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Cnvîniarea tovarășului 
NICOLAE CEAIJȘESCIJ

la plenara Consiliului 
oamenilor muncii de nafionaNtate maghiara

Stimați tovarăși,Tisztelt elvtarsak,Aș dori să încep prin a a- dresa membrilor Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, tuturor participanților la această adunare un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului nostru. (Aplauze puternice).Plenara lărgită a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România a făcut bilanțul activității sale și a contribuției oamenilor muncii de naționalitate maghiară la realizarea cu succes a planului cincinal 1966—1970.După cum a reieșit din raportul prezentat și din discuțiile care au avut loc în plenară, în acești ani au fost obținute succese de seamă în toate domeniile de activitate; o dată cu ridicarea generală a nivelului de trai al întregului popor, s-au găsit soluții corespunzătoare la numeroase probleme legate de activitatea și condițiile de viață ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități.De asemenea, în plenară au fost semnalate o serie de deficiențe și greutăți care s-au manifestat și se mai manifestă încă în diferite sectoare, unele neajunsuri privind rezolvarea unor cerințe specifice ale naționalității maghiare. S-au adus o serie de critici la adresa u- nor ministere și organe centrale, s-au formulat numeroase propuneri pentru lichidarea lipsurilor și soluționarea problemelor, pentru îmbunătățirea activității Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Desigur, multe propuneri își vor găsi rezolvarea în cadrul măsurilor generale de perfecționare a vieții economice și so- cial-politice din țara noastră.Apreciez că lucrările plenarei au fost deosebit de rodnice, că ele vor exercita o puternică influență asupra activității viitoare a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, vor contribui la soluționarea practică a problemelor ridicate — creînd cele mai bune condiții ca oamenii muncii de naționalitate maghiară, împreună cu întregul popor, să-și sporească aportul la. înfăptuirea programului de dezvoltare a patriei noastre socialiste.Activitatea consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități se înscrie pe linia generală a partidului nostru de asigurare a cadrului organizatoric corespunzător pentru consultarea tuturor categoriilor sociale, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, asupra principalelor probleme ale politicii interne și externe a României socialiste. Participarea nemijlocită a maselor la conducerea activității economico- sociale constituie una din laturile esențiale ale politicii partidului nostru, o expresie a democrației socialiste în continuă dezvoltare și perfecționare, reprezintă un factor fundamental al victoriei socialismului și comunismului în România. (A- plauze puternice).Stimați tovarăși,Plenara dumneavoastră are loc la puțin timp după înche (Continuare în pag. a 3-a)

ierea cu succes a cincinalului 1966—1970 și la începutul muncii pentru înfăptuirea noului plan cincinal 1971—1975. Cunoașteți realizările obținute în cincinalul trecut din comunicatul publicat nu de mult și din prezentarea pe larg în presa noastră a acestor rezultate — atît pe ansamblul țării, cît și pe fiecare județ — și de aceea nu mă voi mai referi la ele. Trebuie totuși să menționez că cincinalul pe care l-am încheiat recent a ridicat țara noastră pe o treaptă superioară de dezvoltare economico-so- cială, a marcat o perioadă importantă în edificarea socialistă a României.Pretutindeni se văd roadele politicii marxist-leniniste a partidului de amplasare teritorială rațională a industriei, de dezvoltare susținută a agriculturii, de edificare a construcțiilor social-culturale pe întreg cuprinsul țării. S-au prezentat și aici date elocvente în acest sens. Este semnificativ că în cincinalul 1966—1970 toate județele au cunoscut o dezvoltare puternică — atît cele din Transilvania, cît și cele din Moldova, din Oltenia și Muntenia, practic din întreaga țară. Județe cum sînt Covasna, Harghita, Sălaj, Satu Mare, care erau rămase mai în urmă, au cunoscut în cincinalul trecut progrese însemnate ce au schimbat mult viața oamenilor, condițiile de muncă și de trai a sute de mii de cetățeni. In ce privește secuii, de exemplu, s-ar putea spune că dorința lor de veacuri de a avea o industrie dezvoltată în zonele unde trăiesc s-a împlinit sau a început să fie împlinită de abia în cincinalul încheiat de curînd. (Aplauze). In 6 localități din a- ceastă zonă s-au construit un număr important de întreprinderi în care lucrează zeci de mii de muncitori. In perioada 1966—1970 în județul Covasna, pe baza realizării unui volum de investiții de peste 1,5 miliarde de lei, au fost construite și date în funcțiune trei fabrici importante la Tg. Secuiesc; s-au creat noi capacități de producție la Combinatul textil de la Sf. Gheorghe, s-a asigurat dezvoltarea întreprinderii miniere Căpeni. In județul Harghita, prin realizarea unui volum de investiții de aproape 2,5 miliarde lei, au fost date în exploatare în anii cincinalului fabrici din industria ușoară la Miercurea Ciuc și Odorheiul Secuiesc, trei linii noi de flo- tație la Combinatul minier Bălan, precum și alte capacități de producție în cadrul unor întreprinderi mai vechi. A®asta este, pînă la urmă, expresia concretă a preocupării partidului nostru de a ridica la o viață înfloritoare toate județele țării, de a face ca egalitatea în drepturi între cei ce muncesc din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, să devină o realitate în primul rînd pe tărîmul existenței materiale .In același timp, trebuie să menționez că și în alte zone ale tării s-au depus eforturi și s-au obținut rezultate însemnate pe linia industrializării socialiste. Noi promovăm consecvent această linie, fiind convinși că progresul economic și social al tuturor județelor patriei este condiția primordială a făuririi societății socialiste 

multilateral dezvoltate, a asigurării trecerii la edificarea comunismului. Iată de ce noi privim problema industrializării socialiste nu numai sub aspectul creării unor uzine într-o zonă sau alta a țării, ci ca o trăsătură fundamentală a politicii de construcție socialistă și comunistă; partidul nostru va aplica și în viitor în mod neabătut această orientare mar- xist-leninistă ! (Vii aplauze). Desigur, în condițiile în care în unele județe locuiesc, alături de români, oameni ai muncii de alte naționalități — maghiari, germani și alții — aceasta îmbracă și un caracter care ține de aplicarea consecventă a politicii naționale, de asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei. Trebuie să ne fie clar că dacă nu am industrializa în mod armonios întreaga țară, dacă am menține vechea stare de înapoiere a unor zone, oricît am vorbi de egalitate în drepturi, de faptul că în școală se învață mai mult sau mai puțin limba maghiară, germană sau română — inegalitatea, de fapt, tot ar rărpîne I Nu vreau să se înțeleagă, prin aceasta, că folosirea limbii materne n-ar avea importanța sa; dar trebuie să ne fie limpede tuturor că egalitatea adevărată — socială și națională — se poate realiza numai o dată cu dispariția claselor exploatatoare, cu trecerea mijloacelor de producție în mîinile clasei muncitoare, țărănimii, maselor populare, cu dezvoltarea unitară a tuturor zonelor țării, cu crearea bazei materiale necesare ridicării nivelului de trai, material și cultural al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze puternice). De altfel este un a- devăr cunoscut de mult că numai industrializarea — și, în condițiile noastre, industrializarea socialistă — poate deschide calea, poate asigura în mod real accesul oamenilor muncii la cuceririle civilizației, ale științei și culturii; industria cere oameni cu cunoștințe temeinice în stare să stapînească tehnica nouă. Iată de ce punem un atît de mare accent pe industrializare, pe dezvoltarea e- conomico-socială — ca bază a asigurării adevăratei egalități în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze puternice).O dată cu dezvoltarea forțe- ’lor de producție s-au obținut succese de seamă în domeniul învățămîntului, științei și culturii, în ridicarea conștiinței socialiste a întregului popor. In legătură cu toate acestea s-au prezentat aici multe date și nu doresc să mai revin asupra lor. Țin însă să menționez — așa cum de altfel s-a făcut și în raportul prezentat, precum și în cuvîntul unor tovarăși — că în cincinalul trecut s-au obținut rezultate bune și în ce privește lărgirea accesului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități la cuceririle învăță- mîntuiui, științei, culturii. Constituie o realitate ce nu poate fi ignorată faptul că în învă- țămîntul preșcolar și general o- bligatoriu avem astăzi în țara noastră peste 2 290 de unități în limba maghiară din care 1 230 școli și grădinițe numai cu limba de predare maghiară și peste 1 060 de secții maghia

re în cadrul altor unități școlare. Există, de asemenea, numeroase licee și secții care a- sigură cuprinderea absolvenților claselor a VIII-a de naționalitate maghiară în proporție de peste 24 la sută, față de peste 19 la sută cît reprezintă media pe țară. Privit, deci, în contextul general, accesul oamenilor muncii de naționalitate maghiară la aceste forme de învățămînt depășește media înregistrată pe țară. Aceasta constituie o grăitoare expresie a posibilităților largi ce le au oamenii muncii de naționalitate maghiară de a învăța în limba proprie în școlile de cultură generală. In ce privește liceele de specialitate, procentul de cuprindere în aceste școli a absolvenților clasei a VIII-a este de 6 la sută, fiind aproximativ la același nivel cu media pe țară. In legătură cu școlile profesionale — despre care s-a vorbit aici — trebuie arătat că ucenicii și elevii de naționalitate maghiară, proveniți din școlile profesionale, reprezintă un procent de 33 la sută, față de 32 la sută cît este media pe țară. Avem peste 11 500 cadre didactice de naționalitate maghiară, 1 430 de directori și directori adjuncți. Aici, s-au dat și alte cifre concludente în a- cest sens. In general. în toate sectoarele învățămîntului nostru sînt create condiții pentru predarea și însușirea cunoștințelor în limba maghiară. Mai sînt, desigur, și unele deficiențe în această direcție, care vor trebui lichidate. Este bine însă ca, atunci cînd facem un bilanț— și cred că raportul a procedat just în această privință— să examinăm lucrurile în contextul general al dezvoltării activității de învățămînt, cultură și știință din România. Dacă vom privi modul cum se rezolvă această problemă pentru o naționalitate sau alta, rupt de situația și de rezultatele obținute pe întreaga țară, de nivelul general la care am ajuns, desigur, nu vom putea trage concluziile corespunzătoare. Or, față de nivelul de ansamblu al dezvoltării științei, învățămîntului și culturii din țara noastră, condițiile asigurate oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, inclusiv naționalităților maghiară și germană, nu sînt cu nimic mai prejos; dimpotrivă, în cî- teva domenii oamenii muncii aparținînd acestor naționalități au chiar un acces mai mare în unitățile de învățămînt.Toate acestea arată că partidul și statul nostru înfăptuiesc neabătut ceea ce este înscris în Constituție și în legile țării, faptul că toți cetățenii se bucură de drepturi egale la învățămînt și cultură; depinde numai de capacitatea și sîrgu- ința fiecăruia de a-și dezvolta neîngrădit pregătirea profesională, de a-și îmbogăți orizontul de cunoștințe. Firește, asigurarea condițiilor ca toți să poată urma învățămîntul liceal este o problemă de viitor. Este necesar ca — după generalizarea învățămîntului de 10 ani— să creăm baza materială și condițiile corespunzătoare pen

