini in lupta comună de secole a românilor și secuilor, marcată de mari evenimente istorice, ca cele de pe vremea lui Mihai Viteazul, a Iui Gheorghe Doja. ca cele din 1848, după cum va constata și unitatea de gînd și de faptă a tuturor oamenilor muncii, români și săcui, din județul Covasna. care văd, asemenea întregului popor. întruchiparea aspirațiilor lor de progres și civilizație tocmai în politica Partidului Comunist Român, promovată cu strălucire de cel mai de seamă fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Această unitate de gînd șl simțire a oamenilor muncii se manifestă In patriotismul revoluționar cu care a acționat și acționează pentru înfăptuirea politicii partidului, a obiectivelor dezvoltării economico-so- ciale.Vă asigur, mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general. că. animați de -cele mai alese sentimente de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință pentru neobosita activitate teoretică și practică pe care o desfășurați pentru înflorirea tuturor localităților, pentru progresul și prosperitatea întregului nostru popor, oamenii muncii din județul Covasna vor face totul pentru îndeplinirea hotăririlor istoricului Congres al XIII-lea al partidului, pentru a intîmpina cu rezultate de seamă Conferința Națională a partidului, pentru a-și spori neîncetat contribuția la propășirea scumpei noastre patrii comune. România socialistă. Vă rog să-mi permiteți să folosesc și acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în numele tuturor locuitorilor județului Covasna, cele mai călduroase urări de multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.
maghiară și germană are loc intr-un moment istoric de o importanță cu totul deosebită pentru destinele întregii țări, ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deose

bire de naționalitate, tn care întregul popor strins unit in jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționează cu hotârîre pentru înfăptuirea istoricelor documente ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în recentele cuvîntăn rostite de dumneavoastră, menite să asigure continua dezvoltare a vieții sociale și economice a întregii țări, a obiectivelor actualei etape de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate.In calitate de redactor-șef al unei reviste teoretice, care de la începutul anului 1930 s-a consacrat slujirii ideilor marxismului creator, strategiei și tacticii Partidului Comunist Român din ilegalitate. împreună cu întregul colectiv redacțional sînt preocupat azi de ancorarea mai profundă a revistei in realitățile acestei patrii și a- cestul pămint, în înfăptuirea exemplară a politicii științifice, clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, al cărei inspirat creator și dinamizator sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit strateg al noului destin socialist al patriei, puternică personalitate politică a lumii contemporane, care vă con- sacrați întreaga viață și activitate revoluționară. cu neasemuită dăruire patriotică, împlinirii nobilelor aspirații ale unui popor demn, liber și stăpîn pe soarta sa. de pace, colaborare și progres social.Istoria revistei „Korunk" poate convinge pe oricine despre faptul că in programul său a așezat la loc de frunte afirmarea unității tradiționale a poporului român In Întreaga sa istorie, a idealurilor pentru construcția celei mai drepte și demne orîn- duiri pe pămîntul scump al patriei, ceea ce a făcut posibilă nu numai neutralizarea tendințelor cosmopolite ce s-au manifestat in unele texte publicate tn paginile revistei în primii ani ai e- xistenței sale, dar a contribuit in mod hotăritor la ridicarea acesteia tn rindul puținelor reviste marxiste de prestigiu din sud-estul Europei interbelice, care și-a apărat consecvent ideile în toate perioadele și cu toate influențele sau opreliștile istorice. Nu a fost deci deloc fntîmplător faptul că după Dictatul de Ia Viena regimul hor- thyst a interzis, în septembrie 1940, apariția revistei, văzind in programul ei o ideologie potrivnică scopurilor sale naționaliste și șovine.Este evident că regimul hor- thyst nu a putut ierta revistei orientarea sa marxistă creatoare, nici politica sa internațio- nalistă în care un loc central l-a ocupat lupta dusă cu o consecvență și cutezanță exemplare pentru întărirea prieteniei forțelog progresiste române și maghiare, exprimată atit de pregnant și in vestitul „Număr românesc" al revistei din februarie 1936, număr in care personalități progresiste de frunte ale vieții spirituale române și-au formulat ideile lor clarvăzătoare și solidaritatea cu lupta forțelor progresiste maghiare din România.Noua serie a revistei, înființată in 1957, este o dovadă cit se poate de elocventă a faptului că in România socialistă naționalitățile conlocuitoare, datorită politicii naționale consecvente, juste a Partidului Comunist Român, toți cetățenii țării se bucură de egale drepturi și au egale obligații.Grija permanentă pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ați purtat-o și o purtați pentru soarta tuturor cetățenilor țării.
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ANTAL GtZAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Plenara comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană se integrează și semnifică o formă de manifestare proprie a politicii Si democrației socialiste, revoluționare românești. Proprie prin faptul că ea se desfășoară și de astă dată în prezenta marelui și strălucitului nostru conducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu. în contextul întîlnirilor de lucru sistematice pe care secretarul general al partidului și președintele Republicii le are practic cu toate categoriile de oameni ai muncii. In vederea cunoașterii nemijlocite a problemelor, a căutărilor și găsirii in comun a căilor și a soluțiilor pe care le implică procesul revoluționar de dezvoltare și înflorire a patriei noastre, a împlinirii în cele mai bune condiții a planului pe anul 1987 și pe întregul cincinal. în condiții de eficientă si rentabilitate sporite.Drumul parcurs de România in anii edificării socialismului, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, se evidențiază prin mari succese si împliniri în asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă si viată pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate.Dacă privim realitățile din jurul nostru, noile platforme industriale înălțate la Cluj-Napo- ca. Timișoara, Brașov. Arad, Tg. Mureș, în județul Harghita, in alte localități și județe în care trăiesc și cetățeni români de naționalitate maghiară, chipul nou, schimbat din temelii, al tuturor localităților și zonelor tării, amploarea fără precedent a construcțiilor de locuințe și social-culturale, avem argumente de netăgăduit că numai printr-o politică rațională, de amplasare armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, printr-un efort conștient al întregului popor, consacrat dezvoltării, putem asigura continua creștere a civili- ’ zației noastre socialiste, a bunăstării întregii societăți.

Indiferent de limba pe care o vorbesc, este o grăitoare dovadă a faptului că, deși viața ridică noi și noi probleme, orice încercare de trezire a unor sentimente de dezbinare a prieteniei și frăției poporului român și a naționalităților conlocuitoare este sortită unul lamentabil eșec.Iată de ce este cu totul de neînțeles și provoacă o profundă nedumerire și indignare tn țara noastră faptul că unele personalități politice și mijloace de informare in masă din țara vecină, Republica Populară Ungară, continuă să sfideze adevărul istoric, să facă a- precieri și referiri tendențioase, denigratoare cu privire la situația generală din România, la politica ei internă și externă. Asemenea aprecieri, precum și numeroase așa-zise lucrări de istorie conțin neadevăruri și falsuri ce reeditează unele dintre cele mai reacționare teze de pe vremea regimului fascist al lui Horthy. Condam- nind asemenea manifestări pse- udoștiințifice, răuvoitoare, în totală contradicție cu normele și principiile de' relații dintre țările socialiste, imi exprim convingerea că foruri de răspundere și decizie vor înțelege gravitatea situației create și că vor acționa pentru încetarea oricăror forme de manifestare neprietenească și de calomnie la adresa României și a politicii sale, că este tn interesul ambelor noastre popoare ca raporturile dintre noi să se dezvolte fără nici un amestec tn treburile Interne, respectîndu-se suveranitatea și independența, dreptul fiecărui popor și stat de a-și rezolva propriile sale probleme.Iată de ce trebuie să facem mai mult pentru ca prin intermediul revistei noastre să contribuim la ridicarea pe trepte tot mai înalte a conștiinței socialiste, a sentimentelor patriotice, revoluționare, a solidarității socialiste internaționale. Toată presa noastră, indiferent de limba în care este scrisă, are obligația să aibă in vedere în orice etapă istorică clarvăzătoarele cuvinte pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, le-ați. rostit demonstrînd originala și clarvăzătoarea dumneavoastră concepție în problema națională : „Este în afară de orice discuție că aoeastă politică națională este o politică de deplină egalitate în drepturi intre toți oamenii muncii, de a asigura naționalităților conlocuitoare condiții egale cu oamenii muncii români, de a face ca, într-adevăr, toți cei ce mun- ’ cesc din România să se simtă cetățeni cu aceleași drepturi și îndatoriri, care să poată să-și spună cuvîntul, fie în limba română, fie în limba maghiară, germană sau în limba pe care o înțeleg mai bine, asupra tuturor problemelor care privesc dezvoltarea societății noastre socialiste. Orice limbă am vorbi trebuie să vorbim insă Intr-un singur 'fel și anume.: Totul pentru socialism, totul pentru popor, totul pentru patria noastră socialistă — Republica Socialistă România".Sint convins, mult stimate tovarășe secretar general, că pentru naționalitatea maghiară din România aceste cuvinte luminează singura cale a conviețuirii demne de urmat, pe această cale sintem hotăriți să mergem, punînd în lumină eroicele fapte și probleme ale acestui timp socialist, ale acestei patrii și ale acestui pămint, contribuind la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și la înaintarea României spre comunism, la ridicarea ei, liberă și demnă, pe trepte tot mai ’înalte de progres și civilizație.
însăși întreprinderea de matrițe și piese forjate din Odor- heiu Secuiesc, unde lucrez, este rodul acestei politici profund umaniste, al cărei înțelept ctitor sînteți dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Constituie pentru noi un motiv de aleasă mîndrie patriotică faptul că oamenii muncii de naționalitate maghiară din România se regăsesc, prin munca șl dăruirea lor, prin inițiativa, abnegația și spiritul de răspundere civică de care dau dovadă, în toate mărețele realizări pe care eroicul popor român le-a obținut în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă de glorioase împliniri socialiste ce poartă numele marelui și eminentului nostru conducător, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Noi. oamenii muncii români de naționalitate maghiară, ne facem o datorie de onoare, de inimă și de conștiință, din a omagia, împreună cu întregul popor, și cu acest prilej, strălucita personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului, marele patriot revoluționar, luptător neobosit pentru împlinirea aspirațiilor de progres ale societății noastre, cel mai iubit fiu al națiunii române, de a sublinia rolul său hotăritor în înfăptuirea uriașelor transformări revoluționare pe care țara noastră le-a cunoscut in cei 22 de ani de cînd conduce destinele patriei, partidului și ale poporului. de a exprima Sentimentele noastre de dragoste fierbinte, înaltă prețuire și profundă recunoștință pentru activitatea sa eroică consacrată ridicării României pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.Vă raportez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din județul Harghita, animați de profunde sentimente patriotice, asemenea întregului nostru popor, printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, prin valorificarea superioară a rezervelor de care dispun, au depășit in anul 1986 planul pro

ducției-marfă Industriale cu peste 268 milioane lei. In prezent, aplicind indicațiile și orientările dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționăm cu toată hotărirea, cu înaltă răspundere muncitorească pentru utilizarea gospodărească a capacităților de producție, încadrarea strictă în normele de consumuri materiale și energetice, pentru îmbunătățirea calității și ridicarea nivelului tehnic al producției, realizarea ritmică, zi de zi, a sarcinilor la export.Mărețele realizări dobîndite de poporul nostru sint rodul minții și brațelor noastre, al trudei și inteligenței înfrățite a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de care ne bucurăm împreună, în libertate și dreptate, cu mîndrie și demnitate de cetățeni și gospodari ai scumpei noastre patrii, România socialistă.Cunoscînd bine aceste realități pe care le trăim zi de zi, pe care noi le-am creat sub conducerea Partidului Comunist Român, cu atit mai mult sintem indignați de propaganda denigratoare de peste hotare, care, in mod sistematic, încearcă să prezinte realizările din țările și, desigur, și din căutînd să semene discordiei, a șovinismului și naționalismului. Nu ii putem numi decit calomniatori pe toți cei ce încearcă să denigreze politica națională justă a partidului și statului nostru, să lovească în unitatea și prietenia frățească a oamenilor muncii din patria noastră. Oricine ar fi ei, le reamintim, cu demnitate și mîn- drie, că unitatea și frăția, prietenia și buna Înțelegere, respectul reciproc, atașamentul și legămîntul cu țara, cu partidul nostru, cu politica sa internă și externă sînt cuceriri și valori ale noastre, ale românilor, maghiarilor, germanilor, sint însuși modul nostru de a gîndi, a simți și trăi. In numele oamenilor muncii români de naționalitate maghiară din județul Harghita. respingem cu toată fermitatea orice încercare de amestec in treburile interne ale țării noas

denaturat socialiste România, sămința

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
BODA IOSIFMult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși.Conștiința istoriei, raportarea lucidă la prezent, la spațiul social-spiritual in care trăiești și muncești constituie și va constitui mereu măsura, proba supremă a responsabilității omului față de propriul destin, față de destinul colectivității din care face parte.Am certitudinea că gîndurile și sentimentele melet convingerile mele sint in deplină concordanță cu ale tuturor celor care știu să privească adevărul in față și pentru care este evident ca lumina zilei, limpede ca apa izvoarelor că, in România socialistă, condiția umană, respectul față de om și umanitate, libertatea și suveranitatea poporului, asigurarea tuturor condițiilor pentru împlinirea personalității individuale și colective au devenit astăzi valori supreme, confirmate și garantate de întreaga noastră realitate so- cial-politică și spirituală.Din^ae^astă perspectivă, mi se pare absolut normal că, in România noastră socialistă, problema națională — parte indestructibilă a revoluției și construcției socialiste — și-a găsit deplina ei rezolvare, în spiritul înaltelor principii ale umanismului. în spiritul tradiției istorice a poporului român, în spiritul coordonatelor teoretice ale materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific.Este meritul istoric al partidului nostru, cu deosebire al eminentului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — de a cărui personalitate proeminentă. gindire cutezătoare și acțiuni temerare sînt legate cele mai mari înfăptuiri ale poporului român — de a fi asigurat deplina egalitate în drepturi pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex, religie sau alte criterii.Noua înfățișare economico-so- cială și cultural-spirituală a tării, dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor și județelor, participarea neîngrădită la actul fundamental de conducere, cadrul instituțional, unic în felul său. al democrației muncitorești revoluționare, profundul democratism al sistemului de învăță- mînt. viata spirituală a întregului popor, deci inclusiv a naționalităților conlocuitoare, respectul pentru tradiție, pentru o- bicei și limbă maternă, sînt, pentru orice om de bună-credin- tă. fapte de necontestat, care au forța de argument a adevărului, izbinzi pe care noi, toți fiii și fiicele acestui pămint. le-am dobindit. sub înțeleaptă si clarvăzătoarea conducere a partidului. izbinzi pe care sîntem hotăriți să le apărăm cu orice preț.Rapoartele prezentate In cele două plenare, intervențiile tovarășilor care și-au exprimat opiniile in acest cadru democratic au ilustrat cum nu se poate mai bine coordonatele definitorii de viață și muncă ale marii noastre familii socialiste. Aș putea. desigur, și eu să prezint aspecte concrete, exprimate în limbajul exact și convingător al cifrelor și statisticilor. îmi place însă să cred că sentimentele și gîndurile. rațiunea si judecata lucidă, credința într-o realitate si un ideal pot și trebuie să aibă aceeași forță de convingere.Ceea ce as vrea să vă spun în acest sens, stimați tovarăși, pornind de la ceea ce viata rn-a învățat, este că astăzi in România. indiferent că muncești în întreprinderi sau pe ogoare, că dai admitere la liceu sau la facultate. că ești inginer, medic sau profesor, nu ești întrebat ce naționalitate ai. care iți este 

tre, orice pretenție de a ni se da lecții privind modul de soluționare a problemei naționale, indiferent din partea cui ar veni și sub orice formă.Toți cei care se arată preocupați de soarta noastră, care ne vor „binele", să afle că noi l-am găsit din plin prin munca noastră înfrățită, prin drepturile largi înscrise in Constituția Republicii Socialiste România, prin marile ■ înfăptuiri obținute în construcția socialistă. Tuturor acelora care se fac, nepoftiți de nimeni, „apărătorii" noștri, le spun limpede și hotărît că naționalitatea maghiară din România nu are nevoie de astfel de apărători, pentru că adevăratul apărător al drepturilor noastre este Partidul Comunist Român, statul socialist, iar problemele vieții noastre sînt și vor fi soluționate de partidul și statul nostru, de noi toți care trăim și muncim împreună de veacuri.In încheiere, doresc să folosesc acest minunat prilej pentru ca încă o data să dau glas sentimentelor de dragoste și înaltă prețuire ale tuturor locuitorilor județului Harghita față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită pe care o desfășurat! în fruntea partidului și statului, pentru grija și atenția deosebite pe care le acordați, asemenea întregii țări, dezvoltării județului nostru, asigurării condițiilor minunate de muncă și viață tuturor fiilor țării.Vă asigur că toți oamenii muncii din județul Harghita, fără deosebire de naționalitate, nu vor precupeți nici un efort pentru ca. in anul 1987, anul Conferinței Naționale a partidului, in deplină unitate și frăție, să Înfăptuim exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele hotă- rîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, din indicațiile și orientările dumneavoastră, astfel ca prin munca și rezultatele noastre să ne aducem întreaga contribuție la progresul multilateral al scumpei noastre patrii, libere și independente, România socialistă, la bunăstarea materială și spirituală a întregului nostru popor.
limba maternă, singurele și a- devăratele criterii de apreciere fiind valoarea și aptitudinile proprii, competenta, priceperea, voința si dorința de a munci în cinste si demnitate, respectarea unor principii ferme de viată.In ultimii ani. prin natura muncii mele de cadru universitar și cercetător științific, am avut posibilitatea de a studia, la fața locului, aspectele teoretice și practice ale abordării problemei naționale în multe țări, atit socialiste, cit și capitaliste din Europa. Am discutat îndelung cu specialiști, muncitori și țărâni, studenți și elevi, și pot și pe baza acestei experiențe să vă mărturisesc cu justificată mîndrie patriotică. cu răspunderea pe care profesia mi-o impune că realitatea românească. din perspectivă națională. constituie o împlinire exemplară a drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului. a egalității sociale si naționale. Am înțeles astfel și mai bine cit adevăr și înaltă viziune umanistă cuprind cuvintele conducătorului partidului și statului nostru atunci cînd apreciază că ar fi bine dacă peste tot problema națională s-ar soluționa cel puțin la fel ca la noi.Ceea ce. însă, pentru noi. cetățeni români, fără deosebire de naționalitate, a devenit obișnuit, normal, firesc — o dimensiune a vieții noastre de fiecare zi — se pare că devine tot mai neînțeles pentru unii care, fie că nu pot. fie că nu vor să vadă, să priceapă, să accepte lucrurile așa cum sint.De foarte multe ori nici măcar nu este vorba de o lipsă de informare sau capacitate de a înțelege. ci. dimpotrivă, de o evidentă strădanie de a escamota în mod flagrant adevărul, de a prezenta ceea ce este alb in negru și invers. Așa se întîm- plă că, în străinătate, și în special in unele țări socialiste, apar o serie de lucrări, studii și articole în care, pe de o parte, sint denaturate, denigrate și falsificate in mod grosolan momente și adevăruri fundamentale ale istoriei poporului român, iar pe de altă parte, tușul negru în care sînt conturate realitățile contemporane ale României exprimă, in mod evident, intenția de a eluda cu orice preț adevărul.Ca cetățean român de naționalitate maghiară, privesc cu mare mîhnire și indignare umană, comunistă, numărul crescînd de studii, articole, cărți și tratate, colecții de hărți și alte materiale didactice și propagandistice apărute in Republica Populară Ungară, din care răzbat, deopotrivă, necunoașterea și falsificarea istoriei poporului român, reaua-credin- ță, insulta, atacul la integritatea teritorială a țării, poziții, manifestări care ne reamintesc practici și atitudini revizioniste și reacționare de pe vremea regimului fascist al lui Horthy. Pot să înțeleg diversitatea de opinii între persoane, între indivizi, indiferent de profesiile pe care le-ar avea. Nu pot însă să înțeleg, nu pot și nu voi putea accepta vreodată, ca om și ca profesor, denigrarea unui întreg popor, a poporului nostru, a istoriei și destinului său. Cum pot fi interpretate decit astfel o serie de teze postulate în cele trei volume despre „Istoria Transilvaniei", apărute sub egida Academiei Ungare de Științe — anunțate ca eveniment editorial al anului 1986, in Republica Populară Ungară — lucrare coordonată de Kopeczi Băla, ministrul culturii. Ce se spune, in esență, in cele aproximativ 2 000 de pagini pe care eu unul le-am citit cu stupoare ? Că poporul român ar fi -un popor primitiv, de păstori nomazi, care s-ar fi infiltrat din 