tru a generaliza învățămîntul liceal. Pentru aceasta însă ne trebuie timp. Consider că realizările din ultimii 20 de ani în învățămîntul din România — drumul parcurs de la situația grea moștenită din trecut la generalizarea învățămîntului de 10 ani, la dezvoltarea rapidă a învățămîntului mediu și superior — reprezintă un succes remarcabil care nu putea fi obținut decît în condițiile socialismului. (Vii aplauze).Este cunoscută preocuparea partidului nostru de a asigura condiții organizatorice ca oamenii muncii de naționalitate maghiară și de alte naționalități să participe la întreaga activitate a organelor -puterii de stat, la conducerea vieții sociale. Cunoașteți cum sînt ei reprezentați în Marea Adunare Națională, în consiliile populare, în întreaga structură de stat, economică și socială — și nu vreau să mai exemplific aceasta cu cifre. Aceste cifre stau la îndemîna oricui; ele vorbesc despre faptul că muncitorii, țăranii, intelectualii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate. participă activ la conducerea întreprinderilor, a unităților economico-sociale, a statului. Putem spune că ultimii ani se caracterizează tocmai prin intensificarea participării celor ce muncesc la conducerea vieții economice și sociale, a întregii activități de stat. Cunoașteți cu toții măsurile care s-au luat în această privință, inclusiv hotărîrile ultimei ple- ' nare a Comitetului nostru Central; cred că nu mai există astăzi în România om al muncii — muncitor, țăran, intelectual — care să poată spune că este împiedicat să ia parte la conducerea și organizarea producției, la dezbaterea și rezolvarea problemelor vieții economice, sociale și de stat pe motiv că este de altă naționalitate. Adunările generale ale sa- lariaților care au avut loc recent în toate întreprinderile și instituțiile s-au caracterizat tocmai printr-o dezbatere vie și deschisă, printr-o largă participare a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități la găsirea soluțiilor de a îmbunătăți activitatea de producție, economică și socială, de a asigura mersul ferm înainte al societății noastre pe calea socialismului, ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare a întregului popor.Pe baza faptelor putem afirma că avem rezultate remarcabile în toate domeniile de activitate, că la obținerea lor au adus o contribuție prețioasă și oamenii muncii de naționalitate maghiară; de toate aceste realizări ale socialismului în domeniul material și spiritual beneficiază deopotrivă și oamenii muncii de naționalitate maghiară, la fel ca întregul nostru popor.Pentru activitatea rodnică desfășurată în cadrul cincinalului și pentru contribuția valoroasă adusă la realizările obținute în făurirea socialismului, adresez.
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In întreaga Vale a Jiului 
eforturile creatoare ale celor 
ce muncesc sporesc în inten
sitate întregind în toate do
meniile de activitate buchetul 
realizărilor cu care este în-
tîmpinat semicentenarul par
tidului. Apropierea acestui 
măreț eveniment din viața 
partidului și poporului nostru 
a declanșat un flux de entu
ziasm, inițiativă și dăruire în 
muncă în rîndul harnicilor
cercetători de la Stația de 
cercetări pentru securitatea

Emulație
in

activitatea 
cercetă
torilor

minieră din Petroșani. Colec
tivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai S.C.S.M. ra
portează în aceste zile noi 
succese în abordarea unor 
teme de cercetare de mare 
importanță cum ar fi: „Stu
dierea posibilității de produ
cere în țară a cartușelor fil
trante folosite în aparatele 
de protecție a respirației" 
(o lucrare în stadiu foarte a- 
vansat deși termenul de pre
dare este la sfîrșitul anului 
1972), „Procedee și metode 
de combatere a acumulărilor 
de metan sub formă de pîn- 
ze prin aeraj, în scopul evi-Nicolae LOBONȚ(Continuare în pag. a 4-a)

Cincinalul 1966* *1970

țară după municipiul Bucu
rești și județele Brașov și 
Constanța.

Imaginea transformărilor 
profunde ce au avut loc în 
cincinalul trecut se comple
tează armonios cu elemente 
care îmbogățesc urbanistica 
orașelor și satelor hunedo
rene. In cincinalul 1966—1970 
s-au construit cu 5 567 aparta
mente mai mult decît în 
1951—1960. Au fost constru
ite Liceul de cultură gene
rală din Petroșani, blocurile 
liceelor din Hunedoara și
Vulcan, Școala profesională 
și Liceul minier din Deva 
etc. Aceste importante înfăp
tuiri înscrise pe harta jude
țului și multe alte realizări 
obținute în domeniul învăță
mîntului si culturii, crește
rii continue a nivelului de 
viată sînt pregnant ilustrate 
în broșura „Județul Hune
doara în cifre, fapte _și ima
gini" editată de către sec
ția de propagandă și comi
sia economică a. Comitetului 
județean de partid.

Realizată în tiraj de masă, 
broșura a fost difuzată în 
toate localitățile județului, în 
întreprinderi, instituții, școli, 
cămine culturale, cluburi pu
țind fi consultată de către 
toți cetățenii.

Deosebit de folositoare sînt 
datele cuprinse în broșură 
mai ales pentru cei care des
fășoară muncă politică de 
masă, pentru dezbaterile ideo
logice care au loc Jri această 
perioadă în organizațiile de 
partid, pentru propagandiști, 
lectori, cadrele didactice ca
re avînd la îndemîna un a- 
semeneg, material documentar 
vor putea cunoaște în mod 
detaliat mărețele înfăptuiri, 
prefacerile ce au avut loc pe 
cuprinsul județului Hunedoa
ra în cincinalul încheiat cu 
un bilanț atît de bogat.

JUDEȚUL HUNEDOARA
in cifre, fapte și imagini

Plaiurile hunedorene, pre
zentate în atîtea pagini de 
glorie ale trecutului patriei, 
oferă imagini de o rară fru
musețe. De la piscurile seme
țe ale Parîngului și Retezatu
lui, prin Văile Mureșului și 
ale Streiului, pe dealurile pli
ne de rodul bogat al livezilor 
întîlnești sumedenie de orașe 
și sate în care — ca peste 
tot în patria noastră socia
lismul și-a pus puternic am
prenta înnoitoare.

Roade ale politicii științi
fice, plină de înțelepciune a 
Partidului Comunist Român, 
prefacerile din județul Hune
doara, continuu amplificate, 
fac ca piesajul acestui bogat 
ținut să se schimbe, să se 
îmbogățească de la an la an, 
oferind imaginea unei dez
voltări complexe, trainice, fă
ră precedent. Municipiile Pe
troșani și Hunedoara, orașele 
Călan, Brad, Simeria precum 
și alte localități se numără 
astăzi printre importantele 
centre industriale ale patriei. 
In anii care s-au scurs de la 
Eliberare au fost construite 
numeroase obiective industri
ale și de interes social, pen
tru care statul nostru a alocat 
sume de ordinul multor mi
liarde. Numai în cincinalul 
1966—1970, bunăoară, pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
județului nostru s-au investit 
cu 200 milioane lei mai mult 
decît în întregul deceniu 
1951—1960. Au fost înălțate 
obiective deosebit de impor
tante pentru economia națio
nală la Hunedoara, în Valea 
Jiului, la Orăștie, Mintia, De
va și în alte localități, s-au 
lărgit, reprofilat și moderni
zat numeroase unități exis
tente. O dovadă elocventă a 
ritmului înalt al industriali
zării o constituie și faptul că 
în anul 1970 județul Hunedoa
ra a realizat o producție in
dustrială de 8,3 ori mai ri
dicată decît cea obținută în 
anul 1950, mai mare decît

Avansări de
6 — 8 metri pe ziMinerii din brigada de pregătiri condusă de Vasile Bla- gu întîmpină semicentenarul creării P.C.R. depunînd eforturi stăruitoare pentru atingerea unui obiectiv de mare însemnătate și greutate în balanța asigurării de noi capacități de producție în adîncurile minei Aninoasa. Brigăzii i s-a încredințat executarea lucrărilor de pregătire pentru punerea în exploatare a abatajului frontal nr. 3 din sectorul I. Colectivul de muncă ce are în fruntea sa pe membrul de partid V. Blagu a hotărît să scurteze termenul de pregătire a abatajului, pentru a se extrage de aici cărbune în avans față de cum s-a prevăzut. In

Se vor
moderniza...
Prepara (ia LupeniIn luna curentă se vor ataca lucrările de modernizare a preparației Lupeni, în vederea creșterii capacității de prelucrare și a gradului de mecanizare și automatizare. In afară de mărirea capacității, se va căuta să se asigure o singură linie de spălare, sa se pună în concordanță capacitățile de recepție, de încărcare și de transport la cărbune și steril, să se stabilească un regim optim de funcționare zilnică. Este preconizat ca în 1975 moderna uzină să ajungă la o ca incitate de prelucrare de 4 700 mii tone pe an, cu atingerea unor indicatori tehnico-economici superiori celor existenți. Astfel, cantitatea de cărbune special va crește la 1 930 mii de tone a- nual, cu o recuperare de 41 la(Continuare în pag. a 4-a)

cea realizată în anul 1938 pe 
ansamblul întregii țări de 
14,2 ori la fontă, de 10,6 ori 
la oțel, de 6,6 ori la laminate, 
de 13 ori la minereuri de fier, 
de 2,8 ori la cărbune etc. 
Aceasta înseamnă că produc
ția României antebelice se 
realizează astăzi în județ în 
22 de zile la fontă, în 29 de 
zile la oțel, în 47 de zile la 
laminate finite pline, în 24 
de zile la minereu de fier, 
în 107 zile la cărbune.

Importante realizări au fost 
înregistrate pe linia dezvol
tării și modernizării agricul
turii, creșterii producției ve
getale și animaliere, întăririi 
economico-organizatorice a u- 
nităților agricole socialiste.

Datorită impetuoasei dez
voltări economice, în jude
țul Hunedoara există 329 sa- 
lariați la 1000 de locuitori, 
cu 33,9 la sută mai mult de
cît media pe țară. In acest 
capitol ocupăm locul 4 pe 

acest scop minerii brigăzii au accelerat considerabil săparea preabatajului pe culcuș pentru abatajul în cauză.Organizînd munca pe o treaptă superioară, eșalonînd judicios operațiile miniere —« tăierea și evacuarea cărbunelui, susținerea etc. — la front brigada reușește să avanseze cu lucrarea în medie cîte 6 ml pe zi. In unele zile ca în 11 martie de exemplu, avansarea realizată în preabataj a atins 8 metri. Sînt certitudini, ga« ranții că din noul abataj ce se pregătește la mina Aninoasa cărbunele va începe să izvorască așa cum au decis mineriii înainte de termen!
SimpozionIn sala clubului sindicatelor din Petrila a avut loc ieri, un simpozion dedicat semicentenarului P.CR. Simpozionul, cu tema „Trecut, prezent și viitor", s-a bucurat de participarea tovarășilor Wiliam Szuder și losif Cotoț, vechi militanți ai mișcării muncitorești din Valea Jiului.