sudul Dunării, mai întîi în Muntenia și Moldova și — v-aș ruga să fiți atenți la dată — abia din secolele XITI—XIV in Transilvania I Momentele cruciale din lupta poporului român pentru libertate și dreptate, pentru unitate . și independentă națională — care marchează devenirea sa precum o adevărată „Coloană infinită", exprimată cu măiestrie de geniul lui Brâncuși — cum ar fi Unirga sub Mihai Vodă Viteazul, marile mișcări sociale și naționale de la 1784, 1821, 1848, momentul de dreptate istorică ce a dus la desâvîrșirea statului național unitar român, la 1 Decembrie 1918, sînt, în mod vădit și deliberat, minimalizate, falsificate, golite de conținutul și semnificația lor reală.Prezentarea Tratatului de la Trianon din 1920, care a consfințit, pe plan internațional, actul de voință democratică și plebiscitară a poporului român de la 1918, ca fiind un tratat imperialist, ce a dus la destrămarea „Ungariei milenare", și înfățișarea, în schimb, a odiosului Dictat fascist de la Viena, din 1940, ca un act de „dreptate istorică" sint, • de-acum, în mersul logic al lucrării de care este vorba, teze reacționare, visuri iluzorii, expresie a nostalgiei pentru un trecut demult apus și condamnat de istorie, poziții perimate, pe care orice cetățean onest le respinge cu toată indignarea. Pentru că astfel de afirmații nefondate, nerealiste jignesc și denigrează in aceeași măsură poporul român ca și naționalitățile conlocuitoare.întrebările pe care mi le pun și pe care trebuie, cred, să ni le punem cu toții sînt cel puțin acestea : Ce argumente pot să stea la baza unor astfel de așa- zise demersuri științifice ? Cui folosesc astfel de afirmații, nu numai nedemonstrabile, dar grave, tendențioase și periculoase ? Nu demonstrează, oare, asemenea lucrări — cărora se încearcă să li se confere o aureolă academică, științifică — întocmai ca și autorii lor o totală lipsă de probitate științifică, de etică profesională, de responsabilitate politică ? Nu fac ele parte dintr-o campanie de calomniere a țării noastre, a trecutului și prezentului său ? In mod categoric — da.Am ferma convingere că preocupările dirijate ale unor astfel de autori nu slujesc Interesele de bună vecinătate, conlucrarea și prietenia dintre popoare, nu slujesc păcii și progresului, pot aduce daune cauzei muncii șl
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CZEGE ALEXANDRUMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană constituie o nouă dovadă a profundului democratism al orinduirii noastre socialiste, a politicii înțelepte a partidului nostru, care asigură participarea egală a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la conducerea societății.Vă rog să-mi permiteți să dau glas celor mai profunde sentimente de satisfacție și unanimă aprobare față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, promovată cu clarv-riTune de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, ctitorul României socialiste moderne, mare și neobosit Erou al Păcii.Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima aleasa prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, om politic de seamă, savant de renume mondial, pentru contribuția adusă la progresul științei și culturii românești, la înfăptuirea idealurilor socialismului și comunismului în patria noastră comună. România socialistă.Cooperatorii din Salonta — unde îmi desfășor activitatea — așază cu mindrie în rîndul realizărilor istorice înfăptuite în anii rodnici de construcție socialistă, cu deosebire în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea, și politica națională justă promovată de partidul nostru comunist.Răspunzînd prin fapte de muncă grijii și sprijinului pe care partidul și statul nostru, personal dumneavoastră, tovarășe secretar general, o purtați dezvoltării neîntrerupte a patriei — și în acest context agriculturii — cooperatorii din Sa- lonta au obținut în primul an al actualului cincinal producții pe măsura obiectivelor prevăzute de Congresul al XIII-lea al partidului. Este pentru noi o deosebită cinste să fi fost onorați cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru producția de 8 073 kg grîu și de 22 103 kg porumb la hectar.Asemenea producții cerealiere, ca și rezultatele din zootehnie ne-au permis să livrăm la fondul de stat aproape 30 000 tone cereale, precum și produse animaliere în valoare de peste 80 milioane lei.Aplicind cu consecvență noul mecanism economico-financiar, am obținut și în anul precedent beneficii de 21 milioane lei, aproape de două ori și jumătate mai mult decit cele planificate.Cînd ați fost prima oară la noi, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. în urmă cu mai bine de două decenii, în Salonta erau trei cooperative agricole. Ne-ați îndemnat să ne unim forțele. Am urmat sfatul dumneavoastră. Am înțeles încă o dată că unirea forțelor, că munca înfrățită fac puterea. Dezvoltarea prioritară a zootehniei, așa cum ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general,-a avut drept urmare schimbarea profilului cooperativei, zootehnia definind o pondere de 61 la sută. 

vieții înfrățite, tn demnitate șl libertate, a națiunii române și naționalităților conlocuitoare din patria noastră.Pe noi, trecutul istoric, mai Îndepărtat sau mai apropiat, al propriei noastre vetre strămoșești ne-a învățat și ne-a cimentat convingerea că numai atunci cînd locuitorii și stăpinii de drept ai acestui pămint — români; maghiari, germani și de alte naționalități — au fost uniți in muncă și luptă, numai atunci ei au putut să izbindească in uriașul efort de obținere a independenței naționale și a dreptății sociale. Prietenia, frăția și unitatea constituie, pentru noi, o realitate pe care am dobîn- dit-o prin lupte și jertfe comune, prin angajare fermă și unită în muncă și gindire. Această realitate ne este scumpă tuturor și mai presus de orice.In acest sens, cred că șl nouă, membrilor consiliilor reunite aici, istoricilor, politologilor, publiciștilor, scriitorilor de naționalitate maghiară și germană din România, ne revine datoria de a afirma cu mai multă claritate realitățile, spiritul de dreptate și echitate în care trăim și muncim. De aceea consider că numeroasele reviste și publicații, cărțile editate în limbile maghiară și germană trebuie să prezinte mai convingător marile realizări ale poporului român în construcția socialismului, transformările revoluționare pe care le trăim, munca unită pe care o desfășurăm și, în același timp, să dea o ripostă mult mai fermă și mai combativă tuturor acelora care se lansează in aserțiuni neștiințifice, se amestecă în treburile noastre interne, denaturează trecutul și prezentul României, permițîndu-și totodată să ne dea „sfaturi" în politica internă care a fost, este și va rămîne întotdeauna atributul irialienabil al partidului și statului nostru.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România, că veți găsi in oamenii muncii români de naționalitate maghiară din țara noastră, deopotrivă cu întregul popor român, cetățeni onești și loiali, devotați patriei și partidului, cauzei socialismului și păcii, că, la fel ca de atî- tea ori în trecut, chemarea țării, chemarea dumneavoastră vor găsi întotdeauna in gîndurile, sentimentele, munca și faptele noastre răspunsul comunist, patriotic : Prezent sub flamura gloriosului nostru partid !
Vă raportăm că, aloclnd anual peste 33 la sută pentru fondul de dezvoltare, cooperativa noastră a devenit, o unitate puternică, a cărei proprietate obștească se ridică la peste 300 milioane lei. Trecerea la transformarea activității într-o variantă a muncii industriale a condus Ia creșterea productivității, care a ajuns la 203 mii lei pe cooperator, cîștigul mediu anual depășind 36 200 lei. revenind pe o normă fizică 145 Iei.In spiritul îndemnurilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, al indicațiilor și sarcinilor formulate la recenta consfătuire pe probleme de agricultură, pentru anul 1987 angajamentul nostru ferm este angajamentul muncii. La recenta adunare generală a cooperatorilor am luat hotărirea de a realiza atit in sectorul vegetal, cit și în zootehnie producții la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare.Am luat din timp toate măsurile pentru pregătirea temeinică a campaniei agricole de primăvară. Am arat din toamnă toată suprafața ce va fi însămînțată. Am reușit să transportăm și să incorporăm în sol, din toamnă și pină acum, aproape 100 000 tone îngrășăminte organice, admi- nistrind doze de 60 tone la hectar. Reușim să fertilizăm astfel anual 25 la sută din suprafața arabilă. Pentru combaterea acidității am aplicat 4 tone amendamente calcaroase in medie pe 300 hectare. Avem asigurată integral, din soiuri și hibrizi productivi, toată sămința necesară. Putem spune că pentru noi campania de primăvară a început semănînd culturi furajere, mai concret trifoliene, pe 500 hectare.Sîntem convinși că prin muncă bine făcută, prin rezultate tot mai bune, putem exprima a- deziunea noastră deplină față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, dorința noastră de a uni mai mult rindurile noastre în jurul partidului. al iubitului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sintem mîndri de faptul cum este rezolvată problema națională în România socialistă, unde sint create condiții de participare la dezvoltarea societății socialiste a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Ca cetățean român de naționalitate maghiară, cu aceleași drepturi și obligații ca toți ceilalți cetățeni ai patriei, mă alătur întregului popor în a respinge cu fermitate orice încercare din afară de amestec în treburile interne ale României socialiste, indiferent de forma lor de manifestare. Cunoaștem bine scopurile pe care le urmăresc acești „sfătuitori". Cei care „cultivă" asemenea atitudini, g- semenea concepții sînt rupți de realitățile istoriei și ale prezentului și, ca să mă exprim in spiritul gindirii noastre . țărănești, deși poate unii dintre ei cred că știu ce fac, în realitate nu fac decit să compromită adevăruri scumpe tuturor oamenilor cinstiți și drepți. Căci ce altceva s-ar putea spune despre amestecul in viața noastră, despre încercările de a învrăjbi și dezbina, de a atenta la ce avem mai de preț, noi toți, cei ce trăim pe pămîntul drag nouă, tuturor, al patriei scumpe,

(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) tive ale dezvoltării economico-so- ciale. Așa cum am menționat și recent, am studiat și studiem continuu experiența și practica construcției socialiste, dar și a dezvoltării economice mondiale. Dar. în același timp, am pornit și pornim întotdeauna de la realitățile patriei noastre. Am acționat și acționăm pentru a aplica toate acestea la condițiile României, necopiind nimic, dar luînd ceea ce răspunde intereselor patriei noastre, găsind forme care să asigure în cele mai bune condiții participarea întregului popor la conducerea societății, să asigure ca poporul să fie adevăratul stăpîn a tot ceea ce se realizează în patria noastră, adevăratul stăpîn al patriei !Cred că nu este rău să menționez acum că. în toată această perioadă de mai bine de 20 de ani în care am perfecționat formele de conducere în toate domeniile. începînd cu partidul, de democratizare a vieții noastre generale. nu o dată am fost criticați deschis sau mai puțin deschis pentru așa-zisele abateri de la experiența și normele generale. Nu doresc să spun mai mult acum. Avem însă sentimentul de satisfacție că ceea ce am făcut s-a dovedit just si a răspuns intereselor poporului nostru, că astăzi problemele modernizării. ale reformelor și alte denumiri stau la ordinea zilei. în- tr-o formă sau alta. în mai toate țările socialiste. Vă sînt cunoscute toate acestea.Fără îndoială că este foarte bine că se înțelege acum că socialismul nu se poate construi după niște modele, că nu se poate imita ceea ce s-a realizat într-o etapă sau alta. într-o tară sau alta. Mai cu seamă noi dăm o înaltă apreciere preocupărilor din multe țări socialiste cu privire la dezvoltarea democrației socialiste, la crearea unor noi forme care să asigure participarea maselor, a poporului la conducerea societății. Din experiența noastră putem spune că aceasta este singura cale care reprezintă cu adevărat calea socialistă de dezvoltare, că numai cu poporul. împreună cu poporul, numai în formele democratice corespunzătoare realităților din fiecare tară, care să permită poporului participarea și asumarea răspunderii în conducerea societății, se va asigura victoria socialismului si comunismului, afirmarea prestigiului său în întreaga lume 1 (A- 

plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră si mîndria !“).

Stimați tovarăși,în cadrul plenarelor consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană s-au discutat atît problemele înfăptuirii programelor de dezvoltare, cît și probleme legate de unele fenomene negative. sau mai bine zis. de unele activități pe plan international, desfășurate de unele cercuri imperialiste. cele mai reacționare, de denigrare a politicii partidului si statului nostru. Trebuie însă să declar că multe organe de presă din țările occidentale publică mult si subliniază marile realizări ale României socialiste.Nu ne preocupă prea mult, și nu ne-a preocupat niciodată faptul că unele cercuri reacționare imperialiste denaturează, cu bur\ă știință, realizările și activitatea poporului nostru. Ele o fac în interesul lor de clasă.Este însă de neînțeles cînd asemenea lucruri apar într-o tară socialistă sau alta. Nu avem pretenția ca. neapărat. „ șă prezinte ceea ce se realizează în România. Cred însă că este o pretenție minimă ca să nu se denatureze activitatea poporului nostru, a oamenilor muncii, sub conducerea partidului. pentru dezvoltarea econo- mico-socială. pentru făurirea orîn- duirii socialiste și comuniste.Desigur, se poate discuta mult despre problemele istoriei. Dar oare poate schimba cineva istoria ? ! Poate să schimbe cineva faptul că. acum 2 500 de ani, Herodot i-a caracterizat pe daci, care au locuit pe aceste teritorii, inclusiv pe teritoriul Transilvaniei de azi, al Moldovei, al Munteniei, ca „cei mai drepți și viteji dintre traci" ? Desigur, se pot găsi unii care să nu fie de acord cu Herodot. după 2 500 de ani ! Dar este greu ca ei să schimbe ceea ce cei care au trăit atunci au văzut și au înțeles ! Poate schimba cineva istoria. faptul că Burebista a realizat un stat centralizat, că Decebal l-a dezvoltat, că dacii s-au luptat sute de ani cu romanii pînă — este adevărat — au fost învinși ? Dar fără o civilizație, fără o organizare statală, pe care oamenii de seamă de atunci au apreciat-o. 

nu puteau să facă acest lucru. Cui servește oare negarea acestor realități ? Nu reprezintă aceasta, de fapt., o politică contrară oricăror interese ale poporului maghiar și poporului român, care trăiesc de mult timp împreună și trebuie să trăiască împreună ?Desigur, nimeni nu poate schimba realitatea în ce privește data venirii primelor triburi ungare, în cadrul migrației generale care a fost atunci, și așezarea lor în teritoriul unde se găsește astăzi Ungaria, așezarea unei părți a populației și în Transilvania. Dar de ce oare trebuie să se marcheze acest lucru — care este un fapt istoric arhicunoscut — prin negarea existentei altui popor, care a existat pe aceste teritorii de peste 2 500 de ani și care, în fața migra- țiilor, nu a plecat în altă parte, a luptat și și-a apărat glia și existența ? De ce să se nege chiar acel om de știință, sau. după unii, chiar un conducător al Ungariei de prin secolul al XII-lea. care a scris cunoscuta lucrare privind existenta unei populații bine organizate pe aceste teritorii. De ce trebuie să se ignoreze atît de ușor lucruri demonstrate de știință — descoperirile arheologice, care. în toată lumea, constituie baza reconstituirii unei perioade sau unor evenimente istorice atunci cînd nu se dispune de lucrări scrise ? Oare în timpul ocupației Imperiului otoman, țările românești n-au luptat și și-au păstrat autonomia ? Este bine cunoscut că sînt singurele din Balcani care și-au păstrat autonomia ! Oare cînd Mircea l-a învins pe Baiazid a dispus de o armată imaginară ? Sau Ștefan cel Mare ? Sau Mihai Viteazul. în armatele căruia au luptat multe unități de secui ? Dar chiar lupta comună a românilor șl ungurilor împotriva Imperiului otoman au fost prezențe imaginare ? Ioan de Hunedoara, care a devenit pînă la urmă conducătorul statului maghiar, a fost imaginar ?După părerea mea, istoria trebuie să servească — așa cum am mai spus-o nu o dată — nu accentuării stărilor de lucruri negative, ci apropierii și înfrățirii între popoare. In multe din evenimentele istorice — mă refer mai cu seamă în perioada mai apropiată — un rol au avut clasele dominante dintr-o tară sau alta. Dar existenta unor momente negative. într-o anumită perioadă a istoriei. în relațiile dintre diferite țări, trebuie nu să fie scoase în evidentă, ci să se realizeze o delimitare de politica fostelor clase exploatatoare, dominante, să se pornească de la necesitatea dezvoltării și realizării unei istorii noi. de prietenie, de colaborare. Aceasta e valabil. în general, în Europa si în întreaga lume._ cu atît mai mult în relațiile între România și Ungaria !E greu să înțelegi reeditarea unor teze horthyste, fasciste, șovi- niste. inclusiv rasiste. Cum se poate concepe ca o Academie de științe să dea girul său unor texte și lucrări care jignesc alte popoare ? Ce știință este aceasta ? Cui servește o asemenea așa-zisă știință decît celor mai reacționare cercuri imperialiste ? în nici un fel asemenea teze nu servesc cauzei prieteniei și colaborării, cauzei socialismului !Sîntem pentru schimburi de experiență. dar sîntem în mod hotărît împotriva oricărui amestec în treburile interne. Nu am acceptat acest lucru în nici o împrejurare și nu vom accepta nici' astăzi, și nicicînd ! Problemele României, ale dezvoltării socialiste se rezolvă de către poporul român în întregul său, în deplină unitate, de către forța sa conducătoare — Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu, 
România !“).Sîntem pentru o dezvoltare largă, am acționat întotdeauna si vom acționa cu fermitate pentru extinderea relațiilor cu țările socialiste și. în primul rînd. cu vecinii noștri. între care avem în vedere întotdeauna și Republica Populară Ungară. Mai mult', considerăm că există mari posibilități să dezvoltăm larg relațiile de cooperare cu țările socialiste si. în acest sens, am și elaborat. în cadrul conducerii de partid, o serie de propuneri și măsuri, care au fost publicate pe scurt în Comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv — și dorim să facem a- ceasta și cu vecinii noștri unguri. Consider că aceasta răspunde intereselor celor două popoare, intereselor dezvoltării socialiste a ambelor țări. Orice alt fel de abor-, dare a problemelor, orice încercare de denaturare a realităților și de a merge cu această denaturare 

chiar în unele forumuri internaționale este în contradicție cu interesele atît ale poporului ungar, cît și ale poporului român !Noi nu am pus și nu punem niciodată semnul egalității între anu- miți oameni sau grupuri de oameni rău intenționați dintr-o țară sau alta și popoarele țărilor respective. Am considerat și considerăm întotdeauna că popoarele trebuie să cunoască realitatea, dar trebuie să fie educate și să înțeleagă că este în interesul fiecăruia să conlucreze, să colaboreze cu alte popoare și. în primul rînd, cu vecinii săi. Avem multe lucruri comune — chiar dacă istoria Academiei ungare nu vorbește de ele — care pledează pentru o asemenea abordare si asemenea relații între cele două țări și popoare.Cum putem noi însă să fim de acord să se lărgească distribuirea de presă și literatură ungară în România, cînd în această presă se aduc injurii la adresa oamenilor muncii din țara noastră ! Dacă am accepta acest lucru, am face un deserviciu. Presa, radioteleviziu- nea, mijloacele noastre — literatura. arta — toate trebuie să servească unui singur scop : apropierii. prieteniei, educării în spiritul socialismului, al solidarității internaționale. Orice altă înțelegere și abordare este în contradicție cu interesele de azi. de mîine și din totdeauna ale popoarelor !Prima lozincă a socialismului științific a fost : „Proletari din toate țările, uniți-vă !“ și cunoașteți tot ce au spus mai departe Marx și Engels. Noi sîntem pentru o a- bordare nouă privind solidaritatea, unirea maselor, a popoarelor, nu numai a proletariatului, pentru că trăim în altă etapă. Trebuie să acționăm pentru unirea popoarelor în lupta pentru socialism, pentru dezarmare și pace în lume !Un asemenea fel de abordare consider că trebuie să îl aibă presa si mijloacele noastre de informare. Sper că se va înțelege și de către vecinii noștri din Ungaria că este timpul să se pună capăt unor asemenea stări de lucruri, unor astfel de manifestări — și să se acționeze, deopotrivă, pe calea prieteniei și colaborării. în ce ne privește, doresc să declar aici — dar declar aceasta pentru întregul nostru popor — că sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a folosi tot ceea ce este valoros în trecutul nostru comun — și vom face aceasta cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii — pentru dezvoltarea colaborării, prieteniei, pentru asigurarea dezvoltării fiecărui popor, a ridicării bunăstării fiecărei națiuni, pentru asigurarea păcii în întreaga lume ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Dragi tovarăți,Voi reveni la unele probleme actuale ale activității partidului și poporului nostru. Planul cincinal 1986—1990, celelalte programe pe care le-am adoptat pun în centrul întregii activități dezvoltarea puternică a forțelor de producție, trecerea la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea dezvoltării intensive a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare, așezarea la baza întregii activități a celor mai noi cuceriri ale științei, ale revoluției tehnico-științifice în general, ale noii revoluții agrare. Trebuie să realizăm o nouă calitate. Anul trecut am adoptat o serie de programe privind modernizarea și mai buna organizare în toate sectoarele de activitate. în anul acesta, și în anii următori, toate aceste programe trebuie să fie înfăptuite în cele mai bune condiții. Am a- doptat programe privind aplicarea noului mecanism economico-finan- ciar, normarea economico-financia- ră, înfăptuirea neabătută a auto- conducerii, autogestiunii muncitorești, în toate domeniile de activitate.în fata tuturor oamenilor muncii, a întreprinderilor și a tuturor sectoarelor de activitate stau problemele ridicării calității producției și a nivelului tehnic. Trebuie să înțelegem bine că ne aflăm într-o asemenea etapă a dezvoltării societății noastre îneît problema calității, a nivelului tehnic este hotărîtoare pentru asigurarea dezvoltării în continuare.Trebuie să acționăm cu hotărîre pentru reducerea consumurilor materiale, pentru recuperarea și refolosirea energiei și a unei serii de materiale. Anul acesta am avut unele probleme cu energia. Am vorbit despre cauzele acestor lipsuri. despre unele întîrzieri în realizarea programului de punere în funcțiune a unor capacități e- nergetice în anul trecut, cît și de faptul că în toamnă și primele două luni ale acestui an, pe Dunăre și pe apele interioare am ob

ținut cu 1 000 MWh mal puțină energie electrică, datorită secetei care s-a manifestat în întreaga Europă. Lipsa a 1 000 MWh — ceea ce reprezintă 12 la sută din energia noastră — ne-a creat greutăți. La aceasta trebuie adăugat faptul că nu s-a acționat așa cum a fost stabilit ca, de la 1 decembrie, să se treacă la regimul de iarnă privind organizarea activității economice. Mulți au continuat să consume fără a ține seama de realități ; mai mult, au preferat să a- fecteze producția decît să facă economii în sectoarele neproductive. Numai în ministere, in instituții și la unele activități din așa-zisele sectoare speciale am redus cu 400 MWh consumul de energie prin măsurile pe care le-am luat prin decret, plus consumul neproductiv în întreprinderi — și am putut astfel să mărim cantitatea de e- nergie pentru producție. Desigur, calea pentru satisfacerea cerințelor de energie este legată, în primul rînd, de realizarea programelor pe care le avem privind punerea în funcțiune a capacităților energetice în acest an, de intrarea primei centrale nucleare în producție. Dar, independent de energia de care vom dispune, reducerea consumului, economia de combustibil, de energie, de materiale rămîne problema centrală în întreaga noastră activitate — și a- ceasta trebuie bine înțeleasă, în toate domeniile !Trebuie să acordăm mai multă atenție creșterii productivității muncii, înfăptuind neabătut programele de modernizare și organizare științifică a producției și a muncii.O atenție deosebită va trebui să acordăm, în acest an, problemelor eficienței economice, rentabilității, aplicînd ferm noul mecanism economic, autoconducerea și autofinanțarea, programul de normare economico-financiară.Una din problemele importante ale activității noastre o reprezintă, și va trebui să o reprezinte continuu și din ce în ce mai mult, activitatea de schimburi internaționale. de comerț exterior, de cooperare în producție cu țările socialiste, cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii fără deosebire de orînduire socială.După cum cunoașteți, avem forme foarte diferite și largi de cooperare. încă din 1975 avem legea privind societățile mixte. Este a- devărat că prea mult n-am făcut! Avem cîteva societăți mixte, între care una mai importantă, care n-a mers prea bine ; altele merg ceva mai bine, dar au o pondere mică îneît nu pot să influențeze prea mult întreaga noastră activi- tate. Desigur, atunci cînd am elaborat această lege, am avut în vedere să creăm condiții — și am creat condiții — să realizăm asemenea societăți mixte și cu țări socialiste și capitaliste, și cu țări în curs de dezvoltare. Vom acționa si în viitor în spiritul prevederilor legii noastre, pornind de la interesele economiei naționale, de la faptul că. indiferent cu cine vom realiza asemenea societăți, proprietatea sau partea întreprinderilor românești aparține poporului și trebuie să aducă foloase numai și numai poporului. Dorim — și vom acționa larg — să realizăm toate programele de cooperare, acordurile de lungă durată, programele de colaborare în domeniul științei, tehnicii și în celelalte domenii de activitate. Nici nu se poate concepe — așa cum am menționat nu o dată — dezvoltarea și realizarea programelor noastre fără o largă colaborare economică internațională, începînd cu țările socialiste, dar — repet — cu toate statele lumii fără deosebire de orînduire socială.Ținînd seama de stadiul actual de dezvoltare, de noile progrese ale științei și tehnicii, problemele pregătirii profesionale, tehnice, recalificarea reprezintă, și trebuie să constituie, o preocupare permanentă a tuturor întreprinderilor, a organelor de partid și de stat din toate domeniile. Trebuie să asigurăm ridicarea puternică a nivelului de pregătire profesională a oamenilor, a nivelului pregătirii științifice, tehnice ! Să avem în vedere schimbările continue care au loc în tehnică și în știință, și deci și necesitatea reciclării, a reîmprospătării cunoștințelor. Aceasta este una din problemele hotărîtoare pentru dezvoltarea generală a patriei noastre. Aceste probleme sînt comune pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, și fiecare în domeniul său de activitate trebuie să acționeze pentru a contribui la realizarea lor!Este necesar să înțelegem bine că realizarea programelor generale de dezvoltare a patriei, a obiectivelor pînă în anii ’90 și, în perspectivă, pînă în anul 2000 se 

pot realiza numai prin activitatea și munca unită a întregii națiuni. Numai pe această bază se vor crea condiții tot mai bune pentru participarea și accesul la minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale culturii în general și pentru ridicarea generală a bunăstării materiale și spirituale a poporului — telul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).Am menționat nu o dată — dar consider necesar să repet și acum— că nimic nu am realizat fără muncă. Tot ceea ce am realizat a cerut eforturi — uneori, grele — și umane, și materiale ! Nimic .nu am primit pe gratis, totul este rezultatul muncii și eforturilor poporului unit ! Viitorul poporului nostru, socialismul și comunismul nu se pot realiza fără munca unită a întregii națiuni, sub conducerea partidului nostru comunist ! 
(Aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Vom munci și vom lup
ta. țara o vom înălța !“, „Stima 
noastră și mindria. Ceaușescu — 
România!", „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“).Este necesar ca pornind de la experiența și practica noastră, de la adevărurile generale, să dezvoltăm puternic sentimentul și spiritul revoluționar de muncă în toate domeniile. Nu se poate construi o orînduire nouă fără a acționa permanent împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, pentru promovarea continuă, cu îndrăzneală a tot ce este nou în toate domeniile de activitate.Trebuie să aplicăm ferm în întreaga noastră activitate principiile socialiste de retribuție de care am vorbit, să veghem permanent la respectarea principiilor de etică și echitate socialistă. Așa cum am menționat anterior, diferențierea veniturilor stabilite pentru diverse domenii trebuie să constituie baza relațiilor sociale, și, pornind de la aceasta, să se asigure aplicarea fermă a principiilor de retribuție, a acordului global și direct în toate sectoarele de activitate. Veniturile mai mari. într-un sector sau altul, se pot realiza, și trebuie să se realizeze, numai pe baza rezultatelor muncii ! Nimeni nu va putea și nu trebuie să trăiască fără muncă sau prin exploatarea muncii altora! Nu dorim, sub nici o formă, să încurajăm acele căi care pot să ducă la întărirea unor forme de proprietate, chiar mică, dar capitalistă.Considerăm că avem răspunderea și trebuie să facem totul pentru întărirea continuă a proprietății întregului popor, . deoarece numai aceasta constituie baza dezvoltării generale a patriei, a bunăstării generale. Numai pe baza proprietății socialiste se poate asigura deplina egalitate în drepturi și adevărata democrație revoluțio- nar-muncitorească. Nu poate fi egalitate între exploatatori și asupriți, între sclavi și stăpîni de sclavi, cum se spunea în trecut ! Nu poate fi democrație între exploatatori și asupriți ! Numai în condițiile cînd oamenii muncii sînt proprietarii mijloacelor de producție se poate realiza și adevărata egalitate, și adevărata democrație socialistă ! Aceasta constituie baza dezvoltării orînduirii noastre, a victoriei socialismului în patria noastră ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).Vom acționa în direcția dezvoltării și perfecționării conducerii și planificării economiei noastre, pornind însă de la îmbunătățirea continuă a activității organismelor democratice și asigurarea celor mai bune condiții pentru participarea întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Viața. experiența au demonstrat rolul hotărâtor, de conducere al partidului în toate domeniile de activitate. De aceea sîntem hotărîți să acționăm cu întreaga fermitate pentru a perfecționa continuu activitatea partidului nostru. pentru creșterea răspunderii fiecărei organizații și organism de partid în toate domeniile, pentru întărirea legăturilor cu masele și unirea eforturilor întregului popor în dezvoltarea generală a patriei noastre.Vom acționa, și trebuie să întărim continuu unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român — garanția sigură a înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare economică și socială, a egalității, a libertății și independenței patriei noastre. (A- 
plauze puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— P.C.R. !“).Tn întreaga noastră activitate, punînd pe primul pian înfăptuirea 

neabătută a minunatelor programe de dezvoltare, trebuie să acordăm o atenție mai mare activității po- litico-ideologice. de educare și formare a conștiinței revoluționare. a omului nou. constructor conștient al socialismului și comunismului.Trebuie să avem o atitudine fermă, intransigentă de combatere a oricăror concepții retrograde, a șovinismului, a naționalismului, sub orice formă s-ar manifesta acestea. Să dezvoltăm puternic și să educăm întregul nostru popor, tineretul în spiritul umanismului revoluționar, al frăției dintre toți oamenii muncii, dintre popoare. în spiritul solidarității internaționale. al luptei pentru progres și pace în lume !La baza întregii noastre activități trebuie să punem concepțiile revbluționare ale socialismului științific, materialismului dialectic și istoric, tot ce este mai nou în știință și tehnică. în cunoașterea umană în general. Trebuie să nu uităm nici un moment, și să avem permanent în vedere, că uriașele schimbări care s-au produs și se produc în dezvoltarea generală a societății, în cunoașterea științifică. în- lărgirea orizontului de cunoștințe ale omului fac necesară o abordare nouă a multor probleme. Ele nu infirmă concepțiile fundamentale ale socialismului științific. ci confirmă tocmai justețea concepției • materialist-dialectice despre lume și viață. Dar orizontul cunoașterii cere o completare a tuturor tezelor, o modificare chiar a unor teze vechi și înlocuirea lor cu ceea ce a apărut și ceea ce este nou. Toate acestea, subliniez, nu fac decît să confirme justețea concepției materialist-dialectice despre lume si viață, care a pornit și pornește de la faptul că nimic nu este de necunoscut, sînt numai lucruri necunoscute, că omenirea va deschide continuu noi si noi orizonturi în cunoaștere — și trebuie, pe această bază, să-și îmbogățească și concepția, filozofică, ideologică, dar si practica luptei revoluționare, si practica economico-socială. Numai actionînd în acest fel acționăm ca adevărați revoluționari ! Numai ■astfel vom asigura cele mai bune condiții pentru dezvoltarea socialismului în patria noastră, vom pu- , tea contribui în general la dezvoltarea științei, a minunatelor idei si concepții revoluționare, a socialismului în lume ! (Aplauze pu
ternice. prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceausescu — 
P.C.R. !". „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).Avem un program de mare perspectivă privind dezvoltarea țării în cincinalul actual și pînă în anul 2000. Tot ceea ce am realizat constituie garanția înfăptuirii tuturor acestor obiective, a hotărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si de înaintare spre comunism.Să ne gîndim. să studiem și să găsim cele mai bune forme de realizare a acestor obiective, de organizare a societății noastre în toate domeniile, care să asigure condiții egale de viață, de muncă, de manifestare a personalității umane, a principiilor de dreptate si echitate socială, să asigure înaintarea fermă a României spre comunism ! Numai așa ne vom face datoria față de popor, față de socialism. fată de comunism ! Numai asa vom merita titlul de revoluționari, de comuniști ! (Aplauze și 
urale; se scandează îndelung 
„Ceaușescu. eroism — România, 
comunism !").

Dragi tovarăși,Aveam de gînd să mă refer Ia unele probleme internaționale, dar cred că este bine cunoscută politica României în ce privește relațiile internaționale, lupta pentru dezarmare, pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Evenimentele internaționale continuă să fie destul de grave. Se continuă înarmarea nucleară, se continuă experiențele nucleare, care ele înseși reprezintă un grav pericol pentru mediul înconjurător.Ne reamintim cu toții despre urmările gravei avarii de la Cer- nobîl. de influența pe care a avut-o în întreaga Europă, inclusiv In tara noastră. Acest grav accident a demonstrat — dacă mai era necesar — ce mare pericol reprezintă energia nucleară scăpată de sub control. Ea nu mai poate fi dirijată si stăpînită de nimeni !Noi am salutat faptul că conducerea Uniunii Sovietice a ajuns la o concepție și abordare nouă a problemelor armelor nucleare, în sensul că arma nucleară nu poate fi folosită, că arma nucleară, folosirea ei înseamnă distrugerea 

nu numai a civilizației, ci a înseși condițiilor pentru existența vieții pe planeta noastră.Am declarat nu o dată — dupf cum știți — că trebuie să punerr capăt cu desăvîrșire armelor nucleare, să acționăm pentru a asigura dreptul vital al oamenilor lt existență, la viață. Aceasta este problema fundamentală care si pune astăzi ! în nici pn fel nu si mai poate pune problema că în tr-un război nuclear vor fi învinș sau învingători ! Problema car se pune astăzi este că trebuie si împiedicăm distrugerea vieții pi planeta noastră, să asigurăm su praviețuirea popoarelor, a oame nilor. Iată de ce problema lupte împotriva armelor nucleare, nece sitatea încetării oricăror expe riențe nucleare trebuie să stea î centrul activității — și va sta î centrul activității partidului ț statului nostru.Va trebui să acționăm și să în tărim solidaritatea și colaborare cu toate popoarele si statele lum pentru a obține încetarea înar mării nucleare, oprirea expc riențelor nucleare, eliminarea ai melor nucleare cu rază medie d acțiune din Europa și trecerea 1 eliminarea tuturor armelor nudes re din lume.Sîntem. totodată, pentru dezai marea convențională — și am acționat, unilateral, în aceasi direcție.Ne pronunțăm, în general, per tru o abordare nouă a relațiile dintre toate națiunile lumii, per tru a se renunța cu desăvîrșire calea forței, la amenințarea c forța, la amestecul în treburi altor state. Considerăm că \ trebui să nu precupețim nici v efort pentru a ne aduce contr buția la soluționarea acestor pri bleme fundamentale care preoc pă astăzi întreaga omenire.Nu mă mai refer la alte aspec ale vieții internaționale. Am me: ționat numai pericolul armelor n cleare pentru . că el reprezin astăzi problema fundamenta pentru întreaga omenire, deci pentru poporul nostru, și trebu să facem totul pentru a asigu existența lumii, a popoarelor, oamenilor ! Aceasta este problen fundamentală care se pune astf în fața întregii omeniri !Sîntem ferm hotărîți să acționă în continuare și să contribuim soluționarea tuturor problemele pe principiile egalității, respect lui suveranității și neamestecul în treburile interne.Avem ferma încredere că p poarele dispun de forța necesa— acționînd înțr-o unitate m bună, mai puternică’ — să dete mine o schimbare a situației inte naționale, să asigure triumful p cii, al rațiunii, realizarea unei lui mai drepte și mai bune pe pl neta aceasta ! (Urale și 
plauze puternice; se scandea 
„Ceaușescu — pace !“. „Dezarma
— pace !“, „Ceaușescu — Român 
pacea și prietenia !“).în încheiere, aș dori să-mi e prim convingerea că dezbater care au avut loc în plenarele cp siliilor oamenilor muncii de nați nalitate maghiară și germană, di baterea în primul rînd a probi melor privind dezvoltarea patr noastre și înfăptuirea programei pe acest an și pe întregul cincin precum și pozițiile adoptate fî de unele probleme de relații rr generale, vor contribui la mai bu înțelegere a necesității perfect nării și îmbunătățirii întregii no; tre activități, vor determina toți oamenii muncii, fără deoseb de naționalitate, ca întregul nosl popor să acționeze în așa fel în să încheiem acest an cu rezult; cît mai bune.îmi exprim convingerea fiecare dintre cei prezenți s va acționa — în colectivul său și domeniul său de muncă — în s ritul general al programelor planurilor de dezvoltare econor co-socială. al politicii interne externe a patriei noastre, al p< ticii științifice, ideologice, a pai dului nostru.Cu această convingere, vă u succes în întreaga activitate ! U colectivelor de oameni ai mur unde vă desfășurați activitat tuturor oamenilor muncii din tria noastră multă sănătate fericire ! (Urale și aplauze put mice, prelungite : se scande: „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușe și poporul!", „Ceaușescu, Româ
— stima noastră și mîndria!"). 
tr-o atmosferă de mare insufle! 
și puternică unitate în jurul pa 
dului, toți cei prezenți in sală 
ridică în picioare șl ovațione. 
îndelung, minute în șir, pen 
Partidul Comunist Român, pen 
secretarul general al partidu 
președintele Republ 
Socialiste România, tovarâ 
NICOLAE CEAUȘESCU !
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ȘEDINȚA COMUNA A CONSIUW OAMENILOR MUNCII UE NAȚIONALITATE MAGHIARA $1 GERMANA
(Urmare (lin pag. a II-a)România socialistă ? Noi toți, cei care, urmind ceea ce ne-a învățat prețios lecția comună de luptă a înaintașilor, am deprins definitiv și trainic să vorbim limba comună a muncii și frăției. a egalității și demnității socialiste^Tuturor celor ce, în orice formă, îndrăznesc să se amestece n problemele noastre, în munca ji viața noastră, le spunem și le outem dovedi oricînd, că a- zem cele mal largi posibili- ăți de afirmare, datorită politicii jrofund umaniste promovate de partidul nostru comunist, personal de dumneavoastră, . mult timate tovarășe secretar gene