ConcursuriComitetul sindicatului de la E.M. Lonea în colaborare cu comitetul U1T.C. au întocmit un vast plan de acțiuni închinate sărbătoririi semicentenarului Partidului Comunist Român. Din multitudinea obiectivelor propuse am remarcat programarea a două concursuri „Cine știe cîștigă" pe tema „50 -de ani de activitate a P.C.R.".
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RETROSPECTIVI

Opoziția
CLAY FRAZIER pletoprevede că toți

șilor

500 de polițiști exteriorul sălii
deauși

Orele exasperante dinaintea meciului

Pe urmele căutătorilor de aur din Valea Jiului (III)Cu astfel de eforturi, de-a lungul Ji- ețului, la o anumită adincime, sub masa de pietriș sau între stratele subsolului, se găsea ascuns, în felii mai mult sau mai puțin groase, nămol de culoare galben- verzuie, în care erau amestecați nugeți de aur. In scopul obținerii acestui metal, minerii timpului au săpat puțuri și așa au adus la suprafață mixtura amintită pentru a spăla din ea aurul. „Aici — citim într-o lucrare — se observă foarte bine așa zisele mine mai multe gropi cu un diametru de 6 picioare și tot atît de adinei. Gropile sînt așezate paralel și se succed în rînduri de cite 9—8—9—8.
Și

susțin că aici au fost spălătorii de aur, alții că acestea sînt din timpul romanilor."Este cunoscut faptul că gropile în formă de puțuri aveau ca diametru 1—1,30 m dar pe măsură ce se adînceau se și lărgeau treptat, folosin- du-se scări de cobo- rîre. Hrubele despre care este vorba, datorită timpului s-au prăbușit și diametrul lor la gură a crescut. Cind condițiile permiteau (spațiul și a- erisirea), roca auriferă era adesea încălzită puternic, apoi stropită cu apă și o- țet, care făceau să crape mai ușor. Bulgării extrași din a- ceste puțuri se fră- mîntau în bucăți de mărimea bobului de mazăre apoi se mă-

cinau și se spălau. După sistemul obișnuit, pe o scîndură înclinată, sub un unghi de 35°—45°, brăzdată de șanțuri mici transversale, se așeza nisipul aurifer în partea de sus a scîn- durii. Cu o găleată se turna apă. Apa ducea cu sine nisipul mai ușor și lăsa in șanțurile transversale aurul și granulele mai grele care erau puse într-o strecurătoare de lemn și cernute pînă cînd aurul rămînea curat. Sau pulberea de piatră se freca intr-un jgheab de scinduri prin care trecea un curent de apă și îndepărta făina de piatră, iar aurul, mai greu, cădea la fund, de unde se culegea cu ajutorul unor bureți. Instru-

mentele de minerit erau primitive și grosolane (ciocane, tîr- năcoape, strecurători etc).Credem că pînă la cucerirea romană, aurul din părți, și poate întreaga Dacie, aproape exclusiv de origine aluvionară, a- bundența lui expli- cîndu-se astfel, în ciuda unui minerit subteran cu totul sporadic și de modeste dimensiuni. Ca orice populație, în faza de organizare primară dacii erau culegători de aur superficial, ușor de extras. Metalul nobil era strîns de pe tot teritoriul Daciei și a- utoritatea tribală statală, printr-un sistem de colectare și perce-

aceste din era

pere care poate să fi existat și în această parte a Daciei (dar pe care noi nu-1 putem documenta momentan) așa cum a existat și Ia alte popoare.Cu toate investigațiile făcute, dar care nu s-au terminat n-am reușit să intrăm în posesia unor materiale cu ajutorul cărora să putem cunoaște organizarea, poate în COLEGIA AURARIARUM, și in Valea Jiului. Totuși după cucerirea romană, se știe că lucrările se făceau cu sclavi și muncă salariată recrutată dintre elementele indigene, adesea specializate, prin ocupații tradiționale, în asemenea munci, și coloniști sărăciți.

Factorii indicatori ai străvechiului minerit al aurului in bazinul Petroșani sint atestați prin puținele unelte descoperite, după cum s-a arătat la locul potrivit, sau prin felurite monede, care pot constitui u- na din manifestările unui complex proces economic-politic prin care trecea uacia in acea vreme. Ce puteau oferi aceste locuri ale Daciei în schimbul monedelor care circulau ? babil, pe lingă produse de mai importanță, aur, era de mult cunoscut ca una din bogățiile mari Transilvaniei.
Pro- alte mică care timp

Prof. Ion POPOROGU, directorul Muzeului mineritului

Dublura

Astfel și-a intitulat cronica trimisul special al cotidianului sportiv „L’Equipe" la meciul box Clay — Frazier. Cum trăit cei doi boxeri noaptea orele dinaintea șocului ?După-amiaza am încercat pătrund în apartamentul Clay, dar n-am reușit. Doi paznici intratabili barau intrarea; doi negri enormi, purtători de cămăși piele neagră. In buzunarul pantalonilor, o umflătură suspectă. Nu era prea folositor să insiști...De Ia hotelul New Yorker nu sînt decît 200 de metri de mers pînă la cîntar, dar Cassius i-a parcurs într-o mașină în așa fel îneît să evite mulțimea. înaintea orei cîntăririi a declarat că nu vrea să revină la hotel, ci va aștepta ora meciului în vestiarul său special amenajat, veritabil salon cu televiziune., și neîntreruptul serviciu de ordine Ia ușă !Pentru a merge pe ring el s-a decis să poarte un halat alb. pantofi albi și un chilot purpuriu.Frazier a ajuns la cîntar în- tr-un fastuos Cadillac maron în al cărui interior se găsește un bar și două telefoane albe.

Totul e făcut în stil hollywoo- dian.Se gîndea că-și va petrece liniștit ultimele ore, în așteptare, la hotelul său. Dar, în mare secret, s-a mutat : amenințări cu moartea, alarmă cu bombe — nimic nu s-a economisit.Opt polițiști veghează dinafară în permanență asupra lui Joe și antrenorului său Yancey Durham ținut ascuns într-un colț al New York-ului.Atmosfera se făcea din ce în ce mai grea. Frazier, totuși își păstra moralul și de seara de după meci. Ellington va fi acolo cu sa orchestră, orchestra„ Knock-outs" va cînta de asemenea. Nu știu încă dacă voi cînta eu și asta depinde de maniera în care voi conduce meciul".Frazier, care s-a lansat în cheltuieli exorbitante, pentru a apare pe ring împodobit cu un fastuos halat de mătase verde electric, garnisit cu galoane aurite, a risipit banii pe nimic. După încercări repetate, televiziunea în culori i-a respins faimosul halat căci el reținea atîta lumină incit tot e- cranul devenea verde și zebrat în auriu. In sfîrșit, Joe Frazier

vorbea „Duke marea mea

Aria comestibilă— Se poate mînca, oare, arta ? Este ea digerabilă ? Probleme de care se ocupă intens Dpniel Spoerri, fost membru al „noului realism" în Franța și devenit celebru în calitate de proprietar al unui restaurant din Dusseldorf. Spoerri, care are o slăbiciune atît pentru artă cît și pentru gastronomie, socotește că mîncarea este una din necesitățile vitale, la care participă toate simțurile și că, în consecință, vor trebui să dispară vechile tradiții. In ,,Gastronoptikum"-ul său din Dusseldorf celebru pentru specialitățile complet ieșite din comun, el a deschis acum prima „Eat-Art-Gallerie“, „eat-art“ fiind „artă comestibilă". Spoerri a făcut începutul cu, aluaturi de pline, pizza și drojdie care se revarsă din cizme, mașini de călcat, ' rame de tablouri și un telefon de catifea verde. Arta a- luatului în forme bizare, intitulată „Variațiuni pe aceeași temă". Fiecare variațiune există într-o ediție de 100 de pbiecte, semnate și numerotate. Prețurile îi vor împiedica, desigur, pe amatori să consume operele achiziționate. Cine nu poate totuși rezista, primește un certificat semnat de artist care confirmă cînd și unde a fost consumat obiectul. Majoritatea preferă însă să-și înrămeze „arta comestibilă" ca de exemplu „pasele de pește adunate" (proaspăt prăjite în ulei de măsline, 200 de mărci bucata) de Joseph Beuys. După Spoerri, Beuys, Linder — autorul unei femei din turtă dulce — și Arman, care a contribuit cu o cutiuță în care se află o pereche de picioare de femeie din marțipan, o serie întreagă de artiști vor să expună de asemeni la cabinetul de artă comestibilă și anume, Andy Warhol, Tom Wasselmann, Niki de St. Phalle, Tinguely și Roy Lichtenstein.

REBUS • REBUSREBUS

6) ...La Triat- pe scurt! 7) se suflă, fierbinte

ci de te laGel care omoară timpul, să-și piardă vremea ; 5) Lăcătuși de limbi (dim.). — A face sport...Ion 1 — Rom,Aliment în care după o supă ca să te răcorești — Rea demuscă ; 8) Impun respect (abr.) — La înghesuială ! — Din toate ! 9) Țiuit (reg.) —

ORIZONTAL : 1) Lăcaș pentru mătănii și slujbe particulare ; 2) Cel mai gras, e cel sec ! — După primul nu urmează niciodată al doilea.următoarele; 3) Articol larg consum pentru batis- — Individ care face gît, coadă ; 4) In agonie ; — ca

a urcat în ring îmbrăcat tr-un sobru halat verde.Noi, jurnaliștii britanici francezi, am devenit foartemulțumiți căci nu eram plasați in marginea ringului ci în tribuna de hockey. N-aș putea spune că sînt locuri rele, dar e destul de dificil și supărător cînd lucrezi pentru un cotidian mare, de exemplu, să vezi că reprezentantul revistei ilustrate „Play-Boy" lingă ring.Cu cîteva ambianța în ră. Nu semeci. Febra premiilor urcă la cote inimaginabile. Nervii au ieșit din piele și mă întreb dacă nu cumva cei mai calmi oameni din New York nu Clay și Frazier...Cîntărirea s-a făcut în timpuri. Frazier a ajunsmul, Ia 11,30 fix. El a părăsit hotelul foarte precipitat deoarece primise un telefon că-I nință o bombă...La 11,45 Frazier părăsea den. Clay era așteptat ladar a ajuns cu o oră mai tîr- ziu. A avut timp să-și regăsească prietenii într-un lung antract (printre ei se aflau și artiști ca Petula Clark).

este plasat chiarore înaintea luptei, oraș e extraordina- vorbește decît de
sinidouă pri

ame-Gar-12,30

Inca de la sosire Mohamad Aii și-a reînceput numărul său obișnuit, insultind pe cei care au spus că va pierde. In total, la ora 19 erau în interiorul și Garden.In sfîrșit, se cei care n-au 20 de dolari pentru a urmări numărul într-o sală de cinema la TV (și, evident, sînt foarte mulți dintre aceștia) vor veni înaintea arenei pentru a aștepta rezultatul. Se estimează această mulțime la 40 000 de persoane și, de a- semenea, un număr record de agenți. Dintre confrații la doi li s-au furat deja mațiile de presă.Doi polițiști nu-1 vor pe Mohamad Aii și patru detectivi au venit în mod special de la Philadelphia pentru a asigura protecția lui Frazier. Acesta din urmă a cerut că soția și cei cinci copii să fie protejați la Philadelphia.Unii dau asigurări că musulmanii negrii, cărora Ie aparține Mohamad Aii, ar fi adresat scrisori de amenințare lui Joe.Cit despre Aii, era foarte deconectat înainte de a Ia cîntărire, a semnat fe și a recitat poeme hotelului New-Yorkcr.

noștri legiti-părăsi

se duce autogra- in holul
Traducere din „L’Equipe de T. SPATARU

Este spanacul 
cancerigen ?Spanacul face parte dintre alimentele pe care oncologii germani intenționează să-l observe cu mai multă atenție. La întrebarea dacă spanacul conține substanțe cancerigene, șeful centrului de cercetări pentru oncologia preventivă, de pe lîngă Universitatea Heidelberg, Dr. Ferdinand Schmidt, a răspuns Ia revista „Săptămîna- lul medical din Miinchen". Este cunoscut, a spus omul de știință german, că in spanac sînt cuprinse hidrocarburi ce este să fie consum, bunăoară prin fierbere, opărire sau dințuire, cel care mănîncă spanac trebuie să conteze în oarecare măsură pe acest risc. Totuși, cantitățile consumate la o masă sînt atît de reduse îneît nu pot provoca un cancer. Acum urmează să se cerceteze in ce măsură aceste hidrocarburi cancerigene pot sprijini alți factori care provoacă cancerul. Pentru cercetătorii germani este interesantă și întrebarea, dacă cumva nitrosaminele care se formează în spanac pot avea și ele un rol la apariția cancerului la om.

cancerigene. Deoare- cu neputință ca ele eliminate înainte de Salvador
Dah 

la New YorkSalvador Dali a plecat la New York pentru a realiza primul tablou din lume bazat pe o a treia dimensiune. „Pentru prima dată se vor putea vedea lucruri care se separă în spațiu, așa cum pot fi văzute tr-un aparat stereoscopic", declarat pictorul.