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
WILLI HEINZMult stimate și iubite tovarășe Jicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Largul democratism ai orîn- luirii noastre socialiste iși gă- ește o vie expresie în origina- jl sistem institutionalizat în erioada de după Congresul al X-lea al partidului, care asi- ură participarea activă a tutu- or oamenilor muncii, fără deo- ebire de naționalitate, a între- ului popor Ia elaborarea si în- îptuirea politicii interne si ex- trne a tării, la conducerea în- •egii vieți economico-sociale și olitice. în acest cadru, in- ințarea consiliilor naționalită- lor. organisme proprii, cu ca- (cter consultativ si reprezen- itiv. componente ale Frontului emocrației și Unității Socia- ste. se înscrie ca o creație ori- nală a partidului nostru. a îcretarului său general, tova- ișul Nicolae Ceausescu, menită i asigure participarea activă maselor de oameni ai mun- i de diferite naționalități la îzvoltarea economiei și cultu- i. la conducerea treburilor po- ice si obștești, cit și la acțiu- !e concrete de rezolvare a ■oblemelor specifice populați- >r respective.Avind loc în climatul de pu- rnică angajare revoluționară a tregului popor pentru realiza- a exemplară a sarcinilor de an pe acest an și pe întregul ncinal, plenara noastră ne eră prilejul ca. în spiritul ientărilor si indicațiilor for- ulate de secretarul gene- 1 al partidului. tovarășul colae Ceaușescu. la recentele dinte ale Comitetului Politic cecutiv al C.C. al P.C.R., să ibilim măsuri si căi de actiu- cit mai eficiente pentru în- ptuirea neabătută a istorice- ■ hotărîri ale Congresului al UI-lea. a Programului de urire a societății socialiste jltilateral dezvoltate si de lintare a patriei noastre spre munism, pentru realizarea o- îctivului fundamental al ac- slei perioade privind înflori-i multilaterală a României cialiste și trecerea ei in riri- 1 țărilor cu o economie me- j dezvoltată.ăsemenea tuturor județelor ii. județul Timiș, cu puterni- si moderne cetăti industriale, ricole si social-culturale în re lucrează înfrățiți oameni muncii români de diferite na- nalități, a obținut și anul tre- t succese importante in toate meniile de activitate. Mențio- zî in acest context, faptul că itătile din comuna Teremia ire. în care imi desfășor acti- atea. au fost distinse cu 4 luri de ..Erou al Noii Revo-ii Agrare" pentru rezultatele ținute în anul 1986. Aceste llizări au fost posibile dato- & bunei organizări a produc- i. aplicării cu spirit de răs- ndere a noilor tehnologii, pre- îtei active a tineretului pe oarele comunei, preocupării '•manente pentru punerea in loare a tuturor resurselor iteriale și umane de care dis- nem.nfrățiți In muncă si glpdire. ■penii muncii din comuna jstră au reușit. în timpul de r pe care îl numim cu itificată mîndrie ..Epoca :olae Ceaușescu". să aducă dmbări radicale in viata eco- nică și socială, cit si în cea turală. An de an au sporit ititătile de produse agroali- ntare livrate la fondul de t din unitățile socialiste si i gospodăriile populației. în torul micii industrii, care a t o puternică amploare, lu- ază sute de tineri. Dacă în nă cu cîtiva ani comuna avea structură demografică îmbă- lită, acum, din totalul popu- iei. 32 la sută sînt tineri ă la 18 ani si înregistrăm pe 11 1986 o natalitate de 18.4 la e.’rin munca lor unită, locuito- comunei au reușit să apro- tot mai mult condițiile noas- de viată de cele ale orașelor, em apă potabilă in case, dis- îem de un centru cultural care fac parte, pe lingă lă- urile traditionale. o mare ex- :iție permanentă de istorie si eologie. expoziție de arhitec- ă și designer, de viticultură.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
BIRTA IRINAlult stimate tovarășe olae Ceaușescu,timate tovarășe și stimați arăși,ă rog să-mi permiteți să i expresie, in numele tutu- oamenilor muncii români, ghiari și de alte naționali- din județul Arad, al pudicului colectiv muncitoresc Ia întreprinderea textilă, dată cu omagiul nostru binte, celor mai alese senti- rte de stimă, inaltă prețuire ecunoștință față de dumnea- stră, mult stimate tovarășe olae Ceaușescu, marele ero i e eroii neamului, ctitor și ducător de țară nouă, ale ui gindire novatoare și cloco- are activitate revoluționară generat cea mai luminoasă glorioasă perioadă din în- iga istorie multimilenară patriei, epoca de aur ugurată de Congresul al 

ral. pentru binele și fericirea întregului nostru popor.Urmind cu fermitate această politică, ne angajăm să acționăm, în spiritul indicațiilor formulate și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,în deplină u- nitate, ca un popor mindru de viata și realizările sale, cu toate forțele, pentru a intîmpina Conferința Națională a partidului cu noi realizări, avind convingerea nestrămutată că faptele de muncă sînt cel mai ales omagiu pe care-1 aducem patriei comune — România socialistă — partidului nostru glorios, dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.
de arte plastice și altele. Cu tinerii și pentru tinerii din comună, am creat baze de agrement, ca ștrandul comunal, baia termală cu bazine acoperite și cu două saune, o microfermă, un frumos club de călărie, precum și alte spații în care își pot petrece timpul liber in mod agreabil și folositor.Urmare a bunei funcționări a cabinetului comunal pentru promovarea progresului tehnic, am reușit să punem în valoare o serie de resurse locale, printre care apa geotermală, care este folosită la încălzirea spațiilor de producție, școli și în tratamentul balnear. Din apa geotermală separăm cu bune rezultate gazele, pe care le utilizăm la brutăria comunală, la debitarea metalelor, în locul folosirii carbidului, și la o instalație simplă, realizată în regie proprie, pentru fabricarea sucurilor naturale pasteurizate.M-am oprit mai mult asupra acestor aspecte pentru a zugrăvi imaginea nouă a unuia dintre satele românești în care trăiesc și muncesc laolaltă cetățeni români de diferite naționalități, înfrățiți în aspirațiile lor de progres și bunăstare, participant activi la construirea societății socialiste pe pă- mintul României. ' Toate acestea dezmint categoric versiunile fanteziste și răuvoitoare ale cercurilor reacționare despre o așa-zisă limitare a drepturilor cetățenești pe criterii naționale. De altfel, privind numai în sala in care se desfășoară dezbaterile consiliilor noastre. forme democratice de afirmare plenară a oamenilor muncii români de naționalitate maghiară și germană, vedem laolaltă muncitori, agricultori, profesori, profesori universitari, cercetători și oameni de știință, artiști, redac- tori-șefi de publicații, cetățeni români de diferite naționalități, personalități apreciate și respectate în egală măsură cu toți ceilalți tovarăși de muncă români sau de alte naționalități. Viața demonstrează, prin argumentul faptelor, că toți cei ce-și iubesc pămîntul natal, fără deosebire de naționalitate, se bucură astăzi, in patria noastră, România socialistă, de cele mai bune condiții de afirmare socială.Este surprinzător și regretabil faptul că se susține de către unele cercuri și personalități politice și științifice, din unele țări vecine, teza, incompatibilă cu concepția revoluționară, materialist-științifică, după care de problemele naționalităților dintr-o țară sau alta trebuie să se ocupe partide sau guverne din alte țări. Asemenea poziții se raliază în mod obiectiv calomniilor susținute de cercurile imperialiste. țintesc practic să lovească în unitatea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. din țările socialiste, aduc un grav prejudiciu cauzei prieteniei și colaborării dintre statele noastre.De aceea respingem din nou cu fermitate tezele care încearcă să teoretizeze dreptul de amestec in treburile interne ale altor tari, pretențiile nejustificate pe care le ridică purtătorii lor.Avind convingerea că tot ceea ce este fundamental pentru noi se află în acest univers al patriei noastre socialiste, pe care o putem compara cu un mare șantier al progresului în continuă amplificare, asemenea întregului popor, și noi, cetățenii români de naționalitate germană, ne-am însușit in toată profunzimea sa îndemnul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a ne face, fiecare, datoria la cel mai înalt nivel, in fiecare dintre locurile unde trăim și muncim. In acest spirit, ne angajăm să facem în continuare totul, ca cetățeni demni, respectați și devotați ai României socialiste, să muncim exemplar pentru înfăptuirea sarcinilor încredințate, punînd in valoare întreaga noastră putere de muncă, pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, pentru a ne aduce din plin contribuția Ia continua prosperitate a patriei noastre — România socialistă.
IX-lea al partidului, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Exprim, totodată, sentimentele noastre de dragoste, gratitudine și aleasă considerație față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, care aduce o remarcabilă contribuție la dezvoltarea științei, învățămintului șl culturii, la înflorirea continuă a României socialiste.Anii de cind în fruntea partidului și a poporului vă aflați dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, au fost pentru județul Arad, ca pentru întreaga țară, anii unor mărețe împliniri revoluționare in toate domeniile vieții economico-sociale. Ca urmare a înfăptuirii politicii științifice a partidului și statului nostru. în ultimele două decenii au fost date în funcțiune noi și moderne capacități productive și obiective social-culturale, care 

au schimbat radical înfățișarea meleagurilor noastre, viața tuturor locuitorilor județului. Producția industrială a crescut comparativ cu anul 1965 de a- proape 4 ori. in condițiile dezvoltării prioritare a ramurilor de vîrf, de înaltă tehnicitate. Creșteri substanțiale am realizat și în ceea ce privește producția agricolă, fapt ce a situat Aradul și multe din unitățile sale agricole pe locuri fruntașe în întrecerea socialistă, fiind distinse cu înalte titluri și ordine ale Republicii Socialiste România.Trăim, firește, sentimente de înaltă mindrie patriotică pentru succesele obținute de județul nostru, în care se regăsește și aportul oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități de la întreprinderea Textilă Arad. Colectivul nostru muncitoresc, ac- ționînd in spiritul indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a obținut an de an însemnate succese în creșterea și modernizarea producției, în ridicarea eficienței economice. Trebuie să arătăm însă, în spirit autocritic, că rezultatele noastre nu se situează încă Ia nivelul cerințelor actualei etape, ale posibilităților de care dispunem.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea unei adevărate revoluții în modul de gindire și acțiune al oamenilor muncii, afirmarea puternică a spiritului revoluționar, de ordine și răspundere, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an hotări- tor al cincinalului.Sîntem pe deplin conștient! că numai actionînd în acest fel vom asigura multiplicarea și valorificarea superioară a condițiilor de muncă și existentă care au fost create în anii socialismului, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului. pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate.După cum este bine cunoscut. Întemeiate pe concepția științifică. vizionară a secretarului general al partidului, realizările politicii de dezvoltare intensă și amplasare rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, perfecționarea continuă a sistemului democrației muncitorești revoluționare, înflorirea științei și culturii au asigurat soluționarea justă, științifică a problemei naționale, afirmarea deplină a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Ia conducerea unităților, a întregii vieți eco
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HEGEDUȘ LADISLAUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Mobilizarea conștientă, profund angajată a tuturor energiilor umane și materiale de care dispune patria noastră socialistă reprezintă, în acest timp al înfăptuirilor 'fără precedent din istoria României, o atribuție de cea mai mare importanță a celor pentru care prelucrarea neprețuitei energii umane constituie înseși obiectul și vocația menirii și existenței lor.Ideea călăuzitoare, idee-torță izvorită din profunda dragoste și încredere în conștiința devotamentului și capacitățile' de creație ale poporului, formulată in expresii de excepțională putere de pătrundere de către secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, călăuzește strălucit întreaga activitate în aoest domeniu fundamental al formării conștiinței înaintate, al modelării unui om nou, în care să se îmbine armonios capacitățile morale și spirituale, patriotismul, spiritul civic și competența profesională, gindirea și «jcțiunea îndrăzneață, dar și profunda responsabilitate.Secretarul general al partidului nostru reafirmă permanent înalta sa apreciere la adresa oamenilor minunați ai acestei țări, pentru care nu există cuvîntui „nu se poate" și ale căror capacități, pe deplin dovedite în înfăptuirea întregii construcții socialiste de azi, constituie chezășia transpunerii în fapt a marilor planuri de viitor, conținute în documentele Congresului al XIII-lea al partidului. pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor actualului cincinal al revoluției științifice și tehnice, al noii revoluții agrare și al eficienței eoonomioe superioare.Această încredere se bazează pe înaltele calități de omenie, inteligență, talent, forță de creație cu care sînt înzestrați și pe care le-au dovedit din moși- strămoși oamenii acestor meleaguri, dar ne onorează și pe noi, cei care slujim în sfera educației și culturii, o educație ce trebuie să acționeze permanent, în larg orizont, urmărind evoluția fiecărei individualități, de la vîrstele fragede pînă la maturitate. Și intr-adevăr, de la instituția școlară, treclnd prin școala muncii, în care se oțelesc caracterele, se ascut inteligența și competența, în care se afirmă și mai puternic sentimentul patriotismului înflăcărat, al colaborării și înțelegerii între popoare, urmind înalta școală a partidului — pe tot traseul complexei acțiuni de educație revoluționară, crezul de inaltă omenie, al încrederii in popor, în binele și frumosul din oameni, exprimat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se materializează într-o vastă și neîntreruptă acțiune construc- tiv-umană.Pentru oricine se apleacă, pătruns de respect pentru adevăr asupra istoriei acestei minunate și străvechi vetre de civilizațte, asupra semnificației esențiale a unor fapte de civilizație și cultură, apare cu limpezime că 

nomico-sociale. dreptul Ia muncă. educație, la existență liberă și demnă. Aceste realități se regăsesc intru totul și in Întreprinderea noastră, ca și pe întreg cuprinsul județului și al țării, oamenii muncii români de naționalitate maghiară .beneficiind din plin de avantajele democrației muncitorești, parti- cipind activ la conducere, in frățească unitate cu oamenii muncii români și de alte naționalități, ca adevărați proprietari, producători și beneficiari ai roadelor muncii lor. Aceasta confirmă cu strălucire adevărul că în patria noastră. Republica Socialistă România, socialismul se construiește cu poporul, pentru întregul popor.Toate aceste realizări, făurite cu inima, mintea și brațele noastre, unitatea frățească a tuturor oamenilor muncii din România socialistă constituie realități de netăgăduit, care spulberă calomniile dușmanilor socialismului, născocirile răuvoitoare ale cercurilor reacționare de peste hotare.Acestor atacuri odioase li se alătură, din păcate, declarațiile unor persoane oficiale, numeroase emisiuni de radio și televiziune, articole de presă ori cărți din R.P. Ungară, care denigrează realitățile noastre, propagă minciuni veninoase cu privire la situația cetățenilor români de naționalitate maghiară, picură otrava naționalismului și șovinismului prin susținerea unor teze preluate din arsenalul fostelor clase exploatatoare din Ungaria, al regimului fascist al lui Horthy.Clasa muncitoare din România, educată de partid în spiritul glorioaselor tradiții revoluționare, al frăției muncitorilor, fără deosebire de naționalitate, condamnă și respinge cu fermitate orice concepții șovine, reacționare.Nici un om cinstit, căruia ii sint scumpe adevărul și dreptatea. care prețuiește marea valoare umanistă'a prieteniei între popoare, nu poate să nu condamne și să nu respingă cu ‘indignare asemenea fapte nedemne, care urmăresc să semene vrajbă și neîncredere intre națiuni, făcînd jocul forțelor reacționare, imperialiste, al adepți- lor revizionismului și revanșis- mului.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să dau glas atașamentului deplin al tuturor oamenilor muncii din județul Arad, fără deosebire de naționalitate, la politica internă și externă a partidului și statului nostru, angajamentului patriotic de a face totul pentru înălțarea României socialiste pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.
marea majoritate a poporului, oamenii acestor locuri, fără deosebire de naționalitatea căreia ii aparțineau, erau stăpîniți de aceeași dragoste pentru meleagurile natale, de dorința de a-și făuri prin muncă liberă o viață mai înfloritoare, de pasiunea pentru frumos. Chemările la vrajbă și dezbinare, căci din nefericire au existat și asemenea îndemnuri, au pornit doar din rîndurile unei minorități arogante care-și apăra privilegiile, ale unor pături reacționare, ele nereușind să trezească ecouri în rîndurile maselor, căci acestea erau legate prin sentimente de solidaritate în lupta pentru instituirea unor relații sociale mai drepte.Adevărații oameni de cultură au fost dintotdeauna purtătorii de cuvint ai simțămintelor populare de dragoste și omenie, dînd glas în scrierile lor, indi} ferent de limba în care au fost redactate, ca și în limbajul universal al muzicii și picturii, admirației față de a- cest iubit pămînt natal, înțelegerii și respectului pentru oameni, pentru cultura și obiceiurile specifice, pentru vrednicie și talent. Iar torța acestor străvechi și nobile simțăminte și ginduri se înalță astăzi, cu strălucire. sub cerul senin al socialismului, simbolizînd înfrățirea, încrederea, deplina egalitate în drepturi, lupta unită pentru o viață mai bună.Un exemplu cultural din nenumărate altele : cite orașe ale lumii se pot lăuda, asemenea Timișoarei, că valorile lor culturale se pot exprima simultan, pe deplin liber, în patru limbi diferite, atît pe scenele teatrelor. în ziare și publicații periodice. precum și in cărți ? Iar exemple similare oferă și alte localități din țară.Corolarul pe plan cultural al acestei politici de egalitate deplină, de stimulare a personalității creatoare a talentelor, de înflorire a unei culturi originale, profund angajate în promovarea nobilelor idei ale socialismului și comunismului, de asigurare a accesului deplin al întregului popor la făurirea și însușirea culturii îl constituie, fără îndoială. Festivalul național ..Cîn- tarea României". Permiteți-mi cu acest prilej să omagiez strălucita gindire umanistă care a instituit festivalul fără precedent in istoria țării, să-mi mărturisesc încă o dată cel mai profund respect, aleasă stimă și dragoste. întreaga admirație fată de cel care și-a dedicat viața fericirii și prosperității a- cestui popor, secretarul general al partidului, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Permite- ți-mi. totodată, să exprim cele mai alese și respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului. președintele Consiliului Național al Științei și Invă- tămîntului. pentru îndrumarea cu înaltă competență și sprijinul permanent acordat activității de creație științifică și artistică. muncii politico-educative și culturale desfășurate de organele și instituțiile de cultură.Este pe deplin limpede acum, la încheierea fazei de masă a 

cele! de-a șasea ediții a aceste! mărețe manifestări, care a adus, în calitate de creatori și inter- preți, in cluburi, în case de cultură și cămine culturale. pe scene și în sălile de expoziții, milioane și milioane de oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, că acest grandios festival exprimă cu pregnanță înflorirea culturii României contemporane.. De aceea, consider oportun să adăugăm cunoscutei caracterizări date „Cîntării României" ca festival al muncii și creației libere, să adăugăm deci și ideea de înfrățire, de unitate — festival al muncii, creației libere și înfrățite, festival al unității de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. E o realitate: incontestabilă ce atestă excepționala principialitate socialistă a politicii naționale înfăptuite in România.Iată de ce considerăm ca fiind anacronice și de-a dreptul răuvoitoare acțiunile propagandistice situate sub semnul așa-zisei „apărări a drepturilor omului", strădaniile lamentabile ale unor indivizi și cercuri dubioase care, orbiți de propriile lor himere, încearcă, pînă și in diferite foruri internaționale, să defăimeze, să mistifice istoria și. recurgînd la arsenalul unei ideologii pe care omenirea ar fi trebuit s-o îngroape demult, presară iar ura și învrăjbirea intre popoare, dînd astfel apă Ia moară ideilor revanșarde, revizioniste, naționaliste și șovine, ațîțătorilor la război, la confruntări armate. Și mai surprinzătoare este apariția in străinătate, chiar in unele țări socialiste vecine, mai recent în Ungaria, a unor lucrări și studii în care adevăruri științifice despre istoria României sînt denigrate și falsificate, căutind să se acrediteze ideea că aria de formare a poporului român s-ar situa undeva în sudul Balcanilor, sugerindu-se că alții ar avea drepturi asupra părții de nord-vest a țării, lucrări în care românii ' sint omiși din Transilvania sau chiar din Moldova și Muntenia. Se exprimă, așadar, nostalgia după marile imperii, constituite prin jaf și agresiune și menținute prin forța baionetelor, poziție care caută să ațițe spiritele și să tulbure liniștea oamenilor muncii de diferite naționalități, înfrățiți de secole pe pămintul scump al patriei noastre. Cu atît mai puțin se justifică faptul că asemenea lucrări poartă girul unor înalte academii. al unor oameni de cultură, miniștri chiar — ale căror aspirații ar trebui să se îndrepte spre slujirea adevărului șt umanismului, a unor idealuri de prietenie, colaborare și bună înțelegere, sentimente care animă In fond popoarele vecine și prietene. Nu restringerea contactelor, nu debitarea de calomnii, nu insinuarea și amestecul în treburile interne este calea dezvoltării colaborării și întări
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HAJDU GYOZOMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Este o mare onoare pentru mine să încep prin a-I omagia pe mult iubitul nostru conducător care, spre bucuria și fericirea noastră, a tuturor, este din nou prezent printre noi la a- ceastă plenară comună. Ii omagiez din adincul inimii pe genialul conducător de partid și de stat, ctitorul României moderne, bărbatul viteaz și eroic, stegar al libertății și independenței naționale, erou al păcii, simbol al României de azi și de miine, al egalității in drepturi și al frăției, legendar luptător revoluționar — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, in calitatea mea de scriitor și om de presă, român de naționalitate maghiară, să vă mulțumesc pentru strălucita operă revoluționară de inestimabilă valoare, care va rămine mereu vie in conștiința poporului român, cu care ați îmbogățit viața de zi cu zi a patriei noastre, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți in interesul patriei și poporului nostru, pentru a rămine uniți în cuget și-n simțiri, pentru fericirea tuturor fiilor patriei noastre.Limba maternă a fiecăruia dintre noi s-a înnobilat in zilele noastre exprimînd idealuri noi și traducind în fapt de viață reală aspirația de veacuri a poporului nostru, de libertate și independență deplină, redind in română, maghiară sau germană aceeași dragoste, de patrie, același atașament fierbinte pentru meleagurile străbune, pe care ne-am născut, trăim și vor trăi urmașii noștri.Trebuie să recunoaștem Insă că. dincolo de limba maternă a fiecăruia, există o limbă unică : hala de montaj, strungul, eprubeta, schela, macaraua, tractorul sau combina cunosc o limbă comună — limba muncii, a competenței profesionale, a abrfegației, disciplinei și eticii comuniste. Limba comună, a conștiinței socialiste și a patriotismului socialist, pe care, independent de apartenența națională și de graiul moștenit de la mamele noastre, o afirmăm cu toții împreună. Aceasta e limba concepției revoluționare despre viață a partidului nostru, pe care noi, scriitorii, trebuie să ne-o însușim mai bine, ca în anii care vin să realizăm opere pe măsura timpului revoluționar pe care-1 trăim, a viitorului prefigurat in Programul partidului.Dumneavoastră, mult stimate șt iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați exprimat convingerea fermă a noastră, a tuturor, atunci cind ați spus că 