Bărbați tineri cu păr lung nu mai constituie azi o execeoție, ci aproape regula. Aceasta a reieșit dintr-un sondaj făcut în Republica Federală a Germaniei. Conform acestuia, 39 la sută din tinerii între 15 și 17 ani poartă astăzi în Republica Federală părul lung, pentru a atrage atenția sau a-și exprima protestul față de convențiile e- xistente. Dacă se adună însă într-un grup toți bărbații de diferite vîrste, reiese că numai 11 la sută Doi la sută ai părului militărește, chelie iarsoarea clasică obișnuită.în- a
preferă părul lung, s-au declarat adepți tuns scurt de tot, doi la sută au... restul preferă tun-

Sabia lui

Ați auzit de Silvana Mal- di ? Desigur că nu. Dar știați că Sophia Loren are o dublură ? Ei bme, aceasta este Silvana Maldi.Asistînd întîmplător, în urmă cu 15 ani, la turnarea primului film al renum;tei actrițe, Silvana a fost remarcată de regizor, pe care l-a izbit extraordinara asemănare dintre cele două femei. Deși d na Maldi este mai în vîrstă decît Sophia Loren, regizorului i-a venit ideea, de altfel nu nouă, ca actrița, care promitea încă de atunci a fi un talent, să aibă o dublură.De atunci, Silvani Maldi este „umbra" care nu se desparte niciodată d» „originalul" ei ; actrița și dublura ei au aceleași dimensiuni corporale, consultă același medic, merg la același croitor, locuiesc în același hotel, călătoresc cu același a- vion, folosesc același parfum.Silvana Maldi duce o viață foarte deosebită de cea a starurilor. Unei dubluri 1 se solicită interviuri ; este foarte bine păzită, nimeni nu trebuie să știe atunci cînd Sophia aparetr-un .film sumar îmbrăcată, aceasta nu este ea, vana, care și în această postură o înlocuiește cu succes pe actriță, deși este mamă a trei fete de 24, 22 și 12 ani.De-a lungul timpului, Sil- vanei i s-au oferit sute de roluri și ar fi putut să devină o adevărată stea. Ea însă refuză de fiecare dată, preferind să-și păstreze acest

r.u eaȘi că, în-ci Sil-

Găinar de înaltă școală ; 10) Diftong — Bărbat cu soția plecată la băi.

.Trei, doamne, și toți clei !
REBUS

nenorocita le, aseară-mi spuneaiIn foto : Cîteva din noile mașini, acționate electric.V. CIORANU

VERTICAL! 1) Amabilitate cu scrisoare de reco- mandație ; 2) Visurile omului — Păi, bine măi, luni n-ai să mai bei...— Da, da’... azi e marți!

(ui
DuPĂ ti OiCȚiOnahul 
UmOKistic 4l

Ot

treaz ; 3) Șubă pentru ghete— Una care te așteaptă totdeauna în prag (pl.); 4)Cerut la centru ! — Tur încâlcit ! — La tine 1 5) Iatagan dat afară din slujbă (pl.) ; 6) Și din coadă !... — ...Un cap ; 7) Desen executat cu floreta (pl.) ; 8) Vînt scăpat din balamuc (pl.) — La revedere ! 9) Un arogant. După ce că e ceea ce este mai stă și cu mîna în șold— Două șolduri și-o gurădeschisă deasupra (pl ); 10) Străin și... — ...șmecherulghetelor (dim.).

Fa |
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O firmă din Japonia a pus în vînzare camionete ușoare, cu trei roți, acționate electric. Acestea sînt primele mașini acționate electric, produse pe baze comerciale în Japonia, cu scopul evitării poluării aerului.

Eugen lonescu a fost primit în Academia franceză. O dată cu veșmintul verde de academician al literelor franceze, dramaturgul a primit și tradiționala sabie ce se conferă cu acest prilej. De această dată, pe garda săbiei erau încrustate figuri din operele sale: un corn de rinocer în fildeș, un ou din „Viitorul stă în ouă", grădina și scara din „Sete și foame", fata cu trei nasuri din „Jacques și Supunerea".

Specialiștii O.N.U. in proble
mele resurselor hidroenergetice 
au elaborat un proiect de cre
are a unei mări în mijlocul 
pustiului Sahara. Autorii pro
iectului prevăd săparea unui 
canal de 46 km, prin care ape
le Mării Mediterane vor intra 
intr-un bazin dinainte constru
it in pustiu. Marea artificială va 
fi folosită pentru irigarea tere
nurilor din Algeria, Tunisia și 
Libia. La țărmurile sale se vor 
construi porturi, unde vor an
cora tancurile petroliere, și, din 
loc în loc, chiar și hidrocentra
le. Costul acestui proiect este 
estimat In 20 miliarde dolari.

Torta 
olimvică 1972Primele exemplare ale torțelor pentru Jocurile Olimpice 1972, care se vor desfășura la Miinchen, au fost prezentate in cadrul unei expoziții din Dortmund (R.F.G.). Ele sînt confecționate dintr-un aliaj special de oțel, „ Nirosta", de către concernul „Krupp", care va dona cele 6 000 de tone necesare ștafetei olimpice. Pe minerul torței, care are lungimea de 75 cm și greutatea de 750 grame, este gravată inscripția în limba germană : „Jocurile Olimpice XX, Miin- chen 1972". Flacăra este alimentată de un rezervor cu gaz aflat în minerul torței.

O furtună neașteptată a smuls la Copenhaga o reclamă uriașă de pe un acoperiș. In zborul ei, reclama a spart vitrina unui magazin și a rănit doi pietoni. Pe reclamă s-a putut citi : „Ajutați la evitarea accidentelor I".
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară

(Urmare din pag. 1)din partea conducerii partidului cele mai calde felicitări tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară din patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,Am trecut de curînd la înfăptuirea cu succes a cincinalului 1971—1975. Transpunerea in viață a' importantelor obiective ale noului plan va face ca țara noastră să parcurgă în următorii ani o etapă importantă pe calea dezvoltării bazei sale materiale și_a întregii vieți eocial-cul turale. In acest cadru, o atenție deosebită se acordă dezvoltării în continuare a tuturor județelor, ridicării lor e- conomice, culturale și sociale. Cunoașteți prevederile planului In această privință, noile întreprinderi industriale ce urmează să fie amplasate în județe. Realizînd ceea ce se prevede în plan — și eu am convingerea că vom realiza — vom putea trece, spre sfîrșitul cincinalului, și la amplasarea altor obiective, asigurînd continuitatea cu planul următor. S-a vorbit aici de necesitatea de a construi mai multe întreprinderi decît am stabilit în plan în județele cu populație secuiască., Eu aș dori, în primul rînd, să ne străduim să realizăm ceea ce este planificat în acest cincinal i în Covasna sînt prevăzute investiții de circa 2,8 miliarde lei, urmînd a se construi 7 întreprinderi, iar în Harghita investițiile din fondurile statului vor depăși 5,2 miliarde lei, reprezentînd un volum de peste 2,1 ori mai mare decît în perioada 1966— 1970. Realizarea noilor obiective prevăzute va pune sarcini deosebit de mari, mai ales că In această perioadă vor trebui, de asemenea, modernizate și dezvoltate unele din unitățile existente. Doresc deci, în primul rînd ca oamenii muncii, organizațiile de partid să asigure realizarea Ia timp și în bune condițiuni a lucrărilor de investiții prevăzute; dacă vom reuși acest lucru vom găsi posibilități să amplasăm în aceste județe și alte obiective. Sper eă vom putea face acest luciu, că vom realiza în mod corespunzător investițiile planificate. Nu vreau să mă mai refer și la alte județe — la Cluj, Arad sau Satu Mare — care au alt nivel de dezvoltare. Mai rămas în urmă, dintre județele din această parte a țării, este Sălajul, dar și pentru acest județ se prevede în cincinal o dezvoltare destul de accentuată, pe baza unui volum de investiții de peste 2.6 .miliarde lei; de asemenea, județul Bistrița are prevederi însemnate de dezvoltare.Realizînd obiectivele planificate pentru cincinalul actual în aceste județe ca și în cele din Moldova și din celelalte regiuni ale patriei, vom obține noi și importante progrese în amplasarea rațională, armonioasă pe teritoriu a industriei, a forțelor de producție. Vom putea asigura astfel ca, la sfîrșitul cincinalului — după 1975 —, România socialistă să dea, într-un anumit sens, un exemplu de soluționare organizată și conștientă a acestei sarcini deosebit de importante a dezvoltării societății. (Aplauze puternice). Desigur, nu spun că în această privință am făcut totul sau că pînă In 1975 vom rezolva totul. E- conomia românească mai trebuie să parcurgă încă o cale lungă pentru a ajunge la nivelul țărilor dezvoltate industrial, înfăptuind însă ceea ce ne propunem în cincinal ne vom apropia mult de nivelul acestor țări ; toate județele și zonele patriei vor cunoaște o puternică înflorire ! Pe aceasta ne bazăm cînd afirmăm că actualul cincinal va schimba și mai mult înfățișarea patriei noastre ! De altfel, în perioada următoare avem în vedere și alte măsuri privind dezvoltarea județelor, precum și o mai bună sistematizare a comunelor și satelor. Vom începe încă din acest cincinal crearea de noi centre, care într-o perioadă de 15—20 de ani să devină importante așezări urbane ; în fiecare județ vom crea 7—8 asemenea noi centre — circa 250 pe întreaga țară — ceea ce va face ca, într-adevăr, condițiile de viață aie populației din toate județele să se schimbe în mod radical. A- ceasta înseamnă a trece efectiv la crearea în mod conștient a premiselor făuririi societății comuniste în patria noastră!Am mai vorbit și în alte împrejurări despre modul în cate abordăm noi problema națională și, deci, și problema naționalităților din România. Pornim, în această privință. de la realitățile istorico- sociale, iar aceste realități a- testă că în Transilvania trăiesc ți muncesc împreună — de sute și sute de ani — români, maghiari, germani : împreună, ej au înfăptuit tot ceea ce s-a realizat pe aceste meleaguri ; împreună ei au luptat împotriva exploatatorilor și asupri- j lorilor, fie că aceștia erau ro- 1 mâni, maghiari sau de alte naționalități. Așa cum am, arătat și la plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, este greu să deosebești sau să masori exact contribuția și realizările fiecărei naționalități, pentru că ele se contopesc într-un tot unitar. Chiar dacă un așezămînt cultural sau un monument de aria poartă în mai mare măsu

ră amprenta unei naționalități sau alteia, aceste edificii și opere nu au putut fi realizate decît prin munca comună a celor ce au locuit — și locuiesc și astăzi — pe aceste meleaguri. Intr-adevăr, pînă la urmă, este greu să separi victoriile lui Mihai Viteazul — despre care s-a vorbit aici — de faptul că alături de domnitorul român au luptat mii și mii de secui și alți oameni de naționalitate maghiară sau germană. E greu să nu recunoști că Petru Rareș a primit sprijin de la secui, care au considerat că interesele lor sînt de a conlucra cu acest domnitor, cu populația din Moldova, că secuii au luptat alături de oști- le lui Ștefan cel Mare împotriva jugului otoman. Oamenii de pe aceste meleaguri au înțeles întotdeauna că interesele lor se împletesc, că pentru a-și crea o viață liberă, independentă, ei trebuie să conlucreze să lupte împreună atît împotriva celor ce veneau din a- fară să-i cotropească, cît și împotriva asupritorilor proprii. Aceasta este caracteristica comună, principială a acestei conviețuiri 1 Știința istorică trebuie să țină seama de aceste împrejurări, să redea faptele în întreaga lor complexitate, așa cum s-au întîmplat, pornind de la rolul popoarelor, al maselor în dezvoltarea societății; numai studiind și evidențiind tot ceea ce a contribuit și contribuie la întărirea prieteniei și colaborării între oamenii muncii din patria noastră vom realiza o istorie cu adevărat mar- xist-leninistă! Să preluăm din trecutul istoric tot ce este progresist, ceea ce unește popoarele, să înlăturăm ceea ce reprezintă influența fostelor clase dominante, exploatatoare. Să lăsăm — cum a spus un tovarăș aici — la o parte miturile, nostalgiile, prejudecățile Și să vedem realitățile ! Și aceste realități arată că oamenii muncii — români, maghiari, sîrbi, germani — au luptat și muncit întotdeauna împreună; tocmai datorită a- cestui fapt ei au putut să tacă fațu iurcunuor, să mfrîngă unele tenuințe ue dominație care ar fi lichidat pînă la urmă existența națională atît a unora, cît și a altora. Aceasta este realitatea și trebuie s-o privim în față, așa cum este ! Numai astfel vom putea trage învățămintele necesare, vom ajunge la concluzii corespunzătoare pentru viitor.itasiurnaiea oui-gueziei șl muș.erim.i ue ia conaucerea țarii a tost, ue asemenea, rezultatul luptei comune a oamenilor muncii romani și a celoo aparțniino naționalităților conlocuitoare. Este știut că burghezia româna și cea maghiară s-au ințeies întotdeauna cînd a tost voroa de exploatarea și asuprirea oamemior muncii, fie ca aceștia erau romani, magniari sau de alte naționalități ; și la tel au procedat și exploatatorii de naționalitate germană. Luptînd împotriva exploatării și asupririi, pentru răsturnarea puterii moșierilor și capitaliștilor, oamenii muncii — români, maghiari, germani — au înțeles că trebuie să-și unească întotdeauna eforturile, să acționeze împreună ; ei și-au creat propriu} lor partid de clasă — Partidul Comunist Român — au luptat în strînsă unitate. Datorită luptei unite a întregului popor, sub conducerea partidului, au putut ti înlăturate de la putere clasele exploatatoare, am putut trece la făurirea societății socialiste în România 1 Toate aceste victorii istorice sînt rodul luptei și muncii comune a tuturor locuitorilor de pe teritoriul patriei noastre. (Aplauze prelungite), Desigur, în ampla activitate desfășurată de poporul nostru după 23 August pentru înlăturarea înapoierii din trecut și construirea orânduirii noi s-au făcut și greșeli, au fost și lipsuri — și eu înțeleg unele amărăciuni care au existat în această privință. Ele sînt însă acum de domeniul trecutului ; în ciuda acestor greșeli și lipsuri am obținut succese remarcabile ! Oricine privește harta țării și vede ceea te am realizat în acești ani în domeniul dezvoltării e- conomiei, științei, culturii n« poate să nu constate că, într-adevăr, în România socialismul s-a afirmat ca o forță uriașă, ridicînd la viață nouă, de neconceput în trecut, întregul popor, pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze puternice, prelungite).De la aceste realități trebuie să pornim în judecarea problemelor, făcînd totul pentru a întări unitatea oamenilor muncii sub conducerea partidului nostru comunist. Trenuie să înțelegem că de pe aceste meleaguri nu avem unde pleca, că aici trebuie »ă construim socialismul, că așa cum ne vom făuri noi înșine viața, așa o vom trăi ! Nici românii nu pot fi mutați, nici germanii, nici maghiarii 1 In aceleași orașe, în aceleași comune unde ei trăiesc împreună de secole vor trăi tot împreună milenii 1 împreună. deci, să găsim căile pentru a ne clădi cît mai bine v’ttța în patria noastră corpu r.ă. Nu avem nici o perspectivă în altă parte, tovarăși, aici trebuie să construim socialismul 1 (Aplauze puternice).Poale că, într-adevăr, noi facem o mare greșeală că, absorbiți de preocupările și problemele noastre zilnice, nu înfățișăm așa cum trebuie, in cadrul muncii .educative desfășurate în riadul maselor, realitățile din lumoâ capitalistă, 

chiar și din țările cele mai dezvoltate ca Statele Unite, Republica Federală a Germaniei. Anglia și altele. Aceste țări au atins, desigur, o dezvoltare superioară din punct de vedere tehnic și economic, dar pe plan socml, în ce privește condițiile de viață ale unor largi categorii ale populației există profunde fenomene negative ; milioane, zeci de milioane de oameni sînt lipsiți de posibilitatea de a munci, cad pradă șomajului, trăiesc în mizerie. Este greu să vorbești de democrație între fabricant și muncitor ! In condițiile așa-zisei libertăți din a- ceste țări, oamenii muncii sînt, în fond, lipsiți de drepturi elementare, li se refuză posibilitatea de a participa Ia conducerea întreprinderilor, a vie-' ții economice și sociale. De ce oare patronii și autoritățile din aceste țări nu admit ca sindicatele și reprezentanții salaria- ților să-și spună părerea asupra dezvoltării producției, a societății ? — pentru că pînă la urmă aceasta constituie e- sențialul. Esența democrației nu constă în vorbe, în conferințe abstracte, ci în felul în care oamenii muncii participă nemijlocit la stabilirea direcțiilor de dezvoltare a societății, la hotărîrea propriilor lor destine.Dezvoltarea societății noastre este hotărîtă de oamenii muncii înșiși, de lupta lor unită pentru a face ca viața să devină cît mai frumoasă, să corespundă cît mai bine năzuințelor fiecăruia dintre noi, pentru a asigura continuă înflorire a patriei, a fiecărui județ, oraș sau comună. De felul cum fiecare vom acționa și vom contribui la realizarea amplului program de propășire a României socialiste depinde viitorul nostru, al copiilor noștri, depinde pînă la urmă, dezvoltarea independentă a țării, a întregului popor. (Aplauze furtunoase).Stimați tovarăși,Pe lîngă multe probleme de ordin mai general care s-au dezbătut aici, au fost ridicate și unele probleme specifice ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară.In cincinalul actual avem în vedere ca — a dată cu progresul economic și social — să acordăm o atenție mai mare învățămîntului, formării cadrelor de specialitate pentru toate sectoarele. De altfel, este știut că dezvoltarea societății de astăzi este indisolubil legată de aplicarea în toate domeniile a cuceririlor științei. Este de înțeles că și tinerii de naționalitate maghiară vor beneficia din plin de rezultatele dezvoltării învățămîntului, științei și culturii din țara noastră. Se prevede ca, încă din acest an, să fie create noi licee — de cultură generală și de specialitate — cît și secții cu predare în limba maghiară ; de asemenea, urmează să fie introduse în aceste școli a serie de discipline care să asigure însușirea mai bună a cunoștințelor de specialitate.Observațiile referitoare la acest domeniu de activitate sînt în general juste și consider că Ministerul Invățămîntu- lui va trebui să ia măsurile necesare, aducînd îmbunătățiri proiectelor care s-au elaborat, spre a fi soluționate cît mai corespunzător problemele ridicate aici. Ne gîndim să cream și unele școli profesionale cu secții de predare în limba maternă, creînd posibilitatea ca tinerii care doresc, să poată învăța în aceste unități și în limba proprie. Sînt, de asemenea. în curs de elaborare unele măsuri menite să aducă îmbunătățiri în această .privință și în învățămîntul superior. (Vii aplauze).Noi abordăm problema învățământului de pe poziția mar- xist-leninistă, pornind de la necesitatea de a crea premisele ca tinerii, fără deosebire de naționalitate, să aibă acces în toate domeniile noastre de învățământ ; acolo unde problema limbii se impune ca o necesitate, ea trebuie rezolvată ca atare, asigurîndu-se condițiile ca tinerii să poată învăța în limba pe care o cunosc cel mai bine. Trebuie să respectăm libertatea tinerilor de a alege ce fel de școală să urmeze și în ce limbă să învețe ! Și a- ceasta, pînă la urmă, este o latură importantă a democrației socialiste !M-am referit la aceste probleme deoarece mai există linele păreri — e drept, ele nu s-au exprimat aici, ci în alt cadru — că ar trebui să-i obligam pe tineri în ce limbă să învețe. De exemplu, pe maghiari. să urmeze numai școli maghiare. Consider că aceasta ar fi o greșeală serioasă, o încălcare a libertății și dreptului democratic de a urma forma de învățământ pe care o dorește fiecare. Obligația pe care o avem, — și pe care Ministerul învățămîntului și organele locale trebuie să o ducă la îndeplinire — este de a crea baza materială corespunzătoare, de a pune la dispoziție manualele necesare, astfel ca tinerii să poată învăța în limba pe care o știu mai bine. Cunoscând că avem zeci și chiar sute de mii de tineri care învață în limba maghiară sau germană, este normal să ne preocupăm de a edita manuale corespunzătoare, în așa fel ca dreptul egal la învățătură să constituie o realitate din toate punctele de vedere. De a- ceea, împreună cu oamenii de specialitate, cu consiliile naționalităților maghiare și geț- 

mane, este necesar să soluționăm cît mai rapid această problemă sub toate aspectele. Nu există în aceasta nici un fel de „pericol de izolare", cum au spus unii tovarăși aici (Aplauze), pentru că practic nu se poate izola nimeni, nici românii, nici maghiarii, nici germanii; ei tot împreună vor trăi și munci — în același județ, în același oraș, în aceeași comună, în aceeași întreprindere sau cooperativă ! (Aplauze puternice). Trebuie să privim viața mai realist, să nu o idealizăm. Să nu creăm din fiecare lucru o problemă de stat. Pînă la urmă este vor- ba de probleme care se pot soluționa — și trebuie să le soluționăm — asigurînd condiții ca fiecare să aibă acces deplin în orice domeniu de activitate. Tinerii înșiși vor înțelege ce este în avantajul lor să învețe în limba proprie și ce este bine să studieze în limba română, pentru că accesul la întreaga activitate a societății, la cuceririle științei și culturii nu este posibil fără cunoașterea limbii țării unde trăiești. De altfel nu se poate concepe astăzi un învățămînt; superior’ fără studenți care să cunoască 2—3 limbi de circulație internațională. Nu putem forma intelectuali cu înaltă pregătire, fără a asigura condiții ca tinerii să stăpînească, în afară de limba proprie, o serie de limbi străine, cum sînt rusa, germana, franceza, engleza. Aceasta este o cerință obiectivă! Deci problema înț sușirii limbii române nu trebuie privită în sensul obligativității de a învăța o limbă în plus; ea este legată, pînă la urmă, de asigurarea în fapt a egalității. Dacă un tînăr, ieșind din localitatea sau județul său, nu poate să se înțeleagă cu alții, el nu se va simți cu adevărat egal și liber. Dacă, de pildă, el ar dori să urmeze facultatea de fizică, nu o va găsi în Sf. Gheorghe și, din păcate, nici chiar în Tg. Mureș, ci la Cluj, la București sau la Iași. Este de înțeles că nu va fi posibil să creăm facultăți de fizică în toate localitățile și nici să e- dităm toate lucrările de fizică atît în limba română cît și în limba maghiară și ale altor naționalități conlocuitoare. Nici pentru români nu dorim să traducem o serie de lucrări, ci vrem să le achiziționăm în limbile în care au fost scrise, tinerii urmînd să Ie citească în original. Acestea sînt cerințe evidente ale învățămîntului | modern și trebuie să ținem seama de ele. Eu apreciez po~ i ziția tovarășilor care au puș ' aici problema însușirii limbii I române, considerînd aceasta drept o condiție importantă ca tinerii maghiari să beneficieze de toate posibilitățile de a- firmare în viața noastră socială.Pentru eă discutăm despre învățămînt, cred că trebuie luate mai rapid măsuri pentru a asigura o mai bună legătură a școlii cu practica; este necesar să ne preocupăm de organizarea corespunzătoare a atelierelor-școală, unde tinerii să poată într-adevăr să-și însușească cunoștințele la nivelul tehnicii celei mai înaintate.Mă voi referi pe scurt la problemele literaturii în limbile naționalităților conlocuitoare. îndeosebi a celei științifice și tehnice. N-am să vorbesc de literatura beletristică, deoarece am avut nu de mult o consfă- . tuire pe acestă temă și mi se pare că aici lucrurile sînt clare. In orice caz, problema literaturii — și mai ales a celei științifice și tehnice — în limba maghiară și a altor naționalități o consider într-adevăr importantă. In această privință este necesar să găsim o. soluție corespunzătoare. Chiar dacă ne va costa ceva în plus trebuie să punem la îndemîna tinerilor unele lucrări științifice și tehnice de bază în limba pe ‘care o cunosc cel mai bine. Editurile noastre trebuie să prevadă în planurile lor tipărirea unor asemenea lucrări — repet pe cele strict necesare, întrucît pe toate nu le putem publica. împreună cu consiliul dumneavoastră, cu Consiliul naționalității germane și consiliile altor naționalități, va trebui să stabilim un cadru cît mai bun pentru desfășurarea acestei activități, să asigurăm editarea celor mai indicate lucrări, în tiraje corespunzătoare.Consider pe deplin îndreptățite criticile și propunerile făcute aici privind literatura politică în limba maghiară, germană și altor naționalități ; a- ceastă problemă a scăpat în- trucîtva din atenția Editurii Politice. Este clar că noi trebuie să asigurăm literatura politică necesară. — și am în vedere nu numai pe cea de popularizare, ci și lucrări științifice, social-politice. Se impune ca și Academia noastră de Științe Sociale și Politice să contribuie mai mult la rezolvarea acestei probleme, spre a putea asigura înarmarea ideologică și politică a tuturor oamenilor muncii.Nu doresc să intru în alte probleme mai de amănunt care s-au ridicat aici în legătură cu munca educativă; în general sînt de acord cu sugestiile făcute și consider că va trebui ca, încă din acest an, să trecem la realizarea în practică a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea simțitoare a muncii de educare în toate domeniile de activitate.In ce privește Academia de Științe Sociale și Politice, este necesar ca ea să acorde o a- tenție mai mare studierii pro