rii frăției dintre țările socialiste. Dacă vrem ca omenirea să trăiască în tihnă, dacă vrem ca planeta aceasta atit de zbuciumată să nu se spulbere în neant, să nu permitem nimănui să scormonească în cenușa metodelor de tristă amintire, ci să apelăm Ia faptele frumoase, pilduitoare ale înaintașilor, care îndeamnă Ia muncă pașnică, la prietenie, frăție, colaborare, la pace.Există In gindirea românească, la toate popoarele cred, zicale precum „Fă-ți ordine in propria-ți ogradă înainte de a huli curtea vecinului", sau „Vezi paiul din ochiul altuia, dar nu vezi bîrna din ochiul tău". Firește, țara noastră nu este o insulă in mijlocul unui ocean și n-a fost prin urmare ferită de urmările crizelor economice mondiale sau eurooene și, deci, nici de urmările crizei energetice și de anumite materii prime, după cum in procesul construcției socialiste au existat și la noi lipsuri, neajunsuri, neim- pliniri. Dar, așa cum a dove- dit-o de-atîtea ori pe parcursul istoriei, poporul nostru, avînd In frunte un partid încercat, Partidul Comunist Român, un conducător înțelept, un revoluționar vizionar, tovarășul Nicolae Ceaușescu. știe să-și rezolve singur problemele, fără sfaturile atotștiutoare ale altora.In România, asigurarea drepturilor egale pentru toți cetățenii. fără deosebire de naționalitate, este evidentă nu numai în dezvoltarea economică, în accesul la cultură și pregătire profesională, cît și In asigurarea participării, fără discriminare, la înfăptuirea actului de conducere în toate sectoarele din cadrul sistemului nostru democratic și organismelor democratice existente la toate eșaloanele, de la consiliile oamenilor muncii din întreprinderi pină la Marea Adunare Națională.Știm, mult stimate tovarășe secretar general, că și în domeniul culturii și artei mai avem încă multe de făcut pentru a răspunde înaltelor dumneavoastră comandamente. Sîntem con- știenți de faptul că diversele genuri artistice rămin in continuare datoare realităților contemporane, exigențelor de ordin ideologic și politic, că trebuie să facem eforturi mai mari pentru legarea mai strlnsă a activităților politico-educative și cultu- ral-artistice de cerințele proprii fiecărui loc de muncă. Tocmai de aceea, convingerii că, așa cum spunea poetul, „Viitor de aur țara noastră are", li adăugăm angajamentul nostru de conștiință, al activiștilor Consiliului Culturii și Educației Socialiste, al tuturor oamenilor de editură și artă, fără deosebire de naționalitate, să facem totul pentru ca prin mijloacele culturii să ridicăm pe trepte mereu mai înalte nivelul de conștiință al poporului și prin aceasta să determinăm progresul tot mai puternic al scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
pentru un scriitor nu poate exista o sarcină mai înălțătoare, mai sfîntă, decit slujirea partidului, a țării și poporului său. decit să scrie despre acei eroi ai vieții și muncii care transpun în viată unitatea și frăția noastră, mărețul vis al întregului popor, socialismul și comunismul. Avem datoria sfîntă ca pe viitor să reflectăm și mai profund în operele noastre sentimentul puternic, înălțător, care ne leagă pe noi toți de unica noastră patrie iubită, adevărată vatră a frăției. România socialistă, dind glas unități! de nezdruncinat a poporului nostru, răspunzînd din adincul inimii cuvintelor dumneavoastră de neuitat, pe care le purtăm mereu în suflete :„Din nou, tovarăși, să facem legămînt. Uniți în veci să fim în crez și-n gînd, Să apărăm uniți ce-avem mai sfint : Poporul, comunismul, pacea pe pămînt 1“Aici și acum, mereu Ia locurile noastre de muncă, prin faptele noastre, rostim mereu aoest legămînt.A devenit un adevăr cunoscut in întreaga lume că partidul nostru revoluționar, Partidul Comunist Român, a dat o justă rezolvare problemei naționale in patria noastră, în spiritul materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific. Ca un rezultat al acestei victorii istorice. România socialistă a devenit mama iubitoare a fiecăruia dintre noi, care-și iubește cu aceeași dragoste nedrămuită toți fiii, asigurind egalitate deplină. in toate domeniile, tuturor oamenilor muncii, patrie care nu are nici privilegiați, nici fii vitregi, pentru că ea pretinde de la fiecare fiu al ei nunțai adevărul, numai munca egală șl cinstită. întîlnim în viața de zi cu zi mii de dovezi grăitoare în acest sens, una din ele fiind chiar literatura maghiară din România, care nu a beneficiat niciclnd de posibilitățile de dezvoltare de care se bucură azi, nu a fost niciclnd așa de bogată, diversă și variată eum a fost tn aceste mai bine de două decenii pe care le denumim cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ce poate fi mai grăitor pentru exprimarea In fapt concret a dreptului naționalității maghiare din România la dezvoltarea vieții sale spirituale, la cultivarea limbii, a culturii, a tradițiilor și obiceiurilor proprii, decit faptul că în România de azi funcționează 10 teatre în limba maghiară, se tipăresc numeroase publicații în această limbă, apar anual un mare număr de titluri de cărți aparți- nînd scriitorilor români de naționalitate maghiară.Tocmai de aceea, noi, cetățenii devotați ai patriei noastre, ne opunem in modul cel mal 

categorie tuturor încercărilor diversioniste, revanșarde, venite din afară, din partea forțelor reacționare imperialiste sau ale unor cercuri și personalități oficiale din Republica Populară Ungară, din partea tuturor celor care,' direct sau abil, indirect, insinuant încearcă să pună la îndoială rezolvarea justă și definitivă a problemei naționale în România. Toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire la naționalitate, condamnă, în unanimitate, calomniile cercurilor revizioniste din exterior. menite să falsifice realitățile noastre și istoria poporului român. Sfidind adevărul istoric in tratate, atlase, studii, reviste, presă și radio, se fac eforturi pentru a se acredita ideea că, la venirea lor in Cimpia Panonică, triburile uty gare ar fi găsit acolo, ca și î» Transilvania, un spațiu al tuturor și al nimănui. Trebuie să aducem oare noi acestor „specialiști" aminte că în timpurile cind populația migratoare un- gro-finică s-a sedentarizat în aria spațiului carpatic existau o cultură și o civilizație autohtone, o organizare statală puternică, de peste un mileniu, în măsură să opună o dîrză rezistentă penetrației oștilor ar- padiene ? Este un adevăr de netăgăduit că românii au fost cei care din vechime au durat o civilizație temeinică in această parte a Europei și că de Ia ei au preluat valori esențiale toți cei care in decursul vremurilor au venit în contact cu ei. Cum este posibil ca în. „Istoria Transilvaniei", apărută sub egida Academiei Ungare de Științe și coordonată de însuși ministrul culturii, să fie întinată, să fie profanată memoria unor personalități, conducători de țară și de oști români, cum au fost Ioan de Hurtedoara, Mihai Viteazul, Avram Iancu și alții 1 Cui folosește profanarea memoriei acestor personalități care cu eroism, pină la sacrificiul suprem au luptat pentru eliberarea poporului român și,
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GERHARD KONNERTHMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,îmi îndeplinesc cu deosebită mîndrie patriotică mandatul de inimă și conștiință de a aduce secretarului general al partidului, și cu acest prilej, un călduros și respectuos omagiu din partea oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Sibiu, al colectivului revistei „Forschungen zur Volks — und Landeskunde", al cărei crez politic fundamental izvorăște din conștiința apartenenței noastre la o naționalitate conlocuitoare care, de-a lungul veacurilor, a dăltuit, împreună cu națiunea română, din granitul istoriei. România de azi, și care Iși împletește, in prezentul glorios al „Epocii Nicolae Ceaușescu", hărnicia și patriotismul în cununa de lauri a României socialiste.în acest climat de angajare revoluționară, orientările, tezele și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Erou între eroii națiunii române, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, de ale cărui gindire cutezătoare și activitate neobosită sînt legate cele mal mărețe înfăptuiri din Istoria patriei noastre, reprezintă pentru toți fiii tării, fără deosebire de naționalitate, un Insuflețitor program in munca plină de entuziasm pusă tn slujba progresului și propășirii României socialiste, a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Asemenea tuturor cetățenilor patriei, locuitorii plaiurilor si- biene — români, germani și maghiari —, animați de comunitatea de interese și voință făurită în decursul a sute de ani de istorie, de luptă comună pentru o viață mai bună, pentru înfăptuirea idealurilor de dreptate socială, au desfășurat în anul trecut o activitate plină de abnegație pentru realizarea sarcinilor de plan In profil teritorial.Raportez plenare! că în primul an al cincinalului industria sibiană a realizat peste prevederi o producție-marfă In valoare de aproape 300 milioane lei, întregul spor fiind obținut prin creșterea productivități! muncii. S-au asimilat 56 de tehnologii, ponderea produselor noi, modernizate, fiind de aproape 21 la sută față de 19,8 la sută cît s-a planificat. S-au realizat însemnate reduceri la cheltuielile totale și materiale. în agricultură — ramură de bază a economiei județului — lucrătorii ogoarelor slbiene au acționat cu mai multă răspundere pentru realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, pentru făurirea unei agriculturi intensive, de mare randament, reușind să obțină cele mai mari ^producții de cereale, fructe și legume din istoria județului, parălel cu realizarea unor sporuri însemnate la toți indicatorii din zootehnie.Cu înaltă răspundere s-a acționat și în domeniul pregătirii și perfecționării forței de muncă, un rol deosebit revenind, în acest context, învăță- mintulul de toate gradele. în județul Sibiu funcționează un mare număr de unități preșcolare și școlare cu limba de predare germană. In care sînt cuprinși numeroși copii și elevi, ceea ce constituie o mărturie elocventă a politicii partidului și statului nostru privind dezvoltarea învățămintului în limbile naționalităților conlocuitoare. Raportez plenarei că în spiritul hotărîrilor primului Congres al Științei și învățămîntu- lui, al prevederilor programului privind asigurarea forței de muncă șl dezvoltarea învățămîn- 

In același timp, unii dintre eî, șl pentru salvarea existenței poporului ungar ?Nu e greu să înțelegem că unele cercuri revanșiste. iredentiste și revizioniste, mai îndepărtate sau apropiate geografic, prin astfel de lucrări provocatoare pun la îndoială legitimitatea istorică a granițelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, se situează, în realitate, pe pozițiile fostelor clase dominante din trecut, pe pozițiile horthysmului, care au cultivat vrajba și disprețul față de valorile altor popoare.Poporul nostru nu a uitat nici o clipă durerea și jertfa de singe cu care a fost plătită in trecut învrăjbirea oamenilor muncii, a popoarelor. Unitatea de granit a poporului nostru este de nezdruncinat, pentru că inimile milioanelor de oameni, inima noastră, a tuturor, aparține pe de-a-ntregul partidului nostru revoluționar. Partidul Comunist Român ! Inima și faptele noastre cinstesc gloriosul nostru partid, poporul, ai cărei fii sîntem, fără deosebire de naționalitate, iubita noastră patrie comună. România socialistă, a- duc prinos de recunoștință ctitorului României moderne, marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Permiteți-mi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să reamintesc în acest cadru solemn pentru toți fiii acestui pămînt, minunatele cuvinte-angajament care au fost rostite cu atita vibrație patriotică de dumneavoastră :Dușmani de vor vroi să te sugrume, Cu brațul nostru te vom apăra. Vom face totul să trăieștiin lume Egală — între popoare,țara mea !„Trăiască eroul de azi și de miine al României, simbolul egalității noastre în drepturi, al vieții și unității noastre !“,„Trăiască Eroul păcii mondiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“.
tului, elaborat sub îndrumarea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia ii aducem și cu acest prilej omagiul nostru fierbinte, toate cadrele didactice din județul nostru, au avut permanent în vedere că dezvoltarea intensivă a economiei, noua revoluție tehnfco-științifi- că și agrară impun o nouă revoluție și în nivelul de formare a cadrelor, în modul lor de a gîndi și acționa.Prin grija partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cetățenii români de naționalitate germană beneficiază de condiții opti- ’ me de dezvoltare a creației ; originale, in limba maternă, de promovare a valorilor culturale ' proprii. O expresie concludentă I în acest sens o constituie și ' activitatea editorială, ziarele și i alte publicații în limba germa- i nă, Însăși revista „Forschungen" căreia, încă din anul 1959, ii revine sarcina să valorifice, ca o publicație științifică periodică In limba germană.' cercetările oamenilor de știință In domeniile istoriei, etnografiei, istoriei literare și a lingvisticii și să răspundă exigențelor cerute unul mesager al științei românești in străinătate.Toate acestea demonstrează pe deplin libertatea de creație și exprimare caracteristică societății noastre socialiste. Viața de zi cu zi, realitatea de netăgăduit a mărețelor înfăptuiri ale societății noastre, Ia care cetățenii români de naționalitate germană Iși aduc o contribuție importantă, cadrul larg democratic care permitp participarea tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la elaborarea și fundamentarea hotărîrilor majore privind dezvoltarea Românie! socialiste, reprezintă tot atîtea dovezi de netăgăduit ale justeței politicii naționale promovate de Partidul Comunist Român.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să reiau cuvintele rostite de unul dintre vorbitori! In plenara noastră de Ieri : Ce s-ar fi tnttmplat cu populația germană de aici dacă, prin absurd. Transilvania nu s-ar fi unit cu patria mamă tn 1918, — unire la care sașii și șvabii și-au dat adeziunea deplină ?Desigur că prin noianul de legi de deznaționalizare, de maghiarizare forțată și-ar fi pierdut identitatea națională, așa cum s-a întîmplat cu multi români care au căzut victimă opresiunii ungare, sau ar fi împărtășit soarta sutelor de mii de evrei care In timpul dictaturii horthyste au fost deportați și exterminați în lagărele fasciste ale morții.Iată de ce șî noi, oamenii muncii de naționalitate germană, respingem cu fermitate tezele, ideile revanșarde, revizioniste puse in circulație In unele studii, articole și alte lucrări de propagandă din R.P. Ungară, care falsifică In mod grosolan și trecutul Istoric al naționalității noastre, jignind In acest fel nu numai poporul român, dar și oamenii muncii de naționalitate germană.Vă asigurăm, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că ne vom aplesh și în viitor cu dragoste și respect asupra trecutului nostru istoric comun, ne vom însuși valorile morale din faptele de bărbăție ale prezentului eroic și vom rămine credincioși crezului nostru politic fundamental, acela de a sluji cu dăruire idealurile sacre de progres material și spiritual al patriei noastre socialiste, libere și suverane, de pace și înțelegere cu toate popoarele lumii.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului și poporului Indiei, precum ți în numele meu personal, vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia.zilei noastre naționale — proclamarea republicii.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

GIANI ZAIL S1NGH
Președintele Republicii India

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Indiei, precum și în numele meu personal, vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a zilei noastre naționale — proclamarea republicii.

RAJIV GANDHI
Primul ministru al Republicii India

ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ ȘI GERMANĂ

(Urmare din pag. I)împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, In prezidiu au luat loc membri și membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. precum și membri ai conducerii consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană.In sală se aflau, alături de membrii celor două consilii, ca invitați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, cadre de conducere ale unor instituții centrale, organizații de masă și obștești.Lucrările ședinței comune au fost deschise de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, care a spus :„Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,înainte de toate, îngăduiți-mi să exprim adinca noastră bucurie și satisfacție, pentru deosebita onoare pe care ne-o faceți de a lua parte Ia ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, forum profund reprezentativ al democrației noastre muncitorești și revoluționare, mărturie grăitoare a largului democratism al orinduirii noastre, care garantează și asigură ‘uturor oamenilor muncii, fără Jbsebire de naționalitate, dreptul de a participa la elaborarea, adoptarea și aplicarea deciziilor fundamentale ce angajează politica internă și externă a partidului și a statului nostru.într-o atmosferă de deplină unitate, proprie întregului nostru popor, care, sub înțeleaptă conducere a partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, președinte al Republicii, edifică cu succes socialismul și comunismul, parttcipanții la plenarele care s-au întrunit joi și in cadrul cărora au luat cuvîn- tlll. 43 de vorbitor; au, dezbătut cu maximă răApdndere și exigență, cu spirit revoluționar și patriotic probleme esențiale pe care Ie ridică dezvoltarea calitativ-intensivâ a economiei naționale, a întregii societăți, perfecționarea cadrului social in care trăim și muncim, mobilizarea tuturor oamenilor muncii, din colectivele din care fac parte, la realizarea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a mărețelor obiective trasate de cel de-al XIII-lea Con- ■’țes al partidului.în abordarea sarcinilor complexe cu care ne confruntăm in această etapă, așa cum au subliniat toți vorbitorii, noi pornim de la înfăptuirile istorice dobindite de țara noastră în anii de după cel de-al IX-lea1 Congres, anii cei mai pro- digioși și mai bogați în realizări din existență noastră, ani ce conturează o epocă de aur in ascensiunea patriei și care constituie o bază sigură pentru avintu! multilateral ce îl proiectăm și care va prinde viață pfin munca noastră, a tuturor, spre binele nostru, al tuturor.Vă informăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. în> cadrul celor două plenare, în spiritul profundului respect pentru adevăr, In semn de aleasă recunoștință pentru umanismul politicii promovate de partidul nostru, vorbitorii au evidențiat că una dintre marile și durabilele realizări ale acestei epoci de aur o constituie soluționarea principială, justă, pe bazele materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific, a problemei naționale, prin asigurarea consecventă a deplinei egalități in drepturi și îndatoriri a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, realizarea și întărirea continuă a unității și frăției oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități.în lumina realităților trăite de noi toți, cu conștiința înaltei răs

punderi patriotice, revoluționare, în numele nostru, al consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, ținem să declarăm din nou. așa cum au accentuat toți vorbitorii, că respingem cu indignare toate încercările mai vechi și mai noi ale cercurilor imperialiste. reacționare, anticomuniste de a ponegri aceste realizări deosebite din patria noastră. România socialistă, de a se erija în a- părători ai drepturilor omului, ai libertăților democratice. Sub pretextul susținerii drepturilor naționalităților conlocuitoare, cercurile respective instigă de fapt la manifestări naționaliste, șovine, iredentiste și revanșarde cu scopul de a lovi în colaborarea și unitatea țărilor socialiste, de a se amesteca în treburile interne ale acestora.Vorbitorii și-au exprimat nedumerirea și indignarea că și persoane oficiale, publiciști și istorici din Republica Populară Ungară, țară socialistă vecină, vehiculează calomnii cu privire Ia realitățile românești, la politica națională a partidului și statului nostru, denaturează adevărul istoric, incercind să pună de fapt în discuție hotă- ririle tratatelor de pace, granițele existente intre state. Participanții au înfierat cu vehemență asemenea manifestări și au dat glas convingerii lor ferme că nici un fel de atacuri, de denigrări și dezinformări nu pot să umbrească realitățile vieții noastre noi, ale României socialiste, marile cuceriri revoluționare. în rîndul cărora la loc de seamă se află asigurarea egalității depline a tuturor locuitorilor, fără deosebire de naționalitate, așezarea pe baze trainice a frăției și prieteniei. făurirea unității moral-poli- tice a întregului popor.îndeplinind mandatul de conștiință al oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, vorbitorii au exprimat hotărirea de a demasca și combate cu fermitate și în viitor asemenea teze și teorii nocive, orice concepții sau manifestări naționaliste, șovine, de a intensifica activitatea politico-ideolo- gică pentru educarea tineretului, a tuturor celor ce muncesc în spiritul patriotismului revoluționar, socialist. al muncii și luptei unite pentru prosperitatea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.în legătură cu toate problemele dezbătute, plenarele au adoptat ho- tărîri care vor fi completate în urma lucrărilor ședinței comune de astăzi.Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă rugăm respectuos să ne îngăduiți să continuăm lucrările plenarelor noastre întrunite în ședința comună, în prezența dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, pe care toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, vă stimează profund pentru tot ceea ce faceți spre binele si fericirea României socialiste, bunăstarea celor ce muncesc".îp cadrul dezbaterilor, pe marginea problemelor cuprinse pe ordinea de zi, au luat cuvîntul tovarășii Rab Ștefan, prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Racz Gyozo, profesor universitar, redactor-șef al revistei „Korunk", vicepreședinte al Comitetului județean de cultură și educație socialistă Cluj, Antal Gâza, maistru mecanic la întreprinderea de matrițe și piese forjate Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Boda Iosif, profesor la Academia de partid pentru învățămînt social-politic. Czăge Alexandru, președinte al C.A.P. Salonta. județul Bihor, „Erou al Noii Revoluții Agrare", vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Willi Heinz, primarul comunei Te- remia Mare, președintele Consiliu

„Salonul cărțiiVineri s-a deschis, lâ Sala Mică a Palatului. Republicii Socialiste România, „Salonul cărții pentru tineret" sub genericul „Tineretul — prezență activă. in viața spirituală a patriei".Organizată de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, in colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, manifestarea este consacrată aniversării a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și a 30 de ani de ia înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Cele peste 1 500 de volume prezentate in cadrul expoziției de carte sînt menite să contribuie la educarea și formarea comunistă, revoluționară și patriotică a tinerei generații, la continua ei pregătire și perfecționare profesională, la ridicarea nive- 

lui oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Timiș, Birta Irina, maistru, președintele comitetului sindicatului de la întreprinderea textilă Arad. vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Hegeduș Ladislau, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, membru în biroul Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Hajdu Gyozo, redactor-șef al revistei „Igasz Szo" din Tîrgu Mureș, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Mureș, Gerhard Konnerth, redactor- șef al revistei „Forschungen zur Volk-und Landeskunde" din Sibiu.în încheierea dezbaterilor, tovarășul Mihai Gere a spus :„în concordantă cu simțămintele pe care Ie trăim în aceste momente înălțătoare, exprimind dorința fierbinte și voința noastră unanimă, adresez tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cu deosebit respect și aleâsă prețuire, rugămintea de a lua cuvintul în cadrul ședinței comune a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană".Primit cu multă căldură șî însuflețire, cu cele mai alese sentimente de dragoste și stimă, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu deosebit interes și deplină aprobare, cu profundă satisfacție și mindrie patriotică, fiind subliniată, în repetate rinduri, cu vii și îndelungi aplauze, urale și ovații.Exprimind simțămintele partici- panților la lucrările ședinței comune, președintele Consiliului oame- nilor muncii de naționalitate germană, tovarășul Eduard Eisenbur- ger, a spus„Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,secretar general al partidului, președintele Republicii,Vă rog să-mi permiteți să dau glas admirației și, totodată, deplinei satisfacții cu care am urmărit magistrala dumneavoastră cuvînta- re, document de o excepțională importanță teoretică și practică cu privire la experiența construcției societății socialiste românești.Grandioasele succese obținute de întregul popor român, sub conducerea gloriosului nostru partid, demonstrează in mod convingător justețea politicii Partidului Comunist Român, a cărei aplicare consecventă a dus la creșterea continuă a forței materiale și spirituale a țării, la întărirea independenței și suveranității României socialiste. spre binele tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate.Aprecierea dumneavoastră că în toate aceste realizări epocale se regăsesc și faptele de muncă ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, aportul lor activ și conștient la eforturile creatoare ale întregii societăți, ne onorează în mod deosebit și, totodată, ne umple inimile cu profundă mîndrie patriotică.Exprimind sentimentele de înaltă stimă, dragoste și recunoștință ale tuturor cetățenilor români de naționalitate maghiară și germană ce le nutresc față de dumneavoastră, mult- stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, aducem un respectuos și vibrant omagiu patriotului înflăcărat, luptătorului încercat, care de douăzeci și doi de ani conduce destinele acestei țări cu înțelepciune. clarviziune și nesecat spirit revoluționar, de numele căruia sînt legate pentru totdeauna marile înfăptuiri obținute în domeniul rezolvării juste, în spiritul materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific, a

pentru tineret44lului ideologic, politic și de cultură generală a tineretului.La Ioc de frunte se situează lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind revoluția și construirea societății socialiste și comuniste, problemele vitaie care confruntă omenirea contemporană, rolul și locul tineretului în societatea noastră. De asemenea, sint prezentate lucrările tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.La deschidere au participat activiști de partid și de stat, cadre ale U.T.C., autori, critici literari, redactori de. carte, tineri și tinere.In cadrul salonului ' cărții pentru tineret, organizat în perioada 27 februarie — 3 martie, vor avea loc dezbateri, recenzii de carte, mese rotunde, întîlniri ale autorilor, criticilor literari, redactorilor de carte cu tinerii și manifestări cultural- artistice.

problemei naționale în România, asigurarea și garantarea drepturilor și libertăților democratice pentru toți cetățenii țării, indiferent de limba pe care o vorbim.în aceste momente de intensă trăire patriotică, oamenii muncii de naționalitate maghiară și germană, urmind exemplul dumneavoastră, îndemnurile mobilizatoare pe care ni le-ați adresat, se angajează în mod solemn in fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționeze și pe viitor, umăr la umăr, în deplină unitate cu întregul popor, cu totală dăruire pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres, a întregii politici interne și internaționale a partidului și statului, aducindu-ne în felul acesta contribuția conștientă la continua înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.însușindu-ne exigențele formulate de dumneavoastră cu privire la direcțiile și căile de acțiune a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și -germană, vă încredințăm că vom pune în centrul activității noastre politico- educative cultivarea sentimentelor de dragoste nemărginită față de patrie și popor, minunatele tradiții de luptă comună, întărirea prieteniei și frăției dintre toți cetățenii patriei, iar cei ce vor încerca să se amestece în treburile noastre interne, să ponegrească realizările societății noastre socialiste, trecutul istoric al poporului român, sau Să prezinte denaturat modul în care a fost soluționată problema națională în tara noastră, vor primi riposta cuvenită, izbindu-se de unitatea de granit a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul Partidului Comunist Român.Ferm hotărîți de a da viață prevederilor celui de-al 8-lea cincinal, care ne călăuzesc spre un viitor demn și fericii,, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm din âdincul inimii, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. încercat conducător al partidului și statului, ctitor al României, moderne, cel mai iubit fiu al poporului, precum și tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și militant revoluționar, personalitate prestigioasă a vieții noastre științifice, savant de renume mondial, urarea noastră de viață lungă, sănătate și multă putere de muncă, consacrată fericirii poporului, bunăstării tuturor fiilor patriei, triumfului socialismului, păcii și colaborării între popoare.Să ne trăiți mulți ani, iubite și mult stimate tovarășe secretar general al partidului nostru !“.în sală răsună din nou entuziaste aplauze, urale și ovații. Se scandează îndelung, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și min- dria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“, „Ceaușescu — eroism, România —. comunism !", „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !“, „Ceaușescu — Pace !“.Participanții au aclamat cu înflăcărare pentru gloriosul nostru partid comunist și secretarul său general, pentru eroicul popor român, constructor victorios al socialismului și comunismului, pentru patria noastră liberă, demnă și înfloritoare.Această atmosferă de intensă trăire patriotică a pus vibrant în lumină unitatea de nezdruncinat a tuturor fiilor țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, unitate ce constituie forța și trăinicia societății noastre, garanția înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului, a bunăstării și păcii.

VIZITA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL R. D. GERMANE, WILLI STOPH 

încheierea convorbirilor oficiateVineri, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și tovarășul Willi Stoph. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane.în timpul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă caldă, tovărășească, cei doi prim-miniștri au exprimat satisfacția pentru rezultatele la care s-a ajuns in timpul vizitei, precum și hotărirea de a. acționa și în viitor, cu fermitate, pentru transpunerea în viață a ințe- legerilor convenite, pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie, pentru extinderea pe multiple planuri a colaborării și cooperării dintre România și R.D. Germană.La încheierea convorbirilor, tovaCOMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie in Republica Socialistă România a tovarășului 
Willi Stopb, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate GermaneLa invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, a efectuat în perioada 25—27 februarie 1987 o vizită oficială de prietenie în țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe tova- .rășul Willi Stoph. Cu acest prilej a avut loc un cordial schimb de mesaje intre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane. în timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de deplină înțelegere, s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea și adincirea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, precum și cu privire la unele probleme majore ale vieții internaționale.Cu prilejul convorbirilor oficiale care au avut loc, cei doi prim-miniștri s-au informat reciproc cu privire la probleme actuale ale construcției socialiste în cele două țări și, îndeosebi, cu privire la realizarea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român și celui de-al XI-Iea Congres al Partidului Socialist Unit din Germania.A fost analizat stadiul realizării hotărîrilor adoptate cu prilejul întîl- nirilor la nivel înalt cu privire la dezvoltarea raporturilor dintre cele două, țări, îndeosebi în ceea ce prir vește colaborarea economică, creșterea schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării economice, și au fost examinate posibilitățile de adîn- cire și diversificare a acestora ; s-a efectuat un schimb de păreri in legătură cu unele probleme actuale ale situației internaționale.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane au reliefat importanța deosebită a intil- nirilor la nivel înalt pentru aprofundarea raporturilor tradiționale de prietenie dintre cele două țări. S-a subliniat că dialogul dintre conducătorii celor două partide și state, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker, a dat de fiecare dată noi impulsuri șl dimensiuni conlucrării reciproce dintre ele, atit pe plan bilateral, cit și pe plan internațional, în concordantă cu interesele fundamentale de dezvoltare a popoarelor celor două țări pe calea progresului și bunăstării, ale cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Cele două părți au constatat cu satisfacție că se dezvoltă rodnic șl dinamic colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, in interesul reciproc, pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală din 12 mai 1972.în cadrul convorbirilor s-a efectuat o amplă analiză a stadiului și posibilităților de dezvoltare și diversificare continuă a colaborării economice și tehnico-științifice, a schim- > burilor comerciale, a cooperării și specializării în producție. S-a constatat cu satisfacție că aceste relații au cunoscut o dezvoltare permanentă, ca urmare a activității desfășurate de ambele părți pentru traducerea in ■ viață a înțelegerilor la nivel înalt.Părțile au relevat că dezvoltarea celor două economii naționale și potențialul economic și tehnic crescînd al celor două țări, precum și experiența și rezultatele colaborării bila

rășii Constantin Dăscălescu și Willi Stoph au semnat Protocolul intilnirii primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. De asemenea, a fost adoptat Comunicatul privind vizita oficială de priete-Vineri, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, tovarășul Willi Stoph, care, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a făcut o Vizită oficială de prietenie în țara noastră, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, șeful guvernului R.D. Germane, ceilalți oaspeții au fost salutați de to- 

terale de pînă acum oferă noi posibilități pentru adincirea colaborării economice și tehnico-științifice.A fost subliniată necesitatea adîn- cirii cooperării și specializării in producție, ca factor important al relațiilor economice bilaterale, precum și a legăturii tot mai strinse a colaborării tehnico-științifice de acțiunile de cooperare și specializare în producție.Cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție că se realizează cu succes Programul de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice, a specializării și cooperării în producție dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană pînă în anul 2000, semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker în luna mai 1985 Ia Berlin.Prin aplicarea consecventă a prevederilor Protocolului privind coordonarea planurilor economiilor naționale și încheierea Acordului’ comercial de lungă durată pe perioada 1986—1990. ca și prin convenirea Protocolului privind schimburile de mărfuri pe anul 1987 s-au creat premise esențiale pentru dezvoltarea dinamică a schimburilor de mărfuri, pentru diversificarea colaborării tehnico-științifice șl a specializării șl cooperării. îndeplinirea prevederilor acestor înțelegeri contribuie la consolidarea în continuare a potențialului economiilor naționale ale celor două țări și la aprovizionarea celor două economii naționale cu materii prime de bază, cu produse ale industriei construcțiilor de mașini, electrotehnice și electronice, industriei chimice, industriei ușoare, agriculturii și industriei alimentare.Prim-miniștrii celor două țări au evidențiat că adincirea în continuare a copperării și specializării în producție oferă posibilități de folosire ’ corespunzătoare a capacităților de producție ale celor două țări șl de lărgire a schimburilor reciproce de mărfuri, în vederea unei mai bune satisfaceri a necesităților economiilor lor naționale. Rezultatele obținute pînă în prezent, precum și măsurile convenite în vederea specializării șl cooperării în producție pentru perioada 1986—1990 în domeniile : utilaj minier pentru exploatarea la suprafață, armături industriale, tractoare, mașini agricole și încărcătoare, mașini și utilaje pentru prelucrarea materialelor secundare textile, aparate de măsură pentru mecanică fină, fotoobiective, utilaje pentru tehnica frigului și climatizării, industriei chimice, a produselor chimice de mic tonaj și în producția cauciucului pollizoprenic, schimb de produse metalurgice Teroase și neferoase — corespund intereselor economiilor' naționale ale celor două țări și adîncesc colaborarea lor economică.Cei doi- prim-miniștri au apreciat că Programul de colaborare tehnico- științifică pe perioada 1986—1990 constituie o bază bună pentru adincirea conlucrării bilaterale, pornind de la realizările din fiecare țară în domeniile de virf ale cercetării, în energetică, metalurgie, electrotehnică, chimie și, îndeosebi. în dezvoltarea și folosirea de tehnologii moderne, cum sînt microelectronica, tehnica roboților, sisteme flexibile complexe în domeniul construcțiilor de mașini, biotehnologia, contribuind astfel la creșterea productivității muncii și eficienței producției sociale din cele două țări.Cei doi prim-miniștri au apreciat activitatea Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică dintre cele două țări și colaborarea dintre organele centrale de planificare, ministere și organizații economice și au indicat să se intensifice eforturile în continuare pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate Ia nivel inalt pentru realizarea înțelegerilor stabilite cu prilejul acestei vizite. 

nie în țara noastră a tovarășului Willi Stoph.La ceremonia semnării au participat prim viceprim-miniștri. vice- prim-miniștri ai guvernului, miniștri, alte persoane oficiale.Au luat parte membrii celor două delegații.
★varășul Constantin Dăscălescu, prlm- ministru al guvernului. Erau prezenți tovarășii Gheorghe Oprea, prim vi- ceprim-ministru, Cornel Pacoste, vi- ceprim-ministru al guvernului, alte persoane oficiale.Erau prezenți ambasadorul României la Berlin și ambasadorul R.D. Germane la București.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. (Agerpres)

La încheierea vizitei a fost semnat Protocolul întilnirii primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și președintelui Consiliului de .Miniștri al Republicii Democrate Germane, care consemnează programul de acțiune al celor două guverne pentru dinamizarea în continuare a schimburilor economioe, îndeosebi a cooperării și specializării in producție.A fost reafirmată hotărirea celor două țări de a contribui la dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în spiritul hotărîrilor adoptate la Consfătuirea la nivel inalt a țărilor membre, din iunie 1984.Cei doi șefi de guverne au afirmat că, prin intensificarea relațiilor în domeniile culturii, științei și in alte domenii, a fost promovat procesul cunoașterii reciproce tot mai bune a celor două popoare și, prin aceasta,’ întărirea prieteniei lor. A fost subliniată dorința oelor două părți de a acționa in vederea dezvoltării în continuare a relațiilor în aceste domenii.In cadrul schimbului de păreri cu privire la situația internațională, cei doi prim-miniștri au exprimat profunda îngrijorare a țărilor lor față de situația gravă din lume. A fost reafirmată hotărirea fermă a Republicii Socialiste România și a Republicii Democrate Germane de a acționa pentru oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, pentru evitarea unei catastrofe nucleare, pentru destindere, securitate, colaborare și asigurarea unei păci durabile în Europa și in lume. A fost subliniată, totodată, necesitatea desfășurării cu rezultate concrete a reuniunii C.S.C.E. de la> Viena, creării de zone libere de arme nucleare și chimice in Bâlcani, centrul și nordul Europei și in alte regiuni ale ^umii, a intensificării dialogului politic și soluționării tuturor problemelor dintre state pe calea tratativelor, a edificării unei noi ordini economice internaționale.A fost reafirmată, de asemenea, hotărirea celor două țări de a acționa, impreună cu statele participante la Tratatul de la Varșovia, cu celelalte țări socialiste, cu toate statele lumii, pentru înfăptuirea acestor obiective.In timpul șederii In Republica Socialistă România, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane a vizitat întreprinderea Optica Română — București, unde a fost primit cu ospitalitate și salutat cordial.In cadrul întîlnirii cu oamenii muncii au fost reafirmate sentimentele de prietenie și respect reciproc, ca și hotărirea de a acționa impreună pentru pace și socialism.Convorbirile dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de stimă și deplină înțelegere.Cei doi prim-miniștri și-au exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei oficiale de prietenie și convorbirile care au avut loc. relevind că acestea corespund intereselor ambelor popoare și vor contribui la întărirea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, la consolidarea cauzei păcii și socialismului în lume.Tovarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, a adresat tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, invitația de a efectua o vizită în Republica Democrată Germană. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
Spartachiada de iarnă a Armatelor prieteneîntrecerile competiției sportive internaționale Spartachiada de iarnă a Armatelor prietene au debutat ieri, pe o vreme însorită, la Predeal, cu proba de biatlon pe distanța de 20 km. cei 28 de concurenți înscriși’ avind de străbătut de cinci ori pirtia de la Valea Rișnoavei, cu patru treceri prin poligonul de tir. Traseul sinuos, cu urcușuri abrupte — unul chiar înainte de intrarea în poligon— au supus sportivii la eforturi deosebite. victoria revenind în cele din urmă lui Serghei Bulighin (U.R.S.S.), cu timpul de lh03'23”30/100 (un minut penalizare). Pe locurile următoare s-au clasat Steffen Hoos (R.D. Germană) — lh03’25”70/100, Vladimir Alikin (U.R.S.S.) — lh04'23”70/ll)0, Maick Dietz (R. D. Germană) — lh05’49”. Serghei Antonov (U.R.S.S.)♦• In turneul zonal feminin de șah de la Balaton, Margareta Mureșan a ciștigat la Porubski, in timp ce partidele Grosz — Olărașu, Baumstark— Ivanka. Savova — Anghelova s-au încheiat remiză. In clasament conduce Klimova (Cehoslovacia) cu 5,5 puncte, urmată de Ivanka (Ungaria)— 5 puncte, Baumstark (România)— 4,5 puncte, Voiska (Bulgaria) — 4puncte* * Mureșan, Veroczi, Madl, Anghelova, Savova, Wiese — cite 3,5 puncte, Porubski, Erenska — 3