blemelor de ansamblu ale dezvoltării societății noastre socialiste și, în acest context, a problemei naționale, a rolului națiunii socialiste și a perspectivelor ei. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cît în lumea de astăzi circulă diferite teorii, potrivit cărora națiunea ar aparține trecutului, nu ar mai fi de actualitate, n-ar avea perspective de dezvoltare și deci n-ar mai merita să ne ocupăm de ea. Or, trebuie să avem în vedere că, pentru o îndelungată epocă, inclusiv perioada construcției comunismului, națiunea rămîne o importantă categorie social-istorică. un factor de bază al progresului societății. Pînă la dispariția națiunii va mai trece mult, foarte mult timp — și ca atare este necesar să abordăm serios a- ecastă problemă. Ea are o deosebită importanță și pentru înțelegerea justă a relațiilor între țările socialiste, a principiilor ce trebuie să guverneze raporturile dintre ele.In acest cadru înțeleg să a- bordăm și problema naționalităților conlocuitoare; din faptul că j națiunea are încă o perspectivă îndelungată — rezultă . că și existența naționalităților are o perspectivă îndelungată. Este deci firesc și necesar ca în cadrul Academiei de Științe . Sociale, să analizăm și problema naționalităților. Să studiem această problemă în mod concret, pe fondul politicii generale de dezvoltare econom ico- socială a țării, al interdependenței care se creează în acest proces. Să analizăm rolul pe care naționalitățile îl vor a- vea în perspectivă în cadrul statului nostru. Așa cum am spus mai înainte, aceste naționalități vor continua să’ aibă un loc și un rol clar, bine definit, își vor păstra multă vreme o anumită identitate proprie, ca și națiunile. Toate a- ceste probleme trebuie să-și găsească o fundamentare teoretică, științifică, pe care să se sprijine elaborarea politicii practice în problema națională și a naționalităților conlocuitoare din România, precum și a relațiilor dintre state. S-a arătat — și sînt de acord — că este necesar să creăm la Academia de Științe Sociale și Politice un sector sau un institut care să studieze problemele națiunii, precum și un sector sau o secție pentru problema naționalităților conlocuitoare. (Vii a- plauze).Desigur, unul din principiile fundamentale care stau la baza dfitivității noastre în acest domeniu este acela că problemele din România le rezolvă România, oamenii muncii din țara noastră, fără nici un amestec din afară, din partea nimănui I (Aplauze prelungite). Nu sîntem exclusiviști, nu dorim de loc să se interpreteze că ne izolăm în vreun fel de alte state; dimpotrivă, pornind de la existența în perspectivă a națiunii, noi concepem o dezvoltare largă a colaborării multilaterale între națiunile socialiste, ca națiuni egale în drepturi, care cooperează și se întrajutorează'în construcția societății socialiste și comuniste pe baza respectului reciproc, a neamestecului în treburile interne. Dorim însă ca problemele făuririi socialismului și comunismului în România să fim lăsați să le rezolvăm noi, cu lipsurile și greșelile noastre! Noi să ne a- dunăm și să dezbatem aceste probleme — așa cum facem de mulți ani și cum am făcut și astăzi — să analizăm și ce e bine și ce e rău. Să vedem, desigur, și ce au făcut alții, să luăm ce e bun din experiența lor, să tragem învățăminte și din greșelile pe care le-au a- vut — și să stabilim noi înșine cum să ne făurim viața nouă, cum să construim societatea socialistă și comunistă — orînduirea care creează cele mai bune condiții de manifestare a personalității umane pe tărîmul creației materiale și spirituale și asigură fericirea și bunăstarea omului, a întregului popor. (Aplauze puternice).Mulți tovarăși s-au referit, în cuvîntul lor, la activitatea culturală de masă, la presă și radioteleviziune; toate acestea au, într-adevăr, un rol important în formarea omului nou, a conștiinței socialiste, în dezvoltarea vieții spirituale a întregului popor, inclusiv a naționalităților conlocuitoare. A- preciez că ceea ce s-a realizat pînă acum în acest domeniu constituie un lucru bun, dar și aici se impune să înlăturăm u- nele neajunsuri, creînd condiții pentru dezvoltarea largă a activității culturale de masă. Este esențial ca toate activitățile culturale să aibă un conținut ideologic corespunzător, să contribuie la educația comunistă a tineretului, a omului nou. Va trebui să folosim mai bine, în mod coordonat, presa și publicațiile, emisiunile de radioteleviziune pentru educarea oamenilor muncii de toate naționalitățile, să acordăm mai mult spațiu emisiunilor în limba maghiară și germană. (Aplauze). Să unim toate mijloacele noastre de educație pentru a contribui activ la realizarea programului partidului, care își propune ca — o dată cu făurirea bazei materiale a noii societăți — să asigure formarea unei înalte conștiințe, a unor concepții avansate despre ra- pprturile sociale și naționale între oameni, a unor relații cu adevărat socialiste și comuniste.Consider totodată, că este necesar să acordăm o atenție spo

rită promovării cadrelor de naționalitate maghiară, germană și de alte naționalități. Este un lucru într-adevăr îmbucurător că ' există în toate sectoarele de activitate oameni pricepuți, care își îndeplinesc în cele mai bune condiții sarcinile pe care le au; nu este domeniu în care să nu activeze, în diferite funcții de conducere — de jos și pînă sus — și oameni al muncii de naționalitate maghiară. Sînt numeroase, sectoarele unde ei sînt bine reprezentați, dar există și unele unde prezența lor este, după părerea mea, insuficientă. Sînt de acord cu. tovarășii care au arătat că ar fi mai bine ca această prezență să fie întărită, de pildă nu atît la Comitetul de stat pentru cultură și artă, cît mai ales jos, în județe. A apropia cadrele de problemele concrete din u- nitățile de -bază este, de altfel, orientarea noastră generală. Totuși, este necesar ca și în organismele centrale, — în învățămînt, cultură, activitatea economică, socială, în organizațiile obștești — să lucreze și cadre aparținînd naționalităților conlocuitoare, oameni ai muncii de naționalitate maghiară, germană și de alte naționalități. In această privință cred că se impune să facem chiar mai mult decît pînă acum. Problema nu trebuie privită static, în sensul că se poate rezolva o dată pentru totdeauna, ci este necesar ca ea să fie continuu urmărită, întrucît însăși promovarea cadrelor este o activitate zilnică, permanentă; dacă la un moment dat nu i se acordă atenția cuvenită, se poate într-adevăr să nu mai fie soluționată în mod corespunzător. De aceea, consider că organele noastre centrale și județene trebuie să se preocupe continuu de promovarea în toate domeniile de activitate a oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană, pe baza criteriilor noastre generale, ținînd în primul rînd seama de pregătirea profesională și politică a cadrelor respective, de capacitatea acestora de a-și îndeplini sarcinile pe care le primesc, de atașamentul lor față de politica partidului și de orînduirea. noastră socialistă. Este necesar ca, în cadrul măsurilor pe care le luăm în legătură cu reciclarea, cu reîmprospătarea cunoștințelor profesionale, economice și de conducere ale cadrelor noastre, să avem permanent în vedere și naționalitățile conlocuitoare.Trebuie să acordăm atenție tuturor celorlalte probleme ridicate aici, privind folosirea limbii în administrație, în justiție, inclusiv tipărirea unor ho- tărîri și decizii în limbile naționalităților conlocuitoare. Să rezolvăm aceste probleme chiar dacă cer eforturi în plus ! Să dăm fiecăruia sentimentul că poate folosi limba pe care o înțelege mai bine — și din a- ceasta societatea noastră nu va avea decît de cîștigat; soluționarea unor asemenea probleme contribuie la întărirea unității și coeziunii întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Consider că este necesar să se întocmească un plan concret de măsuri pentru soluționarea problemelor ridicate în plenară, iar organele noastre centrale, inclusiv Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară, să urmărească permanent modul în care sînt puse în aplicare prevederile cuprinse în acest plan. Toate măsurile pe care le vom lua trebuie să aibă ca scop întărirea unității, a prieteniei și colaborării între oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului și guvernului, în lupta pentru înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a României. (Aplauze puternice).In același timp, în munca noastră de educație va trebui să ținem seama că se mai fac simțite pe alocuri anumite influențe ale trecutului și să combatem cu hotărîre orice manifestare retrogradă, de naționalism, din partea oricui ar veni ea. Să avem în vedere că a- semenea manifestări pot fi cu atît mai dăunătoare cînd își fac loc în rîndurile populației românești. Noi sîntem partizanii fermi ai dezvoltării fiecărei națiuni și naționalități, dar, în același timp, ne ridicăm tot atît de ferm împotriva oricăror manifestări străine unității și colaborării dintre oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Privind în perspectivă, va trebui făcut totul pentru întărirea prieteniei dintre națiuni și naționalități, ținînd seama de specificul fiecăreia. In ce ne privește, să acționăm în așa fel, îneît românii, maghiarii, germanii, sîrbii, ucrai- nienii, evreii și oamenii muncii de alte naționalități care locuiesc, în număr mai mare sau mai mic, pe aceste meleaguri, să simtă realmente că România este patria lor comună și să acționeze în strînsă unitate pentru a asigura aici, în această patrie, victoria socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,In fața noastră stau sarcini mărețe. Realizarea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului cere eforturi susținute în toate domeniile. Noi am dezbătut astăzi unele aspecte mai specifice, dar să nu scăpăm din vedere că, pînă la urmă, ceea ce trebuie să preocupe pe toți oamenii muncii

— fie ei români, maghiari, germani sau de alte naționalități— toate organele și organizațiile de partid, sînt problemele înfăptuirii programului general de dezvoltare a României socialiste. Soluționarea problemelor specifice se poate concepe numai în acest cadru. Sarcina principală este dezvoltarea forțelor de producție din societatea noastră socialistă, a științei, culturii, a întregii vieți sociale. Numai pe această bază va crește bunăstarea tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Dacă nu vom face acest lucru, multe din ceea ce discutăm aici — fie că Ie vom considera specifice sau nu — nu vor putea fi soluționate. De aceea, eu îi rog pe toți tovarășii ca. întorși acasă, să pună în centrul activității lor problemele generale ale dezvoltării societății noastre socialiste. Organele și organizațiile de partid trebuie să se preocupe permanent de rezolvarea, în spiritul politicii noastre marxist-leniniste, atît a problemelor de ansamblu ale dezvoltării societății noastre, cît și a problemelor specifice unor naționalități sau categorii sociale. Urmărind aceasta, nu trebuie să scăpăm din vedere esențialul — unirea tuturor e- forturilor pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului.Asigurarea bunului mers al construcției socialiste în România privește întreaga națiune, întregul popor, constituie o sarcină națională fundamentală: ea este, totodată, și o înaltă îndatorire internațională, pentru că de felul cum soluționăm a- ceste probleme, cum asigurăm înaintarea țării pe calea socialismului și comunismului depinde și contribuția noastră la dezvoltarea și creșterea influenței socialismului în lume! Noi privim sarcinile naționale și internaționale ca un tot unitar, în strînsă concordanță și condiționare reciprocă. Orice neglijare a uneia sau alteia din ■aceste sarcini se poate reflecta
erataIn știrea despre plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din țara noastră, publicată în ziarul nostru de ieri, ultimele paragrafe se vor citi corect astfel :Plenara a eliberat, la cererea sa, pe tovarășul dr. Maros- Tibor din Birou și din funcția de vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.Plenara a ales în Birou și în funcția de vicepreședinte al Consiliului pe tovarășul Antalfi Andras, conferențiar universitar la Institutul me- dico-farmaceutic din Tg. Mureș, președintele Consiliului
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Deschiderea emisiunii. Viața satului. .Albumul compozitorilor români : Mihail Jora.De strajă patriei.In reluare, la cererea telespectatorilor. Revista operetei. 

negativ în activitatea de construcție socialistă.Vom acționa și în viitor, cu toată fermitatea, pentru înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă elaborat de Congresul al X-lea și, în același timp, vom milita pentru întărirea continuă a colaborării cu țările socialiste, cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu toate forțele anti- imperialiste.Este necesar să ținem permanent sejjjna de situația internațională în care trăim și să e- laborăm politica noastră internă și externă în strînsă corelație cu realitățile lumii contemporane. Trebuie să participăm activ la diviziunea internațională a muncii și să dezvoltăm colaborarea cu toate statele lumii, pentru că nu se poate concepe dezvoltarea și progresul economic, cultural și social al unei națiuni fără o colaborare largă cu toate statele lumii. Tn acest spirit acționează Partidul Comunist Român — și viața a demonstrat justețea politicii noastre internaționale ! Sîntem ferm hotărîți să mergem pe a- ceastă cale și în viitor avînd convingerea că ne facem astfel datoria față de poporul nostru, de cauza socialismului și păcii. (Aplauze puternice).Tn încheiere doresc să-mi exprim încrederea că participant!! la această plenară vor acționa cu toate forțele lor la mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară pentru a contribui activ — în strînsă u- nitate cu toți oamenii muncii, români, germani și de alte naționalități — la înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare socialistă a României. Sînt convins că și în acest cincinal ei nu vor pre- cuneți nimic pentru ridicarea patriei pe culmi tot mai "mite de progres și civilizație, pentru creșterea bunăstării materiale și culturale a întregului popor. (Aplauze prelungite). Vă urez tuturor succese cît mai mari în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și fericire! (Aplauze puternice, prelungite)'.

județean Mureș al oamenilor muncii de națion i'itate maghiară.De asemenea, plenara a ales in Biroul Consiliului pe tovarășii ; Bodor Pal, scriitor, redact->r-șef la Comitetul de radioteleviziune, Domokos Ge- za, seriilor, directorul Editurii „Kriterion", Halasz Zol- tan, muncitor la Uzinele „Unio“ din Satu Mare, Fa- z.ekas Lajos, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., președintele Consiliului Popular județean, și Szabo Albert, muncitor la U- zinele „înfrățirea" din Oradea.

Fotbal : Steaua — Farul Constanța (prima etapă a returului diviziei naționale A).Emisiune ghiară.Finalele europene sală. - rectă de la Sofia.„Unul din doi" — emi- siune-concurs.1 001 de seri.Telejurnalul de Film artistic : „Jocul cuburi" — premieră țară.Pe aripile Ciocîrliei. Telejurnalul de noapte. Campionatele europene de atletism în sală. Finale.
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în limba ma-campionatelor de atletism în Transmisiune di-
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Vizita delegației
Guvernului Revoluționar

*

Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud

«« «

Sesiunea extraordinară

în tara noastră
Delegația Guvernului Revolu- ionar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, care se <flă în țara noastră, la invi- ația guvernului român, a vizi- at sîmbătă orașul Brașov. In .ârum spre acest important centru industrial, membrii delegației au străbătut zona petroliferă a Ploieștiului și au admirat frumosul peisaj al Văii Prahova.Sosiți la Brașov, membrii delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud au fost primiți de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, care, în numele locuitorilor de pe aceste meleaguri, a transmis poporului vietnamez un călduros salut, sentimentul de solidaritate cu lupta eroică pentru libertate și independență națională, împotriva cotropitorilor imperialiști.In cadrul întrevederii, oaspeții au luat cunoștință de realizările oamenilor muncii din județul Brașov, de perspectivele dezvoltării multilaterale pe care le deschide prevederile actualului cincinal.Membrii delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud au făcut apoi o vizită la Uzina de tractoare, unde au fost în- tîmpinați de Constantin Petcu, directorul adjunct al uzinei, de membrii Comitetului de direcție, precum și de numeroși muncitori. In întâmpinarea oaspeților au venit, de asemenea, un grup de tineri vietnamezi

care fac practică în marea întreprindere brașoveană.După ce le-a fost prezentat acest puternic pilon al industriei noastre constructoare de mașini, oaspeții au vizitat cî- teva din secțiile de producție. Membrii delegației au urmărit astfel procesul de fabricație al tractoarelor românești care și-au cucerit un bine meritat prestigiu în multe țări ale lumii. In curtea fabricii oaspeții au putut vedea cîteva din noile tractoare românești și au apreciat diversitatea tipurilor și calitățile lor tehnice.înainte de a-și lua rămas bun de la constructorii de tractoare, oaspeții au urat colectivului fabricii succese și mai mari în viitor.La amiază, Ia hotelul Sport, din Poiana Brașov, tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C.' al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, a oferit un dejun în onoarea delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud.In timpul dejunului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, s-a toastat pentru prietenia frățească dintre cele două popoare, pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare între Republica Socialistă România si Republica Vietnamul de sud.In cursul serii, delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud s-a înapoiat în Capitală. (Agerpres)
Emulație în activitatea 

cercetătorilor
(Urmare din pag. 1) tării aprinderilor și explozi

ilor de metan". Cele două te
me aflate în cercetarea colec
tivelor de la laboratoarele de 
salvare (șef laborator ing. 
Vasile Berar) și metan (șef 
laborator ing. Dumitru Iones- 
cu) tratează probleme de o 
deosebită importantă pentru 
asigurarea securității mineri
lor în condiții de muncă din 
subteran.

Cu deosebit interes sint ur
mărite de către conducerea 
stației lucrările intitulate 
„Studiul regimului scurgerii 
aerului prin canalele instala
țiilor principale de aeraj în 
vederea îmbunătățirii proiec
tării acestora și pentru corec
tarea celor existente (colec
tiv : ing. loan Matei și ing. 
Alexandru Dicu) și „Capaci

tatea de explozie a pulberilor 
de cărbune și perfecționarea 
condițiilor tehnice de con
strucție a echipamentului c- 
lectric" (colectiv: ing. Nico- 
lae Oprea, șef laborator, ing. 
Gheorghe Manole și ing. Ti- 
beriu Loy), lucrări devansate 
față de termen cu una-două 
luni.

In cadrul laboratorului de 
ergonomie medicii George 
Dîrlea și Iladu Irimescu ur
măresc în prezent posibilită
țile de prevenire a îmbolnă
virii căilor respiratorii în 
condițiile de muncă subte
rane în cadrul studiului in
titulat „Particularitățile pneu- 
moconiozelor din bazinul Văii 
Jiului și experimentarea unor 
derivați macromoleculari în 
prevenirea și tratamentul a- 
cestora".

(Se if'fr moderniza...(Urmare din pag. 1)sută. Se vor introduce instalații de comandă centralizată, semnalizare și blocaj.
Preparafia PetrilaPentru preparația Petrila, reamintim că este în curs de e-

laborare, la I.C.P.M.H., un studiu tehnico-economic, prin care urmează să se prevadă dotarea cu utilaje moderne de mare productivitate și amplificarea fluxului tehnologic pînă la satisfacerea necesităților de prelucrare de peste 4 000 mii de tone anual a cărbunilor de Ia minele din «estul bazinului nostru.

PETROȘANI

CONTABIL IAngajarea se face prin transfer în condițiile prevăzute de H.C.M. 914/1968 și a prevederilor în vigoare.Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 de la biroul personal al unității din Petroșani, str. 6 Martie nr. 6, telefon, prin centrală, 1520—1820.

a Adunării Organizației pentru
Aviația Civilă Internațională

NEW YORK 13 (Agerpres).— La 11 martie, s-a deschis la șediul O.N.U.. sesiunea extra- . ordinară a Adunării Organizației pentru Aviația Civilă Internațională, care va examina problema lărgirii compoziției Consiliului OACI. ,Luînd cuvîntul în legătură cu raportul prezentat de co-

misia de verificare a deplinelor puteri, care a recomandat acceptarea scrisorilor de acreditare ale tuturor delegațiilor, ambasadorul Gheorghe Diaco- nescu § declarat ca delegația română subliniază încă o dată că locul Chinei în această organizație, ca și în toate celelalte organisme internațio-

nale, trebuie să fie ocupat de reprezentanții Republicii Populare Chineze, singurii reprezentanți autentici ai poporului chinez. El a arătat că delegația română nu recunoaște validitatea scrisorilor de acreditare prezentate de ciankai- șiști.
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Prezențe româneștiSOFIA 13 (Agerpres). — Solista Operei române din București, Zoe Dragotescu, a apărut pe scena Teatrului de operă din Sofia, în rolul Tatianei din „Evgheni One- ghin", alături de cunoscutul cîntăreț de operă bulgar, basul Nikolai Ghiaurov.După cum transmite agenția BTA, artista română fost îndelung aplaudată spectatori, impresionați înaltele calități vocalesolistei și de interpretare.
a de de ale

VIENA 13. — Corespondentul Agerpres, Petre Stăn- cescu, transmite: Juriul internațional al Pavilionului de invenții, din cadrul Tîr- gului Internațional de la Viena, a distins exponatele românești prezentate la actuala ediție de primăvară cu 2 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz.Invenția românească: „Procedeu și dispozitiv pentru confecționat rigle ceramice", a obținut medalia de aur cu r

distincția juriului. „Procedeu și dispozitiv pentru verificarea televizoarelor" — medalia de aur. Cu medalia de argint au fost distinse : „Instalație pentru verificarea receptoarelor radio-te- lefonice" și „Procedeu și instalație pentru etalonarea volumului la cisterne".Medalia de bronz a revenit invenției românești : „Dispozitiv pentru suspendarea sarcinilor în macara, fără pendulare".
In legătură cu „războiul

japoiio-american al textilelor66

Avancronică la
Tîrgul de la LeipzigLEIPZIG 13 — Trimisul special Agerpres, Ștefan Deju, transmite; Sîmbătă seara, la Opera de Stat din Leipzig a avut loc ședința festivă consacrată deschiderii primăvara aceasta internațional de la festivitate, la care vîntul vicepreședintele liului de Miniștri al R.D.G., Wolfgang Rauchfuss, au participat personalități ale vieții economice din R. D,"Germană,

ediției din a Tîrgului Leipzig. La a luat cu-Consi-

numeroase delegații guvernamentale străine — printre care delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Nicolae Agacni, ministrul industriei metalurgice — experți ai vieții economice internaționale, membri ai corpului diplomatic acreditați în R.D.G.In cadrul târgului, 9 500 de firme din 67 de țări expun produse din 25 de ramuri tehnice și 22 de ramuri ale industriei

bunurilor de larg consum.Republfca Socialistă România participă pentru a 37-a oară la Tîrgul de la Leipzig. Suprafața de expunere a fost considerabil mărită față de anul trecut. Printre exponatele românești menționăm elemente de automatizare, aparate ale industriei electrotehnice, aparate de măsurat și control, rulmenți, produse ale industriei de construcții, tractoare, com- presoare, motoare Diesel etc.