• Punct... și de la capăt : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Program de desene animate — 9; 
11; 13; 15, Evadarea — 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
0 lntilnire fn Atlantic ; GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

martie, (ora 20). în țară : Vremea va 
fi schimbătoare și se va răci în partea 
a doua a intervalului. Cerul mai mult 
noros în primele două zile, va deveni 
apoi variabil. Se vor semnala precipi
tații locale, mai ales sub formă de 
ninsoare, îndeosebi în sudul, centrul și 
estul țării. Aria precipitațiilor va scădea 
treptat spre sfirșitul Intervalului. Vîn-

puncte etc.• Partida a 2-a a meciului de șah

INFORMAȚII SPORTIVE

— lh06’00”10/100, Vladimir Tiganov (U.R.S.S.) — lh06’03”20/100. Mihai Rădulescu (România) — lh06’H”10/ 190, Spas Zlatev (Bulgaria) — lh 06’13”80/100. Sorin Popa (România) — lh06’29”90/100.Astăzi este programată proba de 30 km schi-fond. ce se va disputa, de asemenea, la Valea Rișnoavei.La patinoarul „23 August" din Capitală a început vineri turneul de hochei pe gheață din cadrul Sparta- chiadei de iarnă a Armatelor prietene. la care participă formații din Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Germană. U.R.S.S. și România. în partida inaugurală, echipa României, a întrecut cu scorul de 3—1 (1—0, 1—1, 1—0) selecționata Bulgariei. Golurile au fost înscrise de Burada (2) și Șofron, respectiv, Iankov.*ce se dispută In orașul spaniol Linares, între marii maeștri sovietici Anatoli Karpov și Andrei Sokolov, s-a întrerupt la mutarea a 41-a. După cum apreciază specialiștii, Karpov deține avantaj pozițional.• Proba feminină de floretă pe echipe din cadrul competiției internaționale de scrimă pentru juniori „Concursul Prietenia", ce se desfășoară la Potsdam (R.D. Germană), a fost cîștigată de selecționata României, învingătoare cu 9—0 în finala susținută în compania primei reprezentative a R.D. Germane. In meciul 

pentru locurile 3—4, echipa Ungariei 
a întrecut cu 9—2 formația secundă a R.D. Germane.• In ultimul meci din grupele semifinale ale Campionatului mondial masculin de handbal, selecționata României a întrecut cu scorul de 31—26 (12—14) echipa Norvegiei. Alte rezultate U.R.S.S.—Polonia 33—27 (13—10) ; Italia — Franța 20—20 (10—9) ; Cehoslovacia — Danemarca 23—20 (16—11) ; R.F. Germania — Bulgaria 25—18 (12—6) ; Elveția — S.U.A. 26—10 (11—4). Finala competiției se va disputa intre ciștigătoarele celor două grupe semifinale, echipele U.R.S.S. și Cehoslovaciei.• în optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Sindelfingen (R. F. Germania), jucătorul român Adrian Marcu l-a învins cu 2—6, 6—4, 6—4 pe vest-germanul Patrick Kiihnen.• Proba de sărituri cu schiuri! epe echipe din cadrul Jocurilor Mondiale Universitare de iarnă, competiție ce se desfășoară în aceste zile in Cehoslovacia, a fost cîștigată de formația Cehoslovaciei, cu un total de 620,4 puncte, urmată de R.D. Germană — (590 puncte). Iugoslavia — (572.6 puncte) și U.R.S.S. —(533,2 puncte). în concursul de schi- fond, echipa U.R.S.S. a terminat învingătoare în proba masculină de ștafetă 4 + 10 km, cu timpul de 1 h 36’26”3/10, fiind urmată de formațiile Cehoslovaciei — (1 h 36’26” 5/10) și Iugoslaviei — (1 h 39’01” 6/10).

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Hagi Tudose — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Actorul — 18 ; (sala
Atelier) : D-ale Carnavalului — 14 ; 
Act venețian — 18 ; (sala Studio-99) : 
„Medalion liric — Eminescu“ — 16,30
• Opera Română (13 18 57) : Capodo
pere simfonice în viziuni coregrafice 
(premieră) — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la Sala 
mică a Teatrului Național) : Casa cu 
trei fete — 13,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
- 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur
— 18
• Teatrul „C. I. Nottara*  (59 31 03, 
sala Magheru) : Brățara falsă — 18 ; 
(sala Studio) : Craii de Curtea Veche 
- 18.30
• Teatrul Ciulești (sala Giuleștl,

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 februarie (ora 20) — 3 

18 04 85) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară -- 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19

Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Pinocchio
— 15
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver in țara păpușilor
— 15

Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 15; 18,30

cinema

• Toate pînzele sus : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
0 Misterele mărilor : PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
© Sania albastră : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• umbre ale trecutului — 19,30; Mari 
regizori, mari actori — 9,30; 11,30; 
13,30; 15.30; 17.30: STUDIO (59 53 15).
• Carmen: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12; 15; 18.15.
• Rivalele : TIMPURI NOI (15 61 10) , g. j j
0 Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.15; 18,30.
0 Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14;
16,30: 19.
0 Ali-Baba și cei 40 de hoți : GRIVI- 
ȚA (17 08 58) — 9; 12; 15.30; 18,30,
LIRA (31 71 71) — 9; 12; 15; 18.
O Luptătorii din valea misterioasă ;
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
0 Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
0 Apașii: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
0 Acțiunea Topolino : FLACĂRA 
(20 33 40) — 14.30; 16,30; 18,30.

tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări trecătoare in estul și su
dul țării, în partea a doua a interva
lului. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 15 și minus 5 grade, 
Izolat mai coborîte în primele nopți în 
centrul și nord-estuLțării și sub minus 
20 de grade, iar cele maxime, în ge
neral,, între minus 5 și plus 5 grade.

t V
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) 0 De la un instrumentala... 
altul — muzică populară 0 Gala 
desenului animat 0 Ascultlnd 
cum crește griul. Reportaj 0 Două 
melodii... o interpretă 0 Cintecul 
cuvintelor. Moment poetic 0 Pre- 
miați în festivaluri internaționale 
-r- San Remo ’87 0 Telesport

14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (color)
19,55 Albumul melodiilor — muzică u- 

șoară (color)
20,50 Film artistic. „Noaptea Iguanei*
22.20 Telejurnal

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 27 FEBRUARIE 1387Extragerea I : 36 81 13 17 4 82 2038 88Extragerea a II-a : 68 89 76 69 4756 11 42 63Fond total de cîștiguri : 1 053 276lei, din care 141147 lei report la categoria 1.



VIENA

Sesiunea Comisiei pentru Dezvoltare Socială 
din cadrul ECOSOC

Intervenția reprezentantului României
VIENA 27 (Agerpres). — D. Ținu transmite : La Viena continuă lu

crările sesiunii Comisiei pentru Dezvoltare Socială din cadrul ECOSOC, 
care dezbate probleme de ordin social în contextul evoluțiilor economiei 
mondiale, al schimbărilor ce au loc în lumea contemporană.In intervențiile lor, reprezentanții a numeroase state s-au referit la complexitatea problemelor dezvoltării sociale, relevind necesitatea unor eforturi comune în direcția asigurării unor drepturi esențiale, fundamentale pentru afirmarea plenară a personalității umane — dreptul la viață, Ia muncă, la locuință, la educație gi asistență socială.Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul României a reliefat implicațiile pe care le au fenomenele negative ce persistă în economia mondială asupra dezvoltării economico-sociale intr-un mare număr de țări ale lumii. îndeosebi in curs de dezvoltare. Referindu-se la problema resurselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării, vorbitorul a arătat că eforturile statelor sînt serios afectate de cheltuielile în continuă creștere pentru înarmări. In lumina acestei situații. România se pronunță cu hotărîre pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. resursele astfel economisite putînd fi folosite pentru lichidarea

sărăciei, a foametei și ignoranței. In acest spirit se înscriu propunerile concrete prezentate de România, de președintele Nicolae Ceaușescu pentru tJdoptarea unui program de acțiuni în sprijinul accelerării progresului țărilor în curs de dezvoltare.în cadrul dezbaterilor asupra rolului tineretului în.lumea contemporană, reprezentantul român a relevat însemnătatea pe care țara noastră o acordă continuității acțiunilor pe plan mondial menite să contribuie Ia transpunerea în viată a obiectivelor Anului Internațional al Tineretului. Anul Internațional al Tineretului — acțiune de amplu ecou in rândul tineretului lumii, desfășurată ca urmare a unei inițiative românești — a impus in atenția factorilor de răspundere ai statelor necesitatea unor măsuri care să asigure sporirea contribuției tinerei generații la eforturile pe plan național pentru dezvoltare și progres, ca și Ia soluționarea problemelor vitale ce confruntă lumea de azi.
„DECLARAȚIA DE LA TOKIO"

— adoptată la încheierea sesiunii Comisiei Mondiale 
pentru Mediul înconjurător și DezvoltareTOKIO 27 (Agerpres). — In capitala Japoniei s-au încheiat lucrările celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei Mondiale pentru Mediul înconjurător și Dezvoltare — organism independent în cadrul O.N.U. La lucrările acestui for. desfășurate sub președinția primului ministru al Norvegiei, Gro Harlem Brundtland, au participat oameni de știință, ex- perți și activiști pe tărim politic din țări ale Europei, Asiei, Africii și Americii.A fost adoptată „Declarația de la Tokio" — document ce stabilește concepția strategică a asigurării unei creșteri economice stabile și permanente pe întreaga planetă, avînd la bază ocrotirea mediului ambiant și a resurselor naturale, eradicarea sărăciei și înapoierii economice.Documentul va sta la baza raportului pe care Comisia Mondială îl va prezenta în luna aprilie anul acesta Ia O.N.U.. in care vor fi formulate o serie de recomandări vizînd dezvoltarea armonioasă a potențialului economic al planetei, concomitent cu ocrotirea mediului ambiant.într-o declarație făcută cu prilejul acestei sesiuni. Gro Harlem Brundtland a subliniat necesitatea unei acțiuni coordonate a tuturor țărilor lumii în vederea prevenirii poluării și a distrugerii resurselor naturale, relatează agenția China Nouă. Este nevoie de voință politică pentru a păstra echilibrul ecologic și cadrul natu

ral al planetei, a spus Brundtland, care a precizat că această recomandare va fi inclusă în documentul final al reuniunii, ce va fi prezentat ca raport la sesiunea din toamnă a Adunării Generale a O.N.U.Premierul norvegian a afirmat, pe de altă parte, că există o legătură directă între problemele degradării mediului și datoria externă, deoarece, țările în curs de dezvoltare sînt nevoite în prezent să vîndă resurse naturale prețioase, cum ar fi lemnul din pădurile tropicale, pentru a-și rambursa creditele’primite. acțiune care afectează considerabil mediul nu numai în aceste zone, ci și la nivel mondial.HELSINKI 27 (Agerpres). — La Helsinki s-au încheiat lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei pentru protecția mediului în zona Mării Baltice, la care au participat reprezentanți ai Danemarcei, Finlandei, R.D.G., R.F.G., Poloniei, Suediei și Uniunii Sovietice. După cum relatează agenția T.A.S.S., au fost ‘discutate probleme privind modul în care se poate preîntîmpina poluarea bazinului Mării Baltice și s-au elaborat recomandări concrete pentru rezolvarea unor probleme actuale de această natură.Următoarea sesiune a comisiei va avea loc în anul 1988 la nivel ministerial.
În favoarea unirii eforturilor Americii Latine 
pentru soluționarea problemei datoriei externeCIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, ministrul de finanțe -al Mexicului. Gustavo- Petri- cioli. a apreciat că este necesară unirea eforturilor țărilor debitoare din America Latină și ale celor creditoare pentru găsirea unei soluții durabile la problema datoriei externe. care să nu afecteze procesul dezvoltării economice a statelor de pe continent.CARACAS 27 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Caracas, secretarul executiv permanent al

Sistemului Economic Latino-Ameri- can (S.E.L.A.). Sebastian Alegrett, a arătat că hotărîrea Braziliei de a suspenda plata dobinzilor scadente în acest an la datoria externă este „un eveniment istoric, care introduce schimbări radicale în condițiile de renegociere a datoriilor de către toți debitorii latino-americani" — relatează agenția Prensa Latina. El a afirmat că în noile condiții revine creditorilor obligația de a da un răspuns adecvat care să contribuie la soluționarea acestei probleme atit de presante pentru economiile lati- no-americane.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din Liban • Convorbirile cgipteano-israeliene de 
la Cairo • Sprijin ideii convocării unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., consacrate problemei Orientului 

MijlociuBEIRUT 27 (Agerpres). — Operațiunile din cadrul planului de restabilire a securității la Beirut s-au încheiat, joi. prin desfășurarea unităților armatei libaneze naționale de-a lungul liniei de demarcație dintre sectoarele de est și de vest ale Beirutului, la patru zile după intrarea militarilor sirieni în partea apuseană a capitalei libaneze — informează agenția China Nouă.Agenția citată relevă, de asemenea. că autoritățile libaneze urmează să stabilească data redeschiderii Aeroportului internațional Beirut, închis de peste trei săptămîni.BEIRUT 27 (Agerpres). — Forțele israeliene de ocupație au a- vansat patru kilometri în interiorul satelor libaneze de la nord de așa- zisa „zonă de securitate" creată in regiunea sudică libaneză de armata israeliană. informează agenția KUNA.Luptătorii libanezi din rezistență, relevă pe de altă parte agenția, au lansat o acțiune de luptă împotriva pozițiilor așa-numitei „Armate a Libanului de Sud". Informații provenite din zonă arată că militarii is- raelieni și-au consolidat pozițiile în perimetrul satului libanez Mimes și au deschis focul cu arme de artilerie împotriva altor localități din Valea Bekaa.CAIRO 27 (Agerpres). — După convorbirile cu președintele Egiptului. Hosni Mubarak, desfășurate la Cairo, vicepremierul și ministrul de externe israelian, Shimon Peres, a declarat, potrivit agenției E.F.E., că Egiptul și Israelul sînt de acord că țările implicate in conflictul arabo- israelian. inclusiv palestinienii, trebuie să se întîlnească pentru a găsi o formulă de pace acceptabilă. In legătură cu organizarea unei conferințe de pace privind Orientul Mijlociu. el a precizat că participanții trebuie să fie unanim acceptați. Shimon Peres a afirmat, totodată, că în cursul întrevederii au fost avansate unele idei noi.PARIS 27 (Agerpres). — într-o cuvintare rostită in Comitetul pen

tru afaceri externe al Adunării Naționale a Franței, ministrul relațiilor ext'erne. Jean-Bernard Raimond, a subliniat că țara sa se pronunță ferm pentru respectarea suveranității, integrității și independentei Libanului, transmite agenția KUNA.Pe de altă parte, ministrul francez a amintit că țările membre ale C.E.E., ai căror reprezentanți s-au întrunit la inceputul săptămînii la Bruxelles, au hotărît să sprijine ideea convocării unei conferințe internaționale. sub egida O.N.U., consacrate soluționării pașnice a problemei Orientului Mijlociu. La a- ceastă conferință trebuie să participe toate părțile interesate, inclusiv O.E.P.RIAD 27 (Agerpres). — Marea Britanie sprijină ideea convocării unei conferințe Internaționale de pace tn Orientul Mijlociu, a declarat la Riad Timothy Renton, ministrul de stat britanic pentru afacerile externe. Potrivit agenției M.E.N., el a reliefat necesitatea activizării eforturilor In direcția creării condițiilor pentru convocarea unei astfel de conferințe și a subliniat că țara sa este gata să acționeze In această direcție.WASHINGTON 27 (Agerpres). — Un profesor american de Ia Universitatea palestiniană Bir Zeit, din Cisiordania, aflată sub ocupația Israelului, a fost arestat de către autoritățile israeliene, informează agenția KUNA. Profesorul Roger Heacock a fost acuzat de autoritățile israeliene - de ocupație că ar fi Inițiat o acțiune de protest a populației palestiniene din zonă.într-un Interviu acordat publicației „New York Times", profesorul american a apreciat că arestarea sa constituie mai degrabă un răspuns al forțelor israeliene la criticile sale privind acțiunile represive ale trupelor de ocupație, care tn cursul unei demonstrații de protest a studenților au ucis doi tineri neînar- mați și au rănit alți zece.
Poziții In sprijinul respectării stricte a Tratatului 

de apărare antirachetă semnat de S.U.A. și U.R.S.S.
- exprimate la Haga și la BonnHAGA 27 (Agerpres). — Guvernul olandez a declarat că se pronunță pentru respectarea strictă a Tratatului de apărare antirachetă semnat de S.U.A. și U.R.S.S. în 1972. Poziția guvernului olandez, notează agențiile E.F.E. și China Nouă, a fost exprimată cu prilejul întrevederii premierului olandez, RuUd Lubbers, și ministrului de externe, >Hans Van Den Broek, cu Paul Nitze, consilier al președintelui S.U.A. în problemele dezarmării. Guvernul olandez a precizat cu acest prilej că se opune planurilor S.U.A. de reinterpretare a acestui tratat în -scopul instalării

timpurii a unor componente ale sistemului „Inițiativa de apărare strategică" („războiul stelelor").BONN 27 (Agerpres). — Guvernul R.F.G. este interesat într-o interpretare corectă a Tratatului sovieto-ame- rican privind apărarea antirachetă, a declarat vineri la Bonn un purtător de cuvînt al guvernului R.F. Germania. El a adăugat că guvernul vest- german cere S.U.A. să convină cu Uniunea Sovietică asupra oricăror modificări in interpretarea tratatului — relatează agenția T.A.S.S.
BELGRAD

Masuri economice ale guvernului iugoslavBELGRAD 27 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Adunării R.S.F.I., care se desfășoară la Belgrad, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Brankb Mikulici, a prezentat măsuri guvernamentale privind încurajarea producției, creșterea exportului și a fluxului de de
vize străine în țară, alte prevederi privind remunerarea muncii și stabilizarea situației economice a țării.Delegații ambelor camere ale Adunării R.S.F.I. — menționează Taniug — au sprijinit aceste măsuri inițiate de guvern.

GENTIILE DE PRESA

IMAGINI DIN ROMANIA". In 
localitatea belgiană Malines a fost 
organizată o expoziție de artă 
populară românească și de fotogra
fii intitulată „Imagini din Româ
nia". Cu acest prilej, au fost pre
zentate și filme documentare pri
vind realizările obținute in ultimii 
ani în dezvoltarea economică a 
României și a potențialului ei tu
ristic. Primarul orașului a eviden
țiat în cuvîntul său bunele relații 
dintre România și Belgia, succesele 
poporului român in opera de dez
voltare economică și socială a țării. 
Au participat oficialități locale si 
un numeros public.PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., l-a primit vineri pe ministrul de externe al Italiei, Giulio’Andreotti. Convorbirea a prilejuit un schimb de păreri in probleme ale relațiilor bilaterale și ale actualității internaționale, relatează agenția T.A.S.S.ÎN ALGERIA S-AU DESFĂȘURAT JOI ALEGERI PENTRU NOUA ADUNARE POPULARA NAȚIONALA (parlamentul). S-au prezentat la urne 9 889 100 persoane, reprezentînd 87,29 la sută din cei înscriși pe listele de alegători, informează agenția E.F.E. După cum relevă agenția citată, o mare parte din cei 295 de deputați ai noii Adunări Populare Naționale nu au mai deținut mandate parlamentare în trecut.LA BELGRAD s-a încheiat reuniunea experților guvernamentali din țările mediteraneene nealiniate. Participanții au hotărît ca reuniunea ministerială a țărilor respective să aibă loc în zilele de 3 și 4 iunie, Ia Brioni. Ea va fi consacrată analizării unor probleme privind stabilitatea în zonă, intensificarea colaborării în diverse domenii între statele mediteraneene nealiniate, precum și a acestor țări cu statele relevă agenția Taniug. cooperării europene.(Progra-ÎN CADRUL P.N.U.D.mul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare) a fost creat un nou departament, destinat programelor în favoarea femeilor, a anunțat administratorul P.N.U.D., William Draper. S-a precizat că măsura are menirea de a contribui la creșterea participării femeilor la proiectele și programele de sub egida organizației și de a asigura un rol mai mare femeilor In administrarea P.N.U.D.COMUNICATUL COMUN publicat la Mogadiscio la încheierea vizitei tn Somalia a președintelui Republicii Djibouti, Hassan Gouled Abtidon, arată, între altele, că s-au realizat o serie de acorduri pri*  / vind ameliorarea relațiilor bilaterale, printre care cel privind crearea unei comisii comune pentru rezolvarea problemelor de frontieră și cele referitoare la cooperarea în industrie, agricultură și alte domenii de Interes reciproc. Informează agenția China Nouă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 4 Cod 71 341. București Piața Sclnteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA* — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafio CASA SClNTETI 40 360

LA OTTAWA a avut loc ședința grupului de coordonare pentru problemele cooperării tehnico-științifi- ce între U.R.S.S. și Canada în zona Arcticii și Nordului. După cum relatează agenția T.A.S.S., au fost stabilite domeniile de colaborare pină în anul 1989, printre ele nu- mărîndu-se explorările geologice, protecția mediului, problemele etnografice și ale învățămîntului.

pe scurt
REZOLUȚII. Participanții Ia cea de-a 43-a sesiune a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului au adoptat un set de rezoluții care condamnă cu hotărîre politica de apartheid promovată de regimul de la Pretoria, nesocotirea sistematică a drepturilor elementare ale omului de către rasiștii sud-afri- cani, represiunile împotriva populației africane majoritare, precum și ocuparea ilegală a Namibiei și persecuțiile la care sint supuși locuitorii din acest teritoriu. Comisia a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind modul de aplicare a programului Națiunilor Unite de acțiune împotriva rasismului și discriminărilor rasiale.SCRUTIN PARȚIAL. în circumscripția Greenwich din apropiere de Londra a fost organizat un scrutin parțial pentru desemnarea titularului mandatului de deputat în Camera Comunelor. Victoria a fost obținută de candidatul coaliției dintre social-democrat! și liberali. Potrivit observatorilor de la Londra, rezultatul scrutinului constituie urmarea unui mit „vot tactic" din alegătorilor conservatori ____ ,în imposibilitate de a impune un conservator într-un fief laburist, nu votat pentru candidatul coaliției. Se consideră că această situație nu va influența o eventuală decizie a guvernului Thatcher de a convoca alegeri anticipate in cursul acestui an, mandatul actualei legislaturi urmînd să expire iunie 1988.