TOKIO 13 — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : In momentul cînd la Tokio a încolțit speranța că, în sfîrșit, japono-american lor" va b.ne de dificile, Richard clarație oferta niponă de voluntară" a exporturilor de textile pe piața Statelor U- nite. ~ celor pone tar", ani, exporturile lor -în S.U. A., respectiv cu 5 Ia sută în primul an, și cu în ceilalți doi.Japonezii au tărîrea lor ca concesie. Numai că ei au condiționat punerea în aplicare a deciziei lor de obliga-

„războiul al textile- înceta, după mai doi ani de tratative președintele S.U.A., Nixon, a făcut o de- în care a respins„limitare
Este vorba de oferta 19 grupuri textile ni- de a „restrînge volun- în cursul viitorilor treicîte 6 la sutăprezentat ho- fiind o mare

ția fermă din partea S.U.A. de a nu introduce o legislație împotriva importurilor de textile și de a nu permite extinderea exporturilor altor țări asiatice pe piața americană în detrimentul Japoniei. In același timp, japonezii au hotărît să reducă lu mul rilor fiecare avînd majoreze foarte mult exportul unor sortimente în trimentul altora.Președintele Richard xon, respingînd oferta poneză, a declarat, totodată, că „vor fi continuate negocierile dintre cele verne".Referindu-se la ziarul. „Mainichi" veto-ul lui Nixon „ca un șoc și o

voluntar numai vo- total al exportu- de textile și nu sortiment în parte, deci posibilitatea săde-Ni- ja-două gu-aceasta, scrie că a venit surpriză"

pentru japonezi, și că el va afecta în mod serios relațiile japono-americane în totalitatea lor.Atmosfera este totuși calmă, guvernul nipon reafir- mîndu-și sprijinul față de industriașii japonezi de a-și reduce voluntar exporturile în Statele Unite. Ministrul de externe Kiichi Aichi, a declarat, după ce președintele S.U.A. și-a anunțat ho- tărîrea. că guvernul japonez speră că exporturile japoneze vor continua, dar reduse în mod voluntar, cum tunci, autoritățile au adoptat o poziție de expectativă în această problemă, partea japoneză neîn- treprinzînd nici o acțiune care, în acest moment atît de dificil, ar putea agrava și mai mult situația.

așa s-a anunțat. Pînă a- japoneze
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„LUNOHOD-1K

își continuă
MOSCOVA 13 — (Agerpres). — încă 503 metri a parcurs laboratorul selenar autopropulsat „Lunohod-1", în cadrul programului său de explorări. Cu toate că Soarele se află la 45 grade deasupra orizontului și contrastele imaginilor televizate sînt slabe, echipajul terestru a continuat să dirijeze lunohodul pe sinuosul său traseu.In cursul celui de-al șaptelea kilometru al expediției selenare. lunamobilul a continuat explorarea craterului, în care a intrat de la începutul celei

de-a 4-a zi de activitate; pe Lună. După aceea, el a ieșit din crater și, în prezent, se află la distanța de 15(1 de metri de acesta. In paralel, a- paratele de la bordul lunoho- dului au realizat diferite analize chimice și fizice ale rocilor.De la începutul activității sale pe Lună, aparatul autopropulsat a parcurs 6140 m. Toate sistemele sale de bord funcționează normal. „Lunohod-1" își continuă activitatea, anunță agenția TASS.
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Un interviu
al Indirei GandhiDELHI 13 — Trimisul special Agerpres, Paul Finan- țu, transmite: Indira Gandhi, primul ministru al Indiei, a acordat la reședința sa de la Delhi un interviu corespondenților presei indiene și străine, în care s-a referit la principalele probleme ale politicii partidului Congresul Național Indian, precum și la unele aspecte ale programului de dezvoltare a țării în anii următori.Intre altele, liderul Congresului Național Indian a declarat că, deși Curtea Supremă a Indiei a stabilit pe baza unei hotărîri judecătorești că drepturile fundamentale înscrise în capitolul III al Constituției nu pot fi modificate de parlament, noul guvern va supune dezbaterii deputaților un proiect de amendare a constituției. Premierul a subliniat că această măsură va fi necesară în vederea aplicării programului preconizat de reforme sociale și economice. „Curtea supremă — a adăugat Indira Gandhi — va trebui să înțeleagă, într-un fel sau altul, că, prin rezultatele alegerilor, poporul a validat legea care anulează privilegiile maharajahilor".Totodată, premierul a a-

nunțat că va încerca să aplice programul partidului cît mai repede cu putință, dar a atras atenția, totodată, că este vorba de un proces îndelungat, putea fi parte cît lației ar punereaIn legătură cu noului cabinet,, primul ministru a refuzat să facă vreo declarație, întrucît, mai întâi, trebuie să fie ales liderul partidului și abia pe urmă va fi.format guvernul. Vorbitoarea a afirmat că a fost profund impresionată de încrederea manifestată de corpul electoral, pe care a a- preciat-o ca pe o largă a- probare a programului CNI. „Mandatul acordat ne obligă să acționăm cît mai rapid", a spus ea.Primul ministru a declarat că nu vor fi aduse modificări celui de-al IV-lea plan cincinal tură cu cabinet, Gandhi nul său deosebită problemelor jului, creșterii prețurilor, protecției copiilor și ale educației.

a cărei aplicare ar accelerată dacă o mai mare a popu- contribui la trans- lui în viață.formarea

(1970—1974). In legă- prioritățile viitorului premierul a declarat că va acorda o

Jarring 
s-a întîinit

ambasadorul
Israelului 

la 0. N. UNEW YORK 13 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, s-a întâlnit cu ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Yosef Te- koah. Tekoah a declarat ziariștilor că Israelul a propus să se treacă la „discuții detaliate, fără condiții prealabile, asupra elementelor care ar urma să fie incluse în- tr-un acord de pace" în O- rientul Apropiat. Tot el a anunțat că Gunnar Jarring se va întâlni săptămîna viitoare cu ministrul israelian de externe, Abba Eban. care, în drum spre Mexic, va face o escală la New York.

In Vietnamul de sud a fost creată „Mișcarea tinerilor vietnamezi împotriva războiului și a mobilizării generale", anunță agenția de presă „Eliberarea". Conducătorii mișcării au dat publicității o declarație în care se arată că noua organizație este rezultatul valului de proteste populare împotriva prezenței americane in Vietnamul de sud și a încorporării tineretului in rîndurile armatei regimului de la gon.+ Ministerul Apărării Marii Britanii a anunțat toți soldații englezi sub 18 aflați în Irlanda de nord, fi retrași în mod treptat.^ ceastă hotărîre a fost luată în urma asasinării la 10 martie a trei tineri soldați britanici, a- parținînd regimentului scoțian „Royal Highland".
4 La invitația guvernului R. S. F. Iugoslavia, primul ministru al Franței, Jacques Cha- ban-Delmas, va face o vizită oficială în Iugoslavia între 21 și 24 aprilie a.c.

La Varșovia a sosit o delegație comercială a R. P. Chineze. informează agenția PAP. Intre reprezentanții țării gazdă și delegația chineză au început convorbiri în legătură cu încheierea acordului privind schimburile comerciale și plăți dintre R. P. Chineză și R. P. Polonă pe anul 1971.

Propunerea președintelui Argentinei, Roberto Levings- ton, de a iniția o dezbatere publică asupra programului guvernamental prevăzînd revenirea la o viață politică ..democrată" este interpretată de observatori ca o acțiune menită să neutralizeze presiunile militarilor. Această propunerea fost, de asemenea, determinată de agravarea situației e- conomice și sociale a țării.

al că ani, vorA-

< Primul ministru al Danemarcei, Hilmar Baunsgaard, a declarat, într-o cuvîntare rostită la școala populară superioară din Krogerup, că țara sa nu va adera la Piața comună decît cu condiția să poată face în continuare comerț liber cu țările nordice, iar Marea Britanie să fie primită în a- ceastă organizație.♦ Delegația S.U.A. la cea de-a patra rundă a convorbirilor sovieto-americane privind limitarea cursei înarmărilor strategice (SALT), care vor fi reluate luni, 15 martie, la Viena, a sosit în capitala Austri-

Indira guver- atenție șoma-

Tiparul

< La Varșovia se află în vizită un grup de reprezentanți ai cercurilor economico din R. F. a Germaniei, condus de Filip von Bismarck, președintele Camerei de industrie și comerț din Hanovra, care poar-< tă convorbiri în vederea dezvoltării cooperării economice dintre Polonia și R. F. a Germaniei. iBilanțul incidentelor care' s-au produs în incinta universității Rico, răniți tate.La aflat sute i__nunță pentru dobîndirea independenței (Porto Rico are statut de stat asociat la S.U.A.) și cădeți ai școlii speciale de poliție. Se afirmă că, la sosirea lor, efectivele polițienești al căror ajutor a fost solicitat de rectorul universității, au tost întâmpinate cu focuri izolate , de armă. !

din San Juan, Porto indică trei morți, 70 de și 70 de persoane ares-originea tulburărilor s-a o ciocnire între cîteva de studenți care se l»o-

Președintele Comisiei senatoriale externe, declarat, a avut-o al S.U.A. William Rogers, „există posibilitatea unei etape majore spre acord prinGunnar Jarring. Situația actuală, a apreciat el, este mai favorabilă decît oricînd în trecut. El a menționat însă că principalul obstacol îl constituie refuzul Israelului de a accepta principiul retragerii din teritoriile ocupate.

pentru problemele William Fulbright, a după o întâlnire care cu secretarul de Stat) căi atingerii un .“ în Orientul Apropiat intermediul misiunii lui

♦ Un număr de 15 polițiști din Sao Paulo (Brazilia) au fost deferiți unui tribunal din localitate sub învinuirea de a fi participat direct la crimele săvirșite de așa-numitul E«ca«< dron al morții. Organizația clandestină Escadronul morții este formată din polițiști care lichidează persoanele indezirabile ce nu pot fi date pe mina justiției. Activitatea criminală a acestei organizații a provocat proteste vehemente în Brazilia, fapt ce l-a determinat pe președintele Emilio Medici să ordone. în iulie anul trecut, deschiderea unei anchete.Intreprinderea poligiafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 398