SECRETARUL GENERAI ORGANIZAȚIEI CONFERINȚEI ISLAMICE, Sharifuddin Pirzada, a declarat la Singapore că O.C.I. se află în contact cu Iranul și Irakul în cadrul eforturilor depuse în vederea încetării conflictului . dintre cele două țări. El a apreciat că este prea devreme pentru a se anticipa care va fi rezultatul acestor contacte.NUMIRE LA american John mandamentului fost numit în dant-șef N.A.T.O. în Europa, anunță un comunicat al cartierului general al Alianței atlantice, dat publicității la Bruxelles. El îi succede în a- ceastă funcție altui general american, Bernard Rogers, care a demisionat, precizează comunicatul. John Galvin își va prelua noua funcție la sfîrșitul lunii iunie.

al
N.A.T.O. Generalul Galvin, șeful co- sudic al S.U.A., a funcția de coman- forțelor aliate ale I

I
I
I

așa-nu- partea care.

înGUVERNUL FILIPINEZ are vedere o serie de planuri care ducă la o ameliorare economice din țară, _______ ,____direcție de acțiune vizînd reducerea șomajului. Anul acesta, populația activă a țării Va fi de milioane persoane, cu 3,3 la mai numeroasă cut, Iar în 1988, prevăzută să 700 000 persoane.

în să a situației principala
față de anul această cifră crească cu

22,6 sută tre- este alteNOUL PREȘEDINTE AL PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT DIN R.F.G. va fi ales în cadrul unui congres ce se va desfășura la Bonn sau la Koln în 1988 — a anunțat secretarul general al partidului, Peter Glotz. Pînă atunci, probabil la sfîrșitul lunii octombrie a.c„ va avea loc un congres programatic care va elabora politica viitoare a social-democraților. Agenția D.P.A. apreciază că cele mal mari șanse de a-1 înlocui pe Willy^XBrandt în funcția de președinte al P.S.D. le au Oskar Lafontalne, premierul landului Saar, și Hans-Jochen Vogel, liderul fracțiunii social-democrate în Bundestag.
Cosmonauta sovie

tici Iuri Romanenko șl 
Aleksandr Laveikin 
și-au început cea de-a 
patra săptămînă a 

^zborului lor orbital. în 
ultimele zile, mențio
nează agenția T.A.S.S., 
paralel cu încărcarea 
blocului de bază al 
stațiet orbitale „MIR", 
ei au efectuat și 
serie 
mente.

In baza programului

GUVERNUL BOLIVIAN ȘI-A PREZENTAT DEMISIA, pentru a permite președintelui țării. Victor Paz Estenssoro. o reorganizare a cabinetului de miniștri — transmite agenția Prensa Latina.
ÎN INDIA VA FI SĂRBĂTORI

TĂ PENTRU PRIMA DATĂ, LA 28 
FEBRUARIE, „ZIUA NAȚIONALĂ 
A ȘTIINȚEI SI TEHNOLOGIEI". 
Această acțiune, relevă . agenția 
P.T.I., își propune să contribuie la 
popularizarea in rlndul maselor a 
științei și tehnologiei. Instituțiile 
științifice și de învățământ de pe 
tot cuprinsul țării vor organiza 
conferințe, reuniuni, dezbateri, ex
poziții. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie al Indiei va 
anunța instituirea unor premii ce 
vor fi acordate instituțiilor, revis
telor, ziarelor și specialiștilor care 
contribuie la popularizarea științei 
și tehnologiei indiene.DEMONSTRAȚII. In americană Tampa, din rida, s-au intensificat țiile organizate de tineri negri împotriva discriminării rasiale din Statele Unite. Manifestanții și-au exprimat, de asemenea, protes*  ’ față de reprimarea brutală de s’ politie a participanților la acțiu... similare anterioare.

INDIENII DIN STATELE UNITE 
continuă să reprezinte o categorie 
net defavorizată in rlndul popu
lației americane. Media speranței 
de viață a indienilor americani este 
de 44 de ani, comparativ cu 75 de 
ani. cit se înregistrează in-rindul 
populației albe din S.U.A. In State
le Unite trăiesc, in prezent, apro
ximativ 800 000 de indieni, marea 
majoritate ■ grupați In rezervații, 
unde se înregistrează o rată a șo
majului de peste BO la sută. Circă 
90 la sută dintre aceștia nu dispun 
de o locuință care să corespundă 
normelor sanitare celor mai ele
mentare.

Experimente științifice în Cosmos

o
de experi-

de cercetare a resur
selor naturale ale 
Terrel și studiere a 
mediului înconjurător, 
cu ajutorul aparaturii 
foto 
brii 
luat 
ginide uscat șl ale ocea
nului planetar.

Pe instalația „Pion- 
M“ au început expe
riențele de urmărire 
și studiere a compor-

staționare, mem- 
echipajului au 

o serie de ima- 
ale anumitor zone

localitatea statul Flo- demonstra-

tamentulul materiei, 
a proceselor de căldu
ră și de modificare a 
masei în medii lichi
de, In condiții de mi- 
crogravitație.

Potrivit rapoartelor 
cosmonauților și date
lor telemetrice. g 
mele de bord 
complexului științific 
prbital „MIR" func
ționează normal. Sta
rea sănătății membri
lor echipajului 
bună.
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HELSINKI

Negocierile-singura metodă rațională 
de soluționare a stărilor conflictualeO privire de ansamblu asupra evoluției vieții internaționale din aceste prime două luni ale anului evidențiază că încordarea din relațiile intre state nu numai că se menține, dar continuă să se agraveze, recurgîn- du-se tot mai mult la folosirea forței. la intervenții militare și acțiuni armate în diferite probleme litigioase. Ca urmare, în loc să se micșoreze sau să se stingă, flăcările conflictelor și focarelor de război existente în diverse părți ale lumii se întețesc, în pofida unor tentative de reglementare, situația din Orientul Mijlociu, și mai ales din Liban, unde au loc ciocniri singeroase, se menține explozivă ; in zona Golfului, conflictul dintre Iran și Irak cunoaște o nouă agravare ; în partea australă a Africii se întețesc acțiunile agresive ale forțelor regimului de la Pretoria împotriva țărilor din „prima linie" ; In America Centrală și zona Caraibilor, iau proporții ingerințele în treburile interne ale unor state suverane și independente. In prezent, potrivit unor statistici ale O.N.U., se înregistrează în lume 20 de conflicte armate.Așa cum a evidențiat recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, necesitatea unei abordări noi, responsabile a marilor probleme cu care este confruntată omenirea privește deopotrivă și rezolvarea diferendelor dintr» state, depășirea stărilor de criză și 6tingerea focarelor de conflict. Renunțarea la forță sau la amenințarea cu forța, la imixtiuni sau presiuni, promovarea stăruitoare a căii dialogului constructiv reprezintă o necesitate obiectivă a însănătoșirii întregului climat politic actual, a reluării cursului spre destindere și conlucrare intre națiuni.în concepția președintelui României, „nu există problemă care să nu poată fi rezolvată pe cale pașnică, prin tratative, dacă se pornește de Ia dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber și independent, de la interesele generale ale păcii și securității". Rolul hotărîtor în depășirea stărilor de criză și conflict revine, firește, țărilor direct implicate, ele fiind cele mai interesate în evitarea 

marilor pierderi de vieți omenești și de bunuri materiale. în' același timp insă, este binevenită contribuția tuturor acelor care pot să stimuleze apropierea celor în cauză, să ajute la realizarea de înțelegeri, la desfășurarea cu succes a tratativelor, la găsirea de soluții reciproc avantajoase.Pornind de la faptul că rațiunea fundamentală care a stat la baza înființării Organizației Națiunilor Unite a fost aceea de a feri generațiile viitoare de flagelul războiului, de a asigura soluționarea pe cale pașnică a oricăror diferende internaționale, România a acordat și acordă o im
Pe marginea sesiunii Comitetului special pentru 

Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației

portanță deosebită întăririi capacității de acțiune a organizației mondiale in acest domeniu. încă din documentul din 1975, privind îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U. și întărirea rolului său în dezvoltarea colaborării dintre toate statele, elaborat sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, țara noastră arată că „problema prevenirii stărilor conflictuale, a soluționării diferendelor pe cale pașnică reprezintă un obiectiv central al întregii comunități internaționale in a cărui înfăptuire Organizația Națiunilor Unite poate și trebuie să aibă un rol activ și inițiativă, cu sprijinul și pe bază de egalitate a tuturor statelor", în esență, legat de creșterea rolului O.N.U. in materie de reglementare pașnică a diferendelor, a- cest document formula două propuneri privind : a) adoptarea în cadrul O.N.U. a unor măsuri care să grăbească procesul de codificare a principiilor și normelor privind reglementarea pașnică a diferendelor, care să asigure o funcționare eficientă a căilor și mijloacelor de reglementare pașnică șl b) crearea unei comisii permanente a Adunării Generale care să Îndeplinească funcții 

de mediere, bune oficii sau conciliere.începînd din 1979, la sugestia țării noastre, pe ordinea de zi a Adunării Generale a fost înscris punctul intitulat „Reglementarea pe cale pașnică a diferendelor dintre state". In marea dezbatere pe această temă, declanșată pe planul organizației, cele două propuneri avansate de România au polarizat, în anii. ce au urmat, atenția statelor membre, ele făcind obiectul unor aprofundate analize atît în Comisia juridică a Adunării Generale, în timpul sesiunilor anuale ale acesteia, cit și în Comitetul spe

cial pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, unde propunerile au fost trimise spre examinare. In noiembrie 1982, Adunarea Generală a adoptat prin consens „Declarația asupra reglementării pașnice a diferendelor internaționale", elaborată in cadrul comitetului amintit pe baza unui proiect de text prezentat de țara noastră, Împreună cu alte state. Adoptarea Declarației, care reprezintă o primă încununare a eforturilor românești in acest domeniu, a fost, pe bună dreptate, apreciată ca un important document juridic internațional, ca un Însemnat progres in codificarea principiului reglementării pașnice a diferendelor dintre state, ca principiu fundamental al dreptului internațional contemporan.Imbinînd efortul de precizare a o- bligațiilor statelor decurgînd din a- cest principiu cu preocupările vizînd creșterea eficacității mecanismelor O.N.U., ca și a mijloacelor și prevederilor de soluționare pașnică pentru a împiedica agravarea diferendelor și a asigura rezolvarea lor, Declarația a deschis un amplu teren pentru noi inițiative. In august 1933, România, căreia 1 s-au alăturat F1H- pine și Nigeria, a prezentat un amplu document de lucru privind re

curgerea la o comisie de bune oficii, mediere sau conciliere pentru reglementarea diferendelor și prevenirea conflictelor dintre state, propunere avîndu-și izvorul in preocuparea constantă pentru Întărirea capacității de acțiune a organizației In această privință. Din această preocupare s-a născut de altfel și inițiativa In urma căreia Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat Apelul solemn, către statele aflate in conflict, de încetare fără intirziere a acțiunilor armate șl de soluționare a problemelor dintre ele pe calea tratativelor și angajamentul solemn de a reglementa pe această cale stările de încordare șl conflict, orice divergențe intre ele.Examinarea propunerii românești de creare a comisiei amintite a revenit în sarcina Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, paralel fiind discutată și în cadrul Comisiei juridice. Rezoluția adoptată la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. pe marginea punctului privind „Reglementarea pașnică a diferendelor internaționale" subliniază că „discutarea propunerii românești a repre
zentat un pas înainte și a evidențiat 
existența unor elemente asupra că
rora un acord general este posibil, 
ceea ce va permite in continuare înregistrarea de progrese pe marginea 
acestei propuneri". Noul document, prezentat de țara noastră In 1986, precizările tăcute ulterior de reprezentanții României la O.N.U. și In cadrul comitetului, Inclusiv în cadrul ultimei sesiuni a acestuia, desfășurată intre 9—27 februarie a.c. la New York, sugestiile venite din partea reprezentanților altor state au prefigurat cadrul in care statele ar putea să recurgă la □ comisie de bune oficii, mediere sau conciliere, natura acesteia, precum și raporturile sale eu organele principale ale O.N.U. și in primul rind cu Adunarea Generală și Consiliul de Securitate.tn viziunea țării noastre, o asemenea comisie poate să funcționeze numai pe baza acordului statelor-părțl Intr-un diferend. Comisia nu trebuie să fie concepută ca o instituție permanentă, cl ca un organism de pro

cedură care să se afle la dispoziția organelor principale competente ale O.N.U. și a statelor membre, pentru a le ajuta în eforturile de reglementare pașnică a diferendelor. Existența acestei proceduri nu poate nicidecum afecta competențele organelor principale ale organizației, ca și prerogativele exprese ce le sint conferite acestora prin Cartă. Propunerea țării noastre are în vedere o procedură auxiliară și flexibilă, pe lingă cele precizate In Carta O.N.U., care ar putea fi utilizată voluntar de către părțile interesate. Rolul său nu ar fi acela decit de a facilita negocierile între părți, de a le apropia pozițiile și a le sprijini In căutarea unei reglementări negociate și liber acceptate.După ce a luat notă de existența șl conținutul unui diferend, comisia ar trebui să se străduiască să determine părțile să se angajeze imediat la negocieri directe sau să reia negocierile în vederea reglementării acestuia. Comisia ar putea, de asemenea, pornind de la .elementele de acord sau divergențele de opinie sau interpretare existente, să propună părților sugestii corespunzătoare in vederea antamăril sau reluării negocierilor. Intr-o fază ulterioară, comisia ar trebui să sugereze fiecărei părți soluțiile care i se par mai adecvate, în- cercînd să apropie pozițiile pînă la încheierea unui acord. De asemenea, comisia poate să încerce să concilieze părțile, propunîndu-le o soluție cit mai echilibrată asupra căreia a- cestea vor fi'chemate să se pronunțe in termenii fixați.Lucrările ultimei 1 sesiuni ale Comitetului pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, care a avut mandat expres de a continua examinarea propunerii românești, au fost dominate de preocuparea manifestată de marea majoritate a celor 45 de state membre de apropiere a pozițiilor și depășire a punctelor de vedere diferite, de evidențierea necesității de a se trece, cit mal curînd posibil, la elaborarea de concluzii privind recurgerea la amintita comisie, Este o convingere larg împărtășită că punerea In funcțiune a unei astfel de proceduri ar spori prestigiul organizației, ar contribui la prevenirea izbucnirii unor conflicte intre statele membre sau la soluționarea lor pe cale exclusiv pașnică — Imperativ de cea mai mare importanță a vieții internaționale.
Radu BOGDAN

Reuniunea Consiliului NordicHELSINKI 27 (Agerpres). - La Helsinki au luat sfîrșit lucrările sesiunii Consiliului Nordic, la care au luat parte delegați din Danemarca, Norvegia, Islanda, Suedia și Finlanda.O atenție deosebită — transmite agenția T.A.S.S. — a fost acordată problemelor privind crearea unei zone denuclearizate In nordul Europei. în cadrul unei Intîlnirl neoficiale a primilor miniștri ai țârilor participante la sesiune s-a relevat că Inițiativa transformării acestei regiuni într-o zonă lipsită de
Inițiative in vederea intensificării cooperării 

economice intre țările africaneOUAGADOUGOU 27 (Agerpres).— Referindu-se la situația generală din Africa, secretarul executiv al E.C.A. (Comisia Economică a O.N.U. pentru Africa), Adebayo Adedeji, a declarat că țările de pe continent sînt confruntate cu grave probleme economice generate de datoriile externe ridicate și căderea prețurilor la produsele lor destinate exportului.Subliniind că numeroase țări africane au adoptat „măsuri de reorganizare economică și mobilizare a resurselor naționale pentru dezvoltare", Adebayo Adedeji s-a referit concret la rezultatele reuniunii MULPOC (Centrul multinațional pentru proiecte de programare șl aplicare), ce se desfășoară la Ouagadougou, care, a spus el, vor contribui la „întărirea cooperării economice între țările din Africa de vest".CAIRO 27 (Agerpres). — In zilele de 11 și 12 martie se va desfășura la Cairo o conferință restrînsă la nivel Înalt cu participarea a nouă state africane, informează agenția M.E.N.Reuniunea. Ia care vor lua parte Algeria, Congo, Egipt, Malt, Djibouti, Sierra Leone, Uganda, Zambia și Zair — toate state mernbre ale Organizației Unității Africane (O.U.A.)— va dezbate probleme africane curente, în special situația din Africa australă, Namibia și regiunea Orien

armament nuclear va primi un nou Impuls la întilnirea miniștrilor de externe ai țărilor membre, care se va desfășura la Reykjavik, în luna martie.S-a subliniat, de asemenea, necesitatea amplificării acțiunilor comune pentru aplicarea unor sancțiuni severe împotriva regimului rasist de la Pretoria. In cadrul sesiunii au fost abordate și unele probleme privind protecția mediului Înconjurător, acțiunile comune împotriva traficului de stupefiante și a narcomaniei, acordarea de ajutoare țărilor In curs de dezvoltare.

tului Mijlociu, în contextul deteriorării condițiilor economice pe continent.Participanții vor trece, de asemenea, in revistă stadiul aplicării rezoluțiilor adoptate la conferința la nivel înalt a O.U.A., din luna iulie a anului trecut, desfășurată la Addis Abeba, cînd președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a fost ales Vicepreședinte al O.U.A.Președintele în exercițiu al O.U.A., Denis Sassou-Nguesso, șeful statului congolez, a decis ca această conferință să se desfășoare la Cairo, ca răspuns la invitația președintelui E- giptului.WASHINGTON 27 (Agerpres). — Scăderea prețurilor la materiile prime pe piața internațională a avut un efect negativ considerabil asupra economiilor marii majorități a statelor africane, menționează, într-un comentariu, agenția United Press International, citată de T.A.S.S. Exporturile de materii prime rămîn, deocamdată, principala sursă de devize pentru cea mai mare parte a statelor continentului african. Or, In anul 1986, veniturile obținute din export de către țările Africii s-au diminuat cu 27 la sută, ajungînd la 44,3 miliarde dolari.Se menționează că această criză afectează toate statele africane exportatoare de materii prime, inclusiv de țiței.


